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

ATiFL
932 – 934 Wieczory lisztowskie

DaWiD JarZYŃski – klarnet; aNNa cZaicka – fortepian
18. Xi g. 18.00 – Wrocław, Filharmonia Wrocławska, ul. J. Piłsudskiego 19
(Filharmonia Wrocławska jest współorganizatorem koncertu)
19. Xi g. 18.30 – oborniki Śl., Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
20. Xi g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
19. Xi g. 12.30 – Wrocław, KMiL (129 Koncert umuzykalniający dla młodzieży)
W programie utwory: F. Devienne, F. Riesa, G. Rossiniego, L. Spohra i C. M.
Webera. Wykonawcy koncertu za pomocą prezentowanych utworów chcą
przekazać klimat dźwiękowy powstawania romantyzmu w muzyce francu-
skiej, niemieckiej i włoskiej.
Komentarz muzyczny i prowadzenie koncertów – Juliusz Adamowski.

DaWiD jarzyŃsKi – klarnecista
i kompozytor. ur. w 1984 w Tychach.
W latach 2003-2009 studiował klarnet
u prof. Matthiasa Muellera (a także
basklarnet u prof. Elmara Schmida
i muzykę kameralną u prof. Radovana
Vlatkovica) w Hochschule der Künste
w Zurychu (Szwajcaria). Rozwijał
również swoje umiejętności pod kie-
runkiem najwybitniejszych artystów
pedagogów na wielu kursach mi-
strzowskich. Był stypendystą Prezesa
Rady Ministrów Jerzego Buzka
(2001), Fundacji Jolanty i Aleksandra
Kwaśniewskich (2002) oraz Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(pięciokrotnie w latach 1999-2010).

Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów dla wy-
konawców i kompozytorów. Prowadzi bardzo aktywne życie koncertowe, pre-
zentując swój repertuar złożony z ponad 150 utworów (w tym ponad 50
koncertów). Występował jako solista koncertów kameralnych i symfonicz-
nych w ramach wielu międzynarodowych festiwali muzycznych w Europie.
Nagrywał dla szwajcarskich rozgłośni DSR2 Zurych i RSR Genewa, jego na-
grania obecne są także na antenie Programu II Polskiego Radia. W 2008 r. na-
grał płytę CD z utworami Chyrzyńskiego, Yuna, Pattersona i swojego
autorstwa, wydaną przez wytwórnię DUX (DUX0622). Jego dorobek kompo-
zytorski obejmuje utwory symfoniczne, kameralne i solowe na klarnet

anna czaicKa – ur. w 1982 r. w Krakowie. Jest absolwentką Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach po studiach pianistycznych
pod kierunkiem prof. Wojciecha Świtały i w zakresie kameralistyki pod kierun-
kiem prof. Reginy Strokosz-Michalak. Podobnie, jak D. Jarzyński, była ak-
tywną uczestniczką licznych międzynarodowych kursóch mistrzowskich
i warsztatów kameralnych, Pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni łączy
z działanością koncertową jako pianistka solistka i kameralistka. Wspólnie
z D. Jarzyńskim nagrała płytę CD wydaną przez wytwórnię DUX w 2008 r.

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządowych Województw
Dolnośląskiego i Opolskiego, Brzegu, Obornik Śląskich, Wrocławia, Związku Artystów
Wykonawów STOART, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzeb-
nicy i Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA SA w Brzegu.

Po blisko 20 latach nieobecności na sce-
nach wrocławskich w tym niezwykłym
dniu dla swojej ukochanej dolnośląskiej
publiczności zaśpiewa i popro- wadzi
koncert Daniel Kustosik, długoletni soli-
sta ówczesnej operetki wrocławskiej.
Obecnie Daniel Kustosik jest dyrektorem
naczelnym i artystycznym Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu. Ze sceny popłyną
znów ukochane przez publiczność arie
operetkowe takie jak: Wielka sława to
żart; Usta milczą, dusza śpiewa czy
Gdzie mieszka miłość.
Nie zabraknie przepięknych walców czy
energicznych polek w wykonaniu zespo-
łu baletowego Teatru Muzycznego w Po-
znaniu w choreografiach oraz pod kier.
Grzegorza Kawalca. Miłośnikom musi-
calu zaprezentujemy arie z takich musi-
cali jak: Upiór w Operze, Dracula czy
Gigi, a wszystko to uzupełni kilka prze-
bojów lat 20 i 30, w tym piosenka Serce
z filmu Świat się śmieje w wykonaniu
Daniela Kustosika. Ten niezwykły kon-
cert zapewne pozostanie na długo
w Państwa pamięci przypominając cza-
sy, kiedy muzyka i taniec stanowiły pięk-
no samo w sobie a otwierająca się
kurtyna teatralna przenosiła widzów
w magiczny i przepełniony pięknem
Świat operetki i musicalu… Bilety: 60 zł

14 listopada, godz. 17.00
sala Koncertowa im. jana Kaczmarka
radio Wrocław, ul Karkonoska 10

