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Dyrektor Naczelny i Artystyczny Roberto Skolmowski

Piotr Tomaszuk

Scena Nova zaprasza:

02
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04
05
06
07
19
20

Zrealizowane z wielkim rozmachem widowisko te-
atralno-muzyczne, nawiązujące do tradycji teatru 
tańca i Opery żebraczej z jednej strony, z drugiej – 
do autos sacramentales Calderóna. Jest to jednak 
błazeńskiauto sacramental – nic nie jest tu do końca 
poważne, nic nie jest serio, wszyscy grają: autor
sztuki z konwencją, aktorzy z publicznością, bohat-
erowie ze śmiercią. Motyw statku błaznów został 
w spektaklu uwspółcześniony – błazen nie jest już
średniowiecznym głupcem, ale kimś, kto nałożył
maskę i kostium po to, aby odgrywać przed inny-
mi ludźmi swoje życie. Spektakl eksploduje graną
na żywo muzyką – songi przeplatają się w nim z dy-
namicznymi akcjami i sekwencjami tanecznymi.

Piotr Tomaszuk 
STATEK BŁAZNÓW
na motywach Okrętu błaznów Sebastiana Branta w 
przekładzie Andrzeja Lama

Projekt zrealizowany ze środków i pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
„Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016”.

reżyseria: Piotr Tomaszuk
scenografi a: Paweł Dobrzycki
muzyka: Piotr Nazaruk
ruch sceniczny: Maciej Prusak
asystent reżysera: Jacek Radomski
inspicjent: Małgorzata Mańko-Drozd

obsada:
ZAŁOGA
to jest CZTERECH JEŹDŹCÓW APOKALIPSY:
ZARAZA czyli KATARYNA – Grzegorz Mazoń
WOJNA czyli HARKULES – Marek Tatko
GŁÓD czyli PAPUGA – Patrycja Łacina-Miarka
ŚMIERĆ czyli KAPITAN – Tomasz Maśląkowski
GALERNICY - Kamila Chruściel, Józef Frymet, Radosław 
Kasiukiewicz, Marek Koziarczyk, Agata Kucińska, Konrad 
Kujawski, Magdalena Morawiak, Jacek Radomski, Anna 
Skubik

proj. P. Dobrzycki

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

bilety@scenanova.com
071 335 49 49;
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
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Lech Chojnacki

na podstawie Emila ze Smolandii Astrid 

Lindgren

Dariusz Panas

motywach uwielbianej przez dzieci 

wojskowymi komendami dyryguje 

scen zabawnych, do popisów 
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fot. M. Grotowski
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Wrocławski Teatr Lalek i Wrocławski Park Wodny zapraszają 
na otwarcie WODNEJ SCENY  WROCŁAWSKIEGO TEATRU LALEK! 
Akcja spektaklu opowiadającego o przygodach grupy piratów rozgrywa się na pełnym morzu. Teatralną scenę zastępuje tu 
przestrzeń parku wodnego: baseny, rzeka, wysepki i fontanny. Przedstawienie ma charakter interaktywny – publiczność 
czynnie bierze w nim udział, może nawet wpływać na jego przebieg, pomagając bohaterom. Widzowie to jednocześnie 
goście parku – są w strojach kąpielowych, co umożliwia im aktywne uczestniczenie w spektaklu. Mają do dyspozycji roz-
maite akcesoria, na przykład armatki i pistolety wodne, których używają w kolejnych scenach, walcząc z potworem czy też 
odzyskując klucz do tajemniczej skrzyni. 
Fabuła jest ściśle powiązana z bajkowo-wodną scenerią parku: potwór ukrywa się w głębi basenu i tam więzi księżniczkę-
syrenkę, którą trzeba uratować, ropucha zamieszkuje na jednej z wysepek, do której publiczność musi dotrzeć, żabki należy 
wyłowić z rwącej rzeki. Dzieci otrzymują od bohaterów ciągle nowe zadania: odszukanie liter hasła, którym można będzie 
wywołać potwora, odzyskanie klucza, pomoc zemdlonej syrence... 
Poza rozrywkowymi spektakl ma również walory edukacyjne – mali widzowie poznają zasady pierwszej pomocy oraz 
bezpieczeństwa w wodzie.

scenografia: Małgorzata Szostakowska

obsada:
PIRACI – Marek Koziarczyk, Konrad Kujawski, Grzegorz Mazoń, POTWÓR – Radosław Kasiukiewicz, REKIN / FOKA – 
Magdalena Morawiak, SYRENA – Aleksandra Mazoń, MAMA ŻABA – Edyta Skarżyńska

sponsorzy spektaklu:

Prapremiera 
27 lutego 2010

REKINY
W BASENIE
reż. Radosław Kasiukiewicz, Roberto Skolmowski
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TEATR MAŁY
Scena – oDA Firlej, ul. grabiszyńska 56

... ZA CHWILĘ spektakl inspirowany poezją Agnieszki osieckiej
reżyseria, choreografia i oprac. muzyczne: Bożena Klimczak; asystent reżysera: Mar-
cin Misiura, scenografia i kostiumy: Mateusz Stępniak; mastering: Jerzy gałek
Przedstawienie Dyplomowe Studentów IV roku Wydziału Aktorskiego – spe-
cjalność pantomimiczno-ruchowa. Premiera: 17 stycznia 2010 r.
obsada: Anita Balcerzak, Aleksandra Dytko, Jolanta Solarz, Mateusz Baran, Michał

Dudziński, Błażej Michalski, Marcin Misiura, Paweł Parczewski
23, 24, 25 lutego, godz. 19.00 – Czarna Sala PWSt ul. Braniborska 59

TEATR ARKA Scena ul. Mennicza 3
8, 9, 16, 24 lutego, godz. 10.00 – KAMIEnIE nA SZAnIEC zakazane piosenki
12, 19, 25, 26 lutego, godz. 19.00 – SEn noCy LEtnIEJ
18 lutego, godz. 10.00 – oSKAR I PAnI RÓŻA
23 lutego, godz. 10.00 – DZIADy cz. II

SEn noCy LEtnIEJ wg. W. Shakespeara
Scenariusz teatralny Sebastiana Kubicza dzieje się w Szpitalu Psychiatrycznym,
„Kiedy litery zlewają się w obraz, a ja nie siedzę już przy kartce papieru, wtedy
rodzi się scenariusz do sztuki, wtedy ja przenoszę się do świata, który czeka
w uśpieniu w mojej głowie.” – Sebastian Kubicz autor scenariusza słyszy gło-
sy, mieszka w szpitalu psychiatrycznym na oddziale zamkniętym, cierpi na schi-
zofrenię. Jego życie i talent w swojej tragiczności można porównać do życia
i talentu artystki Sary Kane, dla której również ucieczką od szpitalnej rzeczywi-
stości jest literacka fikcja i krzywe zwierciadło codzienności szpitalnej.
Spektakl jest zainspirowany Grotowskim, Kantorem, Teatrem NO, tańcem bu-
tho i kulturą orientalną, aby w ten sposób podkreślić istnienie innego świata.
Przedstawienie jest grane przez zawodowych aktorów, jak i niepełnosprawnych
adeptów sztuki aktorskiej związanych z Teatrem Arka od wielu lat. Stawia pyta-
nie, poprzez szekspirowskich bohaterów, czy chorzy psychicznie pacjenci mu-
szą być zepchnięci na margines społeczeństwa, i czy integracja tych, którzy
czują się odrzuceni jest ważna. Premiera prasowa: 21stycznia 2010.
Autor: Sebastian Kubicz, reżyseria: Renata Jasińska, muzyka: Jacek Zamecki
oBSADA: Ewelina niewiadowska, Sylwester Różycki, Agnieszka giza, Piotr Feliś,
Alexandre Marquezy, tomasz Żytka, Alicja Idasiak, Jan Kot, teresa trudzik, Dariusz
Bajorczyk, Andrzej Kusiak.
Specjalne podziękowania dla Szpitala Psychiatrycznego w Stroniu Śląskim,
a szczególnie dla Jakuba Chilickiego.

TTEE��AATTRR��PPWWSSTT��RE�PER�tU�AR�LU�ty 2010
2, 3, 4, 5 lu te go, godz. 10.00 – oStAt�nI�tA�tUŚ – Mi chał Wal czak

Sce�na te�atru�PWSt�-Ho�tel�SA�Voy,�Plac�Ko�ściusz�ki 19
9, 10, 11 lu te go, godz. 19.00 – noC�tRy�BAD – Per Olov Enqu ist

Sa�la 205�te�atru�Pol�skie�go�we�Wro�cła�wiu
16 lu te go, g. 19.00, 17, g. 11.00 – 12�gnIEW�nyCH�LU�DZI – Re gi nald Ro se

Sce�na te�atru�PWSt�- Ho�tel�SA�Voy,�Plac�Ko�ściusz�ki 19
23, 24, 25 lu te go, godz. 19.00 – ZA�CHWI�LĘ
spek takl in spi ro wa ny twór czo ścią Agniesz ki Osiec kiej

Czar�na Sa�la,�ul.�Bra�ni�bor�ska 59
nie trze ba zbęd nych słów, tyl ko jed no... Chwi la... ulot na, waż ka, nie obli czal na, nie -
prze wi dy wal na, za pa mię ta na, opę ta na, za po mnia na, wy ma rzo na, słod ka i cierp ka...

An�ty�go�nA wg.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.�
(...) Wie rzę, że te atr jest do sko na łą me -
to dą wy cho wa nia po przez sztu kę,
a tak że bę dzie uzu peł nie niem lek cji ję -
zy ka pol skie go i hi sto rii. Ser decz nie za -
pra szam na spek ta kle Te atru Ma łe go.

Edward Ka lisz
2�lutego,�godz.�9.00��i�11.00,�Bilety 15zł
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dra�ma�tur�gia�–�to�masz�Śpie�wak;�sce�no�gra�fia,�
ko�stiu�my�i re�ż.�świa�tła�–�Ju�sty�na�ła�gow�ska;�ruch�sce�nicz�ny�–�Iza�be�la�Chle�wiń�ska;

ko�or�dy�na�tor�pro�jek�tu�–�Han�na�Fran�kow�ska
ob�sa�da:�Ali�cja�Kwiat�kow�ska,�Ha�li�na�Ra�sia�ków�na,�Ka�ta�rzy�na�Strą�czek,�Wie�sław
Ci�chy,�Ja�kub�giel,�to�masz�Lu�lek,�Mi�chał�Maj�nicz,�An�drzej�Mro�zek,�Mi�chał�Mro�zek,

Edwin�Pe�try�kat,�An�drzej�Wilk,�Woj�ciech�Zie�miań�ski�oraz�mi�mo�wie

Spek takl po wstał na pod sta wie, nie wy sta wio nej w Pol sce po dru giej woj nie
świa to wej, sztu ki ze no na Pa rvie go Rok 1794, opo wia da ją cej o za po mnia -
nej dziś hi sto rii stwo rze nia przez Ber ka Jo se le wi cza ży dow skie go od dzia łu
lek kiej jaz dy w cza sach in su rek cji ko ściusz kow skiej. Twór com przed sta wie -
nia za le ży na przy wo ła niu na szej za po mnia nej, do brej tra dy cji i od wo ła niu
się do mi tu Pol ski wie lo kul tu ro wej, wie lo et nicz nej, otwar tej na in ność i to -
le ran cyj nej. Nie bez zna cze nia jest rów nież wy bór sce ny – to wła śnie na Sce -
nie Ka me ral nej Te atru Pol skie go we Wro cła wiu dzia łał w la tach 1949-1968
Dol no ślą ski Te atr Ży dow ski. Jest to do bre miej sce do wskrze sza nia wy par -
te go mi tu wspól nej hi sto rii Po la ków i Ży dów. Przed sta wie nie bę dzie po nad -
to pró bą wskrze sze nia dzie jów tej pla ców ki.

Pre�mie�ra�–�19�lu�te�go 2010,�Sce�na�Ka�me�ral�na,�ul.�Świd�nic�ka 28.�Bi le ty 60 zł

TE�ATR�POL�SKI�–�re�per�tu�ar Lu�TY 2010
Sce�na im.�J.�grze�grzew�skie�go,�ul.�g.�Za�pol�skiej 3

17.�g. 19.00�–�CzyN NE PO NIE DzIAŁ KI  - MA GIEl SzTUK
Go ściem Paw ła Ja rodz kie go bę dzie zbi gniew li be ra. Wstęp wol ny
20.�g. 12.00�–�WSzECH NI CA TE ATRAl NA [Sa la Prób 205] wstęp wol ny
26, 27, 28 g.�19.00�–�JU lIUSz CE zAR reż. Re mi giusz Brzyk

Sce�na Ka�me�ral�na,�ul.�Świd�nic�ka 28
6, 7. g.�19.00�–�OKNO NA PAR lA MENT reż. Woj ciech Po ko ra
19, 20, 21 g.�19.00�–�BE REK JO SE lE WICz reż. Re mi giusz Brzyk PRE MIE RA
26, 27, 28 19.00�–�SMyCz reż. Na ta lia Kor cza kow ska

Sce�na na Świe�bodz�kim,�pl.�or�ląt�Lwow�skich 20c
01.02 19.00�–�CzyN NE PO NIE DzIAŁ KI – Czy TA NIE STRE fA: NOR WE GIA
Je sper Hal le, Je stem wia trem... reż. Ma riusz Bo na szew ski. Wstęp wol ny
02 19.00�–�PRE zy DENT KI reż. Kry stian lu pa
06, 07.02 16.00, 19.00�–�zIE MIA OBIE CA NA reż. Jan Kla ta
13 19.00, 14 16.00, 19.00 – SzAJ BA reż. Jan Kla ta. Bi le ty 50zł
23, 24, 25 19.00�–�CząST KI ElE MEN TAR NE reż. Wik tor Ru bin 

AD�SPEC�TA�TO�RES
Scena�Kameralna�na�głównym

ul.�Piłsudskiego�103
5, 6, 7 luty, godz. 20.00
AnIoł�ZAgłADy

12, 13 lu ty, godz. 20.00 – Sny

14 lu ty, godz. 20.00
WIECZÓR�Anty-WALEntynKoWy
UWAgA!!! Bilety w cenie 40 zł

19, 20, 21 luty,  godz. 20.00
gAy�LoVE�StoRy

UWAgA!!!�miejsce:�teatr�Polski
ul.�g.�Zapolskiej�3,�sala�205

Rezerwacja biletów: 502 210 735

SzAJBA,  CząSTKI ElEMENTARNE:  fot. B. Maz PREzyDENTKI fot. M. Kopeć

TE�ATR�KO�ME�DIA
Sce�na�w te�atrze�La�lek,�pl.�te�atral�ny 4

9,10,11 lutego, godz. 20.00
Z�RĄCZKI�Do�RĄCZKI
12,13 lutego, godz. 20.00
14 lutego, godz. 17.00
MAyDAy�2
16, 17, 18 lutego, godz. 20.00
PRZyJAZnE�DUSZE
19, 20 lutego, godz. 20.00 
21 lutego, godz. 17.00
SłonECZnI�CHłoPCy
22 lutego, godz. 10.00 i 19.00
ZEMStA
23, 24, 25 lutego, godz. 20.00
SZALonE�noŻyCZKI
26, 27 lutego, godz. 20.00
28 lutego, godz. 17.00
RoDZInA�KERWooDÓW

CA�PI�TOL
tE�AtR�MUZyCZny

Du�ża�Sce�na
ul.�Pił�sud�skie�go 67

5, 6, 7 lutego, godz. 19.00
IDIotA
11, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 27 lutego,
godz. 19.00
14, 21, 28 lutego, godz. 17.00
HAIR
24 lutego, godz. 9.00 i 11.30
PEWIEn�MAły�DZIEń

