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Z okazji jubileuszu Filharmonii Wrocławskiej – obecnie trwa 55. sezon artystyczny – pragniemy
zaprosić Państwa do konkursu w związku ze specjalną, świąteczną edycją Koncertu Życzeń!

P. Czajkowski – Suita z baletu „Dziadek do orzechów”
V. Monti – „Czardasz”
N. Rimski-Korsakow – „Lot trzmiela”
G. Rossini – Uwertura do opery „Wilhelm Tell”
J. Strauss – „Nad pięknym modrym Dunajem”
A. Borodin – „Tańce połowieckie” z opery „Kniaź Igor”
P. Dukas – „Uczeń czarnoksiężnika”
G. Gershwin – „Błękitna rapsodia”
S. Prokofiew – Suity z baletu „Romeo i Julia”
C. Saint-Saëns – „Karnawał zwierząt” (fragmenty)
L. van Beethoven – Symfonia nr 9
E. Grieg – Suita „Peer Gynt”
R. Wagner – „Cwałowanie Walkirii”

(wstęp do III aktu „Walkirii” – drugiej części dramatu muzycznego „Pierścień Nibelunga”)

M. Musorgski – „Obrazki z wystawy”
A. Dvořák – Symfonia nr 9 e-moll „Z nowego świata” op. 95, cz. IV
G. F. Händel – „Alleluja” z Oratorium „Mesjasz”
L. Bernstein – „America” z Musicalu „West Side Story”
W. Kilar – „Polonez” z filmu „Pan Tadeusz”
J. Sibelius – „Finlandia”
F. Chopin – Koncert fortepianowy e-moll op. 11

inny:___________________________________________________________________

imię i nazwisko: _______________________________________________ tel.: ____________________

Jubileuszowy Koncert Zyczen
Filharmonii Wroclawskiej1
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Uwaga! Zakreśl lub podaj utwór i zostaw wycięty kupon w holu kasowym Filharmonii Wrocławskiej!
Pod koniec maja zaprezentujemy wyniki KONKURSU. Wśród uczestników rozlosujemy nagrody!
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www.filharmonia.wroclaw.pl (+48 71) 342 24 59, 79 21 000

9, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY MISTRZOWSKI PRO-
GRAM: SALZBURG, WIEDEŃ I ŚPIEWACZKA

Zbigniew Pilch dyrygent; Marzena Lubaszka sopran
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
W. A. Mozart – 3 Divertimenti; L. van Beethoven – Aria kon-
certowa Ah! Perfidio; F. Schubert – Symfonia nr 5 B-dur

10, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
GENIALNA ODSŁONA MUZYKI SALONOWEJ
Ursula Smith wiolonczela; Lutosławski Quartet Wrocław
W. A. Mozart – Kwartet smyczkowy d moll KV 421
F. Schubert – Kwintet wiolonczelowy C-dur op. 163

11, godz. 11.00 sala koncertowa Filharmonii

FILHARMONIA FAMILIJNA PODRÓŻ PO STRUNACH
ZESPÓŁ LA VOLTA Jürgen Hübscher prow., lutnia

16, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY NIEMIECCY GIGANCI
– BRAHMS Z HAMBURGA, STRAUSS Z MONACHIUM
Marek Pijarowski dyrygent; Krzysztof Jakowicz
skrzypce; Marcin Zdunik wiolonczela; Orkiestra Fil-
harmonii Wrocławskiej J. Brahms – Koncert podwójny
a-moll na skrzypce i wiolonczelę op. 102; R. Strauss – Życie
bohatera op. 40 – partia solowa Radosław Pujanek

18, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
ORKIESTRA SMYCZKOWA I ALTÓWKA (SIC!) SOLO
Ernst Kovacic dyrygent; Michał Micker altówka
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
T. Takemitsu – A Way a Lone na smyczki; A. Schnittke – Mo-
nolog na altówkę i orkiestrę smyczkową; A. Pärt – Festina len-
te; For Lenart in memoriam; A. Tcherepnin – Serenada op. 97

21 i 22, godz. 9.00 i 11.00 sala koncertowa Filharmonii

FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Zbigniew Pilch dyrygent, prowadzący; Sebastian
Aleksandrowicz obój; Orkiestra Filharmonii Wro-
cławskiej Jak może zabrzmieć orkiestra?

23 sala koncertowa Filharmonii

NARODOWY TEATR EDUKACJI
godz. 08.30 – OPOWIEŚCI ROBOTÓW
godz. 10.30 – ALICJA W KRAINIE CZARÓW
godz. 12.15 – ŚWIĘTOSZEK

KWIECIEŃ 2010
24, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
OObbcchhooddyy RRookkuu CChhooppiinnoowwsskkiieeggoo ww FFiillhhaarrmmoonniiii WWrrooccłłaawwsskkiieejj
GO ŚCIE SA LO NU CHO PI NA: Ur szu la Kry ger mez zo so pran 
Kon stan ty An drzej Kul ka skrzyp ce; To masz Strahl wio lon -
cze la; Krzysz tof Ja błoń ski for te pian
F. Cho pin – Pie śni: Ży cze nie, Smut na rze ka, Gdzie lu bI, Hu lan ka,
Ślicz ny chło piec; F. Cho pin – Grand duo con cer tant E -dur op. 16A
na for te pian i wio lon cze lę; F. Cho pin – Trio for te pia no we g -moll
op. 8; F. Cho pin – Pie śni: Wo jak, Le cą li ście z drze wa, Precz z mo -
ich oczu, Pier ścień, Piosn ka li tew ska, Mo ja piesz czot ka; F. Men -
dels sohn -Bar thol dy – Trio for te pia no we d -moll op. 49

25, godz. 11.00 sala koncertowa Filharmonii

FIL HAR MO NIA FA MI LIJ NA
Zbigniew Pilch dyry gent, pro wa dzą cy; Sebastian
Aleksandrowicz obój; Orkiestra Filharmonii Wro-
cławskiej Jak może zabrzmieć orkiestra?

25, godz. 19.30 Katedra pw. św. Ja na Chrzci ciela
KON CERT CHÓ RAL NY kkoonncceerrtt ww rraammaacchh WWiieecczzoorróóww TTuummsskkiicchh

MOTETY BACHA – HAR MONIA GŁOSÓW
Agnieszka Franków-Że la zny dyry gent; Marcin Szelest
basso continuo; Chór Filharmonii Wrocławskiej
J. S. Bach – Mo te ty: Der Ge ist hilft unser Schwa ch he it auf
BWV 226; Fürch te dich nicht BWV 228; Je su, me ine Freu de
BWV 227; Komm, Je su komm BWV 229; Lo bet den Herrn, al le
Heiden BWV 230; Singet dem Herr ein neues Lied BWV 225

25, godz. 19.00 Oratorium Marianum
KON CERT KA ME RAL NY VI VA VI VAL DI!

Ja ro sław Thiel wio lon cze la, kier. art.
Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa
A. Vi val di: Kon cert na czwo ro skrzy piec op. 3/7 F -dur  RV 567; Kon -
cert na dwie wio lon cze le g -moll RV 531; Kon cert ka me ral ny na flet,
obój, skrzyp ce, wio lon cze lę i Bc. RV 90 D -dur; Kon cert na flet i or -
kie strę „La Not te” g -moll RV 439; Kon cert na obój i skrzyp ce B -dur
RV 548; Kon cert na czwo ro skrzy piec op. 3/10 h -moll RV 580

30, godz. 19.00 sala kon cer to wa Fil har mo nii
KON CERT SYM FO NICZ NY 

POL SKI CHO PIN, POL SCY WY KO NAW CY
Kon cert de dy ko wa ny Te atro wi Wiel kie mu w Po zna niu z oka -
zji jubileuszu 100-le cia istnienia
Obchody Roku Chopinowskiego w Fil har mo nii Wro cław skiej
Łu kasz Bo ro wicz dy ry gent; Krzysz tof Ja błoń ski for te pian
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
S. Mo niusz ko – Mu zy ka ba le to wa z ope ry „Hra bi na”; F. Cho pin –
Kon cert for te pia no wy nr 1 e -moll op. 11; P. Czaj kow ski – Sym fo -
nia nr 3 D -dur op. 29 „Pol ska”
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INFORMACJA I REZERWACJA BILETÓW | OPERA WROCŁAWSKA | TEL. 071 370 88 80 | TEL. 071 370 88 18 | TEL. 071 370 89 08
TEL. 071 370 89 09 | TEL. 071 344 57 79 | TEL. / FAX 071 370 88 81 7 WWW.OPERA.WROCLAW.PL

BORYS GODUNOW
MODEST MUSORGSKI

OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ
AN OFFICIAL PATRON OF WROCŁAW OPERA SEASON

MECENAT SPONSORZY PATRONI MEDIALNI

SPEKTAKLE PREMIEROWE
SO 24 IV 2010* 19.00

ND 25 IV 2010** 17.00

CZW 29 IV 2010* 19.00

PT 30 IV 2010 19.00

* W ROLI BORYSA GODUNOWA JANUSZ MONARCHA
SOLISTA WIENER STAATSOPER

** W ROLI DYMITRA LEONID ZAKHOZHAEV
SOLISTA MARIINSKY THEATER

SPEKTAKLE REPERTUAROWE
ŚR 9 VI 2010 19.00

ŚR 20 X 2010 19.00

ŚR 24 XI 2010 19.00

EWA MICHNIK
Kierownictwo muzyczne, dyrygent

WALDEMAR ZAWODZIŃSKI
Reżyseria i dekoracje

**

R
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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

KWIECIEŃ 2010

8 cz 1900

9 pt 1900  

ooPPoowwiieeśśCCii  hhooffffMMAAnnnnAA    JACques offenBACh
ooPPoowwiieeśśCCii  hhooffffMMAAnnnnAA    JACques offenBACh

10 so 1900 kkooPPCCiiuusszzeekk  JohAnn strAuss
sPektAkL BALetowy, MuzykA z CD

11 nd 1100 AALLiiCCJJAA  ww  kkrrAAiinniiee  CCzzAArróóww    roBert ChAuLs
tAJeMniCze króLestwo - opera dla dzieci

11 nd 1700 kkooPPCCiiuusszzeekk  JohAnn strAuss
sPektAkL BALetowy, MuzykA z CD

13 wt 1900 CChhooPPiinn      GiACoMo orefiCe

14 cz 1900 CCyyrruuLLiikk  sseewwiiLLsskkii GioACChino rossini

24 so 1900 BBoo  rryyss  GGoo  DDuu  nnooww      Mo Dest Mu sorG ski – PPrree  MMiiee  rrAA

25 nd 1200

kkuu  LLii  ssyy  ooPPee  rryy
Gość: JJAA  nnuusszz  MMoo  nnAArr  CChhAA – so li sta wie ner sta at so per
Moderator: Artur Bielecki

25 nd 1700 BBoo  rryyss  GGoo  DDuu  nnooww      Mo Dest Mu sorG ski – PPrree  MMiiee  rrAA

27 wt 1900 ssttrrAAsszznnyy  DDwwóórr stAnisłAw Moniuszko

28 śr 1900 CCAArrMMeenn GeorGes Bizet

29 cz 1900 BBoo  rryyss  GGoo  DDuu  nnooww      Mo Dest Mu sorG ski – PPrree  MMiiee  rrAA

30 pt 1900 BBoo  rryyss  GGoo  DDuu  nnooww      Mo Dest Mu sorG ski – PPrree  MMiiee  rrAA

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

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

www.opera.wroclaw.pl

Z oka zji Wiel kiej No cy
na szej pu blicz no ści skła dam ser decz ne ży cze nia

zdro wych, spo koj nych i ro dzin nych Świąt.
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 kwiet niu na na szej sce nie za -
pre zen tu je my czte ry pre mie ro we
spek ta kle „Bo ry sa Go du no wa”
M. Mu sorg skie go. W 2007 ro ku
pu blicz ność w Ha li Stu le cia obej -
rza ła to dzie ło w mo nu men tal nej
in sce ni za cji Ju ri ja Alek san dro wa.
Na to miast au to rem in sce ni za cji, sce no gra fii i re ży se rem
przed sta wień „Bo ry sa Go du no wa”, na któ re ser decz nie za -
pra szam w kwiet niu, jest Wal de mar Za wo dziń ski. Je go re ali -
za cje są zna ko mi cie przyj mo wa ne przez wro cław ską
pu blicz ność, ogrom nym za in te re so wa niem cie szą się, mię -
dzy in ny mi: „Opo wie ści Hof f man na” J. Of fen ba cha, „Raj utra -
co ny” K. Pen de rec kie go, „Fal staff” G. Ver die go czy naj dłu żej
utrzy mu ją ca się w re per tu arze „Cy ga ne ria” G. Puc ci nie go. Ko -
stiu my do no wej re ali za cji „Bo ry sa Go du no wa” przy go to wu -
je Mał go rza ta Sło niow ska, a cho re ogra fię Ja ni na Nie sob ska.

Mu zy ka w ope rze, któ rej ak cja to czy się w Ro sji i Pol sce w la -
tach 1598-1605 jest po ry wa ją ca i pa sjo nu ją ca, a każ da nu ta
za pi sa na przez kom po zy to ra ści śle po wią za na z tek stem. Po -
dob nie jak u Wa gne ra, w „Bo ry sie Go du no wie” sły szy my mo -
ty wy prze wod nie. Nie są one wpraw dzie pro wa dzo ne tak
kon se kwent nie i nie ma ich aż tak wie le jak w wa gne row skiej
te tra lo gii, ale sły szy my, mię dzy in ny mi, mu zycz ny mo tyw
Krem la, mo tyw Bo ry sa, Dy mi tra Sa mo zwań ca. Są to mo ty -
wy, któ re słu chacz mo że bar dzo ła two roz po znać. Mo dest
Mu sorg ski wy ko rzy stał rów nież wie le lu do wych me lo dii ro syj -
skich, a tak że pró bu je sty li zo wać w ak cie pol skim pięk ne me -
lo die opar te na mo ty wach pol skich ma zur ków i po lo ne zów.
Kom po zy tor wy ka zu je się zna jo mo ścią twór czo ści Cho pi -
na i Mo niusz ki, co wy raź nie sły chać w ak cie pol skim, a tak że
sta ra się mu zycz nie skon tra sto wać dwa świa ty: ro syj ski i pol -
ski. Par tię ty tu ło wą za śpie wa ją go ścin nie: Ja nusz Mo nar cha
i Bo gu sław Szy nal ski

W kwiet nio wym re per tu arze umie ści li śmy rów nież spek ta kle:
„Opo wie ści Hof f man na” J. Of fen ba cha, Cho pin G. Ore fi ce,
„Cy ru lik se wil ski” G. Ros si nie go, „Strasz ny dwór” S. Mo niusz -
ki, „Car men” G. Bi ze ta. Mi ło śni kom ba le tu pro po nu je my obej -
rze nie „Kop ciusz ka” z mu zy ką J. Straus sa, a dzie ci za pra sza my
do spo tka nia z „Ali cją w kra inie cza rów” R. Chaul sa.

Ser decz nie za pra szam.
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in�au�gu�ra�cja�sTu�dia�na gro�bli
16 kwiet nia (pią tek), godz. 17.00
księ gar nia Fa lan ster, ul. św. an to nie go 23
Spo tka nie ze Zbi gnie wem Osiń skim po świę co ne jego
książkom: Jerzy�Grotowski.�Źródła,�inspiracje,�konteksty,
t. 1, wyd. II zmienione oraz Jerzy�Grotowski.�Źródła,
inspiracje,�konteksty.�Prace�z�lat�1999–2009, t. 2, wyd. I
(Gdańsk 2009). Pro wa dze nie: Da riusz Ko siń ski

17 kwiet nia (so bo ta), godz. 12.00
in sty tut, ry nek -ra tusz 27, sa la te atru la bo ra to rium
Spo tka nie z Lu dwi kiem Fla sze nem po świę co ne je go
książ ce Gro�tow�ski&Com�pa�ny (Ica rus En ter pri se, 2010)

godz. 16.00, cer kiew Grec ko ka to lic ka, pl. nan kie ra 15
Po Świę�tach�Mo�je�go�Na�ro�dze�nia
kon cert ze spo łu Maj�ster�nia�Pi�sni ze Lwo wa

godz. 18.00, stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32
Uro czy sta In au gu ra cja Stu dia, w której udział we zmą
m.in.: Lu dwik Fla szen, Eu ge nio Bar ba, The odo ros Te rzo -
po ulos; Dy rek cja In sty tu tu Gro tow skie go; kon cert mu zy -
ki per skiej w wy k. zespołu Vah�dat�En�sem�ble z Te he ra nu

14-16 kwiet nia oraz 18-20 kwiet nia, godz. 19.00
stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32
Pre mie ro we po ka zy spek ta klu Te atru ZAR Ewan�ge�lie
dzie�ciń�stwa. Tryp tyk (część I: Uwer�tu�ra. Frag men ty
o prze czu ciach nie śmier tel no ści ze wspo mnień wcze sne -
go dzie ciń stwa, część II: Ce�sar�skie�cię�cie. Pró by o sa -
mo bój stwie, część III: An�hel�li.�Wo�ła�nie).