Gala Operetki i Musicalu
Daniel KustosiK i przyjaciele

artyści teatru Muzycznego w poznaniu
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ser�decz�nie�za�pra�szam
ewa�Mich�nik

dy�rek�tor�na�czel�ny�i ar�ty�stycz�ny�ope�ry�Wro�cław�skiej

iinnffoorrmmaaccjjaa  ii   rreezzeerrwwaaccjjaa  bbiilleettóóww
Dział promocji i organizacji widzów: 

tel: 71 370 88 80, 71 370 89 48 tel/fax: 71 370 88 81

ssPPrrzzeeDDaażż  bbiilleettóóww
kasa opery, ul. świdnicka 35:  pn-so: 12.00-19.00, nd: 11.00-17.00

oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 71 370 88 18

LISTOPAD 2010

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

eWa�Mich�niK�za�pra�sza
W li sto pa do wym re per tu arze
umie ści li śmy wie le ty tu łów,
któ re po win ny usa tys fak cjo no -
wać mi ło śni ków kla sy ki ope ro -
wej. Za chę cam do obej rze nia
„Car men” G. Bi ze ta, „Cy ga ne -
rii” G. Puc ci nie go, „Tra via ty” 
G. Ver die go, a tak że za chwy ca -
ją cych bo gac twem ko stiu mów „Opo wie ści Hof f man na” 
J. Of fen ba cha, „Bo ry sa Go du no wa” M. Mu sorg skie go,
„Cy ru li ka se wil skie go” G. Ros si nie go. Cie szą ce się nie -
słab ną cym za in te re so wa niem pu blicz no ści przed sta wie -
nie „Na buc co” G. Ver die go obej rzą w na szym te atrze,
mię dzy in ny mi, go ście Po li tech ni ki Wro cław skiej, któ ra
świę ci swój ju bi le usz 100-le cia.
Za pra szam rów nież do wy słu cha nia pięk nej mu zy ki 
W. A. Mo zar ta i współ cze snych in sce ni za cji je go dzieł:
„Cza ro dziej ski flet” i „Co si fan tut te” oraz „We se le Fi ga ra”.
Cie szę się, że spek takl „Cho pin” G. Ore fi ce, któ ry rów nież
umie ści li śmy w li sto pa do wym re per tu arze, ma już swo ją
wier ną pu blicz ność.
Mi ło śni kom sztu ki ba le to wej pro po nu je my przed sta wie nia
z pięk ną mu zy ką P. Czaj kow skie go „Je zio ro ła bę dzie”
i „Dzia dek do orze chów”, a naj młod szych wi dzów za pra -
szam do od wie dze nia na sze go te atru i obej rze nia przy gód
„Ali cji w kra inie cza rów” R. Chaul sa oraz mu zycz nych opo -
wie ści: „Czer wo ny kap tu rek” J. Pau era i „Sid, wąż, któ ry
chciał śpie wać” M. Fo xa.
Z aplau zem pu blicz no ści i uzna niem kry ty ki pol skiej i za -
gra nicz nej spo tka ła się pre mie ra ope ry cze skie go kom po -
zy to ra B. Mar tinů „Le gen dy o Ma ryi.” Spek takl po wstał
w ko pro duk cji z Národ nim Di va dlem w Pra dze i bę dzie my
się nim „dzie lić” z cze ską na ro do wą sce ną. W tym se zo nie
od bę dą się już tyl ko trzy przed sta wie nia, dla te go war to
zdą żyć je zo ba czyć.
W li sto pa dzie ze spół Ope ry Wro cław skiej wy stą pi też go -
ścin nie na sce nie Te atru Wiel kie go w Po zna niu, pre zen tu -
jąc w ra mach X Po znań skich Dni Ver die go spek takl
„Fal staff” G. Ver die go.

3 śr 1900 bboorryyss    GGooDDuunnooww    moDest musorGski

4 cz 1900 cczzaarrooDDzziieejjsskkii  fflleett    wolfGanG amaDeusz mozart

5 pt 1900 cchhooPPiinn    Giacomo orefice

6 so 1900 ssttrraasszznnyy  DDwwóórr    stanisław moniuszko

7 nd 1700 ooPPoowwiieeśśccii  hhooffffmmaannnnaa    jacques offenbach

9 wt 1900 lleeGGeennDDyy  oo  mmaarryyii    bohuslaV martinů

10 śr 1700 wweesseellee  ffiiGGaarraa    wolfGanG amaDeusz mozart

12 pt 1900 ttrraa  VViiaa  ttaa    Giu seP Pe Ver Di

13 so 1900 ffaallssttaaffff    Giu seP Pe Ver Di

14 nd 1700 ccaarrmmeenn    GeorGes bizet

16 wt 1900 ccyyGGaanneerriiaa    Giacomo Puccini

17 śr 1100 aalliiccjjaa  ww  kkrraaiinniiee  cczzaarróóww    robert chauls

17 śr 1800 DDzziiaaDDeekk  DDoo  oorrzzeecchhóóww    Piotr czajkowski

18 cz 1800 DDzziiaaDDeekk  DDoo  oorrzzeecchhóóww    Piotr czajkowski

21 nd 1700 jjeezziioorroo  łłaabbęęDDzziiee    Piotr czajkowski

23 wt 1100 cczzeerrwwoonnyy  kkaaPPttuurreekk    jiří Pauer

24 śr 1100 ssiiDD,,  wwąążż  kkttóórryy  cchhcciiaałł  śśPPiieewwaaćć    malcolm fox