Ma�ła�Sce�na
ul.�Pił�sud�skie�go 72

2,3 lutego, godz. 20.00
MDłoŚć,�MnIEZłoŚć,�MIłoŚć
9, 10 lutego, godz. 20.00
RZECZE�BUDDA�CHInASKI
16, 17 lutego, godz. 20.00
PoZytyWKA
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WRO�CŁAW�SKI�TE�ATR�WSPÓŁ�CZE�SNY ul.�Rzeź�ni�cza 12
tRAnS�FER – reż. Jan Kla ta
2, 3 lu te go; godz. 18.15
lo sy lu dzi – Po la ków i Niem ców – na tle kon se kwen cji de cy zji po li ty ków, w wy -
ni ku których po II woj nie 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, to wspo mnienia świad ków tam tych
wy da rzeń, któ rych re ży ser za pro sił do opo wie dze nia tych hi sto rii ze sce ny.
CA�FE�PA�nI�KA – reż. Łu kasz Czuj – re wia pa nicz na z son ga mi
4 – 7 lu te go; godz. 19.00 
Ka me ral ne i bra wu ro we przed sta wie nie z son ga mi i bły sko tli wy mi dia lo ga mi za -
nu rzo ny mi w opa rach ab sur du i w praw dzi wie fran cu skim sty lu. Mu zy ka Mar ka
Ba ze li na ży wo i nie zwy kłe pio sen ki. Po wód do za my śle nia i świet na roz ryw ka. 
nA�KRĘ�CA�nA Po�MA�RAń�CZA – wg An tho ny'ego Bur ges sa 
ada pta cja sce nicz na, re ży se ria, sam ple i skre cze men tal ne: Jan Kla ta
9 – 12 lu te go; godz. 20.00
W świe cie na pięt no wa nym du cho wą śmier cią gra su ją mło do cia ne ban dy. Dla
Ale xa – na sto let nie go bo ha te ra – i je go kom pa nów sen sem ży cia są kra dzie -
że, po bi cia, gwał ty, roz bo je i mor der stwa. Prze moc spo ty ka się z obo jęt no -
ścią spo łe czeń stwa i stró żów pra wa. Kla ta prze pro wa dza wstrzą sa ją cą ana li zę
zja wisk, któ re le żą u pod staw te go cho ro bli we go sys tem war to ści.
PA�SA�ŻER�KA – reż. Na ta lia Kor cza kow ska – na pod st. po wie ści zo fii Po smysz
13, 14, 16, 17 lu te go; godz. 19.00
Na po kła dzie luk su so we go stat ku spo ty ka ją się dwie ko bie ty: Niem ka li za i ta -
jem ni cza pa sa żer ka, któ ra przy po mi na li zie jej prze szłość: jest łu dzą co po -
dob na do jed nej z więź nia rek Au schwitz, gdzie li za słu ży ła w ko bie cych
for ma cjach SS. Wstrzą sa ją ca po wieść z 1962r. au tor stwa by łej więź niar ki nie -
miec kich obo zów kon cen tra cyj nych, ja ko kan wa do re flek sji nad przy czy na -
mi roz pa du sys te mów war to ści i de gra da cji isto ty ludz kiej.
AKRo�Po�LIS.�RE�Kon�StRUK�CJA – re ż. Mi cha el Mar ma ri nos
na mo t. dra ma tu Stanisława Wy spiań skie go i spek ta klu Je rze go Gro tow skie go
18 – 21 lu te go; godz. 18.15
Uni kal ny eks pe ry ment, któ ry zre ali -
zo wał re ży ser, ak tor i neu ro bio log.
Ak to rzy za pra sza ją pu blicz ność
na wy pra wę w po szu ki wa niu pol -
skie go Akro po lis. Jest to pró ba zde -
fi nio wa nia go na no wo, roz szyfro-
wa nia, ja kie me cha ni zmy rzą dzą na -
szą pa mię cią oraz zre kon stru owa nia
na ro do wej toż sa mo ści – zbio ro wej i in dy wi du al nej, zdia gno zo wa nia jej obec nej
kon dy cji. Ży wio ło wy ta niec i mu zy ka Pio tra Dziub ka w wy ko na niu au to ra.
KA�SPAR – Pe ter Hand ke – reż. Bar ba ra Wy soc ka 
23 – 26 lu te go; godz. 19.00
Stu dium na tu ry ludz kiej i na tu ry sło wa oraz ich wza jem nych za leż no ściach. Mó -
wi nie tyl ko o ma ni pu la tor skiej si le ję zy ka – naj pierw od bie ra ją ce go czło wie ko wi
je go in dy wi du al ność, by po tem na rzu cić mu ste reo ty po wy po rzą dek my śli, emo -
cji, za cho wań – ale tak że o pre sji, ja ką spo łe czeń stwo wy wie ra na po je dyn cze go
czło wie ka. W ro li głównej Szy mon Czac ki. Wro cław ska Na gro da Te atral na 2009 dla
B. Wy soc kiej, za „uda ną pró bę po szu ki wa nia al ter na tyw ne go ję zy ka te atral ne go”.
KRÓL�LE�AR – Wi liam Szek spir – reż. Ce za ri jus Graužin is
27, 28 lu te go oraz 2, 3 mar ca; godz. 19.15
Czym jest dzi siaj na pi sa na kil ka wie ków te mu opo wieść o sta rym kró lu, któ ry nie -
spo dzie wa nie po sta na wia po dzie lić kró le stwo mię dzy trzy cór ki? li tew ski re ży -
ser, bu rzy li ne ar ny roz wój ak cji, „czy ta” Kró la le ara OD KOŃ CA i nie ukry wa, że
jest to hi sto ria od gry wa na na sce nie i że jej bo ha te ra mi są tak że ak to rzy.

CS�IM�PART�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

13, 14, 21�lu�te�go�godz. 19.00
MO NO lO GI WA GI Ny EVE EN SlER 
Prze�sta�wie�nie�pre�mie�ro�we
re ży se ria: Gra ży na Po po wicz, sce no -
gra fia i ko stiu my: Elż bie ta Ter li kow ska,
mu zy ka: Bar tek Stra bu rzyń ski, tłu ma -
cze nie: Han na Szczer kow ska, ob sa da:
Ewe li na Pasz ke -lo witzsch, Bog da
Szten cel, Mał go rza ta Ka łu ziń ska

17�lu�te�go,�godz. 9.30
TOM CIO  PA lU SzEK
Je rzy za bo row ski, zdro jo wy Te atr
Ani ma cji z Je le niej Gó ry
re ży se ria: li dia li so wicz
sce no gra fia: le van Man ti dze
mu zy ka: Bo gna von Wo edt ke
wy stę pu ją: li dia li so wicz, Bo gna von
Wo edt ke, Sła wo mir Mo zo lew ski

20�lu�tego,�godz. 19.00
IDIO TA al bo TRANS
TO MASz BA zAN/RO MU AlD KRĘ ŻEl 
Wro cław ska pre mie ra

22�lu�te�go,�godz. 12.00
TAN GO Sła wo mir Mro żek
re ży se ria: Sta ni sław Mel ski
sce no gra fia: Jo an na Krzysz toń, 
Iza be la Wan czew ska
wy stę pu ją: Pa weł Kut ny, Ma ria Do -
bro wol ska, Je rzy Mu lar czyk, Kry sty -
na Kro to ska, Bo gu sław Da nie lew ski,
Sta ni sław Mel ski, Ma ria Ka wa ła

26�lu�te�go,�godz. 19.00
TO JEST TO 
Wie czór pio sen ki fran cu skiej
Re ży se ria i opie ka pe da go gicz na – Ja -
nusz Szy dłow ski. Spek takl jest pra cą
eg za mi na cyj ną stu den tów II ro ku
PWST im. lu dwi ka Sol skie go w Kra -
ko wie – Wy d.Wo kal no -Ak tor ski.

28�lu�te�go�–�6�mar�ca
Wro cław ski fe sti wal Jaz zo wy 
JAzz NAD OD Rą

28�lu�te�go,�godz. 19.00
Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1
PAT ME THE Ny 
SO lO GU ITAR & OR CHE STRION 

Balet Moskiewski
BIERIOZKA

Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1
20 kwietnia br., godz. 19.00

Bilety: tel. 503 166 129
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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

LUTY 2010
2 wt 1900  ccyyrruulliikk  sseeWWiillsskkii gioacchino rossini

3 śr 1900

4 cz 1900

ooppooWWiieeśśccii  hhooFFFFmmaannnnaa jacques oFFenbach
ooppooWWiieeśśccii  hhooFFFFmmaannnnaa jacques oFFenbach

5 pt 1900 kkoobbiieettaa  bbeezz  cciieenniiaa richarD strauss

6 so 1900

7 nd 1700

cchhooppiinn giacomo oreFice  pprreemmiieerraa
cchhooppiinn giacomo oreFice  pprreemmiieerraa

7 nd 1200 kkuulliissyy  ooppeerryy

9 wt 1900 cczzaarrooDDzziieejjsskkii  FFlleett  WolFgang amaDeusz mozart

10 śr 1900 ccyyggaanneerriiaa      giacomo puccini

11 cz 1900

12 pt 1900

nnaappóójj  mmiiłłoossnnyy gaetano Donizetti
nnaappóójj  mmiiłłoossnnyy gaetano Donizetti

13 so 1900

14 nd 1700

ccaarrmmeenn georges bizet
ccaarrmmeenn georges bizet

14 nd 1100 aalliiccjjaa  WW  kkrraaiinniiee  cczzaarróóWW    robert chauls
tajemnicze królestWo - opera dla dzieci

18 cz 1800 ssiiDD  --  WWąążż,,  kkttóórryy  cchhcciiaałł  śśppiieeWWaaćć malcolm Fox
pprreemmiieerraa tajemnicze królestWo - opera dla dzieci

19 pt 1900 nnaabbuuccccoo giuseppe VerDi

20 so 1100 ssiiDD  --  WWąążż,,  kkttóórryy  cchhcciiaałł  śśppiieeWWaaćć malcolm Fox
tajemnicze królestWo - opera dla dzieci

20 so 1900

21 nd 1700

cczzaarrooDDzziieejjsskkii  FFlleett  WolFgang amaDeusz mozart
cczzaarrooDDzziieejjsskkii  FFlleett  WolFgang amaDeusz mozart

21 cz 1100 ssiiDD  --  WWąążż,,  kkttóórryy  cchhcciiaałł  śśppiieeWWaaćć malcolm Fox
tajemnicze królestWo - opera dla dzieci

23 wt 1100

24 śr 1900

DDoonn  kkiicchhoott luDWig a. minkus (balet, muzyka z cD)
DDoonn  kkiicchhoott luDWig a. minkus (balet, muzyka z cD)

25 cz 1900

26 pt 1900

WWeesseellee  FFiiggaarraa WolFgang amaDeusz mozart
WWeesseellee  FFiiggaarraa WolFgang amaDeusz mozart

26 pt 1100

27 so 1100

ssiiDD  --  WWąążż,,  kkttóórryy  cchhcciiaałł  śśppiieeWWaaćć malcolm Fox
tajemnicze królestWo - opera dla dzieci

27 so 1900

28 nd 1700

WWeesseellee  FFiiggaarraa WolFgang amaDeusz mozart
WWeesseellee  FFiiggaarraa WolFgang amaDeusz mozart

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

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

www.opera.wroclaw.pl

Ilustracja Ewa Trybuła-Kiernicka

Ewa�Mich�nik
Dy�rek�tor�na�czel�ny�i ar�ty�stycz�ny�

ope�ry�Wro�cław�skiej

Ewa Mich nik 
za pra sza 

W lu tym Ope ra Wro cław ska za pra -
sza naj młod szych wi dzów na spek -
ta kle pre mie ro we „Si da – wę ża,
któ ry chciał śpie wać” Mal col ma fo -
xa. Bę dzie to już trze cia po zy cja
w na szym cy klu „Ta jem ni cze kró le -
stwo – ope ra dla dzie ci”. Sid, dzie ło bry tyj skie go kom po zy to -
ra od nio sło ogrom ny suk ces na wie lu sce nach świa ta.
fa scy nu ją ca opo wieść o tań czą cym w cyr ku wę żu, któ re go
wiel kim ma rze niem by ło śpie wa nie, oprócz wspa nia łej mu zy -
ki za wie ra wie le wa lo rów edu ka cyj nych.

Czy speł nią się ma rze nia Si da? O tym do wie dzą się mło dzi
wi dzo wie po obej rze niu spek ta klu w re ży se rii Ada ma front -
cza ka ze sce no gra fią Mał go rza ty Sło niow skiej i ukła da mi cho -
re ogra ficz ny mi Bo że ny Klim czak. Kie row nic two mu zycz ne
spra wu je Bas sem Aki ki, któ ry rów nież sta nie za pul pi tem dy -
ry genc kim. Przy go to wu je my tak że dla dzie ci do dat ko we
atrak cje, przed spek ta kla mi w ope ro wym foy er za mie nio nym
w tro pi kal ną dżun glę bę dą mo gły się spo tkać …. z róż ny mi
ga tun ka mi wę ży. To bę dzie efekt współ pra cy na sze go te atru
z Ja nu szem Ra tajsz cza kiem, dy rek to rem wro cław skie go zOO.

W lu tym rów nież ser decz nie za pra szam na spek ta kle ope ry
„Cho pin” G. Or fi ce, któ ry mi za in au gu ro wa li śmy ob cho dy Ro -
ku Cho pi now skie go. Po nad to w re per tu arze znaj du ją się cie -
szą ce się ogrom nym za in te re so wa niem pu blicz no ści
„Opo wie ści Hof f ma na” Of fen ba cha w re ży se rii Wal de ma ra 
za wo dziń skie go, „Ko bie ta bez cie nia” R. Straus sa oraz „Cy ru -
lik se wil ski” Ros si nie go, „Cza ro dziej ski flet” i „We se le fi ga ra”
W.A. Mo zar ta. za chę cam rów nież do obej rze nia i wy słu cha nia
„Na po ju mi ło sne go” G. Do ni zet tie go, „Cy ga ne rii” G. Puc ci nie -
go, „Car men” G. Bi ze ta, „Na buc co” G. Ver die go. Mi ło śni kom
sztu ki ba le to wej pro po nu je my spek ta kle „Don Ki cho ta
l. Min ku sa z cho re ogra fią Be ate Vol lack i Ma riu sa Pe ti py.
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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

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

Dyrektor: Andrzej Kosendiak

5, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
GRY, KONCERTY i TAŃCE
Absolwenci Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
W. Lutoslawski – Jeux Venetiens; F. Liszt – Koncert fortepia-
nowy nr 2 A-Dur; L. Bernstein – Tańce symfoniczne
z West Side Story; I. Strawiński – Le Chant du rossignol

7, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
BACH NIEHISTORYCZNY I MODERNIZM HISTORYCZNY
Tomasz Tomaszewski dyrygent, skrzypce; Elena Nogaeva
fortepian;Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
J. S. Bach – Koncert Brandenburski nr 3 BWV 1048; F. Mendelssohn-
-Bartholdy – Koncert na skrzypce i fortepian d-moll; P. Moss – Koncert
na skrzypce i smyczki „Printemps”; G. Bacewicz – Koncert na orkiestrę

12, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
NIEMIECKA BAŚNIOWOŚĆ I SŁOWIAŃSKI ROMANTYZM
Tadeusz Strugała dyrygent, Jan Lisiecki fortepian
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
C.M.Weber –Uwertura do operyWolny strzelec; F. Chopin – Koncert
fortepianowy nr 1 e-moll; P. Czajkowski – Symfonia nr 5 e-moll op. 64

13, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT WALENTYNKOWY
VIGILIA SANCTI VALENTINI – „Straszni Panowie
Trzej”, Janusz Szrom wokal, Andrzej Jagodziński for-
tepian, Andrzej Łukasik kontrabas, Orkiestra Filhar-
monii Wrocławskiej, gość specjalny Ewa Bem
Przeboje duetu: Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora

14, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT WALENTYNKOWY
FERIA SANCTI VALENTINI – Piotr Machalica słowo,
Agnieszka Wilczyńska wokal, Janusz Szrom wokal,
Włodzimierz Nahorny fortepian, Andrzej Łukasik kon-
trabas, Sebastian Frankiewicz perkusja
Wojciech Młynarski / Włodzimierz Nahorny: Pogadaj ze mną

15, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
OD ROLANDA DO KSIĘDZA BAKI
– na pograniczu Karnawału i Wielkiego Postu
Jacek Kowalski, Tomasz Dobrzański,

LUTY 2010
Marek Nahajowski, Julia Kosendiak,
Henryk Kasperczak, Olga Czernikow, Jacek Muzioł
Pieśni staropolskie, pieśni Słodkiej Francji
oraz pieśni autorskie Jacka Kowalskiego

19, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
CZAR ORIENTU, CZAR WIEDNIA
Jacek Kaspszyk dyrygent, RadosławPujanek skrzypce
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
K. Szymanowski – Koncert skrzypcowy nr 1 op. 35
G. Mahler Symfonia nr 1 D-dur

21, godz. 16.00 Bazylika św. Elżbiety

KWITNĄCA WINOROŚL KONCERT CHÓRALNY
Eamonn Dougan dyrygent, Chór FilharmoniiWrocławskiej,
Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne
Koncert Wielkopostny

21, godz. 18.00 Oratorium Marianum

KONCERT KAMERALNY
SZLACHETNA SZTUKA KAMERALISTYKI
Jarosław Thiel wiolonczela, kierownictwo artystyczne
Wrocławska Orkiestra Barokowa
W. A. Mozart – Grande Sestetto Concertante Es-dur (anoni-
mowa transkrypcja Symfonii Koncertującej KV 364 na sekstet
smyczkowy 1808); F. Mendelssohn-Bartholdy – Oktet Es-dur
na czworo skrzypiec, dwie altówki i dwie wiolonczele op. 20

26, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
PEJZAŻ HISZPAŃSKI, MODLITWY POLSKIE
I FOLKLOR WĘGIERSKI
Michał Klauza dyrygent, Tomasz Strahl wiolonczela
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
E. Chabrier – España; P. Moss – „Prières” – II Koncert
na wiolonczelę i orkiestrę; B. Bartók – Koncert na orkiestrę

28, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
COSMOPOLITAN MUSIC
Michał Dworzyński dyrygent, Ludmila Peterkova klarnet
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
L. Janáček – Suita na smyczki; A. Copland – Koncert na klar-
net, fortepian i smyczki; D. Szostakowicz – Dwa utwory
na oktet smyczkowy op. 11; B. Bartók – Tańce rumuńskie; G.
Puccini – Chryzantemy; B. Britten – Simple Symphony op. 4
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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

896-899 Wie czo ry lisz tow skie

An�DRIJ�łU�nIoW –�for�te�pian�(Ukra�ina)
KON CER Ty W 200 ROCz NI CĘ URO DzIN fRy DE Ry KA CHO PI NA
25�lu�ty,�g. 18.00 – Trzeb ni ca, Klub -ik, ul. B. Gło wac kie go 15
26�lu�ty,�g.�18.30 – Obor ni ki Śl., Sa lo nik 4 Muz, ul Pił sud skie go 13
27�lu�ty,�godz. 18.00 – Brzeg za mek Pia stów Śl., pl. zam ko wy 1
28�lu�ty,�godz. 18.00 – Wło sza ko wi ce
Pa łac Suł kow skich, ul. K. Kur piń skie go 29 
W pro�gra�mie utwo ry fry de ry ka Cho pi na (m.in. Po lo nez As -dur
op. 53, Sche rzo cis -moll, Ma zur ki op. 59)
Sło wo o mu zy ce i pro wa dze nie kon cer tów – Ju liusz Ada mow ski

An�drij�łu�niow�ur. 1988 r. w Ki -
jo wie (Ukra ina), stu dent IV ro -
ku Na ro do wej Aka de mii
Mu zycz nej w Ki jo wie, gdzie
kształ ci się pod kie run kiem za -
słu żo nej Ar tyst ki Ukra iny Na ta -
lii Grid nie wej. W 2006 r.
ukoń czył rów nież pod kie run -
kiem Na ta lii Grid nie wej Spe cjal -
ną Szko łę Mu zycz ną im. Ły sen ki

w Ki jo wie. Do sko na lił też swo je umie ja ęt no ści we Wro cła wiu
w la tach 2005 – 2008 u Alek sie ja Or ło wiec kie go na mię dzy na ro -
do wych mi strzow skich kur sach pia ni stycz nych Tifl.
Od niósł sze reg suk ce sów na róż nych kon kur sach – m. in.:
I na gro da i na gro da spe cjal na na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Pia ni stycz nym w Ko szy cach (Sło wa cja, 2001), III na gro da
na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im. C. Czer ne go
w Pra dze (2001), II na gro da na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
„Sztu ka XXI wie ku” w Ki jo wie (2003), dy plom I stop nia
na IV Mię dzy na ro do wym Kon kur sie dla Mło dych Pia ni stów im. f.
Cho pi na w Mo skwie (2004), wy róż nie nie na III Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. f. lisz ta we Wro cła wiu
(2005). zo stał rów nież lau re atem Mię dzy na ro do we go Kon kur su
im. f. Cho pi na na Ukra inie (2007) i fi na li stą I Mię dzy na ro do we -
go Kon kur su dla Mło dych Pia ni stów im. f. lisz ta w We ima rze
(2005). Kon cer to wał na Ukra inie, w Niem czech, we Wło szech
i w Pol sce (kil ka cy kli re ci ta li w ra mach „Wie czo rów lisz tow skich”
i re ci tal w ra mach fe sti wa lu „Sier pień ta len tów” w Ka to wi cach).
Do ko nał też na gra nia ra dio we go z Or kie strą Sym fo nicz ną Ra dia
Ukra iń skie go.
Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Władz Sa mo -
rzą do wych Brze gu, Obor nik Ślą skich, Trzeb ni cy, Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry we Wło sza ko wi cach oraz Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej lo ka tor sko -Wła sno ścio wej w Trzeb ni cy i Przed się bior -
stwa Wy ro bów Cu kier ni czych OD RA SA w Brze gu.