Anhelli. Wołanie

OSĄD 29, 30 kwietnia i 1 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim – pl. Orląt Lwowskich 20c
bilety: 30zł/20zł – kasy Teatru Polskiego
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Maj�ster�nia�Pi�sni

Wro�cłaW�ski�Te�aTr�Współ�cze�sny
w kwiet niu zaprasza na spektakle:

ta de usz ró że wicz pu łap ka re ży se ria: Ga briel Gietz ky
od 6 do 9 kwiet nia, godz. 19.15
Dramat osnu ty wo kół bio gra fii F. Kaf ki. Au tor pod kre śla, że
jest to sztu ka uni wer sal na „przede wszyst kim o ta jem ni cy
twór cy i two rze nia”. Gietz ky sta wia w spek ta klu py ta nia do -
ty czą ce każ de go z nas – w ja kim stop niu ma my od wa gę
zde rzyć się z ży ciem?, jak przyj mu je my wy zwa nia?, ja ki jest
współ cze sny czło wiek zła pa ny w „pu łap kę hi sto rii, „pu łap -
kę bio lo gii”, „pu łap kę ży cia”, „pu łap kę prze zna cze nia”?

trak tat we dług lu dwi ga wit t gen ste ina
sce na riusz i re ży se ria: Ga briel Gietz ky
10 i 11 kwiet nia, godz. 19.00
Te atral na pró ba po ka za nia nie uchron ne go kon flik tu, do któ -
re go do cho dzi mię dzy uczo nym pró bu ją cym od kryć, na -
zwać i za pi sać lo gi kę ist nie nia, a je go naj bliż szym
oto cze niem. Stu dium sa mot no ści z od wiecz nym py ta niem
w tle: ja ką ce nę pła ci się za wy ra sta nie po nad prze cięt ność.

ta de usz ró że wicz kar to te ka re ż.: Mi chał za da ra
od 12 (po nie dzia łek!) do 15 kwiet nia, godz. 19.00
No wa tor ska i jed no cze śnie wier na au to ro wi re ali za cja ar cy -
dra ma tu jed ne go z naj więk szych pol skich po etów współ -
cze snych. Uli ca, któ ra w pra pre mie ro wej wer sji dra ma tu
prze cho dzi ła przez po kój i łóż ko bo ha te ra, 46 lat póź niej po -
chło nę ła ten świat cał ko wi cie. Nie ma bo ha te ra, al bo też
wszy scy są bo ha te ra mi. Wi dzo wie ma ją szan sę włą czyć się
w to te atral ne jam ses sion z udzia łem Ja na Pesz ka. 

Yael ro nen i amit ep ste in Bat YaM re ż.: Yael ro nen
17, 18 oraz 20, 21, 22 kwiet nia, godz. 19.15 
No we, peł ne hu mo ru – ale i to nów se rio – spoj rze nie
na re la cje pol sko -ży dow skie. 
Ro dzi na Ja ku ba Ko zi cza wy ru sza z Tel Awi wu do Pol ski,
do Ty ko ci na, w po dróż, któ ra sta je się czymś wię cej niż
tyl ko wy pra wą śla da mi przod ków. Każ dy z jej uczest ni ków
mu si na no wo od po wie dzieć so bie na py ta nie, kim jest.
Ko pro duk cja WTW, Te atru Ha bi ma w Tel Awi wie oraz In -
sty tu tu Ada ma Mic kie wi cza, uzna na za jed no z naj waż niej -
szych wy da rzeń Ro ku Pol skie go w Izra elu 2008-2009.

Mark ra ven hill pro dukt opie ka re ż.: Ja kub ka mień ski 
od 23 do 25 kwiet nia, godz. 20.00
Ga le ria za chod nich ste reo ty pów na te mat is la mu de ma -
sku je mi ra że ma so wej kul tu ry, któ ra pod po zo rem roz ryw -
ki prze my ca po li tycz ną pro pa gan dę. Cy nizm ja ko jed na
z naj waż niej szych plag kul tu ry ma so wej.

akro po lis. re kon struk cJa
na mo ty wach dra ma tu s. wy spiań skie go i spek ta klu
J. Gro tow skie go. re ży se ria: Mi cha el Mar ma ri nos
od 27 do 30 kwiet nia, godz. 18.15
Ak to rzy za pra sza ją pu blicz ność do po szu ki wa nia pol skie -
go Akro po lis, zde fi nio wa nia go na no wo, roz szy fro wa nia,
ja kie me cha ni zmy rzą dzą 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.

fo
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OSĄD 29, 30 kwietnia i 1 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim – pl. Orląt Lwowskich 20c
bilety: 30zł/20zł – kasy Teatru Polskiego
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ad�spec�Ta�To�res
Sce na w Bro wa rze Miesz czań skim

ul. Hub ska 44-48
9 kwiet nia, godz. 20.00 – ko Bra
11 rocz ni ca pre mie ry
Spek takl spe cjal ny
10, 11 kwiet nia, godz. 20.00
uro dzi nY ta tY
UWA GA!!! miej sce: Art Ho tel
ul Kieł ba śni cza 20. Bi le ty: 25 zł
Obi wią zu ją stro je wie czo ro we!
16, 17, 18 kwiet nia, godz. 20.00
pie nią dze są w...
23, 24, 25 kwiet nia, godz. 20.00
nan Gar kHel
pre Mie ra do ku men tal ne go spek ta -
klu w reż. Ma cie ja Masz tal skie go.
Spek takl za in spi ro wa ny wy da rze nia -
mi w afgań skiej wio sce Nan gar Khel, 
gdzie w sierp niu 2007 ro ku odział
pol skich ko man do sów od dał se rię
strza łów w obiek ty cy wil ne. W wy ni -
ku ostrza łu zgi nę ło 8 osób. Kil ka mie -
się cy póź niej Żan dar me ria Woj sko wa
spek ta ku lar nie za trzy ma ła po dej rza -
nych o zbrod nie wo jen ne żoł nie rzy.
Spek takl Nan gar Khel zo stał zre ali zo -
wa ny me to dą Ver ba ti mu (te atr do ku -
men tal ny) przy wy ko rzy sta niu re la cji
pra so wych, dzien ni ków te le wi zyj nych
oraz róż nych pu bl ki ka cji zwią za nych
z woj ną afgań ską i świa to wym ter ro -
ry zmem. W przed tsa wie niu nie pa da
ani jed no sło wo, któ re by ło by zmy -
ślo ne. Mu zy kę do spek ta klu współ -
two rzył ze spół „Trze ci wy miar”.
Do każ de go bi le tu na po ka zy pre mie -
ro we do łą czo ny zo stał po dwój ny al -
bum gru py gra tis. Bi le ty: 20 zł 25 zł
30 kwiet nia, 1, 2 ma ja, godz, 20.00
daw no te Mu na kau ka zie
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Te�aTr�ko�Me�dia
Sce na w Te atrze La lek, pl. Te atral ny 4

kwiecieŃ 2010
9, 10, 17 kwietnia, godz. 20.00
psYcHoterapia
11 kwietnia, godz. 17.00
psYcHoterapia
13, 14 kwietnia, godz. 20.00
unia Bez taJeMnic
15 kwietnia, godz. 20.00
rodzina kerwoodÓw
18 kwietnia, godz. 17.00
przYJazne dusze
22 kwietnia, godz. 20.00
przYJazne dusze
23, 24, 29, 30 kwietnia, g. 20.00
MaYdaY 2
25 kwietnia, godz. 17.00 MaYdaY 2

cza�ry�-Ma�ry�sHoW
In te rak tyw na ko me dia na sto ja ka
(stand -up co me dy). Pod czas wy stę -
pu od by wa się lo so wa nie przed mio -
tów, któ re przy no szą wi dzo wie
i lo ku ją w ma gicz nej skrzyn ce. Szczę -
śli we lo sy sta ją się mo ty wem prze -
wod nim im pro wi za cji (fre estyl'u)
Cze sła wa CZE XE NA Bu kow ca. Opra -
wą dźwię ko wą zaj mie się be at bo xer
– Ar ka diusz MRÓ WA Duń ski. 
cze sław cze Xen Bu ko wiec – ak tor
z za mi ło wa nia, au tor i za ra zem je dy -
ny ak tor, mo no dra mu pt. Si nu so ida,
któ ry w po przed nim se zo nie te atral -
nym był gra ny na sce nach Dol ne go
Ślą ska, wy róż nio ny na I Ogól no pol -
skich Spo tka niach Mło de go Te atru
Krzy ko wi sko w Ma sze wie.
ar ka diusz MrÓ wa duń ski – Czło -
wiek Bit, pa ra się be at bo xem, czy li
two rze niem mu zy ki za po mo cą apa -
ra tu mo wy już do bre 7 lat.
Wstęp wol ny, ale.. pro si my o przy nie -
sie nie pla sti ko wych na krę tek, któ re
zo sta ną prze ka za ne Tym ko wi, cier -
pią ce mu na mu ko wi scy do zę.

12 kwiet nia, 20.00
Gra ciar nia, ul. ka zi mie rza wlk. 39

WrocłaWski�TeaTr�lalek
pl. Teatralny 4

1 i 2 kwietnia, godz. 10.00
14, 15, 16, 20 kwietnia, godz. 9.30
18 kwietnia, godz. 11.00
calineczka
8, 9, 13 kwietnia, godz. 9.30
10 kwietnia, godz. 15.00
11 kwietnia, godz. 11.00
czerwonY kapturek,
kicHawka i GBurek
21, 22, 23 kwietnia, godz. 9.30
konik   GarBusek
27, 28, 29, 30 kwietnia, godz. 9.30
24 kwietnia, godz. 15.00
25 kwietnia, godz. 11.00
ocH, eMil!

scena noVa
dla do ro słYcH i Mło dzie ŻY

8, 9, 10, 11 kwiet nia, g. 19.00
sta tek Bła znÓw
9 kwiet nia, g. 18.00
kon cert ka Me ral nY – pie Śni 
Schu ber ta, Szu man na i Mo zar ta
Na ta lia Len tas – for te pian
Ra do sław Rze pec ki – ba ry ton
23, 24 kwiet nia, g. 19.00 – sło 
30 kwiet nia, g. 19.00 
ze Msta z go ścin nym wy stę pem 
Je rze go Ra dzi wi ło wi cza

głód�wg�knu�ta�Ham�su�na
sce na riusz i re ż.: Jó zef Mar koc ki

Mu zy ka: sam bor du dziń ski 
wal de mar wró blew ski (walc)

sce no gra fia: ewe li na ci szew ska
an na wojt ko wiak

Mi mo dram opar ty na kan wie po wie -
ści „Głód” nor we skie go pi sa rza Knu -
ta Ham su na. Opo wia da o lo sach
mło de go li te ra ta, któ re mu przy szło
żyć i two rzyć w bez dusz nym, po zba -
wio nym skru pu łów świe cie. Ar ty sta
sta je wo bec od wiecz ne go pro ble mu
wy god ne go funk cjo no wa nia w zu ni -
for mi zo wa nym spo łe czeń stwie lub
od rzu ce niu te go za ce nę uczy nie nia
ofia ry ze swo je go ży cia.
Spek takl otrzy mał Na gro dę Pu blicz -
no ści w paź dzier ni ku 2008 ro ku pod -
czas Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Jo aki mIn ter Fest w Kra gu jew cu
w Ser bii.

15 kwiet nia, godz. 19.00
bi le ty: 20 i 25 zł 

te atr For my, ul. Hal le ra 15

sa�Ty�ry�kia�da 2010
sa�Ty�rys 2010

iX Fe sti wa lu Hu mo ru i sa ty ry
Prze gląd szkol nych te atrzy ków sa ty -
rycz nych i ka ba re tów oraz wer ni saż
wy sta wy po kon kur so wej ry sun ku, a
także od sło nię cie ta bli cy, któ ra w za -
mie rze niu au to ra pro jek tu jest żar -
tem, wy ni ka ją cym z za ska ku ją ce go
sko ja rze nia po jęć. Au to rem ta bli cy
i dow ci pu jest Bo gu sław Uk le ja. 

4 kwietnia, godz. 10.00
Mdk Śród mie ście, ul. du bo is 5
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Te�aTr�pol�ski – re per tu ar KWIE CIEŃ 2010
scce na J. Grze Go rzew skie Go – ul. G. za pol skiej 3

1 i 6 kwiet nia, godz. 19.00 – sen no cY let nieJ
10 kwiet nia, godz. 15.00 – wszecH ni ca te atral na
10 i 11 kwiet nia, godz. 19.00 – HaM let
15 kwiet nia, godz. 20.00 – dziw na pa ra
reż. Woj ciech Adam czyk, Te atr Ca pi tol z War sza wy
Bi le ty – 85 i 110 zł – w Te atrze Pol skim oraz w OKiS -ie

sce na ka Me ral na, ul. Świd nic ka 28
1 kwiet nia, godz. 19.00 – Be rek Jo se le wicz
8 i 9 kwiet nia, godz. 19.00 – MaY daY
9, 10 i 11 kwiet nia, godz. 16.00 – MaY daY
13 i 14 kwiet nia, godz. 17.00 – MaY daY
12 kwiet nia, godz. 19.00 – czYn ne po nie dział ki 
czY ta nie – To masz Man: Cię cie
17 i 18 kwiet nia, godz. 19.00 - Ma łe zBrod nie
Mał ŻeŃ skie, reżyseria: Bogdan Tosza
23 i 24 kwiet nia, godz. 19.00 – okno na par la Ment
26 kwiet nia, godz. 19.00 – czYn ne po nie dział ki
Ma Giel Fil Mo wY – Go ść mi Łu ka sza Ma cie jew skie go
bę dą Do ro ta Kę dzie rzaw ska i Ar tur Re in hart
28, 29, 30 kwiet nia, godz. 19.00 – sMYcz

sce na na Świe Bodz kiM, pl. or ląt lwow skich 20c
15 kwiet nia, godz. 19.00 – pre Mie ra
BiesY / Fiodor dostoJewski
adapt. reż. scen.: Krzysztof Garbaczewski
kostiumy: Marek Adamski
światło: Wojciech Puś; choreografia: Tomasz Wygoda
17 i 18 kwiet nia, godz. 19.00 – zie Mia oBie ca na
18 kwiet nia, godz. 16.00 – zie Mia oBie ca na

X ogól�no�pol�skie�Warsz�Ta�Ty
ilu�zjo�ni�sTycz�ne�Wro�cłaW 2010

Im pre za ma na ce lu po pu la ry za cję sztu ki ilu zji wśród mło -
dzie ży i po sze rze nia swo jej wie dzy. Warsz ta ty dzie lą się
na trzy czę ści: prze gląd kon kur so wy (część otwar ta dla
pu blicz no ści), se mi na ria (część szko le nio wa wraz z wy -
stę pa mi po za kon kur so wy mi) i NOC MA GII. Go ściem spe -
cjal nym Warsz ta tów bę dzie Sła wo mir Pie strze nie wicz
– dwu krot ny wi ce mistrz świa ta iluzji.

17 kwietnia, godz. 10, Mdk Śród mie ście, ul. du bo is 5

Fe�Ta 2010�Fe�sTi�Wal�eWen�Tu�al�nycH�Ta�len�TóW
ak�Tor�skicH�––��9-11 kwiet nia 2010

Fe TA to je dy ny fe sti wal w Pol -
sce, któ ry po zwa la, 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.
Ju ry: Elż bie ta Li sow ska -Ko peć
– ak tor ka Lu bu skie go Te atru

w Zie lo nej Gó rze – po my sło daw czy ni Fe sti wa lu, Bro ni sław
Wro cław ski – dzie kan wydz. ak tor skie go PWS FTiT w Ło -
dzi – ak tor Te atru Ja ra cza w Ło dzi, Ma ciej Masz tal ski  – dy -
rek tor ar ty stycz ny Te atru Ad Specta to res we Wro cła wiu.
9 kwiet nia – warsz ta ty te atral ne, obej mu ją ce trzy dzie -
dzi ny rze mio sła ak tor skie go: głos, cia ło, tekst
10 kwiet nia, od 10.00 – pre zen ta cje fe to wi czów
11 kwiet nia, fi nał – pre zen ta cja naj cie kaw szych mo no -
dra mów, oraz wiel ka uczta te atral na – mo no dram
sex, prochy i rock`n`roll
– spek takl go ścin ny, Te atr
im. S. Ja ra cza w Ło dzi. 
Je den z naj bar dziej na gra -
dza nych tek stów au tor stwa
Eri ca Bo go sia na
z mi strzow skim po pi sem
gry ak tor skiej Bro ni sła wa
wro cław skie go. 

ck aGo ra, ul. serb ska 5a
Te�aTr�pWsT�www.pwst.wroc.pl

sa la 205 te atru pol skie go, ul. G. za pol skiej
7, 8 kwiet nia, godz. 19.00
noc trY Bad – per olov enqu ist
8, 9 kwiet nia, godz. 11.00
12 Gniew nYcH lu dzi – re gi nald ro se
sce na te atru pwst – Ho tel sa VoY, pl. ko ściusz ki 19
10 i 11 kwiet nia, godz. 11.00
lep szY Świat – pre Mie ra
na podst. ro lan da schim melp fen ni ga
27, 28, 29 kwiet nia, godz. 10.00
ostat ni ta tuŚ  – Mi chał wal czak
13-17 kwiet nia
XXViii Fe sti wal szkół te atral nych w ło dzi

Ostatni tatuś, fot. F. Lupa

fo
t. 