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

22�lu�te�go�–�3�mar�ca,�godz. 18.00,�Sa�la�te�atral�na�AM
STU DENC KI fE STI WAl CHO PI NOW SKI
Co dzien ne kon cer ty utwo rów fry de ry ka Cho pi na w wy -
ko na niu stu den tów AM we Wro cła wiu or ga ni zo wa ne
w ra mach ob cho dów Ro ku Cho pi now skie go.
Szcze gó ły: www.amuz.wroc.pl/kon cer ty
28�lu�te�go,�godz. 16.30,�Sa�la�te�atral�na�AM
KON CERT – PIE ŚNI fRy DE Ry KA CHO PI NA
Wy ko naw cy: Piotr Ły kow ski – kon tra te nor, An na Rut -
kow ska -Schock – for te pian, Mał go rza ta Ja wor ska – for -
te pian. Stu den ci kla sy śpie wu so lo we go prof. P.
Ły kow skie go. An drzej Wo lań ski – sło wo o mu zy ce
24�lu�te�go,�godz. 19.00,�Sa�la�te�atral�na�AM
KON CERT GA lO Wy w wy ko na niu stu den tów Ka te dry In -
stru men tów Dę tych i Per ku sji w ra mach Mię dzy na ro do -
wej Kon fe ren cji Na uko wej – Tech ni ka gry na in stru men-
tach dę tych (24 lu te go, godz. 10.00-20.00)
Kie row nik Kon fe ren cji – prof. Mie czy sław Sta chu ra
na wszyst�kie�kon�cer�ty�wstęp�wol�ny!

OR�KIE�STRA�LE�OPOL�DI�NuM
to�MASZ�to�MA�SZEW�SKI – so li sta skrzy pek i dy ry gent

ELE�nA no�gA�EVA – for te pian
T. To ma szew ski, skrzy pek i nie zwy kle do świad czo ny le -
ader ze spo łów ka me ral nych, lau re at kon kur sów ta kich jak
słyn ny ARD w Niem czech czy Col mar we fran cji, a od wie -
lu lat kon cert mistrz Deut sche Oper w Ber li nie – po pro wa -
dzi pro gram zło żo ny z kom po zy cji Ba cha, Men dels soh na,
Pio tra Mos sa i Gra ży ny Ba ce wicz.  z Ele ną No ga evą,
miesz ka ją cą w Niem czech
ab sol went ką słyn ne go Kon -
ser wa to rium im. P. Czaj kow -
skie go w Mo skwie, To masz
To ma szew ski wy ko na kon -
cert po dwój ny na skrzyp ce
i for te pian Men dels soh na.
Ele na No ga eva jest nie tyl ko
kon cer tu ją cą pia nist ką ale
tak że ani ma tor ką ży cia mu -
zycz ne go w Niem czech: or ga ni zu je fe sti wal mu zy ki ka me -
ral nej oraz pro wa dzi ra dio we pro gra my mu zycz ne.

7�lu�te�go, godz. 18.00,�Fil�har�mo�nia,�ul.�Pił�sud�skie�go 19

ON�JEST�TYM,�KTÓ�RY�MIAŁ�NA�DEJŚĆ
Wy�KłAD�MAR�KA�Dy�ŻEW�SKIE�go�Z Cy�KLU�CoL�LE�gIUM�MU�SI�CUM�Po�ŚWIĘ�Co�ny�MU�Zy�CE�Jo�HAn�nE�SA�BRAHM�SA

COl lE GIUM MU SI CUM. Ta ką na zwę mia ły dzia ła ją ce w cza sach Ja na Se ba stia na Ba cha sto wa rzy sze nia me lo ma -
nów, mu zy ków oraz lu dzi za in te re so wa nych po zna wa niem mu zy ki od stro ny teo re tycz nej. Szcze gól ną war to ścią wy -
kła dów jest ich sze ro ka per spek ty wa hu ma ni stycz na: uka zy wa ne są związ ki mu zy ki z in ny mi dzie dzi na mi sztu ki. Ich
au tor, Ma rek Dy żew ski, ko men to wał w II Pro gra mie PR i TV naj więk sze, od by wa ją ce się w na szym kra ju, mię dzy na -
ro do we im pre zy mu zycz ne: fe sti wa le „Wra ti sla via Can tans”, Mię dzy na ro do we Kon kur sy Dy ry genc kie im. Grze go rza
fi tel ber ga, Mię dzy na ro do we Kon kur sy Skrzyp co we im. Hen ry ka Wie niaw skie go oraz Kon kur sy Pia ni stycz ne im. fry -
de ry ka Cho pi na. Pro wa dził go ścin ne wy kła dy we wszyst kich pol skich uczel niach mu zycz nych, na kil ku uni wer sy te -
tach. Wy kła dał też w Niem czech, Bel gii, Au strii, Ro sji, fran cji i Hisz pa nii. Był rek to rem wro cław skiej Aka de mii
Mu zycz nej. za wy bit ne do ko na nia w dzie dzi nie kul tu ry otrzy mał Na gro dę im. św. Bra ta Al ber ta. zaprasza OKiS.

21�lu�te�go,�godz. 16.00,�Klub�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�Ko�ściusz�ki 9
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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

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

Dyrektor: Andrzej Kosendiak

5, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
GRY, KONCERTY i TAŃCE
Absolwenci Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
W. Lutoslawski – Jeux Venetiens; F. Liszt – Koncert fortepia-
nowy nr 2 A-Dur; L. Bernstein – Tańce symfoniczne
z West Side Story; I. Strawiński – Le Chant du rossignol

7, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
BACH NIEHISTORYCZNY I MODERNIZM HISTORYCZNY
Tomasz Tomaszewski dyrygent, skrzypce; Elena Nogaeva
fortepian;Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
J. S. Bach – Koncert Brandenburski nr 3 BWV 1048; F. Mendelssohn-
-Bartholdy – Koncert na skrzypce i fortepian d-moll; P. Moss – Koncert
na skrzypce i smyczki „Printemps”; G. Bacewicz – Koncert na orkiestrę

12, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
NIEMIECKA BAŚNIOWOŚĆ I SŁOWIAŃSKI ROMANTYZM
Tadeusz Strugała dyrygent, Jan Lisiecki fortepian
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
C.M.Weber –Uwertura do operyWolny strzelec; F. Chopin – Koncert
fortepianowy nr 1 e-moll; P. Czajkowski – Symfonia nr 5 e-moll op. 64

13, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT WALENTYNKOWY
VIGILIA SANCTI VALENTINI – „Straszni Panowie
Trzej”, Janusz Szrom wokal, Andrzej Jagodziński for-
tepian, Andrzej Łukasik kontrabas, Orkiestra Filhar-
monii Wrocławskiej, gość specjalny Ewa Bem
Przeboje duetu: Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora

14, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT WALENTYNKOWY
FERIA SANCTI VALENTINI – Piotr Machalica słowo,
Agnieszka Wilczyńska wokal, Janusz Szrom wokal,
Włodzimierz Nahorny fortepian, Andrzej Łukasik kon-
trabas, Sebastian Frankiewicz perkusja
Wojciech Młynarski / Włodzimierz Nahorny: Pogadaj ze mną

15, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
OD ROLANDA DO KSIĘDZA BAKI
– na pograniczu Karnawału i Wielkiego Postu
Jacek Kowalski, Tomasz Dobrzański,

LUTY 2010
Marek Nahajowski, Julia Kosendiak,
Henryk Kasperczak, Olga Czernikow, Jacek Muzioł
Pieśni staropolskie, pieśni Słodkiej Francji
oraz pieśni autorskie Jacka Kowalskiego

19, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
CZAR ORIENTU, CZAR WIEDNIA
Jacek Kaspszyk dyrygent, RadosławPujanek skrzypce
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
K. Szymanowski – Koncert skrzypcowy nr 1 op. 35
G. Mahler Symfonia nr 1 D-dur

21, godz. 16.00 Bazylika św. Elżbiety

KWITNĄCA WINOROŚL KONCERT CHÓRALNY
Eamonn Dougan dyrygent, Chór FilharmoniiWrocławskiej,
Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne
Koncert Wielkopostny

21, godz. 18.00 Oratorium Marianum

KONCERT KAMERALNY
SZLACHETNA SZTUKA KAMERALISTYKI
Jarosław Thiel wiolonczela, kierownictwo artystyczne
Wrocławska Orkiestra Barokowa
W. A. Mozart – Grande Sestetto Concertante Es-dur (anoni-
mowa transkrypcja Symfonii Koncertującej KV 364 na sekstet
smyczkowy 1808); F. Mendelssohn-Bartholdy – Oktet Es-dur
na czworo skrzypiec, dwie altówki i dwie wiolonczele op. 20

26, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
PEJZAŻ HISZPAŃSKI, MODLITWY POLSKIE
I FOLKLOR WĘGIERSKI
Michał Klauza dyrygent, Tomasz Strahl wiolonczela
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
E. Chabrier – España; P. Moss – „Prières” – II Koncert
na wiolonczelę i orkiestrę; B. Bartók – Koncert na orkiestrę

28, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
COSMOPOLITAN MUSIC
Michał Dworzyński dyrygent, Ludmila Peterkova klarnet
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
L. Janáček – Suita na smyczki; A. Copland – Koncert na klar-
net, fortepian i smyczki; D. Szostakowicz – Dwa utwory
na oktet smyczkowy op. 11; B. Bartók – Tańce rumuńskie; G.
Puccini – Chryzantemy; B. Britten – Simple Symphony op. 4

filharmonia-cjg-2010-02:1  26-01-10  11:38  Strona 2192_CJG  28-01-10  10:52  Strona 11
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WRO�CŁAW�SKA�OR�KIE�STRA
LE�OPOL�DI�NuM

MI�CHAł�DWo�RZyń�SKI – dy ry gent
LUD�MI�LA�PE�tER�KoVá – klar net

Kon cert po pro wa dzi Mi chał Dwo rzyń -
ski, za pr sza ny do współ pra cy z tak
zna ko mi ty mi or kie stra mi jak lon don
Sym pho ny Or che stra, lon don Phil -
har mo nic czy BBC Sym pho ny.
Uzgod nio no zróż ni co wa ny pro gram
na ten wie czór. I tak jak kom po zy cje

Brit te na, Bar tó ka i Puc ci nie go na le żą do nie mal że że la zne go re per tu aru or -
kie stry to szcze gól ną uwa gę pro szę zwró cić uwa gę na Dwa Utwo ry na oktet
smycz ko wy D. Szo sta ko wi cza oraz na Kon cert na klar net Aaro na Co plan da.
So list ką bę dzie lud mi la Pe ter ková – pro fe sor w kla sie klar ne tu w Pra skim
Kon ser wa to rium oraz lau re at ka kon kur su w ra mach Pra skiej Wio sny. Kon -
cer tu je z wie lo ma or kie stra mi, jest tak że ak tor ką i oka zyj nie pre zen ter ką kil -
ku pro gra mów ra dio wych w ro dzin nej Pra dze. Od 2007 ro ku w miej sco wo ści
Do mažli ce or ga ni zu je wla sne kur sy mi strzow skie i fe sti wal.

28�lutego,�go�dz. 18.00,�Filharmonia�Wrocławska,�ul.�Piłsudskiego�19

KA�TA�RZY�NA�GRO�NIEC�
Kon cert pt. li sty Ju lii

14�lutego,�godz. 18.00.�Bi�le�ty�40 zł
CK�Wro�cław�-Za�chód,�ul.�Cho�cie�bu�ska 4

RE�NA�TA�PRZE�MYK
XIII Ar�ty�stycz�ne�Warsz�ta�ty�Wo�kal�ne
Kon cert jest zwień cze niem warsz ta -
tów wo kal nych, pod czas którch mło -
dzież przy go to wa ła wy bra ny przez
sie bie re per tu ar pod okiem pro wa -
dzą cej za ję cia – Re na ty Prze myk.
Usły szy my m.in: Do ro tę zy ga dło
– lau re at kę fe sti wa lu Pio sen ki fran -
cu skiej Chan tons a Wroc law jak i Ad -
rian nę Nie wo lań ską, któ ra suk ce sy
od no si ła w ostat niej edy cji te le wi zyj -
ne go pro gra mu Mam ta lent. 
Pod czas kon cer tu go ścin nie wy stą pi
Re na ta Prze myk. Wo ka li stom akom -
pa nio wać bę dą Krzysz tof Słu pia nek
i Piotr Ra choń. Wstęp wol ny

6�lu�te�go,�godz.�18.00
oDt�Światowid,�Sem�po�łow�skiej 54a

PIO�TR�MA�ChA�LI�CA
RE�CI�tAL�

Re ci tal Pio tra Ma cha li cy skła da się
z pio se nek dwóch po etów – Bu ła ta
Oku dża wy i Geo r ge sa Bras sen sa.
Choć je den miesz kał w Mo skwie,
a dru gi w Pa ry żu by li so bie bar dzo
bli scy. Łą czy ich to, że obaj prze ma -
wia li do nas dźwię kiem, sło wem, hu -
mo rem i po ezją wy ty ka jąc nam na sze
wa dy i ułom no ści, zmu sza jąc do re -
flek sji i za du my nad na szym ży ciem..
Ar ty ście akom pa niu je ze spół Ja nu sza
Bo gac kie go: Ja nusz Bo gac ki – for te -
pian, To masz Bo gac ki – gi ta ra, Pa weł
Pań ta - kon tra bas.
Bi le ty: 30 / 25 zł

12�lutego,�godz. 19.00
teatr�Piosenki,�ul.�Mazowiecka�17

EDY�TA�GEP�PERT
RE�CI�tAL

Re�ci�tal� ze� spe�cjal�nym� udzia�łem
Krzysz�to�fa�Her�dzi�na�(for�te�pian)�i Je�-
rze�go�Sza�rec�kie�go�(trąb�ka),�wg�sce�-
na�riu�sza�i w re�ży�se�rii�Pio�tra�Lo�ret�za.�
Edy ta Gep pert zna na jest z te go, że
z wiel ką sta ran no ścią bu du je swój re -
per tu ar. Jej pre cy zyj nie wy re ży se ro -
wa ne re ci ta le są rzad ką oka zją
usły sze nia praw dzi wych pe re łek pol -
skiej pio sen ki li te rac kiej. Wśród au to -
rów tek stów od naj du je my: Mag dę
Cza piń ską, Agniesz kę Osiec ką, Jac ka
Cy ga na, Mar ka Da gna na, Je rze go fi -
cow skie go, Jo na sza Ko ftę, Woj ciecha
Mły nar skie go, An drze ja Po nie dziel -
skie go, Ja na Ka zi mie rza Siw ka,
a wśród kom po zy to rów: Hen ry ka Al -
be ra, Wło dzi mie rza Kor cza, Se we ry na
Kra jew skie go, An drze ja Ry biń skie go.
Bar dzo wie le pio se nek z re per tu aru
Edy ty Gep pert wy trzy ma ło pró bę cza -
su i sta ło się ever gre ena mi. z tych
pro stych, me lo dyj nych, ma łych form
słow no -mu zycz nych ar tyst ka wy do by -
wa wiel kie emo cje, któ re udzie la ją się
pu blicz no ści. Re ci tal Edy ty Gep pert to
zna ko mi ta oka zją do spo tka nia z Jej
nie zwy kłym kunsz tem in ter pre ta tor -
skim i z tak rzad ką już dziś umie jęt no -
ścią bu do wa nia ostro skon tra sto wa-
nych na stro jów: pio sen ki li rycz ne zde -
rzo ne z dra ma tycz ny mi, a dra ma tycz -
ne z za baw ny mi, tzw. Ka ba re to wy mi,
re pre zen to wa ny mi przez tek sty kla sy -
ka ga tun ku – Ma ria na He ma ra. 
27�lu�tego,�godz.�19.00,�Bi�le�ty: 50/40 zł
te�atr�Pio�sen�ki,�ul.�Mazowiecka�17
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WE�DWO�JE
kil ka mi ło snych dia lo gów na nu tę jaz zo wą

AnIA�SRo�KA�
I MAR�CIn�WAW�RZy�no�WICZ

Spo tka li się pew ne go zwy czaj ne go
dnia, w go dzi nie nie zwia stu ją cej ni cze -
go szcze gól ne go, wy mie ni li prze lot ny
uścisk dło ni i ro ze szli się po prze kąt -
nych swo je go ży cia. Jed nak od wte dy
bez wied nie spo glą da li w tam ten mo -
ment, tę sk niąc za nie wia do mym. z te -
go draż nie nia serc pod nie bie nia
zro dzi ła się ład na przy jaźń. To my -
Ania i Mar cin! By ło nam tak bar dzo
po dro dze w po szu ki wa niach mu -
zycz no -po etyc kich, że z tej ra do ści
na ro dzi ło się nam WE DWO JE.
Na kon cer cie nie za brak nie „kil ku
Osiec kich, Koft, Gał czyń skich, za uch”.
Obok nich po ezję po peł nił dla nas Kon -
rad Woj ty ła. Wie le z tych pio se nek
Mar cin opa trzył swo ją mu zy ką. Do pro -
jek tu za pro si li śmy wro cław skich mu -
zy ków  - Ro ber ta Jar muż ka (pia no),
Przemka Ja ro sza (per ku sja) i Ku bę
Olej ni ka (kon tra bas). War stwą aran ża -
cyj ną zaj mu ją się Mar cin Waw rzy no -
wicz i Ro bert Jar mu żek, zaś my WE
DWO JE, czy li Ania Sro ka i Mar cin
Waw rzy no wicz, ze stro imy się i za nu ci -
my. Bę dzie smo oth jaz zo wo, „bos sa -
no vo”, a na wet na lu do wo ko lo ro wo.
An�na Sro�ka – ab sol went ka Aka de mii
Te atral nej w War sza wie (2000r.), lau -
re at ka wie lu na gród ar ty stycz nych.
Współ pra cu je m.in. z gru pą Mon tow -
nia i Te atrem Roz ryw ki w Cho rzo wie.
Przez pe wien czas by ła zwią za na z Ka -
ba re tem Ol gi li piń skiej. Kon cer tu je
z re ci ta lem Ale... i nie tyl ko (pio sen ki
Edith Piaf) oraz Tan GO!, a tak że z ze -
spo łem Ma chi na del Tan go, gdzie rów -
niez śpie wa tan ga. Wy kła da w WSKiMS
im. J. Gie droy cia w War sza wie. Pro wa -
dzi warsz ta ty ar ty stycz ne z mło dzie żą.
Mar�cin�Waw�rzy�no�wicz – (wo ka li sta,
kom po zy tor, pro du cent mu zycz ny).
Ab sol went AM we Wro cła wiu i Ka to wi -
cach, gdzie z wy róż nie niem ukoń czył
stu dia na wy dzia le Jaz zu i Mu zy ki Roz -
ryw ko wej o spe cja li za cji Wo ka li sty ka
Jaz zo wa w kla sie An ny Se ra fiń skiej.
lau re at mię dzy na ro do wych oraz ogól -
no pol skich fe sti wa li i kon kur sów.

11�lu�te�go,�godz. 19.00�
te�atr�Pio�sen�ki,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

no�WA�MU�Zy�KA�ZE�SE�At�tLE
ChAD�ChAN�NING

–�EX�nI�RVA�nA�W�FIRLEJU
Chad Chan ning, by ły per ku si sta le -
gen dy grun gu, gru py Ni rva na, za gra
w lu tym w Pol sce (Wrocław, Kraków,
Warszawa, Poznań) ze swo im no -
wym skła dem Be fo re Cars. Wy stę -
pom to warzy szy mul tiin stru men tal-
ny, wszech stron ny i wi do wi sko wy za -
ra zem – pro jekt Paun dy, w któ rym
rów nież gra Chan ning. 
Chan ning grał na al bu mie Ble ach Ni -
rva ny w ich pun ko wym i su ro wym
mu zycz nie okre sie. Te raz ze swym
mło dym pro jek tem two rzy me lo dyj -
ne utwo ry spod zna ku in die roc ka, in -
spi ru jąc się przy tym mu zy ką
po pu lar ną lat 60. i 70. Ar ty ści ma ją
na kon cie je den, de biu tanc ki al bum
Walk Back (15.06.2009, flo ta tion Re -
cords) wy da ny de fac to rów ne 20 lat
po pre mie rze Ble ach Ni rva ny. 

19�lu�te�go,�godz. 20.00
oDA�Firlej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56

BRAM�STA�DhO�uDERS
ON�NO�GO�vA�ERT
WO�uTER�JA�SPERS

Go lem Art & Bo oking za pra sza:
Bram� Sta�dho�uders (ur. 1987) jest
jaz zo wym gi ta rzy stą i kom po zy to rem
z ho len der skie go Til bur ga. za czął
grać na gi ta rze w wie ku 6 lat, wy grał
wie le kon kur sów gi ta ro wych w swo -
im dzie ciń stwie, do sta jąc szan se gra -
nia kon cer tów ze swo im roc ko wym
i jaz zo wym ze spo łem na głów nych
ho len der skich fe sti wa lach. W 2008
ro ku do strze żo no je go ta lent za rów no
w grze na gi ta rze kla sycz nej, jak
i w im pro wi za cji. zo stał okrzyk nię ty
naj bar dziej obie cu ją cym im pro wi za -
to rem w Ho lan dii. Je go mu zy ka jest
bar dzo kli ma tycz na, lo ku je się gdzieś
mię dzy free jaz zem i am bien tem,
choć nie brak w niej bar dziej kla sycz -
nych kop mo zy cji. Ostat nio za grał
wie le kon cer tów z On no Go ve ar tem
i swo im sek ste tem: The Bram Sta -
dho uders Korps.
Wo�uter�Ja�spers jest mu zy kiem eks -
pe ry men tal nym i pi sa rzem po cho -
dzą cym z ho len der skie go Til bur ga,
ak tu al nie re zy du ją cym w Ber li nie.
Wy wo dzą cy się ze sce ny me ta lo wej
ar ty sta two rzy mu zy kę oscy lu ją cą
wo kół ta kich ga tun ków jak dro ne
i no ise, okra szo nych psy cho de lią
lat 60. oraz eks pe ry men tal nym fol -
kiem. Ostat nie la ta by ły dla Wo ute ra
bar dzo pro duk tyw ne za rów no
pod wzglę dem gra nia kon cer tów, jak
i wy da wa nia swo jej mu zy ki. W 2009
ro ku na grał swój dru gi al bum wraz
z Emi lem Ni ko la ise nem z Wo ven
Hand, za grał mnó stwo kon cer tów
w Eu ro pie, Sta nach zjed no czo nych
i Azji. Po nie waż zda niem ar ty sty mu -
zy ka ma za za da nie do trzeć do każ de -
go, kto jej pra gnie, kon cer ty Wo ute ra
ma ją miej sce na du żych, re no mo wa -
nych fe sti wa lach, ale nie ob ce jest mu
rów nież gra nie w ro syj skich ga ra -
żach. Cza sa mi je go twór czość ma
wy ci szo ny i kon tem pla cyj ny cha rak -
ter, cza sa mi by wa zma so wa nym ata -
kiem na zmysł słu chu, ale za wsze
pod cho dzi do niej z wiel ką pa sją. 

13�lu�te�go,�godz.�20.00
oDA�Firlej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56

LEGOWELT
13�lutego,�godz.�22.00
Klub�Krakowska�180

ul.�Krakowska�180,�w.�od�Rybnickej
Bilety�10/15�zł
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SZCZYT�KuL�Tu�RY
nEo�ny�&�DJ�

Por tal g -punkt. pl, 1 lu te go, po raz
pierw szy przy zna na gro dę – Szczyt
Kul tu ry – ani ma to rom kul tu ry z Dol ne -
go Ślą ska. Or ga ni za to rzy prze wi dzie li
wie czor ny pro gram ar ty stycz ny, ja ko
zwień cze nie wy da rze nia. We Włod ko -
wi ca 21 od bę dzie się kon cert Neo nów
oraz wy stęp wro cław skie go DJ’a. 
neo�ny to pierw szy wro cław ski ze spół
in die roc ko wy. W swo ich po czy na -
niach mu zycz nych wy my ka ją się jed -
nak tak ści śle okre ślo nym ra mom
ga tun ko wym. Neo in die, hin du, post,
pop, punk to okre śle nia, któ rym mu -
zy cy sa mi się po słu gu ją.
Mu zy cy wy wo dzą się ze zna nych już
ze spo łów li li Mar len, Dust Blow
i Cof fee Bre ak. Ak tu al nie ze spół na -
gry wa ma te riał na de biu tanc ki krą żek.
Ich pierw szy sin giel – Go rą cy sty -
czeń, to na ła do wa na po zy tyw ną ener -
gią opo wieść o noc nym ży ciu we
wro cław skich klu bach. 

1�lu�te�go,�godz. 19.00
Klub�Włod�ko�wi�ca 21

JA�MAL
za grał mnó stwo kon cer tów za rów no
z ży wym skła dem, zło żo nym głów nie
z jaz zo wych mu zy ków (bas, gi ta ra,
kla wi sze, per ku sja, sak so fon, pu zon,
trąb ka), jak rów nież z Djem ja ko Ja -
mal So und Sys tem. Od nie daw na ze -
spół zre zy gno wał z so und sys te mów
na rzecz gra nia tyl ko z ży wym skła -
dem. 3 paź dzier ni ka 2008 ze spół po -
wró cił z no wą pły tą Urban
Di sco the que, na któ rej go ścin nie po -
ja wi li sie m.in. Grub son, Che eba, czy
be at bo xer zgas. 
Na pły cie znaj du je sie 16 kom po zy cji,
któ rych twór ca mi są Miód wraz z Ku -
bą Ga liń skim i An drze jem „Gie nia”
Mar kow skim oraz french ma nem.
No we wy daw nic two pro mu je te le -
dysk do po łą czo nych utwo rów Pój de
tyl ko tam i Pull up.
Po wy da niu pły ty ze spół za grał se rię
kon cer tów pro mo cyj nych oraz du żą
tra sę od wie dza jąc więk szość miejsc
na kon cer to wej ma pie Pol ski. Do te -
go do szły dwa wy jaz dy do USA,
uczest nic two w ogól no świa to wej
pro mo cji gra Ne ed for Spe ed: Shift.
Utwór Pull Up zna lazł się na ścież ce
mu zycz nej do łą czo nej do gry.
14�lutego,�godz.�20.00.�Bi�le�ty: 20/25zł

NEW�MO�DEL�AR�MY�
le gen dar na for ma cja New Mo del Ar -
my wy stą pi w Pol sce w ra mach eu -
ro pej skiej tra sy pro mu ją cej no wy
krą żek: To day Is A Go od Day.
Hi sto ria New Mo del Ar my się ga 1980
ro ku, od po cząt ku li de rem ze spo łu
jest Ju stin Sul li van – wo ka li sta, twór -
ca tek stów i współ twór ca mu zy ki.
Pierw szy un der gro un do wy sin giel ze -
spo łu był owo cem kil ku kon cer tów,
ja kie gru pa da ła w lon dy nie w 1982
ro ku. Jed nak praw dzi wą sen sa cję
wzbu dził wy stęp gru py w po pu lar -
nym bry tyj skim show The Tu be dwa
la ta póź niej. Ja kimś spo so bem oko -
ło 30 fa nów ze spo łu zdo ła ło do stać
się do stu dia w trak cie pro gra mu
na ży wo. Ży wio ło wa re ak cja pu bli ki
na wy ko na ne przez New Mo del Ar my
Chri stian Mi li tia prze szła do hi sto rii,
ich pierw szy al bum Ven ge an ce, tra fił
na 1. miej sce li sty In de pen dent
Charts, a wiel kie wy twór nie, któ re
dwa la ta wcze śniej od rzu ci ły ma te riał
gru py, te raz wal czy ły by za ofe ro wać
mu zy kom jak naj lep szy kon trakt.
In spi ra cje mu zycz ne New Mo del Ar -
my obej mu ją folk roc ka, in die -roc ka,
roc ka go tyc kie go, ale rów nież me tal.
21�lutego,�godz. 20.00.�Bi�le�ty: 49/55 zł

Klub�muzyczny�ALI�BI,�ul.�grun�waldz�ka 67

DA�GA�DA�NA
PoL�SKo�-UKRA�Iń�SKA�MIE�SZAn�KA
FoL�KU,�JAZ�ZU�I ELEK�tRo�nI�KI

Da�ga�gre�go�ro�wicz�–�wo�kal,�elek�tro�ni�ka
Da�na Vyn�nyt�ska�–�wo�kal,�pia�no

Mi�ko�łaj�Po�spie�szal�ski�–�kon�tra�bas,�skrzyp�ce
10 lu te go wy cho dzi ich de biu tanc ki
krą żek Ma leń ka, któ ry bę dzie pro mo -
wa ny kon cer ta mi w Pol sce, jak
i na Ukra inie. Pu blicz ność pro szo -
na jest o przy nie sie nie na kon cert za -
ba wek – prze szka dza jek. Przy ich
udzia le stwo rzy my ra zem z ze spo łem
wie lo oso bo wą, ra do sną or kie strę.

9�lutego,�godz.�20.00
Klub�łykend,�Podwale�37/38

Neony
6�MARCA,�godz. 17.00
Bilety:�tel.�503�166�129
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Rynek−Ratusz 24
50−101 Wrocław

tel.: (071) 344 28 64 
fax: (071) 344 28 65 

www.okis.pl, okis@okis.pl

zzaapprraasszzaa::  ppnn−−pptt:: 1100..0000−−1188..0000
tteell..:: ((007711)) 334422 2222 9911

bilety@okis.pl, cik@okis.pl, wwwwww..ddcciikk..ppll
Instytucja Kultury

Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
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W LUtoWyM�nU�ME�RZE�MIE�SIĘCZ�nI�KA�„oD�RA”:
PoP�KULtURA�–�PoPtRESURA:��ADAMCZAK,�BAJER,�BAJKA,�gAłĄZKA,�gAJDZIńSKI,�UŚCIńSKI,
KoZłoWSKI�·�RoZMoWy�Z�EWĄ�StACHnIAK�I�PIotREM�SoMMEREM�·�CAMERIMAgE�I�CARLoS
SAURA�·�SEnDECKI�·�MARZyńSKI�·�JERgoVIć�·�SAnDBURg�·�MoŚCICKI�o�tAngU�·�WRoStJA

PO�ETY�KA�TRWA�NIA
Wy�StA�WA�Jo�LAn�ty�Ry�CER�SKIEJ�

Eks po zy cja skła da się z pięciu cy kli fo -
to gra ficz nych, po wsta łych w cią gu
ostat nich pię ciu lat. Te ma tem prze -
wod nim wszyst kich prac jest cia ło. Jak
pi sze au tor ka: „Cia ło ja ko punkt wyj -
ścia do szu ka nia po ezji, czy li nie ma te -
rial no ści w ma te rii sie bie. Przy glą da nie
się wła snym gra ni com – po wierzch nia
cia ła ja ko mi stycz ne miej sce sty ku
(do ty ku?) po mię dzy mną, a wszech -
świa tem. Cia ło ja ko miej sce zmien ne,
szu ka ją ce for my – róż nic i po do -
bieństw. Cia ło ja ko świą ty nia du szy. Ja
– du sza i ja – cia ło”. zdję ciom to wa -
rzy szą tek sty po etyc kie lub fi lo zo ficz -
ne za py ta nia, sta no wią ce swo iste
uzu peł nie nie war stwy wi zu al nej.
Jo�lan�ta�Ry�cer�ska (1971) – fi lo zof,
fo to graf, po et ka. Ab sol went ka Stu -
dium fo to gra fii zPAf. Od 2005 ro ku
jest człon kiem związ ku Pol skich Ar -
ty stów fo to gra fi ków. Pre zes Okrę -
gu War szaw skie go zPAf. Ku ra tor ka
kil ku na stu wy staw fo to gra ficz nych.

Wy�StA�WA II MIĘ�DZy�nA�Ro�Do�WE�go�PLE�nE�RU�SZKłA�AR�ty�StyCZ�nE�go
EKO�GLASS�FE�STI�WAL 2009

W lip cu ubiegłego ro ku w Szklar skiej Po rę bie – hi sto rycz nym ośrod ku hut -
nic twa szkła, od był się II Mię dzy na ro do wy Ple ner Szkła Ar ty stycz ne go EKO -
GlASS fE STI WAl, w któ rym udział wzię li wy bit ni ar ty ści z Pol ski, Czech
i Sło wa cji. Wy ko rzy stu ją cy na co dzień w swo ich pra cach roz ma ite spo so by
ob rób ki szkła, tym ra zem sku pi li się na tech ni kach hut ni czych. Sprzy jał te mu
nie mal że al che micz ny, ta jem ni czy kli mat pa nu ją cy na te go rocz nym ple ne rze.
Waż nym aspek tem fe sti wa lu był je go pro eko lo gicz ny cha rak ter: do wy ro bu
szkla nych obiek tów uży to bo wiem od pa dów i tzw. stłucz ki szkla nej, a tak że
przy ja znych dla śro do wi ska pie ców do wy to pu szkła.
Na wy sta wie, której kuratorami są: dr Mariusz Łabiński i Igor Wójcik, za pre -
zen to wa ne zo sta ną pra ce ar ty stów z Pol ski – Mał go rza ty Da jew skiej, Ma riu -
sza Ła biń skie go, Be aty Da mian -Spe ru dy, Ma rze ny Krze miń skiej, Igo ra
Wój ci ka, Ma cie ja za bor skie go i Ka ro li ny Spiak; z Czech – Ja ku ba Ber dy cha,
An dre ja Ne me tha, Oldřicha Pli vy i Jířie go Šuhájka oraz ze Sło wa cji – Pa tri ka
Il lo i Mar ti na Mu ra ni cy.