G
. N

ow
ak

uWa�ga! drzWi�oTWar�Te!
dla kan dy da tów na stu dia wy dzia łu la kar skie go

W pro gra mie znaj dą sę po -
ka zy róż no rod nej pracy stu -
den tów, udzie la ne bę dą
in for ma cje o pro gra mie stu -
diów i re kru ta cji. Stu den ci
opo wie dzą o taj ni kach szko -
ły i do ra dzą jak przy go to wać
sie na eg za mi n
10 kwietnia, od godz. 11.00

pwst
ul. po wstańców Ślą skich 22

194_CJG  29-03-10  16:28  Strona 8



AKADEMIA MUZYCZNA
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2 · 50-043 Wrocław

sza now ni pań stwo,
kwie cień w ofer cie ar ty stycz nej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we

Wro cła wiu za po wia da się nie mniej in te re su ją co niż ma rzec, w któ rym od by ły się dłu -
go ocze ki wa ne przez wro cław skie śro do wi sko jaz zo we otwar te warsz ta ty z udzia łem
Ro na Car te ra, a stu den ci Wy dzia łu Wo kal ne go za pre zen to wa li dwa spek ta kle ope ro we.

W ofer cie ar ty stycz nej na szej uczel ni na naj bliż szy mie siąc – oprócz kon cer tów
stu den tów – znaj du ją się m. in. re ci ta le for te pia no we Paw ła Za wadz kie go, Łu ka sza Jun -
gow skie go, zor ga ni zo wa ne w ra mach ob cho dów Ro ku Fry de ry ka Cho pi na, Kon kurs Ma łych Form Mu zycz nych, w któ -
rym udział we zmą stu den ci Ka te dry In stru men tów Dę tych i Per ku sji, a tak że kon fe ren cja na uko wa „Ob li cza
ro man tycz no ści od Cho pi na do współ cze sno ści”, przy go to wy wa na przez stu den tów teo rii mu zy ki. W ra mach kon fe -
ren cji od bę dzie się kon cert, na któ rym wy ko na ne zo sta ną kom po zy cje na gro dzo ne pod czas kon kur su kom po zy tor -
skie go „Kie dy my ślę Cho pin...”, zor ga ni zo wa ne go przez Ka te drę Kom po zy cji na szej Uczel ni. Or kie stra
Sym fo nicz na Aka de mii Mu zycz nej wy jeż dża na dłu go ocze ki wa ne kon cer ty do Nie miec, a przy go to wy wa ny wspól nie
z nie miec kim chó rem pro gram, wy ko na ny zo sta nie tak że we Wro cła wiu.

Pod ko niec kwiet nia go rą co za pra sza my do udzia łu w V Mię dzy na ro do wym Fo rum Mu zy ko te ra peu tów na te mat
„Trans dy scy pli nar ność w mu zy ko te ra pii”. W tym ro ku au to rzy re fe ra tów z Pol ski i za gra ni cy po dej mą bar dzo ak tu al ną
te ma ty kę trans dy scy pli nar no ści mu zy ko te ra pii, ja ko mło dej dys cy pliny, le żą cej nie ja ko na po gra ni czu sztu ki i na uki.

Wszyst kich Pań stwa pra gnę ser decz nie za pro sić
do udzia łu w im pre zach or ga ni zo wa nych przez na szą Uczel nię.

Wraz z za pro sze niem pro szę przy jąć ży cze nia
po god nych, spo koj nych i ra do snych Świąt Wiel ka noc nych.

prof. dr hab. kry stian kiełb
rek tor aka de mii Mu zycz nej we wro cła wiu

KWIE CIEŃ W AKADEMII
10-11 kwiet nia, godz. 10.00-17.00 – sa la te atral na
KON KURS MA ŁYCH FORM IN STRU MEN TAL NYCH
KA TE DRY IN STRU MEN TÓW Dę TYCH I PER KU SJI

11 kwiet nia, godz. 17.00
KON CERT LAU RE ATÓW KON KUR SU

14 kwiet nia, godz. 19.00 – sa la te atral na
Kon cert Stu den tów z kla sy śpie wu so lo we go
ad dr hab. TA DE USZA PSZON KI
For te pian: Jo an na Li twin -Fenc, Ma ria Ko ko taj ło
w pro gra mie: arie i pie śni róż nych kom po zy to rów

22-25 kwiet nia – sa la ka me ral na
V MIę DZY NA RO DO WE FO RUM MU ZY KO TE RA PEU TÓW
nt. „Trans dy scy pli nar ność Mu zy ko te ra pii”

28 kwiet nia, godz. 18.00 – sa la ka me ral na
KON CERT STU DEN TÓW
ZA KŁA DU KLA WE SY NU, OR GA NÓW I AKOR DE ONU
w pro gra mie: utwo ry ba ro ko we róż nych kom po zy to rów

na kon cer ty aka de mii Mu zycz nej – wstęp jest wol ny!

ROK CHOPINOWSKI 2010
21 kwiet nia, godz. 10.00-19.00 – sa la ka me ral na
Kon fe ren cja Na uko wa Stu den tów Teo rii Mu zy ki
OB LI CZA RO MAN TYCZ NO ŚCI
OD CHO PI NA DO WSPÓŁ CZE SNO ŚCI
Opie kun na uko wy Kon fe ren cji – prof. An na Gra nat -Jan ki
Ko or dy na tor Kon fe ren cji – stud. Krzysz tof Ste fań ski

22 kwiet nia, godz. 19.00 – sa la te atral na
Re ci tal for te pia no wy ŁU KA SZA JUN GOW SKIE GO
w ra mach ob cho dów Ro ku Cho pi now skie go
w pro gra mie: utwo ry Fry de ry ka Cho pi na

www.amuz.wroc.pl
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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 TiFLTOWARZYSTWO 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

905-907 wie czo ry lisz tow skie
re ci ta le for te pia no we – son Ja FrÄki (Fin lan dia)

lau re at ka iV Mię dzy na ro do we go 
kon kur su pia ni stycz ne go im. F. lisz ta we wro cła wiu

23. iV g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
24. iV g. 18.00 – Brzeg
Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
25. iV g. 18.00 – Wro cław
Klub Mu zy ki i Li ter tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 9 
W pro gra mie So na ta fis. moll op 11 Ro ber ta Schu man na,
Rap so die wę gier skie nr 12 i 13 F. Lisz ta, pie śni F. Schu ber -
ta Auf dem Was ser zu sin gen, Gret chen am Spin n ra de,
Erlkönig oraz Dan ce Ma ca bre C. Sa int -Sa ens`a w trans -
kryp cji for te pia no wej F. Lisz ta.
Pro wa dze nie kon cer tów – Ju liusz Ada mow ski. 

son ja Fräki ur. w 1977 r.
w Hel sin kach. Ukoń czy ła
stu dia pia ni stycz ne pod kie -
run kiem prof. Tep po Ko ivi -
sto w AM im. J. Si be liu sa
w Hel sin kach (2002), gdzie
od 2006 r. jest na stu diach
dok to ranc kich. W 2004 r.
ukoń czy ła tak że so li stycz ne
stu dia pia ni stycz ne w Mu si -

khoch schu le w Karls ru he u prof. Car men Piaz zi ni. Uczest -
ni czy ła w wie lu mię dzy na ro do wych mi strzow skich
kur sach pia ni stycz nych gdzie jej pro fe so ra mi by li: Ema -
nu el Kra so vsky, Ale xan der Jen ner, Pe ter Eicher, Me na hem
Pres sler, Eu gen In djic, Pni na Sal zman, Mat ti Ra ekal lio and
Lev Na to chen ny. Obec nie pra cu je pod kie run kiem Eri ka T.
Ta wa st stjer na`y (pro fe sor AM w Hel sin kach).
Jest lau re at ką VI na gro dy na IV Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie Pia ni stycz nym im. I. J. Pa de rew skie go w Byd gosz -
czy (1998), IV na gro dy na IX Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Pia ni stycz nym im. F. Schu ber ta w Do rt mun -
dzie (2003), na gro dy spe cjal nej na II Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Pia ni stycz nym „Maj Lind” w Hel sin kach (2007)
oraz III Na gro dy na IV Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia -
ni stycz nym im. F, Lisz ta we Wro cła wiu (2008).
Obec nie jest pe da go giem for te pia nu w Ar ki pe lag Scho ol
of Mu sic i pra cu je ja ko akom pa nia tor w AM im. J. Si be -
liu sa w Hel sin kach. Wy stę pu je ja ko so list ka i ka me ra list -
ka oraz kon cer tu je z or kie stra mi w Fin lan dii, Szwe cji,
Niem czech, Por tu ga lii, Hisz pa nii, Ho lan dii i Ro sji. Bra ła
udział w wie lu mię dzy na ro do wych fe sti wa lach mu zycz -
nych. Do ko na ła licz nych na grań dla fiń skie go ra dia.

Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Władz Sa mo -
rzą do wych Wo je wództw Dol no ślą skie go i Opol skie go, Brze gu,
Obor nik Ślą skich, Wro cła wia 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.

Viii Wie�czór�Fla�Men�co
Przed pu blicz no ścią wy stą pi ze spół Pa sa la vi da z Mło -
dzie żo we go Do mu Kul tu ry Wro cław Śród mie ście, pro -
wa dzo ny przez zna ko mi tą tan cer kę fla men co Ju sty nę
Ja rek oraz za pro sze ni go ście.

23 kwiet nia, godz. 18.30, Mdk Śród mie ście, ul. du bo is 5

Justyna Jarek

fo
t. 

R
. J

ar
ek

194_CJG  29-03-10  16:28  Strona 10



194_CJG  29-03-10  16:28  Strona 11



12 str.  » CO JEST GRANE » kwiecień 2010 www.cojestgrane.pl 

aM�bas�sa�dor 21
akiM Bo, ra kom bi na cja

dJ octa he dron, dJ rex rot ten
Bia ło ru ski du et Alek siej Pro ta sow
i Na ta sza łą czą w swo jej twór czo ści
mu zy kę in du strial ną z ener gią i za -
dzior no ścią hard co re -pun ka. Sa mi
wy da ją pły ty w pro wa dzo nym przez
sie bie la be lu In va sion Wreck Re cords.
akiM Bo (cze chy) – głów ną ideą ar ty -
stów jest nie mu zycz na i nie wer bal -
na ko mu ni ka cja i ma ni pu la cja, któ rej
głów nym kom po nen tem jest dźwięk
two rzo ny przy po mo cy syn te za to rów,
sam ple rów, kom pu te rów, gi tar, szy ny,
sprę żyn, czę ści że la znych, płacht me -
ta lu, sy ren alar mo wych, ludz kie go gło -
su i in cy den tal nych zda rzeń.
dJ rex rot ten – po dej rza ny o roz bi -
cie dru ży ny pier ście nia, roz pę ta -
nie II woj ny świa to wej, atak klo nów
i wpro wa dze nie be at mat chin gu oraz
no wej mu zy ki na Wro cław skie
mrocz ne par kie ty. Je den z fi la rów
szwa dro nu Elec tro -Ro bot, czło nek
Wa ve Mes sen ger oraz oj ciec dy rek -
tor Do oms day DJ’s. Bi le ty: 20zł

10 kwiet nia, godz. 20.00
klub wa gon, pl. or ląt lwow skich 20a

sTre�eT�dogs
ra dio de ad ones

Hard work; tHe He adHun ters
Hol den aVe nue

Stre et Dogs po raz pierw szy za wi ta ją
do Pol ski i bę dzie to na pew no re we -
la cyj ny kon cert. Je że li chce cie zo ba -
czyć cha ry zma tycz ne go le ade ra ze
szcze rym prze sła niem, nie sa mo wi cie
spraw ny tech nicz nie band, usły szeć
ostry, acz kol wiek bar dzo me lo dyj ny
gi ta ro wy punk ze szczyp tą fol ku
i spo rym ba ga żem za an ga żo wa nia, to
Stre et Dogs z przy jem no ścią Wam to
za pew nią. W do bie, gdy Drop kick
Mur phys wy glą da ją na zmę czo nych,
Po gu es na zbyt pi ja nych, a Flog ging
Mol ly na zbyt fol ko wych, STRE ET
DOGS ja wią się ja ko naj lep szy ze spół
kon cer to wy w tym ga tun ku!

25 kwietnia, godz. 18.00
ali bi klub pl. Grun waldz ki 67
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re�per�tu�ar�cs�iM�parT
8 kwiet nia, godz. 19.00
DO MI KRO FO NU PRO SI MY!
Cykl pre zen ta cji „mło dych zdol nych”
9 kwiet nia, godz. 20.00
FO LI BA & BO UBA DIA KI TE – WIE -
CZÓR BęB NÓW AFRY KAŃ SKICH
10 kwiet nia, godz. 14.00
HU MOR fe st2010 – Fe sti wal Hu mo ru
i Sa ty ry. Po je dy nek ry sow ni ków,
prze gląd ka ba re tów, spo tka nie z twór -
ca mi „Włat cy móch” i „Ce le brech ty”,
wy sta wa ry sun ków sa ty rycz nych,
kon kurs „Ry sow nik Ro ku”, wy stęp
ka ba re tu LI MO i wie le in . atrak cji
11 kwiet nia, godz. 18.00
SPIS RZE CZY ULU BIO NYCH – An -
drzej Pia secz ny gość spe cjal ny:
Se we ryn Kra jew ski
13, 14 kwiet nia, godz. 19.00
MO NO LO GI WA GI NY EVE EN SLER
Reż. Gra ży na Po po wicz. Ob sa da:
Ewe li na Pasz ke – Lo witzsch, Bog da
Szten cel, Mał go rza ta Ka łu ziń ska
15 kwiet nia, godz. 19.00
GDY JED NA ŁZA re ci tal Mar ty Bi zoń
16 kwiet nia, godz. 18.00
ania MO VIE kon cert A. DĄ BROW SKIEJ
18 kwiet nia, godz. 18.00
STA RE DO BRE MAŁ ŻEŃ STWO
20, 21 kwiet nia, godz. 19.00
LE NIN GRAD – spek takl mu zycz ny
opar ty na pio sen kach ze spo łu
23 kwiet nia, godz. 19.00
MO JE PO DWÓR KO re ci tal JO AN NY
LE WAN DOW SKIEJ -ZBUD NIE WEK 
24-26 kwiet nia
MAN DA LA PER FOR MAN CE FE STI -
VAL – VI edy cja. Pro gram wy da rzeń:
24 godz. 19.00 – Sła wek Ben drat  –,,
pin ku chi ra shi”, Ken neth Flak –,, God
Stu dies #3” 25 godz. 18.00 – Ry uzo
Fu ku ha ra, Mar ti na. F. Stirn –,, Gra vi -
ty of the Re ve ries”, Del ga do Fuchs
– Man te au long.
Spek ta kle dla wi dzów do ro słych
27 kwiet nia, godz. 20.00
39/89 ZRO ZU MIEĆ POL SKę – al bum
kon cep cyj ny L. U. C. w Im par cie
to nie okolicznościowa laurka, a no -
wo cze sna lek cja hi sto riia także
świadectwo pamięci i wdzięczności
dla własnego narodu za wywalczoną
wolność.

cs impart, ul. Mazowiecka 17

ane,�konTrasala
MatHias noVa, scanate,

ender, vj GlitcH
Klub Ma szro om zaprasza na ko lej ną
świet ną im pre zę z eki pą Dj'ów z ca łej
Pol ski. Szcze cin re pre zen to wać bę -
dzie ANE!, z To ru nia przy jeż dża Kon -
tra sa la, po ja wi się tak że po znań ski
Sca na te. Wro cław re pre zen to wa ny
bę dzie tym ra zem przez Dj En der, któ -
ry uświet ni im pre zę spe cjal nym uro -
dzi no wym se tem oraz mNo va li ve ze
skła du [punkt] oraz mi ni cro.Bi le ty 5zł

10 kwiet nia, godz. 22.00
Ma szro om klub, ul. ru ska 34

lo�Wer�si�le�sia�bass
Fe�sTi�Val

na dwóch sce nach kró lo wać bę dą
ga tun ki mu zy ki klu bo wej – dub step
i drum ‘n” bass. 
Po raz pierw szy w Pol sce bę dzie my
mo gli usły szeć for ma cję trutH – je -
den z naj lep szych dub ste po wych to -
wa rów eks por to wych No wej Ze lan dii.
Trio jest zna ne naj bar dziej z cięż kie go
brzmie nia li nii ba so wej. Moc i ener gia,
któ re pły ną z ich mu zy ki nie po zo sta -
wia ją obo jęt nym ni ko go! 
No wo ze landz kie gwiaz dy wspie rać
bę dzie obie cu ją cy ar ty sta – BIO ME
z Sub so nik Re cords /UK. 
Dol no ślą ską sce nę re pre zen to wać
bę dą: MY HE AD IS DUB BY; SO ZI;
PAL GI & VE XAM; OR BI QUE. 
O wi zu al ną część im pre zy za dba VJ
LU MI NA TOR. 
Bi le ty: 15/20 zł

24 kwiet nia, godz. 21.00
ck agora, ul. serbska 5a
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pro�jekT�Vo�lo�dia
pio sen ki włodzimierza wy soc kie go

w no wym brzmie niu
Za fa scy no wa ny twór czo ścią Wło dzi -
mie rza Wy soc kie go po my sło daw ca
Pro jek tu – Ja nusz Ka spro wicz, po sta -
no wił zmie rzyć się z je go do rob kiem
w dość nie spo ty ka ny spo sób.
Przy zwy cza je ni do twór czo ści wiel -
kie go bar da je go wiel bi cie le, mo gą
być nie co za sko cze ni for mą, w ja kiej
są pre zen to wa ne utwo ry oraz nie co -
dzien ną aran ża cją, od bie ga ją cą
od ory gi na łu i od wi zji licz nej gru py
pol skich in ter pre ta to rów. Uda ło się to
osią gnąć mię dzy in ny mi za spra wą
mu zy ków, ja kich uda ło się do te go
pro jek tu za pro sić – na co dzień pre -
zen tu ją cych sza le nie róż ne od sie bie
ga tun ki mu zycz ne: rock, jazz tra dy -
cyj ny, fla men co. Bi le ty: 30 zł

11 kwiet nia, godz. 19.00
oda Firlej, ul. Gra bi szyń ska 56

bu�da�pesT�gyp�sy
syM�pHo�ny�or�cHe�sTra

naj więk sza cy gań ska smycz ko wa
or kie stra Świa ta!

Stu zdu mie wa ją cych wir tu ozów:
skrzyp ków, wio lon cze li stów, kon tra -
ba si stów, cym ba li stów i klar ne ci stów.
Po wsta nie for ma cji jest jak le gen da.
W 1985 ro ku zmarł nie za po mnia ny
so li sta, wę gier ski cy gan dy ry gent
Sándor JÁRÓ KA (The Pri mas of King
and the King of Pri mas). Mu zy cy przy -
by li licz nie ze swo imi in stru men ta mi
w chłod ny i desz czo wy dzień, aby
po raz ostat ni po że gnać swo je go du -
cho we go wo dza. Ze smut nej se re na -
dy wy ko na nej nad gro bem na ro dzi ła
się fan ta stycz na or kie stra – Cy gań ska
Or kie stra Sym fo nicz na z Bu da pesz tu.
Od te go cza su or kie stra ni gdy nie
prze sta ła grać i z suk ce sem wy stę po -
wa ła w naj bar dziej zna nych te atrach
i na wie lu fe sti wa lach Eu ro py. Za każ -
dym ra zem kie dy się po ja wia wzbu -
dza en tu zjazm swo ją wir tu oze rią
i fan ta stycz ną ener gią po zo sta wia jąc
po so bie nie za po mnia ne wra że nia.
Wszy scy człon ko wie or kie stry po cho -
dzą z wę gier skiej śmie tan ki cy gań -
skich dy na stii mu zycz nych. Sándor
Buf fó Ri gó jest Dy rek to rem or kie stry,
Józ se fem Len dvai Csóc si Dy rek to rem
Ar ty stycz nym oraz pierw szym skrzyp -
kiem. Jed nym z naj bar dziej wy bit nych
człon ków or kie stry jest cym ba li sta
Oszkar Okros – naj lep szy na świe cie
wir tu oz te go in stru men tu. W re per tu -
arze Orkiestry znaj du ją się utwo ry
kom po zy to rów ta kich jak: Jo han nes
Brahms, Hec tor Ber lioz, Geo r ges Bi -
zet, Aram Khat cha to urian, Fe renc
Liszt, Ja cqu es Of fen bach, Gio ac chi no
Ros si ni, Jo hann Strauss, László Ber -
ki, Gri go ras Di ni cu, Jenő Hu bai, Vic -
to rio Mon ti, Elemér Szen tir may. 

24 kwiet nia, godz. 19.30
Ha la stu le cia, ul. wy sta wo wa 1

eks�plo�zja�re�pu�bli�ki
w no wYM BrzMie niu

Wy bu cho wa mie szan ka Raz Dwa Trzy,
Agres si va 69 oraz Ga by Kul ki i Ma leń -
czu ka stwo rzy naj bar dziej nie sa mo wi -
ty kon cert tej wio sny. Mu zy cy
przed sta wią wła sne ada pta cje naj -
więk szych prze bo jów Re pu bli ki.
Na gi gan tycz ną pro duk cję skła da się
przede wszyst kim sześć mi ni kon cer -
tów, każ de go z wy ko naw ców, któ rzy
zde cy do wa li się na udział w pro jek cie.
Re ży se rem kon cer tu jest Je rzy To lak,
nie gdyś me na dżer Re pu bli ki. O po my -
śle zor ga ni zo wa nia ta kie go przed się -
wzię cia mó wi krót ko: – To jest
od waż na de cy zja. Za uwa ża, że mu -
zycz nej ob rób ce pod da ne zo sta ną
utwo ry, któ re w tra dy cyj nym wy ko na -
niu wry ły się w umy sły od bior ców. 

23 kwiet nia, godz. 19.00
wy twór ni Fil mów Fa bu lar nych

www.cojestgrane.pl 

asyM�Me�Try�Fe�sTi�Val ii@ Fir�lej,�Wroc�laW
neu ro Mu sic

9 kwiet nia Fi nał kon kur su
Wy stą pi 5 ze spo łów z naj więk szą licz -
bą gło sów. Go ść mi bę dą: le gen dar na
di va me ta lu – JAR BOE, oraz gwiaz da
avant black -me ta lu Na cht my stium.
Kon kurs Neu ro Mu sic jest nie od łącz -
nym ele men tem Asym me try Fe sti -
val 2010, pod czas któ re go,
w dniach 29.04-02.05 wy stą pią:
29 kwiet nia – The Mo unt Fu ji Do -
om jazz Cor po ra tion, Zu, Bong -Ra,
Drum corps
30 kwiet nia – Shri ne bu il der, Ky le -
sa, Year of No Li ght, Ala tar of Pla gu -
es, Dark Ca stle, Khu da
1 Ma Ja – Je su, Black Sha pe of Ne -
xus, Ti me to Burn, Tes se ract, Ka san
2 MA JA – Eso te ric, Mo uth of the Ar -
chi tect, Yaku za, He len Mo ney, Co mi ty

29 kwietnia-2 maja br.
oda Firlej, ul. Gra bi szyń ska 56
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Wa�cłaW�ro�piec�ki
zMieŃ Świat! – FraG Men tY no tat ni ka Mi sYJ ne Go

wer ni saż wy sta wy i re la cja z dzie -
się cio let nie go po by tu na ro syj skim
da le kim wscho dzie.
Wa cław Ro piec ki w la tach 1972-76 był
człon kiem i współ za ło ży cie lem Gru py
Fo to gra ficz nej For mat, w la tach 1977-
78 współ pra co wał z Ga le rią Fo to -Me -
dium -Art, a w okre sie 1978-81 dzia łał
z Ga le rią Per fa mo. W la tach 1982-85
współ pra co wał z łódz ki mi ani ma to ra -
mi Stry chu, Tan ga, Fa bry ki, Nie me go
Ki na, Kon struk cji w Pro ce sie i Ło dzi
Ka li skiej. W la tach 1982-85 stwo rzył
Po dró żu ją cą Ga le rię Wię cej Świa tła!.
Od ro ku 1979 jest człon kiem Związ -
ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków.
Pro wa dził za ję cia na wyż szych uczel -
niach ar ty stycz nych w Ho lan dii

i Niem czech. Ma na swo im kon cie wie le wy staw in dy wi du al nych i zbio ro wych
w kra ju i za gra ni cą, a je go pra ce znaj du ją się w mu ze ach i zbio rach pry wat -
nych Eu ro py. Od 1996 ro ku jest człon kiem Mię dzy na ro do wej Mi sji Ro dzi -
na (The Fa mi ly In ter na tio nal). W la tach 1989-2004 wraz z nią zaj mo wał się
pra cą mi syj ną na te re nie Ro sji, z cze go 10 lat spę dził na ro syj skim Da le kim
Wscho dzie, w re jo nie Cha ba row ska. W ro ku 2005 kon ty nu ował pra cę na Wę -
grzech, a w la tach 2007-2009 na Ukra inie, w Dnie pro pie trow sku.
Zmień Świat! – Frag men ty No tat ni ka Mi syj ne go, to kon ty nu acja wy sta wy in -
dy wi du al nej za pre zen to wa nej po raz pierw szy w Klu bie Mu zy ki i Li te ra tu ry
w 1999, a roz wi nię tej w 2001 w DCF Do mek Ro mań ski we Wro cła wiu.

17 kwiet nia, godz. 17.00. ck za mek, pl. Świę to jań ski, wro cław – le śni ca

pa�weł�li�sek�
wystawa OB RAZ = IN FOR MA CJA
ge�rard�le�bik,�pa�Weł�li�sek

kon cert CRO OSS_VS
pa weł li sek – ma larz, ar ty sta au dio -
wi zu al ny. Ma na swo im kon cie wie le
wy staw in dy wi du al nych oraz zbio ro -
wych w kra ju i za gra ni cą. Na gro dy:
DIA LOG – I na gro da w ka te go rii ma -
lar stwo, ASP Wro cław; I i III na gro da
w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Dan -
foss Ar tA ward, Da nia; II Ogól no pol -
ska Wy sta wa Ry sun ku w To ru niu
na gro da or ga ni za to ra.
Ge rard le bik – mu zyk, ar ty sta ra dy -
kal ny, kom po zy tor, głów ny in spek tor
dźwię ku (RAI). Ukoń czył Wy dział Jaz -
zu na AM we Wro cła wiu. Pro jek ty:
FO TON, SU NUS, SLUG DUO, ZO PAN
Hi po tro cho id, ERA SE, EMER GE. 

21 kwiet nia, godz. 18.00
(do 23 ma ja br.), wstęp wol ny

oda Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

ali�cja�pa�Ta�noW�ska�ta ke art/weŹ sztu kĘ 
to trwa ją ca 3 dni ak cja ar ty stycz na po le ga ją ca na roz da wa niu sztu ki – ty -
sią ca por ce la no wych, sy gno wa nych i nu me ro wa nych form, któ re każ dy
mo że za brać z ga le rii do do mu. 
Ar tyst ka na ru sza jąc re gu ły kla sycz nej wy sta wy, któ rą moż na je dy nie oglą dać
i pró bo wać zro zu mieć, pra gnie wy wo łać in te rak cję z pu blicz no ścią. Pro jekt
Pa ta now skiej zwra ca rów nież uwa gę na fi zycz ną i in te lek tu al ną nie do stęp ność
sztu ki, któ ra po zo sta je czę sto nie zro zu mia ła, a pra wa ryn ko we spra wia ją, że
sta je się to wa rem luk su so wym, do stęp nym dla nie wie lu. Ar tyst ka roz da je swo -
je obiek ty. Każ dy, kto przyj dzie do ga le rii mo że wy brać so bie i za brać jed ną
for mę – to je dy ne ogra ni cze nie. W trak cie trwa nia ak cji po wsta nie do ku men -
ta cja po ka zu ją ca prze obra że nia prze strze ni eks po zy cyj nej i re ak cję oraz za cho -
wa nia pu blicz no ści. Efekt fi nal ny za pre zen to wa ny zo sta nie we wrze śniu
pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Ce ra mi ki w Fa en zie we Wło szech.
Czy pu blicz ność po zwo li wcią gnąć się do gry? Czy bę dzie w sta nie prze ła -
mać pa nu ją cy w mu ze ach i ga le riach lęk przed „do ty ka niem” sztu ki? Czy moż -
li wość „wy nie sie nia” z ga le rii dzie ła sztu ki spo tka się z za in te re so wa niem
od bior ców, czy też wy gra ją wpa ja ne nam od wie ków za ka zy? 
Ali cja Pa ta now ska jest w ści słym fi na le pre sti żo we go kon kur su Ta len ty Trój -
ki or ga ni zo wa ne go przez PR Program III, (fi nał kon kur su 21.04.2010) 
ali cja pa ta now ska (ur. 1983) stu dio wa ła na ASP Wro cław oraz ISIA – Isti -
tu to Su pe rio re per le In du strie Ar ti sti che, Fa en za, Wło chy 

wer ni saż 15 kwiet nia, godz. 17.00, Ga le ria awan gar da, ul wi ta stwo sza 32

słu�ga�bo�ży�jan�pa�Weł ii
dWa�kro�ki�ku�śWię�To�ści
Wy sta wa zwią za na jest z trze ma waż -
ny mi rocz ni ca mi: 90. uro dzin, 32.
pon ty fi ka tu i 5. śmier ci Pa pie ża Po la -
ka. Ho no ro wy pa tro nat nad wy sta wą
ob jął ks. Ar cy bi skup Jó zef Ko wal ski
Nun cjusz Apo stol ski.
Wy sta wa pre zen tu je kil ka ty się cy eks -
po na tów fi la te li stycz nych, nu mi zma -
tycz nych, me da lier skich, fo no te li-
stycz nych oraz z in nych dzie dzin ko -
lek cjo ner stwa. Ale tak że au to graf Pa -
pie ża czy pa pie ską piu skę. Wy sta wie
to wa rzy szyć bę dzie kart ka, ko per ta,
zna czek per so na li zo wa ny, da tow nik
oko licz no ścio wy oraz ka ta log.

wer ni saż 9 kwiet nia, godz. 12.00
wystawa trwa do 23 ma ja br.

Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cj
ul. kra siń skie go 1
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Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
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w kwiet nio wYM nu Me rze Mie siĘcz ni ka „od ra”:
roz Mo wY z Jac kieM Ho łÓw ką i Mar kieM Bo row skiM · sie radz ki i Mo Ścic ki o pro -
te Ście szczep kow skieJ · kar po wicz a sB · Ja ni na Bau Mann · BoG dan woJ dow ski
· krzYsz toF ka ra sek: ele Gia ka tYŃ ska · piotr no wak: resz ta cHrze ŚciŃ stwa
· wHit Man · ra Ve ra

Quo�Va�dis�Ho�die,�Mu�si�ca�sa�cra
wY kład Mar ka dY Żew skie Go z cY klu col le GiuM Mu si cuM

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. Tym ra zem owa na zwa okre śla cykl wy kła dów o mu zy ce, pro wa dzo nych przez Mar -
ka Dy żew skie go, któ re or ga ni zu je i na któ re za pra sza Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu.
Kwiet nio wy wy kład po świę co ny bę dzie: teo lo gicz nym pod sta wom mu zy ki sa kral nej, jej zna cze niu
w kul tu rze chrze ści jań stwa w cią gu mi nio nych 2000 lat oraz prze ja wom jej dzi siej sze go kry zy su.

11 kwietnia, godz. 16.00, klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9, wrocław, wstęp wolny

Rynek-Ratusz 24, 50 -101 Wrocław
tel.: 71 344 28 64
fax: 71 344 28 65

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Igor Wójcik
www.okis.pl, okis@okis.pl

Wer�ni�saż�Wy�sTa�Wy�zdjęĆ
lau�re�aTóW�kon�kur�su�bz�Wbk�press�Fo�To 2009

BZ WBK Press Fo to 2009 to już 5. edy cja ogól no pol skie go kon kur su na naj -
lep sze pol skie fo to gra fie pra so we, któ re go or ga ni za to rem jest Bank Za -
chod ni WBK, a pa tro nem me dial nym dzien nik „Rzecz po spo li ta”.

W tym ro ku do biu ra kon kur so we go wpły nę ło nie mal 6 ty się cy zdjęć przy -
sła nych przez 325 au to rów w sze ściu ka te go riach: spo łe czeń stwo, por tre -
ty, wy da rze nia, cy wi li za cja, sport, przy ro da i śro do wi sko na tu ral ne.

Od wie dza ją cych DO MEK RO MAŃ SKI ucie szy z pew no ścią fakt, że wśród
eks po no wa nych na wy sta wie prac bę dzie moż na zo ba czyć m.in. na gro dzo -
ny fo to re por taż Paw ła Łącz ne go, któ ry zo stał uho no ro wa ny I na gro dą w ka -
te go rii cy wi li za cja.

Ju ry kon kur su do ce ni ło rów nież zdję cia in nych fo to gra fów ze sto li cy Dol -
ne go Ślą ska. W po szcze gól nych ka te go riach na gro dy zdo by li: Pa weł Ko zioł
i Ma ciej Świer czyń ski z: „Ga ze ty Wy bor czej”, Adam Lach z agen cji Na -
po Ima ges oraz fre elan cer – Mi ko łaj No wac ki.

naj więk szym wy gra nym tej edy cji kon kur su jest woj ciech Grzę dziń ski
z na po ima ges/dzien nik. otrzy mał on na gro dę głów ną w wy so ko -
ści 15 000 zło tych za zdję cie ro ku oraz czte ry na gro dy w ra mach ka te -
go rii. Zwy cię ska pra ca przed sta wia zroz pa czo ne go męż czy znę tu lą ce go
zwło ki swo je go bra ta, za bi te go pod czas na lo tu ro syj skie go lot nic twa
na mia sto Go ri w Gru zji.