Wer�ni�saż�–�5�lu�te�go,�godz. 17.00
ga�le�ria�Fe�li�xe�Je�ne�we�ina�w Kut�nej�Ho�rze�(Cze�chy).�Wy�sta�wa�czyn�na�do 26�lu�te�go

Wer�ni�saż�–�18�lu�te�go,�godz. 17.00
DCF�Do�MEK�Ro�MAń�SKI

pl.�Bp.�nan�kie�ra 8
Wy�sta�wa�czyn�na�do 3�kwiet�nia

ON�JEST�TYM,�KTÓRY�MIAŁ�NADEJŚĆ
Wy�KłAD�MAR�KA�Dy�ŻEW�SKIE�go�Z Cy�KLU�CoL�LE�gIUM�MU�SI�CUM

POŚWIĘCONy MUzyCE JOHANNESA BRAHMSA
21�lutego,�godz. 16.00

Klub�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�Ko�ściusz�ki 9,�wstęp�wolny

Dłoń lewa
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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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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
PATRONAT:PATRONAT:

LUty�2010
WyStAWy�CZASoWE

ARt�noUVEAU�–�SZKło�FRAnCUSKIE�do 3 maja 2010

MU�ZEUM�Et�no�gRA�FICZ�nE

PAnoRAMA�RACłAWICKA

FE�RIE,�dla�dzie�ci�od 7�do 12�lat
3.02,�godz. 10.00 – Tań co wa ła igła z nit ką

10.02,�godz. 10.00 – za cza ro wa ne za baw ki
za ję cia są bez płat ne. Re zer wa cja tel. 71/344 33 13

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

WSPÓł�CZE�SnA�SZtU�KA�CZE�SKA Dru�ga�ko�lek�cja�Ja�ni�ny�oj�rzyń�skiej
8 lu te go – 14 mar ca 2010
Wy ko ny wa ne za po mo cą ma szy ny do pi sa nia ry -
sun ki Vla di mi ra Prec li ka, „dźwię ko we” pra ce Mi la -
na Gry ga ra czy po etyc kie, pa pie ro we re lie fy
Ad rie ny Šimo to vej – to nie któ re z prac pre zen to -
wa nych na tej wy sta wie. W su mie kil ka dzie siąt
gra fik i ry sun ków 11-tu cze skich ar ty stów.

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

ZWIEDZAnIE�Z�LEKKIM�ZAWRotEM�głoWy,�czyli rodzinna wizyta w Panoramie Racławickiej
21 luty 2010, godz. 11.15 i 13.15. Rezerwacja tel.: 71 344 16 61/ 071 344 23  44

SPo�tKA�nIA�ZE�SZtU�KĄ – lu ty 2010
6,�g. 12.00 – f. l. von Neu burg. Du chow ny i me ce nas
7,�g. 12.00 – Sztu ka re ne san so wa

13,�g. 12.00 – De sign po II woj nie świa to wej
14,�g. 12.00 – Jak daw niej miesz ka no? dla ro dzin
20,�g. 12.00 – Wy spiań ski – ar ty sta wszech stron ny
21,�g. 12.00 – Sztu ka ba ro ko wa
27,�g. 12.00 – Al tha mer, Ko zy ra, Sa snal
27,�g. 16.00 – Ra dość two rze nia ob ra zu – dla ro dzin
28,�g. 12.00 – Przy ro da w twór czo ści pre ra fa eli tów
BEZPłAtnE FE�RIE�ZI�Mo�WE�– godz. 12.00
dla dzie ci od 5 do 13 lat
3.02 – Ma lo wa ne wi ta mi ny 5.02 – Przy ry cer skim
sto le 10.02 – Pięk ny stół 12.02 – Słod kie opo wie ści
Rezerwacja na wszystkie zajęcia dla dzieci i rodzin:
tel. 372 51 48, oswia ta@mnwr.art.pl

BI�tWA�PoD gRUn�WAL�DEM
ocza�mi�twór�ców�Pa�no�ra�my�Ra�cła�wic�kiej 1-28 lu te go 2010
Trzy mo nu men tal ne dzie ła uka zu ją ce bi twę pod Grun wal dem na ma -
lo wa ne przez współ au to rów Pa no ra my Ra cła wic kiej: Ja na Sty kę, Woj -
cie cha Kos sa ka, Ta de usza Po pie la i zyg mun ta Roz wa dow skie go
moż na bę dzie oglą dać w ho lu Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu.
To jed na z wy staw przy go to wa nych z oka zji 600. rocz ni cy bi twy
pod Grun wal dem i 25-le cia Pa no ra my Ra cła wic kiej we Wro cła wiu.

JERZy�tCHÓRZEWSKI
do 14 lutego 2010
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WY�STA�WY�W TO�Ku�...�WY�STA�WY�W TO�Ku�...�WY�STA�WY�W TO�Ku�...�

Mu�ZEuM�POL�SKIE
W AME�RY�CE

ZBIO�RY�GRA�FICZ�NE
do�28�lutego�br.

Mu�zeum�Sztu�ki�Miesz�czań�skiej�–�Ra�tusz

G.�OD�Pu�REv�MA lAR STWO
Ma lar stwo mon gol skie go ar ty sty,
dok to ran ta 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.

do 28�lu�te�go�br.
Księ�gar�nia�-ga�le�ria�PWn�Szczyt�nic�ka��51

ALEK�GRZONDZIEL-BENNET
XXX-lecie pracy artystycznej.

do�12�lutego�br.
galeria�Miejska,�ul.�Kiełbaśnicza�28

ZBI�GNIEW�MIL�MA lAR STWO I Ry SU NEK
Ob ra zy olej ne, akwa rele i ry sun ki. Ar ty sta ukoń czył Wro cław ską PWSSP
w 1985 ro ku. Wy sta wa obej mu je ca ły do ro bek, na gro ma dzo ny w pra cow ni,
od ukoń cze nia stu diów po dzień dzi siej szy. Pre zen to wa nych jest ok. 100 prac.

do 7�lu�te�go�br.,�Ar�se�nał�Mi�ko�łaj�ski�ul.�Cie�szyń�skie�go 9

MO�NI�CA
Jej prak ty kę nie chęt nie na zy wa się
pro jek to wa niem gra ficz nym. Naj bar -
dziej zna ne są jej pra ce gra ficz ne
– ry sun ki, któ rych kon tur wy peł nia
czar na pla ma. Naj now sza in sta la cja
na in dy wi du al nej wy sta wie Mo ni ca
jest prze nie sie niem gra ficz nych kon -
cep tów i znak&oacu te; w do rze czy -
wi sto ści trój wy mia ro wej. Sta ran nie
wy bra ne mo ty wy po słu ży ły ja ko
skład ni ki no we go zna ku – za pro jek -
to wa ne go na kształt abs trak cyj nej
rzeź by. W wy ni ku te go roz wią za nia,
pro jekt gra ficz ny sta je się prze strzen -
nym ob ra zem, da ją cym obejść się
do oko ła jak po mnik. Od bi ty na pa pie -
rze świat od zy sku je z po wro tem swój
trój wy mia ro wy cha rak ter. 

do 13�lu�te�go br.
ga�le�ria�De�sign�BWA,�ul.�Świd�nic�ka 2-4

NIE�ZA�TAR�TY�ŚLAD
JE�RZy�gRo�toW�SKI�
W oSSo�LI�nEUM

W 2009 ro ku mi nę ła 10. rocz ni ca
śmier ci Je rze go Gro tow skie go
oraz 50. rocz ni ca ob ję cia przez nie go
kie row nic twa Te atru 13 Rzę dów, póź -
niej sze go Te atru la bo ra to rium. 
De cy zją UNE SCO mi nio ny rok był ob -
cho dzo ny ja ko Rok Gro tow skie go. za -
kład Na ro do wy im. Osso liń skich włą-
czył się w uro czy sto ści or ga ni zu jąc wy -
sta wę „Nie za tar ty ślad”, któ ra za my ka
Rok Ju bi le uszo wy. Wstęp wol ny

do 14�mar�ca�br.
Zn im.�osso�liń�skich,�ul.�Szew�ska 37

ZNA�KI�ETIO�PII
Fo�to�gRA�FIE�Ry�SZAR�DA�SZy�Dło

Au tor to wa rzy szył wy pra wie, któ rej
ce lem by ło zre ali zo wa nie fil mu o ży -
ciu re li gij nym Etiop czy ków.

do 12�lu�te�go�br.
CK�Za�chód,�ul.�Cho�cie�bu�ska 4-6

STREFA�OSOBISTA�FotogRAFIE�
AnDRZEJA�ŚLUSARCZyKA

do 14�lu�te�go�br.�DCF,�pl.�Bp.�nan�kie�ra 8

100�OD�SŁON�MIE�SIęCZ�NI�KA
Su�DE�TY

Oficyny Wydawniczej ATUT
do 27�lu�te�go,�DBP,�ul.�Wor�cel�la 25-27

KWIE�Ku�LIK
for ma jest fak tem spo łecz nym

do�7�lu�te�go�br.
ga�le�ria�Awan�gar�da�BWA

ul.�Wi�ta�Stwo�sza 32
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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�br.
Klub�Ani�ma,�ul.�Pil�czyc�ka 39

GRA�żY�NA MAŁ�KIE�WICZ
PO KSzTAŁ Ty
do 28�lu�te�go�br.

Księ�gar�nia-ga�le�ria PWn�Szczyt�nic�ka 51

vIO�LA�TYCZ�Cy BER NE TyCz NE
Su biek tyw na wi zja kon dy cji współ cze -
sne go czło wie ka. (...) 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.

do 14�lu�te�go br.
CK�Ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a

PA�SJANS�Z SA�MYCh�SERC�–�wy�sta�wa�daw�nych�kart�pocz�to�wych
W 1900 ro ku w War sza wie ogło szo no kon kurs na na zwę dla otwar tej kar ty
pocz to wej. Wy gra ła pro po zy cja Hen ry ka Sien kie wi cza – „pocz tów ka”. Na kon -
kurs wpły nę ło mnó stwo in nych pro po zy cji – bo prze cież ta bar dzo już po pu -
lar na for ma wy sy ła nia po zdro wień do ma ga ła się swo jej na zwy! Na prze ło mie
wie ków Eu ro pa zo sta ła ogar nię ta „man ją” i „spor tem kart ko wym” – kar tę
pocz to wą do pusz czo no do obie gu w 1869 ro ku, a 10 lat póź niej w sa mej tyl -
ko Eu ro pie wy sła no ich po nad 350 mi lio nów. Na wystawie moż na zo ba czyć
bli sko 300 daw nych kart pocz to wych, z kolekcji prof. Pawła Banasia (historyk
sztuki, kulturoznawca Uniwersytetu Wrocławskiego), a także Mariusza
Kotkowskiego (doktorant historii Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wystawa�potrwa�do�8�kwiet�nia�br.
Mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji,�ul.�Z.�Kra�siń�skie�go 1

DA�RIA�ILOW�fO TO GRA fI TI
(...) Tu nie cho dzi o wy gląd, ale
o emo cjo nal ne zna cze nie. 
do�14�lutego, Za Sza�fą,�ul.�św.�Mar�ci�na 4
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SPOJ�RZE�NIA 2009�–�Na�gro�da�Fun�da�cji�Deut�sche�Bank
Prze nie sie nie wy sta wy kon kur so wej do Cen trum Sztu ki WRO z za chę ty Na -
ro do wej Ga le rii Sztu ki – wer ni saż 29 stycz nia 2010, g. 18.00

WoJ�CIECH�BĄ�KoW�SKI,�oLAF�BRZE�SKI,�Bo�gnA�BUR�SKA
WoJ�tEK�Do�Ro�SZUK,�An�nA�Ko�nIK,�An�nA�MoL�SKA,�ZoR�KA�WoL�L�ny

Spoj rze nia – przy zna wa na od 2003 ro ku Na gro da fun da cji Deut sche Bank – to
obec nie naj wyż sze i jed no z naj bar dziej pre sti żo wych wy róż nień w dzie dzi nie
sztuk wi zu al nych w Pol sce. No mi na cje kon kur so we co dwa la ta wska zu ją „naj -
bar dziej in te re su ją cych twór ców mło dej pol skiej sce ny ar ty stycz nej”, któ rych
do ko na nia w cią gu ostat nich lat przy cią gnę ły szcze gól ną uwa gę kry ty ków i ku -
ra to rów. Pra ce kon kur so we two rzą na stęp nie wy sta wę pre zen to wa ną w war -
szaw skiej za chę cie. Re ali za cja wy sta wy w CS WRO, bę dą cej pierw szą dla ga le rii
gru po wą wy sta wą mło dej pol skiej sztu ki, wy ni ka wła śnie z tej moc nej obec no -
ści ob ra zów wi deo, ob ra zów me dial nych w twór czo ści ar ty stów ak tyw nych
na sce nie sztu ki współ cze snej. Wy sta wa za pre zen tu je się we Wro cła wiu w no -
wym kształ cie, prace za ist nie ją tak że w prze strze ni miej skiej. 
Pre�mie�ra�no�wej�pra�cy�ola�fa�Brze�skie�go
Na nową wy sta wę wy pro du ko wa ną przez WRO, pra cę przy go to wał wro cław ski
ar ty sta O. Brze ski. Ten wiel ko for ma to wy wy druk, eks po no wa ny na fa sa dzie są -
sia du ją ce go z CS WRO bu dyn ku, ko re spon du je z rzeź bą Brze skie go, któ ra wła -
śnie wzbo ga ci ła ko lek cję dol no ślą skiej za chę ty. Jak kol wiek w je go twór czo ści
znaj du ją się tak że pra ce wi deo i fil my, to zna ny jest przede wszyst kim ja ko au -
tor in sta la cji oraz rzeźb wy ko ny wa nych m.in. z ce ra mi ki, któ re de for mu je, „zrzu -
ca” z po stu men tu, eks po nu je w opo zy cji do mu ze al nych stan dar dów.

Wy�sta�wa�potrwa�do 3�kwiet�nia br.,�Cen�trum�Sztu�ki�WRo,�ul.�Widok�7

WOJ�CIECh�GI�LE�WICZ
nIE�SKoń�CZo�noŚć�
ma�lar�stwo�|�vi�deo

Wy sta wa w któ rej au tor od kry wa ob li -
cze swo je go ma lar stwa in pro gress.
Pro ces jest nie ustan nie obec ny w ma -
lar stwie te go au to ra czy to ja ko te mat
przed sta wie nia, czy ja ko me to da two -
rze nia, czy spo sób ist nie nia ob ra zu
zmie rza ją cy do je go za ni ku i sto pie nia
się z oto cze niem. zda rza się, że ob ra -
zy Gi le wi cza po wsta ją ja ko efekt czyn -
no ści tech no lo gicz nych roz ma itych
pro fe sji. By wa, jak w ostat nim pro jek -
cie re ali zo wa nym w En tro pii, że ob ra -
zy są wy sta wio ne na wie lo mie sięcz ne
dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych
i trud nych do prze wi dze nia dzia łań
ludz kich w prze strze ni mia sta. W wie -
lu przy pad kach re je stra cja fil mo wa
jest je dy nym śla dem ich ist nie nia.
Czę sto też do ku men ta cja wi deo sta no -
wi in te gral ną część wie lo eta po we go
pro jek tu ma lar skie go.
W pro jek cie Nie skoń czo ność, zo sta je
po wstrzy ma ny sam pro ces twór czy.
Ob ra zy zo sta ją zeń wy cię te ni czym ka -
dry z fil mów i moż na się im przyj rzeć
ja ko for mom przej ścio wym, jesz cze
nie skoń czo nym. Kil ka z tych ob ra zów
zo sta ło roz po czę tych pod czas sty pen -
dium w USA. Gi le wicz prze no si spoj -
rze nie z abs trak cyj nych fak tur tkan ki
miej skiej na bil l bo ar dy i re kla my,
w sfe rę przed sta wie nia, w któ rej do -
strze ga śla dy de struk cji. Przed sta wia
coś, co już przed sta wio ne, do ku men -
tu jąc jed no cze śnie in ge ren cje przy -
pad ku. Kil ka in nych ob ra zów to
au to no micz ne kom po zy cje abs trak -
cyj ne, bę dą ce jak by na war stwio ny mi
po wi do ka mi barw ne go cha osu w cią -
głym pul so wa niu i zmien no ści. 

Wer�ni�saż 4�lu�te�go,�godz. 18.00
do 26�lutego�br.�

ga�le�ria�En�tro�pia,�ul.�Rzeź�ni�cza 4

ZBI�GNIEW�LI�BE�RA
Pra�ce 1982-2008�

Wy�StA�WA�Mo�no�gRA�FICZ�nA
Wy sta wa zbigniewa libery, wspól ny
pro jekt war szaw skiej za chę ty i BWA
Wro cław, jest dru gim po ame ry kań -
skim, a pierw szym w Pol sce re tro -
spek tyw nym prze glą dem twór czo ści
ar ty sty obej mu ją cym trzy de ka dy je go ak tyw no ści w sztu ce. Pa ra dok sem jest,
że twór czość li be ry, czo ło we go ar ty sty pol skiej sztu ki kry tycz nej, au to ra gło -
śnych i po wszech nie zna nych prac: le go. Obóz kon cen tra cyj ny czy Po zy ty wy
nie do cze ka ła się do tych czas wy czer pu ją cej mo no gra ficz nej pre zen ta cji i pu bli -
ka cji. Wy sta wa zre ali zo wa na w ści słej współ pra cy z ar ty stą, pra gnie wy peł nić
tę lu kę, pre zen tu jąc obok prac zna nych, ni gdy do tych czas nie upu blicz nio ne fo -
to gra fie i fil my z lat 80., a tak że urzą dze nia ko rek cyj ne z lat 90., któ re nie by ły
do tąd wy sta wia ne w Pol sce. Wy sta wie to wa rzy szy pol sko -an giel ski ka ta log.

Spo�tka�nie�ze�Zbi�gnie�wem�Li�be�rą�–�17�lu�te�go,�godz. 19.00
te�atr�Pol�ski,�ul.�g.�Za�pol�skiej�3,�pro�wa�dze�nie:�Pa�weł�Ja�rodz�ki

Wer�ni�saż 18�lu�te�go,�godz 18.00.�Wystawa�potrwa�do 14�kwiet�nia br.
ga�le�ria�Awan�gar�da,�Wi�ta�Stwo�sza 32�(na obie�im�pre�zy�wstęp�wol�ny)

li be ra, le go – obóz kon cen tra cyj ny 1999
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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

ARChITEKTuRA�RENESANSOWYCh
DWORÓW�NA�DOLNYM�ŚLąSKu

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 r, opie ra się na prze ko na -
niu, że 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 20. zre -
ali zo wa nych bu dyn ków i pro jek tów, m.in. dworzec
główny i prze bu do wę śród mie ścia Ka to wic, za ło że nia
sa kral ne, mu zea i szko ły, bu dyn ki biu ro we i miesz kal ne.

Wy�sta�wa�czyn�na�do 7�marca�2010
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PRA�CoW�nIA�AR�CHI�tEK�tU�Ry
to�MA�SZA�gło�WAC�KIE�go�(PAg)

Pro jekt rozbudowy Akademii Sztuk Pięknych we
Wro cła wiu 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.

Wy�sta�wa�czyn�na�do�28�lutego�2010

Mu�zeum�Ar�chi�tek�tu�ry�przy ul.�Ber�nar�dyń�skiej 5�za�-
pra�sza�dzie�ci�w wie�ku 6-12�lat�do udzia�łu�w bez�płat�-
nych�warsz�ta�tach�ar�chi�tek�to�nicz�no�-pla�stycz�nych�pt.
Ko�SMICZ�nE�SPo�tKA�nIE�Z AR�CHI�tEK�tU�RĄ
W świat ko smicz nych wi zji ar chi tek tów po pro wa dzi
dzie ci gość z pla ne ty Ga la xo – Ufo lu dek Ko smo di xi.
Wraz z nim wy ru szą w po dróż na od le głą pla ne tę Ma go,
aby zbu do wać na niej sta cję ko smicz ną. za ma te ria ły
bu dow la ne po słu żą kar to no we pu deł ka, sty ro pian, pa -
pier ko lo ro wy, tek tu ra, srebr na fo lia, pla sti ko we rur ki.
Czas trwa nia za jęć: ok. 1,5 go dzi ny. Gru pa mo że mak -
sy mal nie li czyć 25 osób. Ter mi ny (do wy bo ru),
godz. 10.00: 2, 3, 4, 9, 10, 11 lu te go 2010 r.
Re�zer�wa�cja: agniesz ka.go la@ma.wroc.pl
In�for�ma�cje dział edu ka cji: p n-pt, go dz. 9-15.00,
tel. 71 344 82 79 wew. 33

Biblioteka, Warszawa

FERIE�W�MuZEuM�ARChITEKTuRY

Wy sta wa, i to wa rzy szą ca jej książ ka, jest pierw szym,
a za ra zem (na ile to moż li we) kom plet nym opra co -
wa niem uni ka to we go w ska li eu ro pej skiej zja wi ska,
ja kim są dwo ry ślą skie. W cią gu 150 lat wznie sio no
po nad 200 dwo rów, z cze go prze trwa ło (w róż nym,
czę sto bar dzo złym sta nie) po nad 100 obiek tów, któ -
re sta no wią nie zby wal ny ele ment kra jo bra zu kul tu ro -
we go na hi sto rycz nym ob sza rze Dol ne go Ślą ska
i Ko tli ny Kłodz kiej. Przed sta wia my po nad 60 dwo rów
re ne san so wych, ich bo ga tą do ku men ta cję fo to gra -
ficz ną, za cho wa ną iko no gra fię w po sta ci ry cin oraz
fo to gra fii ar chi wal nych, rzu ty bu dyn ków, a tak że
aran ża cję wnę trza dwor skiej izby z jej wy po sa że niem
(me ble, sprzę ty do mo we, tka ni ny).

otwar�cie�wy�sta�wy�–�18�lutego�2010
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BIO�LO�GIA�ChE�MIA�FI�ZY�KA�Wy�StA�WA�Fo�to�gRA�FICZ�nA
Ar�ty�ści:�Wal�de�mar�Pranc�kie�wicz,�łu�kasz�Rusz�ni�ca,�Krzysz�tof�So�la�re�wicz
Wy sta wa od wo łu je się za rów no do sa mej fo to gra fii, ja ko pew ne go pro ce su
opar te go o te trzy „na uko we” dzie dzi ny, jak i do tych zna czą cych tro pów – ży -
cia, a więc i śmier ci. Nie ucie ka jąc od złu dze nia re al no ści fo to gra fii, ar ty ści
zmu sza ją do czy ta nia, a nie je dy nie oglą da nia go to wych ob ra zów. Każ dy z nich
w in ny spo sób in ter pre tu je te mat – czy to wy cho dząc od sa mej pra cy z me -
dium i two rze nia ilu zji, czy to szu ka jąc śla dów mi ło ści w cie le, je dy nie po zor nie ano ni mo wym, czy to ra czej sku pia -
jąc się na bez ru chu, prze siąk nię tym dra ma ty zmem, gdzie „nic się nie dzie je”. Ku ra tor: Be ata Bar tec ka / Mi li gram
Wal�de�mar�Pranc�kie�wicz (1972) – ab sol went Uni wer sy te tu zie lo no gór skie go oraz Cen tral Sa int Mar tins Col le ge of
Art and De sign w lon dy nie. Wy dał wła snym sump tem kil ka ksią żek ar ty stycz nych.
Krzysz�tof�So�la�re�wicz (1979) – pra cow nik Ośrod ka Po staw Twór czych we Wro cła wiu. W 2009 ro ku uka za ła się je go
książ ka fo to gra ficz na „Przed ostat ni Stan Sku pie nia”. Jest to 27-zdję cio wa opo wieść praw do po dob nie o śmier ci.
łu�kasz�Rusz�ni�ca (1980) – pu bli ko wał w mie sięcz ni ku „Ma chi na” z pro jek ta mi ar ty stycz ny mi i se sja mi mo dy. Współ -
pra co wał z ar tyst ką An ną Ław ry no wicz przy pro jek cie Han dJob i Ta ka Ma ma oraz z Wal de ma rem Pranc kie wi czem
przy „I’ll be your mir ror”, któ ry uka zał się ja ko książ ka ar ty stycz na. Był asy sten tem zna nej fo to graf ki Ma rii Moch nacz.

Wer�ni�saż 19�lu�te�go,�godz. 18.00.�Wy�sta�wa�po�trwa�do 14�mar�ca�br.�ga�le�ria�De�sign�BWA,�ul.�Świd�nic�ka 2-4

Ł. Rusz ni ca

W. Pranc kie wiczK. So la re wicz

170�LAT�FO�TO�GRA�FII
Wy�StA�WA�Po�Kon�KUR�So�WA�

Kon kurs od był się z oka zji przy pa da ją -
cej w ub.r. 170. rocz ni cy wy na le zie nia
fo to gra fii, za je go or ga ni za cję od po wia -
da ły ser wi sy: Plfo to.com, One Pho -
to.net oraz Obiek tyw ni.pl. Plat for mą
przed się wzię cia by ła stro na 170lat.pl,
któ ra po wsta ła przy współ pra cy z Al le -
gro.pl i fir mą Ca non. Pra ce uczest ni -
ków, po dzie lo ne na ka te go rie: Na tu ra,
Czło wiek i Wy da rze nie, zo sta ły oce nio -
ne przez pro fe sjo nal ne ju ry, w skład
któ re go we szli: zbi gniew To masz czuk,
Ra fał Mi lach i Agniesz ka Ko zak.
Grand Prix, apa rat Ca non EOS 5D Mar -
kII ufun do wa ny przez Al le gro.pl, otrzy -
mał po cho dzą cy z Bia ło ru si fo to graf
An drei lian ke vich. Do dat ko wo, użyt -
kow ni cy wy bra li zwy cięz ców w trzech
ka te go riach, w któ rych na gro da mi są
dru kar ki PI XMA Pro 9500 Mar kII A3
ufun do wa ne przez fir mę Ca non. Naj -
lep sze pra ce zo sta ną za pre zen to wa ne
w Mu zeum Hi sto rii fo to gra fii w Kra -
ko wie, w łódz kiej ga le rii Mło dzi oraz
we wrocławskim fir leju. Wstęp wol ny.

Wer�ni�saż 5�lu�te�go,�godz. 18.00�
Wy�sta�wa�po�trwa�do 19�lu�te�go�br.�
oDA�Fir�le,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56

FE�TISh�IS�MY�FA�ShION
fo�to�gra�fie gA�BRIE�LI�KA�ZIUK
+�kon�cert�ze�spo�łu�BE�tHEL

ga�brie�la�Ka�ziuk, stu dent ka IV ro ku
fi lo lo gii pol skiej, fo to ho licz ka. Po -
przez cykl fo to gra fii „fe tish is my fa -
shion” przed sta wia od bior cy wła sny
ogląd na mo dę. Pro po nu je spoj rze nie
na to zja wi sko po przez pry zmat fe ty -
szu. Ła mie kon we nan se, zmu sza
do re flek sji, szo ku je for mą i bar wą.
Bo ha ter ka mi jej zdjęć sta ją się ko bie -
ty – mi mo ogól nie zna nej za sa dy, że
fe ty szy sta mi są głów nie męż czyź ni. 
Wer ni saż sta no wi pod su mo wa nie
pół rocz nej dzia łal no ści au tor ki
w dzie dzi nie fo to gra fii. In spi ra cją dla
niej by ły mię dzy in ny mi: pig ma lio -
nizm, ne kro fi lia czy trio lizm.
Be�thel – po wstał we Wro cła wiu
w 2006 r, za ło żo ny przez Grze go rza
Wlaź la ka. (...) Dziś na kon cer tach Be -
thel moż na za rów no po ska kać przy ryt -
mach szyb kie go ska, jak i ko ły sać się
przy ła god nym ro ots reg gae i du bie. 

Wer�ni�saż 23�lu�te�go,�godz. 18.00
Wy�sta�wa�potrwa�do 21�marca�br

Kon�cert:�godz. 19.00
oDA�Fir�lej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56

Wstęp�wol�ny

Łu�CJA�GRO�DZIC�KA
toŻ�SA�MoŚć…�MI�nU�tĘ�PÓŹ�nIEJ...
Łu cja Gro dzic ka – stu dent ka V ro ku
ma lar stwa wro cław skiej ASP. W swo -
im ma lar stwie do ty ka pro ble mu ko -
bie cej toż sa mo ści, płci, oraz
ste reo ty pów. Te ma ty ka prac sku pia
się wo kół ko bie ty – jej świa ta – ma -
rzeń i pra gnień. Ko bie ta Gro dzic kiej
jest na ga, lub ubra na je dy nie w de li -
kat ną bie li znę – „wy znacz nik” ko bie -
cej sub tel no ści. Roz ne gli żo wa niem
zwra ca uwa gę na ste reo typ trak to wa -
nia nie po waż nie pół na giej „pa nien ki”,
jak by kil ka warstw wię cej two rzy ło ją
bar dziej war to ścio wą. 

Wer�ni�saż 18�lu�te�go,�godz. 18.00
CK�Agora,�ul.�Serbska�5a
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uLI�CE�ŚWIA�TA
WY�STA�WA�FO�TO�GRA�FII�STE�FA�NA AR�CZYń�SKIE�GO

od wiel�kich�me�tro�po�lii�po za�po�mnia�ne�mia�stecz�ka�pra�wie�wszyst�kich
kon�ty�nen�tów.� Kli�mat� od�le�głych�miast� i ich� ob�li�cza� sprzed� lat.� Po�-
nad 100� ulic� z ca�łe�go� świa�ta,� z ich� cha�rak�te�ry�stycz�ną� za�bu�do�wą,
miesz�kań�ca�mi�i at�mos�fe�rą.

Ste�fan�Ar�czyń�ski, fo to graf i po dróż nik, któ re go we Wro cła wiu zna ją chy ba
wszy scy, nie bez prze sa dy moż na po wie dzieć, że jest ży wą le gen dą te go
mia sta. W Pol sce zna ny jest z fo to gra fii na okład ki cza so pism, ilu stra cji
książ ko wych i po pu lar nych wi do kó wek.
Ste fan Ar czyń ski uro dził się w 1916 ro ku w ro dzi nie pol skich emi gran tów
w Es sen. Swo ją przy go dę z fo to gra fo wa niem roz po czął na Igrzy skach Olim -
pij skich w Ber li nie w 1936 ro ku. Po wy bu chu woj ny wcie lo ny do luft waf fe
i skie ro wa ny do fran cji, a póź niej na front wschod ni. Ran ny pod Sta lin gra -
dem tra fił do so wiec kie go la za re tu i do nie wo li. Ja ko czło nek związ ku Po -
la ków w Niem czech zo stał zwol nio ny w 1946 i prze ka za ny Pol sce. Osie dlił
się w Ka mien nej Gó rze na Dol nym Ślą sku, gdzie pro wa dził za kład fo to gra -
ficz ny. W ro ku 1950 prze pro wa dził się do Wro cła wia. Przez po nad 70 lat
pra cy twór czej nie roz sta wał się z apa ra tem. fo to gra fo wał ro ze rwa ny woj -
ną Wro cław, wi do ki Ślą ska, Po mo rza i Tatr, por tre ty oraz do ku men to wał
swo je licz ne po dró że. Był uko cha nym fo to gra fem twór cy Wro cław skie go
Te atru Pan to mi my, Hen ry ka To ma szew skie go. 
Ste fan Ar czyń ski re pre zen tu je nie miec ką szko łę fo to gra fii, któ ra w la tach
dwu dzie stych na sze go stu le cia osią gnę ła naj wyż szy świa to wy po ziom. Sty -
ka jąc się przez kil ka dzie siąt lat swo jej pra cy z no wy mi tren da mi w fo to gra -
fii ar ty stycz nej nie ule gał tym wpły wom. Je go pra ce wy róż nia per fek cyj ny
warsz tat, wraż li wość na ro lę świa tła w bu do wa niu ka dru i dą że nie
do uchwy ce nia ulot ne go pięk na re je stro wa nej chwi li.
Wy sta wa łą czy w so bie dwie naj więk sze pa sje Ste fa na Ar czyń skie go: fo to -
gra fo wa nie i po dró żo wa nie. Je go apa rat przez la ta nie stru dze nie re je stro wał
ko lej ne, co raz od le glej sze za kąt ki świa ta. W do bie nie ogra ni czo nych moż li wo -
ści tech nicz nych i lo gi stycz nych ma my oka zję po czuć kli mat od le głych miast
i zo ba czyć ich ob li cze sprzed lat. Ste fan Ar czyń ski z pa sją od kryw cy utrwa lił
wy gląd i ży cie ulic w mia stach nie mal wszyst kich kon ty nen tów, świa do my
te go, że to prze cież one ze swo imi miesz kań ca mi, skle pa mi i za byt ka mi, ze
swo im gwa rem i za pa cha mi two rzą cha rak te ry stycz ny dla da ne go miej sca
kli mat. Wi dać to na naj star szym zdję ciu wy sta wy z 1935 ro ku. Jak nie zwy kły
jest na niej lon dyn, wy da je się, że uchwy co ne jest w nim wszyst ko, co dla te -
go mia sta ty po we: spe cy ficz na ar chi tek tu ra, dwu pię tro wy au to bus i prze sła -
nia ją cy wszyst ko deszcz. A San fran ci sco: wiel ka, tęt nią ca ży ciem me tro po lia
za re je stro wa na okiem fo to gra fa w 1960 ro ku. Są też uli ce zu peł nie in ne:
w ma łych grec kich mia stecz kach, w bied nych dziel ni cach chiń skich aglo me -
ra cji, czy te han dlo we, od cho dzą ce od arab skich tar gów. fo to gra fie są tak
róż ne jak uli ce, któ re uka zu ją. Wy jąt ko we, in dy wi du al ne spoj rze nie Ste fa -
na Ar czyń skie go spra wia, że wi dzi my mia sta oczy ma ich miesz kań ców, mo -
men ta mi za po mi na jąc o tu ry stycz nych wa lo rach przed sta wia nych miejsc.
Słyn ne za byt ki scho dzą na dal sze pla ny da jąc pierw szeń stwo po dą ża ją cym
do pra cy lu dziom, prze jeż dża ją cym sa mo cho dom i ba wią cym się dzie ciom. 
Ta wy sta wa to po pis warsz ta to wych umie jęt no ści Ste fa na Ar czyń skie go, ale
też świa dec two je go nie zwy kłej wraż li wo ści ar ty stycz nej. Na wy sta wie za pre -
zen to wa nych zo sta nie po nad 100 czar no – bia łych zdjęć z lat 1935-2000.
Wy sta wa zor ga ni zo wa na przez Mu zeum Miej skie Wro cła wia przy współ pra -
cy Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu.