Po za na gro dą głów ną ju ry przy zna ło rów nież na gro dy za I, II i III miej sce
w każ dej ka te go rii – od dziel nie dla zdjęć po je dyn czych i fo to re por ta ży. Na -
gro dy spe cjal ne, każ da po 10 tys. zł przy znał rów nież Bank Za chod ni WBK
oraz „Rzecz po spo li ta”. Peł ną li stę zwy cięz ców oraz ga le rię na gro dzo nych
prac moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej: www.bzwbk press fo to.pl

wer ni saż – 8 kwie t nia, godz. 17.00
dol no ślą skie cen trum Fo to gra fii do Mek ro MaŃ ski, pl. Bp. nan kie ra 8, wro cław

Ga le ria jest czyn na od po nie dział ku do so bo ty w godz. 10.00-18.00
wstęp: bi le ty nor mal ne 2 zł, ulgo we 1 zł. wy sta wa bę dzie czyn na do 30 kwiet nia

Zdję cie Ro ku.
Fo t. Woj ciech Grzę dziń ski

I na gro da w kategorii:
Cy wi li za cja, fo to re por taż.
Fo t. Pa weł Łącz ny

II na gro da w ka te go rii:
Spo łe czeń stwo, zdję cie po je dyncze.
Fo t. Mi ko łaj No wac ki
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zaprasza:
środa, czwartek, piątek, niedziela:

10.00-17.00
sobota: 10.00-18.00

pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

MUZEUM
NARODOWE
weWrocławiu
EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

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 przemiany dokonujące się w gotyckiej rzeźbie drewnia-
nej i malarstwie tablicowym.Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki śre-
dniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX W.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego 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. Prezen-
towana w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana została przez ścierające się
na Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandzkie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych
na tej wystawie należą dzieła Michaela Wilmanna.

SZTUKA POLSKA XVII – XIX W.
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonarodowym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej spektakularnych
przykładów kultury terenów kresowych, środowisk artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych ośrodków południowo-wschodniej
przedwojennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego, Grottgera, Mal-
czewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest jedną z najcenniejszych w kraju. Liczy 20 tysięcy
eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii aż
po environment, projekty konceptualne i dokumentacje happeningów.Wystawa będąca autorską propozycją jej kuratora Mariu-
sza Hermansdorfera jest prezentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113, 50-420Wrocław

tel. 071 342 12 67, 344 44 13. Zaprasza od wtorku do niedzieli, od 10.00 do 16.00

DOLNOŚLĄZACY, PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów ludzkich. Podejmuje pro-
blem etnologii dolnośląskiej, jakim jest konfrontacja kultury ludności osadniczej mieszkającej na tych terenach przed II wojną
z kulturą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zestawu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rze-
miosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację, wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe.Współczesne dziej regionu dopowiadają projekcje filmo-
we, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, 50-115Wrocław

tel./fax 071 343 36 39. Zaprasza od wtorku do niedzieli, od 9.00 do 16.00

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893-1894 upamiętniającej 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione weWrocławiu w 1985r. w specjalnie skonstruowanej do tych celów rotundzie.Wielkie malowidło w formie hiper-
boloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny te-
ren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.
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części wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemiany dokonujące się w gotyckiej rzeźbie drewnia-
nej i malarstwie tablicowym.Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki śre-
dniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX W.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego 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. Prezen-
towana w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana została przez ścierające się
na Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandzkie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych
na tej wystawie należą dzieła Michaela Wilmanna.

SZTUKA POLSKA XVII – XIX W.
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonarodowym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej spektakularnych
przykładów kultury terenów kresowych, środowisk artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych ośrodków południowo-wschodniej
przedwojennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego, Grottgera, Mal-
czewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest jedną z najcenniejszych w kraju. Liczy 20 tysięcy
eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii aż
po environment, projekty konceptualne i dokumentacje happeningów.Wystawa będąca autorską propozycją jej kuratora Mariu-
sza Hermansdorfera jest prezentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113, 50-420Wrocław

tel. 071 342 12 67, 344 44 13. Zaprasza od wtorku do niedzieli, od 10.00 do 16.00

DOLNOŚLĄZACY, PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów ludzkich. Podejmuje pro-
blem etnologii dolnośląskiej, jakim jest konfrontacja kultury ludności osadniczej mieszkającej na tych terenach przed II wojną
z kulturą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zestawu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rze-
miosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację, wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe.Współczesne dziej regionu dopowiadają projekcje filmo-
we, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, 50-115Wrocław

tel./fax 071 343 36 39. Zaprasza od wtorku do niedzieli, od 9.00 do 16.00

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893-1894 upamiętniającej 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione weWrocławiu w 1985r. w specjalnie skonstruowanej do tych celów rotundzie.Wielkie malowidło w formie hiper-
boloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny te-
ren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

muzeum_narodowe:Layout 1  29-03-10  14:16  Strona 2 Projekt1:Layout 1 23-03-10 9:57 Strona 1

KWIECIEŃ 2010

Ta de usz Kan tor – od Ma łe go dwor ku do Umar łej kla sy
26 kwiet nia – 13 czerw ca 2010
Ław ki, ma ne ki ny z „Umar łej kla sy”, frag men ty de ko ra cji z „Kur ki wod nej”, „Na dob niś i kocz ko da nów”
i in nych spek ta kli Ta de usza Kan to ra oraz ze staw je go ob ra zów i „te atral nych” ry sun ków moż na bę dzie
oglą dać na wy sta wie przy go to wa nej z oka zji 20-tej rocz ni cy śmier ci ar ty sty. Atrak cją bę dą ma ło zna ne fil -
my – za pi sy wcze snych przed sta wień oraz nie po ka zy wa ne ni gdy fo to gra fie. Wy sta wa przy go to wa -
na przy współ pra cy z Ośrod kiem Do ku men ta cji Sztu ki Ta de usza Kan to ra Cri co te ka 

Krzysz tof M. Bed nar ski. Pra ce z lat 1978-2009
8 mar ca – 11 kwiet nia 2010
„Tha na tos pol ski” – rzeź ba po świę co na zmar łym człon kom Te atru La bo ra to rium, „Tra wa tyl ko trwa”
– pra ca zło żo na z 12 skrzyń wy peł nio nych tor fem i „ro sną cym” w nich dru tem kol cza stym – to nie któ re
z obiek tów wy bra nych na tę wy sta wę. 

Krzysz tof Pa we la – Spo strze że nia. Fo to gra fie z lat 1977-1988
22 mar ca – 2 ma ja 2010
Wśród fo to gra fów do ku men tu ją cych póź ny okres PRL -u Krzysz tof Pa we la wy róż niał się dba ło ścią o for -
mal ną stro nę ob ra zów i po głę bio ną re flek syj no ścią. Na wy sta wie po ka za ne zo sta ną mię dzy in ny mi zna ny
cykl „Rzeź nia” po ka zu ją cy ko nie pro wa dzo ne na rzeź i re por taż z ma so wych se an sów bio ener go te ra -
peu ty Cle ve’a Har ri sa.

Art No uve au. Szkło.
16 stycz nia – 30 ma ja 2010
Atrak cją tej wy sta wy jest wa zon wy ko na ny z pię cio war stwo we go szkła w wy twór ni słyn ne go fran cu skie -
go ar ty sty Emi la Gallé. Wraz z nim po ka za ne zo sta ły pra wie ca ła ko lek cja se ce syj ne go szkła fran cu skie go
znaj du ją ca się w zbio rach Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu.

Cas so ne i cre den za. 
Me ble wło skie XVI -XVII wie ku ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu
Do 30 czerw ca 2010
Wło skie me ble re ne san so we – nie zwy kle rzad ko spo ty ka ne w pol skich zbio rach – moż na oglą dać na tej
wy sta wie. Wy sta wio ne zo sta ły cas so ne (skrzy nie) i cre den za (kre den sy) – naj waż niej sze sprzę ty uży wa ne
we wło skich dwo rach i re zy den cjach w XVI i XVII wie ku.

MU ZEUM ET NO GRA FICZ NE
Mu zuł mań ska ka li gra fia i zło ta era is la mu
16 kwiet nia – 15 czerw ca 2010
Pierw szy tak du ży po kaz ka li gra fii arab skiej w Pol sce. Po ka za ne zo sta ną pra ce Sa la ha al Mo us sa wy, ar ty -
sty po cho dzą ce go z Bag da du, miesz ka ją ce go we Fran cji, któ ry in spi ra cje czer pie z is la mu, po ezji i daw -
nych afo ry zmów.

Gion Mat su ri – wo kół ja poń skich fe sti wa li. Fo to gra fie Mag da le ny Sło wik i Lesz ka Ko by lań skie go
5 mar ca – 16 ma ja 2010
Jak wy glą da ją ob cho dy jed ne go z naj waż niej szych i naj barw niej szych ja poń skich fe sti wa li i jak się pod -
czas nie go ba wią Ja poń czy cy moż na bę dzie zo ba czyć na fo to gra fiach po ka zy wa nych na tej wy sta wie.
Au to ra mi zdjęć są mło dzi wro cła wia nie za fa scy no wa ni kul tu rą Kra ju Kwit ną cej Wi śni.

PA NO RA MA RA CŁA WIC KA
Trwa łe śla dy – związ ki Al fre dy Po znań skiej z Pa no ra mą
12 kwiet nia – 15 ma ja 2010
Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ną me da le, rzeź by, pro jek ty i do ku men ty zwią za ne z dzia łal no ścią
wy bit nej wro cław skiej rzeź biar ki i me da lier ki, ak tyw nej dzia łacz ki Spo łecz ne go Ko mi te tu Pa no ra my Ra -
cła wic kiej Al fre dy Po znań skiej (1939-2001). 
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EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKAul. 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 IW. KOSSAKAzlat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w1985 r. wspecjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło wformie hiper−
boloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
itechnicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
winną rzeczywistość iczas.

SZTUKA ŚLĄSKAXII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną znajcenniejszych wEuropie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna zdwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się wgotyckiej rzeźbie
drewnianej imalarstwie tablicowym.

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

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

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

MUZEUM ETNOGRAFICZNEul. 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 inarodowościowe zper−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną zkultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Zzesta−
wu licznych zabytków ifotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport ikomunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej wbliskich
związkach zmiastem iotwartej 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 WROCŁAWIUDyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKAXVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych oogólnonaro−
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 iBoznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
wMuzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną znajcenniejszych
wkraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów iobejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki irysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
idokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

PA
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za�li�ba�rek
RE ZUL TAT

FER MEN TA CJI MA TE RII
Kra kow ski ry sow nik, twór -
ca wi deo i in sta la cji prze -
strzen nych. Za ło ży ciel
ma ga zy nu o za bar wie niu
nad re al nym – PUZ DRO.
W swo jej sztu ce prze wrot -

nie oscy lu je mię dzy ba ro ko wym prze py chem a mi ni ma li -
stycz nym pu ry zmem for mal nym, hoł du jąc za sa dzie, że
sztu ka jest au to no micz na i nie mo że słu żyć cze muś al bo
ko muś. Sło wa klu czo we je go do ko nań to m. in.: fer men -
ta cja ma te rii, by ty nie moż li we, fan to my, abs trak cja alu -
zyj na, mi ty za cja rze czy wi sto ści.
W Ga le rii CK Ago ra za pre zen tu je mul ti me dial ny ze staw
pt. „Re zul tat Fer men ta cji Ma te rii” – two ry fluk tu ują ce,
zmie nia ją ce się w spo sób nie prze wi dy wal ny, wy zu te ze
sztyw ne go gor se tu stan dar do wo ści. Eks po zy cja bę dzie
sta no wić prze krój przez róż no rod ne me dia, ja ki mi po słu -
gu je się Za li ba rek, a jed no cze śnie bę dzie pró bą uka za nia
wie lu form, w ja kich ja wi się ma te ria. Bo, jak mó wi sam
ar ty sta: „we wnętrz na spo istość to nu da”. Dla te go tym ra -
zem bę dzie na der dzi wacz nie i cie ka wie. 
wer ni saż 23 kwiet nia, godz. 18.00, (do 17 ma ja), wstęp wol ny

ck agora, ul. serbska 5a

un�an�no�d’ar�Te
rok�szTu�ki

Isto tą pro jek tu jest mię dzy -
na ro do wa wy mia na kul tu -
ral na, po le ga ją ca na pre-
zen ta cji dwóch rów no rzęd -
nych wy staw ar ty stycz nych
zre ali zo wa nych w Pol sce
i we Wło szech. Au to rem
pro jek tu po stro nie wło skiej
jest pro fe sor En zo San te se,

pi sarz, kry tyk sztu ki, ini cja tor i ku ra tor wy staw, opie kun
wie lu przed się wzięć ar ty stycz nych w tym kon kret nym pro -
jek cie od 2005r. ści śle współ pra cu ją cy z Cen trum Ar ty -
stycz nym Al do Mo ro i mia stem Cor de nons.
W Ar se na le swo je pra ce za pre zen tu ją artyści wło scy. 
od 15 kwiet nia do 2 ma ja, ar se nał Miej ski, ul. cie szyń skie go 9

eugenio�percossi�STO LAT/CENTO ANNI
„Zaj mu ję się te ma ta mi ta ki mi jak śmierć i złu dze nie oraz
uczu cia mi ta ki mi jak de pre sja i nie po kój. Wiem jak cho ra
jest ta upo rczy wa fik sa cja, jed nak to wła śnie uwa żam
za swo je prze zna cze nie, przy naj mniej jak do tąd. Nie je -
stem zwo len ni kiem tkwie nia w pu łap ce ob se sji (i sam
znam dro gę uciecz ki); jed nak mo im zda niem, ro la ar ty sty
po le ga na do ku men to wa niu swo ich po szu ki wań i ob se sji,
po zwa la niu wi dzom na ich do świad cze nie, prze ży cie krót -
ko trwa łe go ka thar sis, za nim wró cą do swo je go ży cia.”
Per cos si

wernisaż 15 kwietnia, godz. 19.00 (do 29 kwietnia)
wt-so, godz. 16-19.00, wstęp wolny, studio Bwa, ruska 46 a

Mi�cHa�el�Fynn
NO RE TURN/BEZ PO WRO TU 
Bez po wro tu to pierw szy in dy -
wi du al ny po kaz prac Mi cha ela
Flyn na w Pol sce. Na wy sta wę
skła da ją się je go rzeź by, re lie -
fy oraz szki ce i ry sun ki. Wy -
sta wa pod su mo wu je 18-sto
mie sięcz ny pro jekt ba daw czy
ce ra mi ka, któ ry po dró żu jąc
po Eu ro pie eks plo ro wał te ma -
ty kę iko no gra fii Har le ki na
i Dio ni zo sa.

wer ni saż 8 kwietnia, godz. 18.00, (do 6 maja br.)
Bwa Ga le ria szkła i ce ra mi ki, pl. ko ściusz ki 9/10
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je�rzy�gro�cHoc�ki
OD – DO MA LAR STWO i OBIEK TY – WY STA WA PRAC 

„Nie wąt pli wie mo je kom po zy cje są wy ni kiem sto so wa nia
lo gicz nych sys te mów, czę sto opar tych na cią gach ma te -
ma tycz nych i licz bo wych, wy cho dzą cych z pła skie go ob -
ra zu w trój wy mia ro wą prze strzeń. Po wsta wa ły po dob nie
jak pro por cje dźwię ków Bar to ka, pro por cje a kom po zy -
cje z pu sty mi prze strze nia mi i nie koń czą cy mi się li nia mi
ma ją od bi cie w kom po zy cjach An to na We ber na.”

wer ni saż 27 kwiet nia, godz. 18.00, (do 28 ma ja)
ck za mek, pl. Świę to jań ski 1, wro cław – le śni ca

ra�Fał�ja�ku�bo�Wicz
* sztu ka po JĘ cio wa

Neon pro jek tu Ra fa ła Ja ku -
bo wi cza, któ ry zo sta nie za -
in sta lo wa ny na fa sa dzie CS

WRO, sta no wi od wo ła nie do dia gra mu -szki cu au tor stwa
Je rze go Lu dwiń skie go z roz my wa ją cym się sło wem
„sztu ka” (aż do nie zro zu mia łe go zyg za ka) z 1980 r. Pra -
ca Ja ku bo wi cza na wią zu je ty tu łem do wy sta wy SP. Sztu -
ka Po ję cio wa, któ rą Lu dwiń ski zor ga ni zo wał w 1970 r.
w Ga le rii Pod Mo ną Li są we Wro cła wiu – jed nym z naj -
waż niej szych dla kry sta li za cji po staw kon cep tu al nych
w Pol sce miej scu. Od wo łu jąc się do ty tu łu wy sta wy Lu -
dwiń skie go, Ja ku bo wicz, po dob nie jak w swo ich po -
przed nich re ali za cjach, do pi su je wła sny ko men tarz
do istot ne go fak tu z hi sto rii pol skiej sztu ki. Sztu ka Po ję -
cio wa to tak że ter min okre śla ją cy dzia ła nia o pro we nien -
cji kon cep tu al nej, przez Lu dwiń skie go ro zu mia ny nie co
sze rzej, ja ko za bie gi ar ty stycz ne, w któ rych głów ny na -
cisk po ło żo ny jest nie na ma te rial ne dzie ło, a ideę.
Przed za pa le niem neo nu od bę dzie się spo tka nie z ar ty -
stą, w któ rym we zmą udział Ju sty na Ko wal ska, ku ra tor -
ka Ga le rii Le Gu ern oraz Piotr Ber na to wicz, re dak tor
na czel ny Ar te onu.