Wy�sta�wa�czyn�na od 5�do 28�lu�te�go�br.
Mu�zeum�Sztu�ki�Miesz�czań�skiej,�Sta�ry�Ra�tusz,�Ry�nek

Anglia, londyn, 1935

Rosja, Moskwa, 1956

USA, San francisco, 1960

Indie, Banarca, 1973
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MI�ChA�EL�BO�LA�vEC�Mo�ZAI�KA
Stu dio wał ma lar stwo w fa mo us Ar -
tist Scho ol w Ko lo nii, ale w la tach 90.
po rzu cił je zu peł nie dla mo zai ki z ra -
cji za fa scy no wa nia się od kry wa niem
co raz to no wych tech nik jej two rze -
nia. Mo zai ki ukła da z ka mie nia, szkła,
ale przede wszyst kim z ce ra mi ki, któ -
ra dla ar ty sty jest szcze gól nie pa sjo -
nu ją ca tak że dla te go, że mo zai ki
ce ra micz ne zna ne by ły już w IV ty -
siąc le ciu p.n.e. w Me zo po ta mii!
W swo ich pra cach artysta po słu gu je
się tech ni ką opus ver mi cu la tum (styl
ro bacz ko wy) po le ga ją cą na ukła da niu
drob nych ko stek ła ma nych ręcz nie.
Two rzy mo zai ki ścien ne, pod ło go we
i na pły tach (ja ko mo zai ki prze no śne),
szcze gól nie pa sjo nu je go two rze nie
mo zaik na sza fach. Pra ce ar ty sty znaj -
du ją się głów nie w Niem czech, we
Wło szech, w Szwaj ca rii i w Pol sce.
Mo zai ki przy go to wa ne na wy sta wę
w ODT Świa to wid ilu stru ją róż ne okre -
sy twór czo ści ar ty sty i re pre zen tu ją
róż no rod ną te ma ty kę.

Wernisaż�29�stycznia,�godz.�18.00
Wy�sta�wa�po�trwa�do 26�lu�te�go�br.

oDt�Świa�to�wid�ul.�Sem�po�łow�skiej 54

EWA�RA�TAJ�CZYK
MA�LAR�StWo

Ewa Ra taj czyk ukoń czy ła ASP w Po -
zna niu (1997) i Duń ską Szko łę Pro -
jek to wa nia w Ko pen ha dze (1998).
Upra wia ma lar stwo i ce ra mi kę ar ty -
stycz ną. Pod Pla fo nem za pre zen tu je
ob ra zy z mo ty wem anio ła. 

Wernisaż�15�lu�te�go
Wystawa�potrwa�do 13�mar�ca br.

ga�le�ria�pod Pla�fo�nem�DBP,�Rynek�58

PIO�TR�AM�BRO�ZIA�K
MA�LAR�StWo

Wer�ni�saż�12�lu�te�go,�godz. 18.00
Wy�sta�wa�trwa�do 27�lutego�br.

13�lu�te�go�godz. 10.00-13.00
Warsz ta ty pla stycz ne zorganizowane
w ra mach prezentowanej wy sta wy.

ga�le�ria�Im�pArt,�ul.�Mazowiecka�19

IZA�BE�LA�ŁąT�KA�I MI�ChAŁ�WIL�KOń�SKI
Spo�tka�nie�z cy�klu:�KUL�tU�Ry�ŚWIA�tA�–�JA�Po�nIA

„W cią gu pię ciu ty go dni uda ło nam się prze je chać po ło wę kra ju, z To kyo
na po łu dnie do yaku shi my i z po wro tem. Oby dwo je je ste śmy ar chi tek ta mi
i chcąc nie chcąc szu ka li śmy Ja po nii po przez pry zmat ar chi tek tu ry. O wpły -
wie asce tycz ne go sty lu orien tu na mo der nizm i funk cjo na lizm za cho du uczy -
li śmy się na stu diach, ale do pie ro prze by wa nie w tra dy cyj nych wnę trzach
po zwo li ło za chwy cić się pro sto tą i schlud no ścią ja poń skie go do mu. Wnę trza
do mu i świą ty ni shin to są dla nas czy tel nym od bi ciem na tu ry miesz kań ca Ja -
po nii, tro chę skry te go, skrom ne go i upo rząd ko wa ne go. z dru giej stro ny na -
iw na ten den cja do sil nej in spi ra cji dzie ła mi za chod niej kul tu ry, tro chę
eks tra wa gan cji i ma ni fe sta cji si ły świad czą o czymś zu peł nie prze ciw nym.
Ale nie tyl ko o ar chi tek tu rze. Po ło wę cza su spę dzi li śmy na kon tak cie z na tu -
rą. Kil ka dni w sub tro pi kal nym le sie da ło nam w kość za raz na po cząt ku i na -
uczy ło po ko ry do tu tej szej au ry. I tu jak wszę dzie lu dzie oka zy wa li nie oce nio ną
chęć nie sie nia po mo cy. Uda ło nam się zbu do wać ja kiś syn te tycz ny ob raz Ja -
po nii )...), któ ry rów nie czę sto oba la a jak i po twier dzaa utar te ste reo ty py.

27�lu�te�go,�godz. 17.00,�Cen�trum�Kul�tu�ry�ZA�MEK,�pl.�Świę�to�jań�ski 1
Sumo basho

yaku shi ma

FRY�DE�RYK�ChO�PIN…�
SER�CEM�Po�LAK,�A tA�LEn�tEM�ŚWIA�tA�oBy�WA�tEL

Pol skie wa lo ry fi la te li stycz ne wraz z pro jek ta mi, a także za gra nicz ne znacz ki
pocz to we, zwią za ne tematycznie z fry de ry kiem Cho pi nem, można zobaczyć
na wystawie zorganizowanej z okazji rocz ni cy Jego uro dzin.

od�26�lutego��do�8�kwiet�nia�br.
Mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji

ul.�Z.�Kra�siń�skie�go 1
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PO�PLą�TA�NE�–�PO�MIE�SZA�NE
Pre zen to wa ne ob ra zy to efekt dwu let niej pra cy uczest ni ków Warsz ta tu Te ra -
pii za ję cio wej Wspól no ta, dzia ła ją ce go przy ul. Wy sta wo wej 1 we Wro cła wiu.
Ob ra zy są wy ko na ne róż ny mi tech ni ka mi – pa stel, akryl, tusz, ko laż – a o ich
wy jąt ko wo ści sta no wi nie spo ty ka ne łą cze nie barw oraz ory gi nal ny spo sób
uj mo wa nia rze czy wi sto ści. Wy sta wa przy bli ża szer sze mu gro nu umie jęt no -
ści oraz świat wy obra żeń osób nie peł no spraw nych in te lek tu al nie. 
Wernisaż�1�lu�te�go,�g. 18.00.�Wy�sta�wa�czyn�na do 25�lu�te�go,�pn,�śr,�pt,�w�g. 16-20

Salonik�trzech�Muz,�ul.�Zawalna�7

KO�BIE�TA I...�
EKS�LI�BRI�Sy�Z Ko�LEK�CJI�
MIE�CZy�SłA�WA�BIE�LE�nIA

Mie czy sław Bie leń – wła ści ciel po tęż -
nej ko lek cji eks li bri sów (12.000!)
– to zna ny war szaw ski bi blio fil, księ -
garz, bi blio te karz i ko lek cjo ner. Tym
ra zem za pre zen tu je, ze swej prze bo -
ga tej ko lek cji, te zna ki książ ko we,
w któ rych po ja wia się mo tyw ko bie ty.

Wystawa�trwa�do 13�lu�te�go�br.,�
ga�le�ria�pod Pla�fo�nem�DBP,�Rynek�58

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-
wią ce go ilu stra cję wier sza. Roz strzy -
gnię cie konkursu nastąpi 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 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 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, 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
wys. 10 tys. zło tych jest Pre zy dent
Mia sta Wro cław Ra fał Dut kie wicz.

Zgło�sze�nia�do 15�lu�te�go br.:
Biu�ro�Li�te�rac�kie

ul.�Pił�sud�skie�go 89,�50-019�Wro�cław
Info.: www.biu ro li te rac kie.pl

WA�LEN�TYN�KI
Po�AME�Ry�KAń�SKU

W mi ło sny na strój wpro wa dzą wier -
sze Po etów Sa lo ni ku Trzech Muz
– efek ty ćwi czeń li te rac kich wy ko na -
nych pod czas sa lo ni ko wych warsz ta -
tów li te rac kich. W dru giej czę ści
wie czo ru, jak co ro ku, od bę dzie się
BŁy SKA WICz Ny KON KURS NA NAJ -
PIĘK NIEJ Szy WIERSz MI ŁO SNy.
W kon kur sie mo że wziąć udział każ -
dy, kto przy nie sie ze so bą wiersz o te -
ma ty ce mi ło snej – wła sne go
au tor stwa i pod pi sa ny go dłem (pseu -
do ni mem) – oraz od dziel ną ko per tę
z roz szy fro wa niem go dła, czy li z da -
ny mi au to ra.  Wszyst kie wier sze zgło -
szo ne na kon kurs zo sta ną od czy ta ne
na głos, a oce niać je bę dzie pu blicz -
ność. zwy cięz ca uho no ro wa ny zo sta -
nie ty tu łem Wa len tyn ko we go Mi strza
Pió ra i na naj bliż szy rok sta nie się po -
sia da czem na gro dy prze chod niej: Mi -
ło sne go Pió ra Trzech Muz.
Prze wi dzia ne sym pa tycz ne na gro dy
nie spo dzian ki!!!

pią�tek, 12�lu�te�go,�godz. 18.00
Sa�lo�nik�trzech�Muz,�ul.�Za�wal�na 7
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KRY�STY�NA TKACZ
ŚPIE�WA�tU�CHoL�SKy�Ego
Gwiaz da pio sen ki ak tor skiej
i szkla ne go ekra nu  pre zen -
tu je swo je in ter pre ta cje
utwo rów Kur ta Tu chol sky -
ego. Sa ty rycz ny re per tu ar
za war ty na pły cie bę dzie
pre zen to wa ny rów nież
na de skach Te atru Sy re -
na w War sza wie.
Kurt Tu chol sky jest le gen dą
we imar skie go ka ba re tu, dla
pol skich od bior ców au to rem
cią gle ma ło zna nym. Sa ty -
rycz ne, ka ba re to we pio sen ki
Tu chol sky ego nio są tre ści
uni wer sal ne i po nad cza so -
we. Sta ły się szla chet ną in -
spi ra cją dla Ka ba re tu
Star szych Pa nów. Nie prze -
mi jal ne prze sła nia i mu zycz -
ny kunszt son gów pre zen-
tu je dziś pol skiej pu blicz no -
ści Kry sty na Tkacz. 
Tłu ma czenia R. Ko ła kow ski.
Artystka mó wi o so bie „Je -
stem ak tor ką śpie wa ją cą”.
Jej re ci ta le by ły za wsze przyj -
mo wa ne owa cyj nie, a kre acje
w pio sen kach Brech ta prze -
szły już do le gen dy. 
T. Ra czek na pi sał: „Gdy by
Kry sty na Tkacz wy stę po wa -
ła na Broad wayu, za pew ne
nie tyl ko by ła by je go gwiaz -
dą, ale już daw no pi sa no by
utwo ry spe cjal nie dla niej”.

Wy�daw�ca:�LU�nA�Mu�sic.

hO�ODOO�BAND
15 stycz nia br. swo ją pre -
mie rę mia ła de biu tanc ka pły -
ta wro cław skie go ze spo łu
Ho oDoo Band. Mu zy ka Ho -
oDoo Band to nie spo ty ka na
miesz kan ka ry thm‘n‘ blu esa,
fun ku, so ulu i jaz zu.
Na pierw szym krąż ku dwu -
pły to we go, an glo ję zycz ne go
al bu mu, znaj du je się 10
utwo rów stu dyj nych, z cze -
go 8 pio se nek to pio sen ki
au tor skie ze spo łu, na to -
miast 2 po zo sta łe to co ve ry
Ohio Play ers i Ju nio ra Wel l -
sa. Dru gi krą żek za wie ra
kon cert ze spo łu Ho oDoo
Band, za re je stro wa ny je sie -
nią 2009 w Mu zycz nym Stu -
diu Trój ki im. Agniesz ki
Osiec kiej i te le dysk do pio -
sen ki I can’t stand it fe at. 
ze spół ist nie je od 5 lat, ale
do pie ro nie daw no ufor mo -
wał się je go osta tecz ny
skład. Band sty li stycz nie pre -
zen tu je zu peł nie no we po dej -
ście do mu zy ki, w któ rym
nie trud no do strzec blu eso we
ko rze nie. Sły chać je cho ciaż -
by w śpie wie wo ka li sty – To -
ma sza Ni tri bit ta, któ re go
wo kal nie wspie ra ją Pa try cja
Ła ci na -Miar ka (ak tor ka wro -
cław skie go te atru la lek)
i zwy cięż czy ni pierw szej edy -
cji Ido la – Ali cja Ja nosz.

Wy�daw�ca:�LU�nA�Mu�sic

STRE�FA:�NOR�WE�GIA�–�CZY�TA�NIE
Dru gie czy ta nie w ra mach pro jek tu Stre fa: Nor we gia.
Prze czy ta my po cho dzą cy z 2006r. dra mat Je spe ra Hal le -
go Je stem wia trem... w prze kła dzie Ewy Par ty gi. Czy ta -
nie wyre ży se ru je zna ko mi ty ak tor Ma riusz Bo na szew ski.
„Chciał mieć wszyst ko, skoń czył z ni czym. Te raz pa trzy
wstecz i pró bu je zna leźć sens w swo im ży ciu. Ale od naj -
du je tyl ko wiatr po śród drzew” – tak nor we ski dra ma to -
pi sarz cha rak te ry zu je głów ne go bo ha te ra swej sztu ki.
Je�sper�Hal�le�bę�dzie�go�ściem�wy�da�rze�nia, po czy ta niu
od po wie na py ta nia wi dzów i opo wie o swo jej pra cy
twór czej. Wstęp wol ny!

1�lu�te�go, godz. 19.00,�Sce�na Ka�me�ral�nej�te�atru
Pol�skie�go,�ul.�Świd�nic�ka 28

FE�TA 9-11�KWIEt�nIA�2010
FE�StI�WAL�ewen�tu�al�nych�tA�LEn�tÓW�AK�toR�SKICH

na zgło�sze�nia�cze�ka�my�do 1�mar�ca!
fe TA – re ali zo wa na od 10 lat – to je dy ny fe sti wal w Pol sce,
któ ry po zwa la w krót kich, 10-mi nu to wych mo no dra mach
– za pre zen to wać mło dym uczest ni kom (15-20 lat) peł nię
swo ich umie jęt no ści ak tor skich, przy wy ko rzy sta niu roz -
ma itych środ ków wy ra zu i re kwi zy tów. Spe cy ficz ną at -
mos fe rę stwa rza oma wia nie mo no dra mów, bez po śred nio
po pre zen ta cji przez pro fe sjo nal ne ju ry, zło żo ne z ak to rów,
ka dry PWST, re ży se rów.

tel. 71 325 14 83�w. 122,�www.cka�go�ra.pl
CK�Ago�RA,�ul.�Serb�ska 5a�

SO�BO�TA�W PA�ŁA�Cu
no�Wy�CyKL�Wy�KłA�DÓW�W PA�łA�CU�KRÓ�LEW�SKIM

Mu zeum Miej skie Wro cła wia oraz Wro cław skie To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków Hi sto rii za pra sza ją do Pa ła cu Kró lew -
skie go na pierw szy otwar ty wy kład z cy klu So bo ta
w Pa ła cu. O hi sto rii Pa ła cu Kró lew skie go opo wie Dy rek -
tor Mu zeum Miej skie go Wro cła wia, dr Ma ciej Ła giew ski.
Na pew no nie za brak nie hi sto rycz nych fak tów i cie ka wo -
stek. Przy bli ży my dzie je tej nie zwy kłej bu dow li: ma gnac -
kiej re zy den cji, kró lew skiej sie dzi by, a w koń cu mu zeum.
Wy�kła�dy�bę�dą�od�by�wać�się�za�wsze�w ostat�nią�so�bo�tę
mie�sią�ca�w Pa�ła�cu�Kró�lew�skim.�Na ko lej nych po zna my
m.in. hi sto rię ulic: Świd nic kiej, Pił sud skie go, Wi ta Stwo -
sza oraz pla ców: Ja na Paw ła II i Grun waldz kie go. 

30�stycznia,�godz. 12.00.�Wstęp�wolny
Pa�łac�Kró�lew�ski�(sa�la�kon�fe�ren�cyj�na),�ul.�K.�Wiel�kie�go 35

SALONIKOWE�WARSZTATY�LITERACKIE
8�i�22�lutego,�godz.�18.00

Salonik�trzech�Muz,�ul.�Zawalna�7

DA�GA�DA�NA
pol�sko�-ukra�iń�ska�mie�szan�ka�fol�ku,�jaz�zu�i elek�tro�ni�ki
10 lu te go na kła dem Of fsi de Re cords wy cho dzi ich de -
biu tanc ki krą żek Ma leń ka, który do cze kał się już wie lu
po zy tyw nych opi nii; przez lu dzi z bran ży zo stał oce nio ny
ja ko od kryw czy, łą czą cy w nie kon wen cjo nal ny spo sób
sty le i in stru men ty mu zycz ne.