wer ni saż – za pa le nie neo nu, 9 kwietnia, godz. 17.00
cen trum sztu ki wro, wi dok 7
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Trój�gło�Wy�sMok
ar�chi�tek�tu�ra�mię�dzy�wo�jen�na na gór�nym�ślą�sku
Wy sta wa jest efek tem mię dzy na ro do wej współ pra cy,
któ rej ce lem by ła do ku men ta cja ar chi tek tu ry po wsta łej
w okre sie mię dzy wo jen nym na Gór nym Ślą sku, po cze -
skiej, nie miec kiej i pol skiej stro nie. Im pul sem dzia łań
w tej kwe stii by ła dla ku ra to rów pro jek tu – Ta deáša Go -

rycz ki i Ja ro sla va Něme ca – książ ka
„Sztu ka Gór ne go Ślą ska od śre dnio -
wie cza do koń ca XX wie ku” pod re -
dak cją na uko wą prof. dr hab. Ewy
Cho jec kiej oraz film do ku men tal ny
Ja dwi gi Ko cur „Dwu gło wy smok.
Ar chi tek tu ra okre su mię dzy wo jen -
ne go na Gór nym Ślą sku”. Mię dzy -
na ro do wej wy sta wie to wa rzy szy
trój ję zycz ny ka ta log, któ re go roz -
dzia ły pre zen tu ją wy bra ne re pre zen -
ta tyw ne obiek ty ar chi tek tu ry z trzech
ob sza rów Gór ne go Ślą ska. Bu dow -
le te są istot nym i trwa łym skład ni -
kiem dzie dzic twa kul tu ry ma te rial nej
Eu ro py. Ku ra to ra mi eks po zy cji
od stro ny pol skiej są Ry szard Na ko -
niecz ny i Ju sty na Woj tas.

wystawa czynna do 9 maja 2010

sTruk�Tu�ra�Miej�sca
10-le�cie ni�zio�de�sign�in�Ter�na�Tio�nal
Ni zio De sign In ter na tio nal to dzia ła ją ca od dzie się ciu
lat war szaw ska pra cow nia ar chi tek to nicz na, któ ra
w 2008 ro ku wy gra ła mię dzy na ro do wy kon kurs
na gmach Mu zeum Sztu ki Współ cze snej we Wro cła -
wiu. Jak bę dzie wy glą da ło no we mu zeum i co w nim
zo ba czy my? Na to py ta nie od po wia da wy sta wa zor -
ga ni zo wa na w Mu zeum Ar chi tek tu ry, gdzie po raz
pierw szy przed sta wio ne zo sta ły kom plet ne in for ma -
cje o pro ce sie kre acji bu dyn ku, cie ka wost ki tech nicz -
ne sa mej bry ły oraz kon cep cje do ty czą ce
funk cjo no wa nia i dzia łal no ści wy sta wien ni czej przy -
szłe go mu zeum. Na tych ostat nich za gad nie niach
sku pia się to wa rzy szą cy wy sta wie cykl spo tkań z ku -
ra to ra mi pro gra mu Mu zeum Sztu ki Współ cze snej:
Do ro tą Mon kie wicz (Wy dział Kul tu ry UM), Paw łem
Ja rodz kim (BWA Awan gar da) i Pio trem Kra jew skim
(WRO Cen ter). 

Na pierw sze z nich Mu zeum Ar chi tek tu ry za pra sza
już 8 kwiet nia, o go dzi nie 17.30, pod czas Ga le rii Jed -
ne go Pro jek tu. Szcze gó ło wa ana li za for my ar chi tek -
to nicz nej bu dyn ku, któ rą przed sta wi au tor
zwy cię skie go pro jek tu Mi ro sław Ni zio, pod par ta zo -
sta nie roz mo wą o bu do wa niu sta łej ko lek cji mu zeum
i po my słach wy sta wien ni czych. Do ro ta Mon kie wicz,
Pa weł Ja rodz ki i Piotr Kra jew ski przed sta wią pierw -
sze kon cep cje od no śnie kształ tu i funk cjo no wa nia
no wej in sty tu cji. 
Wstęp na spo tka nie wol ny. 

Ga le ria Jed ne Go pro Jek tu
czwar tek 8 kwiet nia, godz. 17.30

wy sta wa czyn na do 25 kwiet nia 2010

ar�cHi�Tek�Tu�ra�re�ne�san�so�WycH
dWo�róW�na dol�nyM�ślą�sku

Klicz ków, Czer na, Wo ja nów, Sta ra Kra śni ca i wie le, wie -
le in nych – po nad sześć dzie siąt, za cho wa nych w róż -
nym sta nie, re ne san so wych dwo rów moż na zo ba czyć
na ar chi wal nych i dzi siej szych fo to gra fiach, na pla nach
ar chi tek to nicz nych, na daw nych gra fi kach i akwa re lach.
Tej sen ty men tal nej po dró ży w prze szłość to wa rzy szy
pięk nie wy da ny al bum au tor stwa Krzysz to fa Ey sy mon -
ta, któ ry moż na za ku pić w księ gar ni Mu zeum Ar chi tek -
tu ry lub w In ter ne cie (www.ma.wroc.pl).

wy sta wa czyn na do 3 ma ja 2010 
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Mał�go�rza�Ta�pFi�sTe�rer
kra kÓw

Ma lo wa nY pĘdz leM i piÓ reM
Swo je pra ce, wy ko ny wa ne róż ny mi
tech ni ka mi, wy sta wia w Pol sce
i za gra ni cą. Część z nich znaj du je się
w zbio rach pry wat nych w Au strii,
Ame ry ce, Afry ce, we Wło szech, a na -
wet w In do ne zji. Ma na kon cie udział
w 40 wy sta wach zbio ro wych i 22 wy -
sta wach in dy wi du al nych, w tym 5 za -
gra nicz nych (Wie deń 1983, 1984),
Kla gen furt (1983), Jo han nes burg
(1988) i No wy Jork (2001).
Wer ni saż po łą czo ny bę dzie z wie czo -
rem au tor skim, na któ rym Mał go rza -
ta Pfi ste rer za pre zen tu je utwo ry
wy bra ne ze swoich to mi ków Na stro -
je i gra fi ki oraz Wir tu al na bań ka.

wernisaż 19 kwiet nia, godz. 18.00
do 5 ma ja, w pn, śr, pt, g. 16.00-20.00

salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

da�nu�Ta�cHa�jeW�ska
Ma lar stwo

Z wy kształ ce nia jest geo gra fem i pra -
cu je w szko le ja ko na uczy ciel. Naj -
chęt niej pra cu je w tech ni ce
akwa re lo wej i olej nej, ale chęt nie też
wy ko nu je ko la że wy ko rzy stu jąc ma -
te ria ły przy rod ni cze. Od kil ku lat roz -
wi ja swo ją pa sję w Ogni sku Kul tu ry
Pla stycz nej na pl. Wol no ści we Wro -
cła wiu. Uczest ni czy w za ję ciach pra -
cow ni wi tra żu i ce ra mi ki.
W pro gra mie wer ni sa żu KON CERT
uczniów SM nr 3 w Ze spo le Szkół
nr 20 przy ul. Kłod nic kiej 36.

wer ni saż 14 kwiet nia, godz. 17.00
odŚ ro -kuŹ ni ki, ul. sar bi now ska 19/21

wy sta wa czyn na do 8 ma ja
we wt, śr, czw, w godz. 16.00-20.00

eks�li�bri�sy z MiĘ dzY na ro do we Go Bien na le
eks li Bri su wspÓł cze sne Go w Mal Bor ku

Wy sta wa za pre zen tu je lau re atów ostat niej edy cji mal bor skie go Bien na le. Jest
to naj star sza na świe cie cy klicz na im pre za ar ty stycz na o za się gu mię dzy na -
ro do wym, pre zen tu ją ca de dy ko wa ny znak książ ko wy, trwa ją ca od 1963 ro ku.
Mal bor skie po ka zy uwa ża ne są za naj waż niej sze i naj bar dziej pre sti żo we w Eu -
ro pie i na świe cie, a Mu zeum Zam ko we zo sta ło wpi sa ne w 2000 ro ku
na Świa to wą Li stę Fe de ra cji Mię dzy na ro do-  wych To wa rzystw Mi ło śni ków
Eks li bri su. Zbio ry Mu zeum Zam ko we go w Mal bor ku są jed ną z naj więk szych
i naj lep szych pań stwo wych ko lek cji eks li bri su współ cze sne go w Pol sce.

19 kwietnia do 20 maja br., Ga le ria pod pla fo nem, dBp ry nek 58

ouT�oF�sTH�pre zen tu je
to sy mul ta nicz na sce na miej ska bę -
dą ca kon ty nu acją gło śnej i na gra dza -
nej wy sta wy, któ ra mia ła miej sce we
Wro cła wiu dwa la ta te mu (Out of Sth,
BWA Wro cław 2008) i by ła pierw szą
pol ską, a za ra zem mię dzy na ro do wą,
pre zen ta cją urban ar tu w kon tek ście
ga le ryj nych ujęć sztu ki współ cze snej.

9 kwiet nia do 22 ma ja br.
Ga le ria de sign, Bwa, ul. Świd nic ka

HGw Ha ko Bo Gra pHic world
wy sta wa Ja ku ba Stęp nia aka Ha ko bo

23 kwiet nia do 13 czerw ca br.
awan gar da, ul. w. stwo sza 32

oBiek tY pneu Ma tYcz ne
Ma riusz Wa ras aka M -Ci ty
Ha il to tHe kinG, Ba BY!
Tho mas Scho stok aka {ths}

23 kwiet nia do 13 czerw ca br.
prze strzeń miej ska wro cła wia

Bre akin tHe wall 
wy sta wa mu ra li

Mag�da�le�na�corn�Ford
de Ja Vu

Uro dzo na we Wro cła wiu ar tyst ka,
po ukoń cze niu V LO, wy jeż dża stu dio -
wać an gli sty kę na Uni wer sy te cie Go -
ethe go we Frank fur cie nad Me nem.
Tam też koń czy stu dia na pre sti żo wej
Aka de mii Sztuk Wi zu al nych, uzy sku -
jąc ty tuł naj lep szej ab sol went ki 2009
r. Ak tu al nie jest gra fi kiem -ilu stra to -
rem w czo ło wej na ryn ku nie miec kim
agen cji gra ficz no -de si gner skiej 3De -
lu xe w Wies ba den. Two rzy w zło żo -
nym pro ce sie łą czą cym tech ni ki
ry sun ko we i ma lar skie z naj now szy -
mi tech no lo gia mi kom pu te ro wy mi. 

wernisaż 28 kwietnia, godz. 18.00
Galeria sztuki współczesnej

krystyny kowalskiej, ul. Jatki 14-15 

Vla di mir Zu jev – Ro sjaJiżi Brzda – Czechy
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ar�Tur�Ma�leW�ski
zoo lo Gik

rzeź by, obiek ty, ani ma cja/in sta la cja
W prze strze ni ga le rii po ja wia ją się nie -
po ko ją ce, hy bry dal ne po sta ci skła da -
ją ce się na ga bi net – be stia rium, czy
też mu zeum hi sto rii nie na tu ral nej za -
nu rzo ne w kon fa bu la cjach prze szło ści
pro jek to wa nych w mrocz ną przy -
szłość, w któ rej być mo że wy ga sną
ludz kie kry te ria. (...) Łą czą w so bie ce -
chy zwie rzę ce, ludz kie i nie ludz kie, są
zwie rzo -człe ko -upio ra mi zbio ro wej
wy obraź ni ludz ko ści, ob le ga ją cy mi
pu stel nię św. An to nie go, wy peł za ją cy -
mi spod biur ka, przy któ rym za snął
ro zum, na któ rym skło nił gło wę ry -
sow nik Goya, kłę bią cy mi się w mrocz -
nych sa lach pro jek cyj nych.
ar tur Ma lew ski – stu dia w latach
1996-2002 na Wy dzia le Edu ka cji Wi -
zu al nej ASP w Ło dzi. Współ pra cu je
z po znań ską Ga le rią Pie ka ry i z łódz ką
Zo ną Sztu ki Ak tu al nej. (...) Ar ty sta
w swo jej twór czo ści tro pi i ba da pro -
blem nie ja snej re la cji i związ ków czło -
wie ka z na tu rą, po dej mu jąc pró bę
uwi docz nie nia i upu blicz nie nia am bi -
wa lent nej ludz ko -zwie rzę cej wię zi, peł -
nej na pięć i sprzecz no ści. (...) Ar ty sta
czę sto w swo ich re ali za cjach umiesz -
cza po sta cie o dwo istej toż sa mo ści,
nie miesz czą ce się w gra ni cach jed ne -
go ga tun ku, od py cha ją ce, bu dzą ce
wstręt, i jed no cze śnie fa scy nu ją ce, pa -
ra li żu ją ce wzrok wi dza. 

wer ni saż 16 kwiet nia, godz. 18.00
wy sta wa trwa do 7 ma ja br.,

Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4

eWa�gra�noW�ska
Ma lar stwo

Ewa Gra now ska Stu dia ukoń czy ła
na ASP w dzie dzi nie ma lar stwa
(w pra cow ni Z. Kar piń skie go) oraz
w dzie dzi nie ce ra mi ki (w pra cow ni
prof. I. Lip skiej -Zwor skiej i prof.
R. Ko min ka). Dy plom uzy ska ła
w 1973 r, a w 1981 zo sta ła ad iunk tem
na swo jej ma cie rzy stej Uczel ni. Zaj -
mu je się ma lar stwem szta lu go wym,
ry sun kiem, ce ra mi ką ar ty stycz ną. Jej
pra ce po ka zy wa ne by ły w ra mach po -
nad trzy dzie stu wy staw in dy wi du al -
nych i kil ku dzie się ciu zbio ro wych
w Pol sce i za gra ni cą. Otrzy ma ła licz -
ne wy róż nie nia i na gro dy w kon kur -
sach ma lar skich i ce ra micz nych.
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki czte ro -
krot nie przy zna ło jej sty pen dium
twór cze. Pra ce Ewy Gra now skiej znaj -
du ją się w zbio rach: Mu zeum Na ro do -
we go we Wro cła wiu, Mu zeum
Okrę go we go w Wał brzy chu, Mu zeum
Ce ra mi ki w Bo le sław cu, BWA w Le -
gni cy, BWA w Szcze ci nie, BWA
w Piotr ko wie Try bu nal skim (ko lek cja
Trans la cji) oraz w wie lu ko lek cjach
pry wat nych w kra ju i za gra ni cą.
Pod�czas� wer�ni�sa�żu� bę�dzie� mia�ła
miej�sce�lo�te�ria�fan�to�wa�prac�au�tor�-
ki.�Cał�ko�wi�ty�do�chód�z lo�te�rii�prze�-
zna�czo�ny� zo�sta�nie� na ma�te�ria�ły
pla�stycz�ne�dla�dzie�ci�z Ro�dzin�ne�go
Do�mu�Dziec�ka�nr 20�przy ul.�Kasz�-
te�lań�skiej�we�Wro�cła�wiu

wer ni saż 22 kwiet nia, godz. 18.00
odt Świa to wid, ul. sem po łow skiej 54a

wro cław Bi sku pin, wstęp wol ny

WiTkacy�FOTOGRAFIE
psYcHoHolizM

Wy sta wa, przy go to wa na z oka zji 70.
rocz ni cy śmier ci Wit ka ce go, obej mu -
je sto kil ka dzie siąt por tre tów i au to -
por tre tów ar ty sty z lat 1910-1938,
wy bra nych pod ką tem ich wy ra zi sto -
ści psy cho lo gicz nej. Wy sta wa sku pia
się głów nie na au to por tre tach, re ali -
zo wa nych czę sto w for mie dzia łań
przed obiek ty wem i hap pe nin gach.
Wit ka cy po tra fił bar dzo pre cy zyj nie
wy ko rzy sty wać po ten cjał fo to gra fii.
Je go zdję cia nie ma ją cha rak te ru do -
ku men tal ne go, ale są czę ścią kre acji
i re flek sji o re la cjach mię dzy ludz kich.
Eks pe ry men ty, ja kich przy uży ciu fo -
to gra fii do ko ny wał Wit ka cy na so bie
i in nych, są pio nier skie pod wzglę dem
ar ty stycz nym i psy cho lo gicz nym.
Po więk szo ne fo to gra fie przy go to wa -
ne są w for mie naj wyż szej ja ko ści
wy dru ków, wy ko na nych na ba zie
ska nów z ory gi nal nych ne ga ty wów
szkla nych z ko lek cji Ewy Fran czak
i Ste fa na Oko ło wi cza.
Wy sta wie to wa rzy szy ob szer ny ka ta -
log/al bum za wie ra ją cy re pro duk cje
fo to gra fii oraz zbiór tek stów au tor -
stwa teo re ty ków li te ra tu ry, sztu ki,
psy chia trów i psy cho lo gów.
Ku ra to rzy: Ma ria An na Po toc ka,
Ste fan Oko ło wicz.

14 kwiet nia, godz. 17.00
opro wa dza nie ku ra tor skie po wy sta wie

wer ni saż 13 kwiet nia, godz. 19.00
wy sta wa trwa do 16 ma ja br.
cen trum sztu ki wro, wi dok 7
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Wy�sTa�Wy�W To�ku�...�Wy�sTa�Wy�W To�ku�...�Wy�sTa�Wy�W To�ku�...�
zbignieW�libera
prace z lat 1982-2008

Zbi gniew Li be ra de biu to wał w 1982r.
w obie gu kul tu ry nie za leż nej na łódz -
kim Stry chu. W la tach 80. dzia łał
w krę gu Kul tu ry Zrzu ty. W la tach 90.
Li be ra jest przede wszyst kim au to rem
per fek cyj nie wy ko na nych Urzą dzeń
ko rek cyj nych. Se ria ta obej mu je obok
Le go, ta kie pra ce, jak uni wer sal ną wy -
cią gar kę pe ni sa, urzą dze nia kul tu ry -
stycz ne dla ma łych chłop ców, czy
lal kę, któ rą moż na ogo lić. Sen sem
tych prac nie jest jed nak ich wy gląd,
lecz per swa zyj na funk cja, wska zu ją ca
na me to dy, ja ki mi w ra mach po li ty ki
cia ła spo łe czeń stwo dys cy pli nu je
swych człon ków. (...). Je si nią 2007r.
Li be ra osie dlił się w Pra dze. Tam że
w ro ku aka de mic kim 2008/09 pro wa -
dził pra cow nię go ścin ną w ASP. Jest
oby wa te lem świa ta, a za ra zem jed nym
z naj waż nie szych ar ty stów re pre zen -
tu ją cych sztu kę tej czę ści Eu ro py. 

do 14 kwiet nia br.
Ga le ria awan gar da ul. wi ta stwo sza 32

ToM�asz�za�ją�c
Qr czak w Fir le Ju

Pierw sza in dy wi du al na pre zen ta cja
po la ro ido wych zdjęć, au tor stwa Tom -
ka Za ją ca, z cy klu przy go dy cha ry zma -
tycz ne go bo ha te ra nie ist nie ją cych
kre skó wek. Kur czak zwa ny Qr cza -
kiem,  szyb ko zy skał na por ta lach fo -
to gra ficz nych mia no po sta ci kul to wej.
„To co two rzę chciał bym móc na zwać
fo to gra fią nar ra cyj ną. (...) Każ dym
zdję ciem opo wia dam od ręb ną hi sto rię.
Są to opo wie ści, baj ki, wa ria cje, na te -
mat wy rwa nych z kon tek stów, frag -
men tów rze czy wi sto ści, któ re po przez
obec ność w ka drze mo je go ma łe go
bo ha te ra zmie nia ją się w sce no gra fie
zna nych mi tyl ko fil mów. (...).”

do 19 kwietnia br.
oda Firlej, ul Grabiszyńska 56

jjoo��llaann��TTaa��nniikkTT��wy ci nan ki/ko la że
Pół to ra ro ku te mu ze tknę łam się
z WY CI NAN KĄ KUR PIOW SKĄ (jed no -
ko lo ro wą) z oko lic Ostro łę ki. Zro bi ła
na mnie DU ŻE WRA ŻE NIE swo ja pro -
sto tą, geo me trycz no ścią i zwię zło ścią.
Fa scy na cja RA SO WĄ SZTU KĄ LU DO -
WĄ tkwi we mnie od lat…Po je cha łam
w tam te re jo ny i od wie dzi łam dwie ar -
tyst ki lu do we: APO LO NIę NO WAK we
wsi Ka dzi dło i STA NI SŁA Wę DA WID
we wsi Strzał ki. (...) Yolan�ta�Nikt

do 12 kwiet nia br.
Galeria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4

Mię�dzy�na�ro�do�Wy�dzieŃ�Te�aTru
Mię dzy na ro do wy Dzień Te atru zo stał uchwa lo ny w 1961 ro ku, na pa miąt kę
otwar cia Te atru Na ro dów w Pa ry żu, któ re mia ło miej sce 27 mar ca 1957 ro -
ku. Od te go cza su Dzień Te atru jest ob cho dzo ny rok rocz nie w po nad 100 kra -
jach na ca łym świe cie. Ideą te atral ne go świę ta w Sta rym Ra tu szu we
Wro cła wiu jest na wią za nie dia lo gu mie dzy współ cze snym te atrem, a je go
prze szło ścią. Dla te go pre zen to wa ne są dwie wy sta wy. 
Wy sta wa fo to gra ficz na „Tan ce rze” ze zbio rów Ste fa na Ar czyń skie go uka zu je
roz wój po wo jen nych wro cław skich te atrów i ich wiel kich twór ców (m. in.
Hen ryk To ma szew ski, Kon rad Drze wiec ki, Ery ka To ma szew ska, Wi told Gru -
ca). Na dru giej wy sta wie swo ją twór czość za pre zen tu ją mło dzi sce no gra fo wie
te atral ni, ab sol wen ci Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu.
do 25 kwiet nia br., Mu zeum sztu ki Miesz czań skiej, sta ry ra tusz, ry nek wro cław

Henryk Tomaszewski. Fot. Stefan Arczyński

na�rok�cHo�pi�noW�ski
W związ ku z ob cho dzo nym przez ca ły świat (nie tyl ko mu zycz ny) Ro kIem
Cho pi now skim (160 rocz ni ca śmier ci i 200 rocz ni ca uro dzin kom po zy to ra),
Fo no te ka przy go to wa ła wy sta wę po świę co ną Fry de ry ko wi Cho pi no wi. Zo ba -
czy my na niej ma te ria ły ze zbio rów Fo no te ki: in for ma cje o ży ciu i twór czo ści
oraz zna cze niu Cho pi na w kul tu rze, pu bli ka cje i wy daw nic twa do ty czą ce mu -
zy ka, zdję cia, a tak że nu ty i wy daw nic twa fo no gra ficz ne.

do 30 kwiet nia, ciąg ko mu ni ka cyj ny, i pię tro dBp ry nek 58

WysTaWa�Wielkanocna
do 15 kwietnia br.

klub Muzyki i literatury, pl. kościuszki 9
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Wy�sTa�Wy�W To�ku�...�Wy�sTa�Wy�W To�ku�...

do 8 kwiet nia br., Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. z. kra siń skie go 1

Fry�de�ryk�cHo�pin… pa�sjans�z sa�MycH�serc

błond�W szTu�ce
Gru pa Błond w Sztu ce ist nie je od 2005 r. Two rzą ją ab sol wen ci ASP we Wro -
cła wiu: Prze my sław Ba ra now ski, Han na Il czy szyn, An na No so wicz oraz Kor -

ne liusz Stęp niak, sku pie ni wo kół
pra cow ni prof. Alek san dra Dy mi tro -
wi cza i ad iunk ta Zdzi sła wa Nit ki. Choć
każ dy z ar ty stów pre zen tu je od ręb ny
styl, tym, co ich łą czy, jest od waż ne
i prze my śla ne ope ro wa nie ko lo rem
oraz grą form, za po mo cą któ rych
kon stru ują kom po zy cje ma lar skie.

do 17 kwiet nia br.,
Ga le ria pod pla fo nem, dBp ry nek 58

od�lu�ne�Ty�ga�li�le�usza�do�Te�le�sko�póW�ko�sMicz�nycH
Wy sta wa po świę co na jest hi sto rii dwóch przed mio tów – lu ne ty i te le sko pu.
Za pre zen to wa ne na niej zo sta ną m.in. ory gi nal ne dru ki pism Ga li le usza,
Krzysz to fa Sche ine ra, czy Ja na He we liu sza. Uzu peł nią je ob ra zy, gra fi ki i ry -
ci ny. Nie za brak nie też lu net oraz mo de li te le sko pów, w tym słyn ne go te le sko -
pu Hub bla. Waż ne miej sce na wy sta wie znaj du ją ak ce so ria, któ re umoż li wi ły
prze kształ ce nie te le sko pu z urzą dze nia ob ser wa cyj ne go w przy rząd po mia ro -
wy. Eks po zy cję uzu peł nia ją licz ne in sta la cje in te rak tyw ne, któ re po zwo lą wi -
dzom le piej zro zu mieć za sa dę dzia ła nia i spo sób uży cia te le sko pów.

do 18 kwietnia br., Mu zeum sztu ki Miesz czań skiej, sta ry ra tusz

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

oblicza�lalek
Wystawa dokumentuje historię i technikę teatru lalek. Prezentowane
eksponaty pochodzą ze zbiorów: Wrocławskiego Teatru Lalek, Muzeum Azji
i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Mangha w
Krakowie, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Henryka Tomaszewskiego
i Stefana Kaysera oraz prof. Jacka Radomskiego – pod patronatem Muzeum
Narodowego we Wrocławiu.
Ponadto od 26 marca br. dostępna będzie stała ekspozycja portretów aktorów
Wrocławskiego Teatru Lalek, autorstwa Darii Kopiec i Moniki Koteckiej.

do końca roku 2010, wrocławski teatr lalek, pl. teatralny 4

Baśń o pięknej Parysadzie, 2007 proj. Eva Farkasova-Zalesakova
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55�ogól�no�pol�ski
kon�kur�s�re�cy�Ta�Tor�ski

ELI MI NA CJE RE JO NO WE
Prze słu cha nia kon kur so we w Świa to wi -
dzie dla uczest ni ków z wro cław skich dziel nic Śród mie -
ście, Psie Po le, Krzy ki od bę dą się 21 kwiet nia 2010 r.
o godz. 10.00. W przy pad ku du żej licz by chęt nych kon -
kurs po trwa 2 dni tj. 21 i 22 kwiet nia (po czą tek prze słu -
chań tak że o 10.00).
Kon kurs prze pro wa dzo ny zo sta nie w dwóch ka te go riach:
dla mło dzie ży i do ro słych oraz w czte rech od ręb nych tur -
nie jach: re cy ta tor skim, wy wie dzio ne ze sło wa, jed ne go
ak to ra (mo no dram); po ezji śpie wa nej.
eli mi na cje za koń czą się Fi na ło wym kon cer tem lau re -
atów 23 kwiet nia o godz. 19.00 na sce nie Ga le rii ca -
-ffe pod spód ni cą odt Świa to wid.
Zgło sze nia do 16 kwiet nia br. na ad res: adam@swia to -
wid.net.pl, tel. 71 348 30 10, lub fa xem: 71-348-16-99,
w se kre ta ria cie ODT lub li stow nie: ODT Świa to wid, ul.
Sem po łow skiej 54A, 51-661 Wro cław
Kon sul ta cji dla osób biorących udzia łu w kon kur sie w za -
kre sie do bo ru tek stów, po rad do ty czą cych in ter pre ta cji
itp, udzie la Ka ro li na Szcze siak w każ dy czwar tek w go -
dz. 16.00-17.30. Za pi sy: tel. 607549873 lub ka ro li -
na_szcze siak@wp.pl. Re gu la min oraz szcze gó ły na te mat
im pre zy: www.swia to wid.net.pl. lub www.tkt.art.pl.

pią�Tek 23�kWieT�nia
12.00 Ma łY port - Piotr SOM MER – pre zen ta cja książ -
ki dla dzie ci Słoń i kwiat Bria na Pat te na w prze kła dzie P.
Som me ra z udzia łem au tor ki ry sun ków Ewe li ny So śniak
13.30 na krĘĆ wiersz – pre zen ta cja fil mów bio rą cych
udział w kon kur sie na ada pta cję fil mo wą tek stu po etyc kie go
15.00 po spiesz nY le Gni ca -wro cław
Jo lan ta KO WAL SKA, Ku ba MI KUR DA, Mar cin SEN DEC -
KI, An drzej SO SNOW SKI, Boh dan ZA DU RA i Ju lia FIE -
DOR CZUK. Roz mo wa o ju bi le uszu fe sti wa lu
18.00 po eci na no wY wiek - Ju sty na BAR GIEL SKA,
Mag da le na Biel ska, Ja cek Deh nel, Sła wo mir El sner, Ju lia
Fie dor czuk, Kon rad GÓ RA, Łu kasz Ja rosz, Bar tosz Kon strat,
Szcze pan Ko pyt, Jo an na LECH, Agniesz ka MI RA HI NA, Jo -
an na Mu el ler, Edward Pa se wicz, An na Pod cza szy, To masz
PUŁ KA, Bian ka RO LAN DO, Ro bert Ry bic ki, Pa weł Sar na,
Ju lia Szy cho wiak, Jo an na WAJS, Prze my sław WIT KOW SKI
19.30 wĘ Gier skie la to – Zsó fia BAL LA, Péter
KÁNTOR, István KOVÁCS oraz Boh dan ZA DU RA – pre -
zen ta cja an to lo gii Wę gier skie la to. 
21.00 pre pa ra tY, ekran, wid Mo – Ja cek DEH NEL,
Agniesz ka MI RA HI NA, Prze my sław WIT KOW SKI – pre zen -
ta cje ksią żek Ekran kon tro l ny, Ra dio wid mo oraz Pre pa ra ty
22.30 po ezJa na no wY wiek – Ja cek GU TO ROW, Ro -
man HO NET, Pa weł KACZ MAR SKI, An na KA ŁU ŻA, Ka rol
MA LI SZEW SKI i Ju sty na SO BO LEW SKA – De ba ta w Sa -
lo nie Po li ty ki wo kół an to lo gii Po eci na no wy wiek
24.00 noc z cHłop ca Mi z Bu da ke szi – István
KOVÁCS – film Chłop cy z Bu da ke szi w reż. Pála Erdössa
na pods. po wie ści Istvána Kovács Lu stro dzie ciń stwa 

so�bo�Ta 24�kWieT�nia,
12.00 na krĘĆ wiersz
13.30 po łÓw 2010 – Mar cin BIES, Mar ty na Bu li żań ska,
Krzysz tof DĄ BROW SKI, Ra fał GA WIN, Mar ty na Kul bac -
ka, Ma riusz PAR TY KA, Bar tosz SA DUL SKI, Krzysz tof
SZE RE ME TA, Fi lip WY SZYŃ SKI, Do mi nik ŻY BUR TO WICZ
– pre zen ta cja an to lo gii Po etyc kie de biu ty 2010
15.00 si le sius 2010 - ogło sze nie lau re ata na gro dy
za ca ło kształt twór czo ści oraz no mi na cji w ka te go riach
de biut ro ku i książ ka ro ku
16.00 Je steM, JĘ zYk, po eMs – Kry sty na MI ŁO BęDZ -
KA, An drzej SO SNOW SKI, Ju lia SZY CHO WIAK – pre zen -
ta cje no wych ksią żek lau re atów na gro dy Si le siu sa
zbie ra ne, gu bio ne (1960-2010), zni kam je stem, po ems,
Po zy tyw ki i ma rien bad ki (1987-2007) oraz Wspól ny ję zyk

17.30 ka na pecz ka, oGieŃ – Ostap SŁY WYN SKI, Kārlis
VĒRDI�Š – pre zen ta cje ksią żek Ru cho my ogień w prze -
kła dzie Boh da na Za du ry oraz Nio słem ci ka na pecz kę
w prze kła dzie Jac ka Deh ne la z udzia łem tłu ma czy
19.00 na krĘ co ne na Gro dY – Wrę cze nie na gród w kon -
kur sie „Na kręć wiersz”, pre zen ta cja naj lep szych fil mów
19.30 Ho tel, Ma ki JaŻ, pio sen ki – Ma riusz GRZE BAL -
SKI, Je rzy JAR NIE WICZ, Bar tło miej MAJ ZEL – pre zen ta -
cje ksią żek Nie pio sen ki, Ma ki jaż oraz Do ba ho te lo wa 
21.00 Brze Gi, zdar te, nie rze czY wi ste – Ja cek GU -
TO ROW, Piotr MA TY WIEC KI, Eu ge niusz TKA CZY SZYN -
-DYC KI – Pre zen ta cje ksią żek Nad brze giem rze ki. Wier sze
z lat 1990-2010, Zdar te okład ki (1965-2009) oraz Rze czy -
wi ste i nie rze czy wi ste sta je się jed nym cia łem. 111 wier szy
22.30 tHe po ise ri te – Kon cert ze spo łu The Po ise Ri -
te i pre mie ra ma te ria łu mu zycz ne go, do tek stów Eu ge niu -
sza Tka czy szy na -Dyc kie go 
opra wa mu zycz na fe sti wa lo wych czy tań in di Go tree 

15. Fe sti wal li te rac ki porT�Wro�cłaW 2010
23-24 kwiet nia, stu dio in sty tu tu im. Je rze go Gro tow skie go, na Gro bli 30/32

w trak cie co rocz ne go, naj więk sze go świę ta po ezji w pol sce usły szy my: 21 po etów na no wy
wiek, 17 au to rów ksią żek, 3 wę grów, 10 de biu tan tów, 5 lau re atów ni ke, Gdy ni i si le siu sa, 2 po -
etów ze wscho du, a tak że ze spo ły in di go tree i the po ise ri te.
Port Wro cław nie zmien nie od wie lu lat przy cią ga za rów no wiel bi cie li po ezji, jak i mu zy ki, fil mu, fo to -
gra fii czy per for man ce. Po cząt ki fe sti wa lu się ga ją 1996 ro ku i le gnic kie go te atru im. He le ny Mo drze -
jew skiej. Im pre za, któ rej od 15 lat sze fu je Ar tur Bursz ta, wciąż za ska ku je, in spi ru je, ła mie sche ma ty
i wy obra że nia o współ cze snej po ezji oraz, na prze kór po pkul tu ro wej rze czy wi sto ści, przy cią ga tłu my.
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od cHo dzi i ula tu Je
Autorka uro dzo na w Twier -
dzy ko ło Lwo wa, po ma tu -
rze w Cie pli cach Ślą skich
i po stu diach na UWr. zwią -
za na z Kłodz kiem ja ko wie -
lo let ni pra cow nik kul tu ry,
na uczy ciel ję zy ka pol skie -
go. Po sia da od zna kę Za słu -
żo ne go Dzia ła cza Kul tu ry.
Czło nek Związ ku Li te ra tów
Pol skich. Wy da ła kilka to -
mi ków wier szy:
jesz cze nie pa da 1982
w jed ną stro nę dro gi 1984
w na wia sach ście żek 1985
nie ma in ne go świa ta 1992
za nim stra cę chwi lę 1998
o od dech wy żej 2005
ode rwa ne z pa mię ci 2008
od cho dzi i ula tu je 2010

15 kwiet nia, godz. 18.00
kMil. pl. ko ściusz ki 9

sa�lo�ni�ko�We
Warsz�Ta�Ty�
li�Te�rac�kie

26 kwiet nia, godz. 18.00,
salonik ttrzech Muz

ul. zawalna 7

pol�ska�i li�TWa�–�od unii�do unii
Wy kład za ty tu ło wa ny „Pol ska i Li twa – od Unii do Unii”
wy gło si JE Am ba sa dor Nad zwy czaj ny i Peł no moc ny Re -
pu bli ki Li tew skiej w Pol sce Egi di jus Me ilu nas.
Or ga ni za to ra mi wy kła du jest Ko le gium Eu ro py Wschod -
niej i Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich we Wro cła wiu.