192_CJG  28-01-10  10:53  Strona 26



luty 2010  «� CO JEST GRANE  « str. 27www.cojestgrane.pl

NAD�ChO�DZI�NOC��CARL�-HEn�nIng�WIJK�MARK
Wydawnictwo:�CZARnE�Se�ria:�Przez�rze�kę.�Pre mie ra: 2 lu te go 2010

Prze�kład�ze�szwedz�kie�go�Jan�Rost

Prze wle kła nie ule czal na cho ro ba spra wi ła, że w szpi tal nej sa li spo tka ło się czte -
rech męż czyzn. Has se, nar ra tor po wie ści, mil czą cy nie zna jo my z dru giej pół ku -
li zwa ny Mon tem, Börje, na ło go wy ha zar dzi sta, któ ry przyj mu je za kła dy o ży cie
wiecz ne, i Har ry, by ły włó czę ga, naj bar dziej z nich wszyst kich wraż li wy i ry cer -
ski. W ostat nich chwi lach to wa rzy szą im ni czym anio ło wie stró że sio stry Bir git
i An ge la. Jest mą dra pa ni pa stor An na -Brit ta i oschły dok tor Möller. Głów nym
bo ha te rem po zo sta je jed nak Has se, któ ry – gdy za wo dzi go przy szłość – ma
czas po go dzić się z prze szło ścią, z jej na mięt no ścia mi i roz cza ro wa nia mi.

Nad cho dzi noc to opo wieść o czło wie ku i je go sła bo ściach. O chwi lach, w któ -
rych or ga nizm fa sze ro wa ny mor fi ną bun tu je się i słab nie, a pe łen fan ta stycz -
nych wi zji sen nie przy no si uko je nia. Przede wszyst kim jest to jed nak pięk na
i po krze pia ją ca opo wieść o go dze niu się ze śmier cią.

„Pro za Wijk mar ka – su ro wa, przej rzy sta i w wy wa żo ny spo sób zmy sło wa – to wa rzy szy opi sy wa nym przez nar ra to -
ra zda rze niom, nie ucie ka jąc się do te atral nych ge stów. Wijk mark uni ka nad mier nej opi so wo ści, ale nie re zy gnu je z ele -
ganc kich alu zji ani kon kret nych na wią zań. Uważ nie do bie ra każ de sło wo, mi mo że książ ka opo wia da o jed nej tyl ko
rze czy – tym 'szcze gól nym uwraż li wie niu na to, co kry je się za za sło ną'”.

Da gens Ny he ter

„Cie pła, pięk na, odro bi nę me lan cho lij na. Głę bo ko ludz ka i wia ry god na. Przy no si po cie sze nie i na po mnie nie”.
Norrköpings Tid nin gar

„Wijk mark opi su je pro ces roz kła du z ta ką pre cy zją i bez stron ną au ten tycz no ścią, że ma się nie po ko ją ce wra że nie, jak -
by książ ka zo sta ła na pi sa na zza gro bu”.

Sven ska Dag bla det

KRY�STY�NA�FLOR�KÓW�WIE CzóR AU TOR SKI
Echo wspomnień

Uro dzi ła się w la tach
trzy dzie stych ubie głe go
stu le cia w War sza wie.
II woj na świa to wa do -
tknę ła ją bo le śnie. Ja ko
ma łe dziec ko do zna ła
wie le lę ku i upo ko rzeń,
co nie wąt pli wie po zo -
sta wi ło wraż li wość
na ży cio we za wi ro wa -
nia i jest po wo dem, że
w jej twór czo ści prze wa ża li ry ka, te ma ty ka pa trio tycz -
na i wo jen na.
Jej wier sze uka za ły się w kil ku al ma na chach, m.in.
w książ ce za ty tu ło wa nej Oca lić od za po mnie nia (wy da -
nej przez Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku) oraz w ku rie -
rze UTW. W 2006 ro ku wy da ła to mik au tor ski,
za ty tu ło wa ny po pro stu Wier sze. W swo ich utwo rach
pra gnie prze ka zać to, co czu je jej ser ce, z na dzie ją, że
czy tel nik w tych wier szach znaj dzie cząst kę wspo mnień
oraz chwi lę re flek sji. 
Pod czas wie czo ru od bę dzie się pro mo cja naj now sze go
zbior ku jej wier szy pt. Echo wspo mnień.

15�lu�te�go,�godz. 18.00
Sa�lo�nik�trzech�Muz,�ul.�Za�wal�na 7

WIE CzóR AU TOR SKI IWO�NA�PRZY�BYSZ
W pier ście niu pra gnień

Uro dzi ła się w 1963 r.
znak zo dia ku: Skor -
pion. z za wo du pie lę -
gniar ka. Skrom na,
cie pła, życz li wa. Ko cha
lu dzi. Uwiel bia ma rzyć
i me dy to wać w bla sku
świec. Pi sać za czę ła
ok. 1999 r. W od kry ciu
twór czo ści po mógł jej
wro cław ski Sa lo nik

Trzech Muz, z któ rym zwią za na jest od 2004 ro ku ja ko
sta ła uczest nicz ka wie czo rów i warsz ta tów po etyc kich.
Wy da ła do tąd trzy au tor skie zbior ki swo ich wier szy:
Pod pa ra so lem Opatrz no ści (2004), Rzeź by mro ku i mi -
ło ści (2005), Pió rem świa tła (2006). Re ali zu je się jed no -
cze śnie na ni wie pla stycz nej. Od kil ku lat ry su je,
za po mo cą ko lo ro wych kre dek pra co wi cie prze no sząc
ob ra zy po wsta łe w swo jej wy obraź ni na pa pier. Two rzy
peł ne wdzię ku i opty mi zmu ob raz ki, od wo łu ją ce się
do dzie cię cej fan ta zji, do te go, co pięk ne, do bre i po god -
ne. Pro jek tu je i wy ko nu je tak że ory gi nal ne, nie po wta rzal -
ne za pro sze nia na uro czy sto ści ślu bu, chrztu itp. oraz
roz ma ite stro iki świą tecz ne i oko licz no ścio we.

10�lu�te�go,�godz. 17.00
oDŚ�Ro�-KUŹ�nI�KI�ul.�Sar�bi�now�ska 19/21
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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.

Wę�DRuJ�RA�ZEM�Z NA�MI
Klub�tu�ry�stów�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�wia�-tMW;�Klub�Prze�wod�ni�ków�oSKAR�-Inst.�PAn
7 lu te go, godz. 10.00 – Spa�cer�po Wro�cła�wiu;
spo tka nie przy po mni ku hr. A. fre dry
11 lu te go, godz. 15.30 – Spo�tka�nie�klu�bo�we w ka mie nicz ce Mał go sia
14 lu te go, godz. 8.00 – Ślę�ża*; spo tka nie na Dw. Centr. PKS
13 lu te go, godz. 8.20 – Mię�ki�nia�–�Brze�zin�ka*; spo tka nie – Dw. Gł. PKP 
27 lu te go, godz. 7.00 – Jan�ske�La�zne�–�Cer�na�Ho�ra (Cze chy)*
*prze�wod�nik� cze�ka zgło sze nia na spa ce rze, spotkaniu klubowym lub
tel.: 661701176; 071 3570119 wie czo rem; wy jaz dy z pl. So li dar no ści.

MIę�DZY�NA�RO�DO�WY�DZIEń�
PRZE�WOD�NIC�TWA�Tu�RY�STYCZ�NE�GO�–�21�lu�te�go 2010

z tej oka zji prze wod ni cy z Ko ła Prze wod ni ków Miej skich, Oddz. Wro cław skie -
go PTTK oraz Ko ła Prze wod ni ków „Rze piór” za pra sza ją wro cła wian na bez -
płat ną wy ciecz kę Mu zycz ny Wro cław.  W związ ku z Ro kiem Cho pi na pod czas
spa ce ru opo wie my o tra dy cjach mu zycz nych w na szym mie ście.

Zbiór�ka�uczest�ni�ków�o godz. 10.00�pod Szer�mie�rzem�na pl.�Uni�wer�sy�tec�kim.

tRo�PEM�DRA�KU�LI�1-5�lu�te�go
Wy sta wa zdjęć – zam ki Tran syl wa nii,
opo wie ści o ro dzin nym mie ście hra -
bie go Dra ku li – Si ghi so arze, na uka jęz.
ru muń skie go i an giel skie go, gry i za -
ba wy, warsz ta ty pla stycz ne, warsz ta ty
ta necz ne i te atral ne. Koszt: 85 zł (cie -
pły po sił ek). zapisy: tel. 71 325 14 83

CK�Agora,�ul.�Serbska�5a

AR�ty�StyCZ�nA�FE�RIA�DA 2010
dla�dzie�ci�w wie�ku 7-12�lat

I tur�nus�–�1-5�lu�ty
II tur�nus�–�8-12�lu�ty�(10.30-15.30)

Twór cze dzia ła nia dla dzie ci z wy ko rzy -
sta niem gier i za baw, tań ca, prac pla -
stycz nych, wyj ścia do ki na i te atru
la lek, spo tka nia z kul tu rą ja poń ską,
warsz ta ty fech tun ku, warsz ta ty śpie wu.
Każ de go dnia cie pły pod wie czo rek.
Koszt: 45 zł / je den tur nus (5 dni)
za pi sy: te l. 71 789 33 20

Klub�For�ma�ty�ul.�Sam�bor�ska 3-5

Po DRU�gIEJ�StRo�nIE�LU�StRA
8-12�lu�te�go�(pn-pt),�wiek 7-12�lat

Na ucz się ilu stro wać ba śnie, po znaj
świat le gend wro cław skich, zrób wła -
sny ko miks, spró buj dub bin go wać
ulu bio nych bo ha te rów, od kryj ta jem -
ni ce Wro cła wia i zam ku le śnic kie go,
stwórz baśń fil mo wą, a mo że wo lisz
wyjść z na mi do ki na lub mu zeum?
Koszt: 100 zł (dru gie śnia da nie)
za pi sy tel. 071 349 35 36

CK�Zamek,�pl.�Świętojański�1�

KI�no –�CK�WRo�CłAW�-ZA�CHÓD�–�ul.�Cho�cie�bu�ska 4-6
7 lu te go, g. 17.00 – DOM zŁy , 28 lu te go, g. 17.00 – CO CO CHA NEl Pro jek -
cja po łą czo na z po ka zem mło dych wro cław skich kre ato rów mo dy. Bi�le�ty 10 zł

BI�BLIO�TE�KA�–ŚWIA�TO�TE�KA�fO TO GRA fIE
W Dol no ślą skiej Bi blio te ce Pu blicz nej (Ry nek 58) od by wa ją się sta le warsz -
ta ty fo to gra ficz ne dla dzie ci i mło dzie ży, pro wa dzo ne przez pra cow ni ków Dzia -
łu Pra cy z Dzieć mi, w ra mach pro jek tu Bi blio te ka –Świa to te ka. Pro jekt
pro wa dzo ny jest wspól nie z Pol skim Sto wa rzy sze niem Pe da go gów i Ani ma -
to rów KlAN zA (Od dział we Wro cła wiu) oraz fun da cją Wspól na Dro ga. Dzię -
ki do fi nan so wa niu za ku pio no sprzęt kom pu te ro wy oraz apa ra ty fo to gra ficz ne. 
W za ję ciach Bi blio te ki-Świa to te ki uczest ni czą dzie ci i mło dzież w wie ku od 11
do 16 lat. Dwu go dzin ne za ję cia od by wa ją się cy klicz nie – raz w ty go dniu.
Pod czas za jęć pro wa dzo nych przez ani ma to rów kul tu ry dzie ci po zna ją taj ni -
ki sztu ki – fo to gra fii, te atru, mu zy ki, pla sty ki…
Wy sta wa fo to gra fii wy ko na nych przez uczest ni ków pro jek tu jest pod su mo wa -
niem pierw sze go eta pu dzia łal no ści Bi blio te ki -Świa to te ki (sty czeń – gru -
dzień 2009). Mło dzi lu dzie ob ser wo wa li świat przez obiek tyw apa ra tu
fo to gra ficz ne go. zdję cia są za pi sem ich co dzien ne go spo so bu po strze ga nia
rze czy wi sto ści, jak rów nież pró bą kre acji ar ty stycz nej.

24�lu�te�go,�godz. 10.00,�wystawa�trwa�do 10�mar�ca,�wt,�śr,�cz,�w g. 16-20
oDŚ�Ro-KUŹnIKI,�ul.�Sarbinowska�19/21

FERIE�ZIMOWE�2010

FE�RIE�W BI�BLIo�tE�CE�
1-14�lu�te�go,�(pn-pt,�11.00-14.00)

Cykl spo tkań warsz ta to wych prze zna -
czo nych dla dzie ci i mło dzie ży, m.in.
W la bo ra to rium dźwię ków; Okna ma -
rzeń; W kra inie pa pie ro wych cu da -
ków; Baj kow nia – te atr cie nia; Po mysł
i no życz ki – ma gicz ne ma te ria ły; Stra -
chy z ba śnio we go la su; Sznur ko we hi -
sto rie; Ale ko smos! Wstęp wol ny!
za pi sy: tel. 71 33 52 217
Pra ce wy ko na ne przez dzie ci w cza -
sie fe rii bę dą pre zen to wa ne na wy sta -
wie od 12 lu te go br. (wer ni saż,
godz. 17.00) Ga le ria Po dróż ni ka.

DBP,�Rynek�58
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Dyrektor Andrzej Białas

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

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

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin

NINE - DZIEWIĘĆ

RANDKA W CIEMNO

PLANETA 51

TEMPLARIUSZE
MIŁOŚĆ I KREW

WSZYSTKO CO KOCHAM

LUTY 2010
27 lutego ROK CHOPINOWSKI:
Młodość Chopina (Polska - 1952)

10 lutego MFFD GLOBALE – „Pig business”
19 - 25 lutego ESTONIA – przegląd filmów
1,8,15,22 lutego DKF – Kino Minionej epoki

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
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hAF�CIAR�KA�PO ZMIERZ�Chu�
Haf ciar ka film – nie ko niecz nie sze ro ko
zna na, a bar dzo in te re su ją ca gru pa, to
fil mo wa ini cja ty wa osób, któ re po przez
krót kie fil my wi deo da ją wy raz swe mu
od mien ne mu spoj rze niu na świat. Dzia -
ła ją wspól nie we Wro cła wiu od 2005
ro ku. Trzon gru py sta no wią Ja kub Gry zow ski alias Pan
Dzia dek oraz Ja kub za sa da, nie raz za pra sza jąc do swych
re ali za cji bar dziej bądź mniej świa do mych uczest ni cze nia
w nich go ści. z jed nej stro ny to kil ku mi nu to we etiu dy fil -
mo we, od zna cza ją ce się pro stym, nie skom pli ko wa nym
mon ta żem przed sta wia ją ce aran żo wa ne, na po ły gro te sko -
we sy tu acje, ba lan su ją ce czę sto na gra ni cy zgry wy bądź
że na dy, sku pia ją ce uwa gę na zda wa ło by się ba nal nych ob -
ra zach i zda rze niach. z dru giej na to miast, fil my po etyc kie,
eg zy sten cjal ne, kon se kwent nie pro wa dzo ne we dług przy -
ję tej kon cep cji for mal nej, usi łu ją ce od dać we wnętrz ny ob -
raz rze czy wi sto ści. 
HAF�CIAR�KA�SA�MA�o So�BIE: „Czy ki no ama tor skie jest
w sta nie prze ka zy wać od czu cia me ta fi zycz ne? Gru pa
HAf CIAR KA fIlM mu sia ła prze być dłu gą i krę tą dro gę,
któ ra nie ró ża mi by ła usła na lecz gów nem, a, jak wia do -
mo, je go za pach jest nie chcia nym, acz kol wiek ko niecz -
nym skład ni kiem praw dy. Praw da? Cel w koń cu zo stał
osią gnię ty – to fIlM CHO DzO Ny. fIlM CHO DzO Ny po -
ka zu je ze wnętrz ny ob raz rze czy wi sto ści, któ ry pró bu je
prze ka zać we wnętrz ne od czu cie isto ty by tu.” 
Na wy sta wę się naj peł niej szy jak do tąd prze gląd fil mów.
Od tych naj star szych, przez se rię „fil mów po etyc kich”,
oraz se rię „Trze ci krok”, aż po ostat nie „fil my cho dzo -
ne”, z któ rych je den po ka za ny bę dzie pre mie ro wo. 
KRÓt�Ko�o FIL�MIE�CHo�DZo�nyM: fil my Cho dzo ne po ka zu -
ją ze wnętrz ny ob raz rze czy wi sto ści, któ ry pró bu je prze ka -
zać we wnętrz ne od czu cie Isto ty By tu. Moż na po wie dzieć,
że pro duk cje te sta no wią ema na cję dwo isto ści ist nie nia
wszyst kie go co ist nie je, zro dzo ną z oso bi stych do świad -
czeń Prze ży cia Me ta fi zycz ne go ich au to rów, czy li nas. za -
tem, po kaz tych re ali za cji na fo rum pu blicz nym, od po wie
na py ta nie: czy ki no ama tor skie jest w sta nie owe Prze ży -
cie Me ta fi zycz ne po je dyn czej jed nost ki prze ka zać To bie.
(Wię cej na te mat fi lo zo fii fil mu Cho dzo ne go w od czy cie,
bę dą cym in te gral ną czę ścią ca łej im pre zy).
Ja�kub�gry�zow�ski, 1984, te le mar ke ter w Te le ko mu ni ka -
cji Pol skiej S. A., nr pra cow ni ka 3534 
Ja�kub�Za�sa�da, 1985, do rad ca klien ta w EM PiK Sp. z o.
o., nr pra cow ni ka 7345
Wer�ni�saż: 18�lu�te�go, godz. 18.00.�Wy�sta�wa�otwar�ta�do 25
lu�te�go,�co�dzien�nie,�oprócz�nd�i pn,�w godz. 16.00�do 19.00

Stu�dio�BWA,�ul.�Ru�ska 46a�
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