14 kwiet nia, godz. 17.00, wstep wolny
sa la kon fe ren cyj na osso li neum, pl. Bi sku pa nan kie ra 17

Po wia to wa i Miej ska Bi blio -
te ka Pu blicz na im. Mi ko ła ja
Re ja w Ole śni cy oraz Po -
wia to we Cen trum Edu ka cji
i Kul tu ry w Ole śni cy ser -
decz nie za pra sza ją na spo -
tka nia z au to ra mi ksią żek
o Cze chach. Spo tka nia od -
by wa ją się w ra mach Ro ku
Kul tu ry Cze skiej w Po wie -
cie Ole śnic kim.

spo tka nie z Jo an ną der dow ską – tłu macz ką naj -
now szej li te ra tu ry cze skiej, so cjo loż ką, an tro po loż ką,
obec nie miesz ka ją ca w sto li cy Czech, au tor ką książ ki Pra -
skie prze mia ny. Au tor ka opo wie o zmia nach za cho dzą -
cych w prze strze ni miej skiej Pra gi, a zwłasz cza o jej
sa crum i de sa kra li za cji.

15 kwiet nia, g. 18.00, Bi blio te ka pod pe Ga zeM
ole śni ca, ul. F. kle eber ga 4

spo tka nie z Ma riu szeM szczY GłeM, dzien ni ka rzem
DU ŻE GO FOR MA TU Ga ze ty Wy bo ry czej. Je go książ ka
Got tland zdo by ła w Eu ro pie ogrom ną po pu lar ność. Au -
tor na mięt nie szpe ra w za ka mar kach cze skiej hi sto rii
i wni kli wie opi su je lo sy nie prze cięt nych Cze chów.
Po spo tka niu, od bę dzie się spek takl gru py te atral nej stu -
den tów po lo ni sty ki Uni wer sy te tu w Oło muń cu w Cze -
chach na pod sta wie tek stu Got tlan du w re ży se rii
Do ubra vy Kraut sch ne ider, któ re w Cze chach cie szy ło
ogrom ną po pu lar no ścią. Tym ra zem do obej rze nia
po pol sku pre mie ro wo wła śnie w Ole śni cy!

16 kwiet nia, g. 18.00 sa la wi do wi sko wa piMBp
ole śni ca, ul. M. re ja 10

KON KUR S RE CY TA TOR SKI
ja�sno�i bo�ga�To�ja�Wi�się�śWiaT

NAJ PIęK NIEJ SZE WIER SZE MA RIAN NY BO CIAN
Kon kurs jest prze wi dzia ny dla uczniów szkół gim na zjal -
nych i śred nich. Or ga ni za to ra mi są Ofi cy na Wy daw ni cza
ATUT, wy daw ca wy bo ru wier szy Ma rian ny Bo cian „Ja sno
i bo ga to”, oraz Fi lia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
któ rej od lat pa tro nu je wro cław ska po et ka.
do 10 kwiet nia wy daw nic two przyj mu je zgło sze nia udzia -
łu w im pre zie pod nu me rem te le fo nu 71 342 20 57. Wię -
cej in for ma cji na: www.atut.ig.pl

23 kwiet nia, godz. 11.00, Fi lii nr 22 MBp, ul. cho cie bu ska

ro�ku�kul�Tu�ry�cze�skiej
w po wie cie ole Śnic kiM

na leweJ stronie
Świata

Michał Wyszowski zabiera
nas do Anglii, której nie
znamy z literatury czy kina,
a która stała się udziałem
całkiem sporej rzeszy
naszych rodaków. Warto ją
z nim odkryć.

wydawnictwo MG

oskar Mil ler
skrzY dła se ra Fi nÓw

Skrzy dła Se ra fi nów to wru -
sza ją ca opo wieść o za zdro -
ści i jed nej z plag dzi siej-
sze go świa ta – tu ry sty ce
sek su al nej. To książ ka śmia -
ła oby cza jo wo, uka zu ją ca
czar ne za ka mar ki ludz kiej
du szy, ale i na dzie ję.

wydawnictwo klucze

woj ciech toch man
BÓG za płaĆ

Ko lek cja zna nych re por ta ży,
w no wym ukła dzie, two rzą -
cym kla row ną, spój ną ca -
łość. Złożony ob raz pol skiej
re li gij no ści, son da za pusz -
czo na w głąb na szej men -
tal no ści.

wydawnictwo czarne
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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�–�za�pra�sza�ją:
klub tu ry stów tMw; klub prze wod ni ków oskar inst. pan

5. 04.; 8.00 – *Ślę ża wiel ka noc na; Dw. PKS
8.04.; 15.30 – Spo tka nie klu bo we w kam. Mał go sia
10.04.; 7.15 – Via Re gia – wy ciecz ka ro we ro wa
Dro ga Św. Ja ku ba: G. Św. An ny – Opo le; PKP W -w Gł.
11. 04., 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu;
spo tka nie przy po mni ku hr. A. Fre dry
15.04., 15.00 – Wy c. po Wro cła wiu: M. Ar chi die ce zjal ne
18. 04, 8.00 – *Ślę ża; Dw. Centr. PKS
24. 04., g. 7.00 – *Gó ry Opaw skie
*prze wod nik cze ka – zgłoszenia na spa ce rze, spo tka niu klu bo -
wym lub tel. 0661701176; wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści

Wro�cłaW�skie�spa�ce�ry�kra�jo�znaW�cze
Im pre za ma cha rak ter raj du i jest for mą ry wa li za cji o mia -
no naj lep sze go mło dzie żo we go ze spo łu tu ry stycz no -kra jo -
znaw cze go Wro cła wia i oko lic. Rajd od kil ku na stu lat bie rze
udział w ko lej nych edy cjach „Wiel kiej Na gro dy Wro cła wia”,
a je go pod sta wo wym ce lem jest po pu la ry zo wa nie wie dzy
o na szym mie ście oraz pro mo wa nie kra jo znaw stwa i tu ry -
sty ki wśród mło dych wro cła wian. Te go rocz na edy cja od by -
wa się pod ha słem Po mni ki Wro cław skie. 

9 kwietnia, ok. godz. 9.00
rajd ru sza spod igli cy ko ło Ha li stu le cia

o�sMoku�i�jeszcze�jednyM
scenariusz i reż.: Bartłomiej Kamiński, muzyka: Arkadiusz Białas

kostiumy: Bogusław Słaboszewski
Są trzy ro dza je smo ków:
groź ne, wy bit nie groź ne
i Bro nek. Smo ki, gdy spo -
tka ją się przez przy pa dek, to
tyl ko po to, że by by ło za baw -
nie. Ale na praw dę za baw nie
zro bi się do pie ro wte dy, gdy
do ak cji wkro czy król ze
swo ją nie oświe co ną świ tą
i dziel nym nie dziel nym ry ce -
rzem, któ ry oprócz smo ków
bę dzie mu siał po ko nać... ku -

rę. To trze ba zo ba czyć, chy ba, że ktoś bar dzo nie chce.
11 kwietnia, godz. 17.00, wctd, ul. kuźnicza 29a, bilety: 15 zł

sco�oby�-doo�i Wid�mo�pi�ra�tów�na ży�wo!
Pre zen to wa ne po raz pierw szy w Pol sce wi do wi sko te -
atral ne na li cen cji War ner Bros. En ter ta in ment, to wy peł -
nio ny po zy tyw ną ener gią spektakl dla naj młod szych
wi dzów. Show za chwy ci ło już dzie ci i ich ro dzi ców m.in.
w USA, Wiel kiej Bry ta nii czy Fran cji, a te raz ma szan sę
pod bić ser ca pol skiej pu blicz no ści.

16 kwiet nia, godz. 12.00 i 18.30, 17 kwiet nia, godz.16.00
Ha la or Bi ta, ul. wej che row ska 34

te atr ene, due, ra Be – zdję�cie�– pre�mie�ra
Na mot. ba śni „No we sza ty ce sa rza” H. CH An der se na

oraz „Ma lo wa ne go kró la” Ur szu li Ko zioł 
reż.: Pa try cja Czy żew ska -So ro ko, opra wa muz.: Ur szu la La tu szek

W an der se now skiej ba śni
„No we sza ty ce sa rza” nie
do ro śli a ma łe dziec ko ma
od wa gę pu blicz nie po wie -
dzieć wi docz ną go łym
okiem praw dę, że „Ce sarz
jest na gi!”. W za in spi ro wa -
nym tą ba śnią przed sta wie -
niu „Zdję cie” w wy ko na niu
bar dzo mło dych ak to rów
dzie cię ce go Te atru Ene Due
Ra be do wód kom pro mi tu ją -
cy wład cę do star cza ją…
dzien ni ka rze śled czy! 
Spek takl Pa try cji Czy żew -
skiej -So ro ko po ru sza

w swej isto cie spra wy nie zwy kle dla dzie ci waż kie. Umie -
jęt ność by cia otwar tym i szcze rym; od wa ga w pu blicz -
nym na zy wa niu spraw po imie niu, obro na swo je go zda nia
– to wszyst ko z czym współ cze sne dzie ci sty ka ją się na co
dzień. Być czy nie być praw do mów nym – oto jest py ta nie,
na któ re ten spek takl da je ja sną od po wiedź! 
Pre mie ra spek ta klu jest w isto cie pró bą ge ne ral ną
przed kon fron ta cją mło de go ze spo łu (wiek ak to rów 10-13
lat) z pu blicz no ścią eu ro pej ską. Spek takl re pre zen tu je Pol -
skę na II Eu ro pej skim Fe sti wa lu Te atrów i Przed sta wień
Szkol nych or ga ni zo wa nym przez Miej ski Ośro dek Kul tu ry
w Ilio upo lis (Gre cja). Wy stą pią tam tak że ze spo ły te atral ne
z Włoch, Fran cji, Pa le sty ny, Fin lan dii oraz Gre cji.

11 kwiet nia, godz. 15.00, wstęp wol ny
odt Świa to wid ul sem po łow skiej 54a wro cław (Bi sku pin)

na śWią�Tecz�ny�idę�spa�cer
Z MA MĄ, TA TEM, SIO STRĄ, BRA TEM!

Cy klicz ne spa ce ry dla dzie ci w wie ku 5-10 lat wraz z ro -
dzi ca mi. Wcze śniej sza re zer wa cja pod nr 600-687-336
lub 661-172-250. Koszt spa ce ru: 7 zł od dziec ka, 12
złza dwo je dzie ci. Ko lej ny spa cer już 18 kwiet nia, wię cej
in for ma cji na stro nie: www.ko low ro cek.pl

5 kwiet nia, godz. 12.00
wy spa pia sko wa, obok po mni ka kard. ko min ka
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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

LOURDESDOKTRYNA SZOKU

LAS

KWIECIEŃ 2010
· 16 – 19 kwietnia
8. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa
Człowieka w Filmie
· 21 – 25 kwietnia
XI Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego
KAN 2010
· 26 – 29 kwietnia
Przegląd współczesnego kina francuskiego

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

odra-film-2010:kwiecien-2010  22-03-10  11:07  Strona 6

prze�gląd�(naj)�Młod�szycH�TWór�cóW
Fil�Mo�WycH�

W ra mach Klu bu Fil mo we go AGO RA re ży ser Ar tur Pi lar -
czyk za pra sza mło dych en tu zja stów X Mu zy (do 21 ro ku
ży cia) do pre zen ta cji po my słów i te ma tów po dej mo wa -
nych w swo ich – czę sto pierw szych – fil mach i udzia łu
w Prze glą dzie (Naj) Młod szych Twór ców Fil mo wych.
Pro jekt ma otwar tą for mu łę, na pro jek cje skła dać się bę -
dą wy se lek cjo no wa ne fil my. Te ma ty ka oraz czas trwa nia
do wol ny – za rów no krót kie jak i śred nie me tra że – fa bu -
ły, do ku men ty i ani ma cje. Ter min nad sy ła nia fil mów lub
do star cza nia ich oso bi ście upły wa 11 kwiet nia br.

21 kwiet nia, godz. 19.00, wstęp wol ny!
ck agora, ul. serbska 5a

Vo�lVer�zna�czy�Wró�ciĆ
W Dys ku syj nym Klu bie Mi ło śni ków Mu zy ki i Fil mu pro -
jek cja i dys ku sja o fil mie Pe dra Al mo do va ra „Vo lver”.
„Bo ha ter ka mi fil mu są trzy ko bie ty, przed sta wi ciel ki
trzech po ko leń pew nej ro dzi ny: bab cia, cór ka i wnucz ka.
Ak cja roz gry wa się w Ma dry cie oraz ro dzin nych stro nach
re ży se ra, La Man chy. Jed nak bo ha te ra mi opo wie ści są
rów nież... du chy oraz ogni ste tan go”. (www. film web. pl)

28 kwiet nia, g. 16.00, ame ri can cor ner, ii p. dBp ry nek 58

po�dru�giej�sTro�nie�Tę�czy
spo tka nie z an ną pasz kie wicz

Ser decz nie za pra sza my wszyst kie dzie ci w wie ku 5-10
lat wraz z opie ku na mi na spo tka nie z An ną Pasz kie wicz,
au tor ką ksią żek dla dzie ci. 
Lo sy bo ha te ra jed nej z nich – „Po dru giej stro nie tę czy”
dzie ci po zna ją wła śnie pod czas spo tka nia. Do wie dzą się
po nad to, jak po wsta je książ ka oraz we zmą udział w ba -
śnio wym kon kur sie i warsz ta tach pla stycz nych. Bę dzie
też moż na ku pić – w pro mo cyj nej ce nie – książ ki An ny
Pasz kie wicz i zdo być au to graf au tor ki.

17 kwietnia, godz. 11.00
Bi blio te ka sied miu kon ty nen tów, par ter dBp ry nek 58 

za�pa�so�We�Ma�ski�za�pa�sie�Wi�cza
Roz mo wa o książ ce Zbi gnie wa Za pa sie wi cza „Za pa so we
ma ski”, po łą czo na z pre zen ta cją frag men tów fil mów z je -
go udzia łem.
7 kwietnia, godz. 16.00, Bi blio te ka nie miec ka, dBp ry nek 58

www.cojestgrane.pl
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TURANDOT
GIACOMO PUCCINI

TAURON XI LETNI FESTIWAL OPEROWY
TAURON 11TH SUMMER OPERA FESTIVAL

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE
OPERA NA STADIONIE

WROCŁAW, STADION OLIMPIJSKI
FOR THE FIRST TIME IN POLAND OPERA AT STADIUM

WROCŁAW, OLYMPIC STADIUM

18, 19, 20 VI 2010
BILETY | TICKETS

TEL. +48 71 370 89 80 |
www.opera.wroclaw.pl | www.turandot.pl

OPERA WROCŁAWSKA
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SPONSORZY SREBRNI | SILVER SPONSORSMECENAT | PATRONAGE PATRONI MEDIALNI | MEDIA PATRONAGESPONSORZY | SPONSORS

SPONSORZY BRĄZOWI | BRONZE SPONSORS
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