25 cz 1900 nnaaPPóójj  mmiiłłoossnnyy      Gaetano Donizetti

26 pt 1900 hhaallkkaa      stanisław moniuszko

28 nd 1100 ccoossii  ffaann  ttuuttttee      wolfGanG amaDeusz  mozart

30 wt 1100 ccyyrruulliikk  sseewwiillsskkii      Gioacchino- rossini
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iDDzziiaaDDeekk  DDoo  oorrzzeecchhóóww    Piotr czajkowski
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kON�cert�ucZNióW�psM ii st.�im.�r.�Bu�kOW�skie�GO
W PRO GRA MIE UTWO RY FRY DE RY KA CHO PI NA

sła�Wo�Mir�Kry�sa 26 paż dzier ni ka
br. za osią gnię cia ar ty stycz ne do stał
Sty pen dium Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go. 15-let ni pia ni sta
obec nie uczy się w kla sie for te pia nu
prof. Ol gi Ru si ny. Już w pierw szym ro -
ku na uki brał udział w ogól no pol skich
kon kur sach. Do je go naj waż niej szych
osią gnięć na le ży zdo by cie m. in.: II na -
gro dy w XVI Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie Pia ni stycz nym im. J. S. Ba cha w Go rzo wie Wlkp. (2004), III Na gro dy
w IX Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym „Cho pin dla naj młod szych”
w An to ni nie (2005), I Na gro dy i Na gro dy Spe cjal nej w V Ogól no pol skim Kon -
kur sie Pia ni stycz nym im. T. Sze li gow skie go w Po zna niu (2005), I Na gro dy i Na -
gro dy Głów nej Bur mi strza Mia sta Zgo rze lec w VI Pol sko -Nie miec kim Kon kur sie
Pia ni stycz nym w Görlitz (2006), II Na gro dy i dwóch Na gród Spe cjal nych
na VI Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Mło dych Pia ni stów w Głub czy cach (2007).
Rok 2010 roz po czął się dla Sław ka wspa nia łym suk ce sem – zdo by ciem I miej -
sca na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im. B. Bar to ka w War sza -
wie. Brał udział w warsz ta tach prof. Ewy Po błoc kiej, pra co wał pod kie run kiem
prof. Ewy Tar naw skiej i mgr Kry sty ny Dy żew skiej. Wy stę po wał: w Dwor ku Cho -
pi na w Dusz ni kach -Zdro ju, w Au li Le opol di num we Wro cła wiu z Or kie strą „Le -
opol di num”, w Mu zeum Mu zy ki w Pra dze z Or kie strą Mło dzie żo wą, w Zam ku
Kró lew skim w War sza wie. Kon cer to wał z Or kie strą Mię dzy na ro do wych Warsz -
ta tów Or kie stro wych w Je le niej Gó rze, Ustii n. Ła bą i Dreź nie. W 2008 ro ku wy -
stą pił z Or kie strą Sin fo niet tą Cra co vią na Fe sti wa lu Mło dych Pia ni stów
w Fi har mo nii Łódz kiej oraz z tą sa mą Or kie strą za grał w Fil har mo nii Kra kow skiej
w stycz niu 2009, roz po czy na jąc se zon mu zycz ny. 2 czerw ca wy stą pił w Fil har -
mo nii Łódz kiej z Or kie strą Fil har mo nii Łódz kiej wy ko nu jąc I kon cert
L. v. Beetho ve na. W pierw szym ro ku na uki był sty pen dy stą „Lions Club”,
w 2004 ro ku otrzy mał sty pen dium Fun da cji „Ki wa nis Klub Wra ti sla via”. 

pa�Weł�Krzysz�toF�czyK ur. 1992 r.
w Strze li nie. Grę na for te pia nie za czął
w wie ku 12 lat w PSM I stop nia w Oła -
wie u mgr Da riu sza Urba no wi cza.
Od 2006 r. uczeń PSM II stop nia we
Wro cła wiu w kla sie for te pia nu prof.
Ol gi Ru si ny. 
W 2007 r. otrzy mał II na gro dę na Pol -
sko -Nie miec kim Kon kur sie Pia ni -
stycz nym im. Hil le ra w Go er litz/
Zgo rze lec; w 2008 r. otrzy mał III na -
gro dę na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym „Cit ta di Bar let ta”
we Wło szech. W tym sa mym ro ku zo stał sty pen dy stą Pre zy den ta Wro cła wia.
Brał czyn ny udział w Mię dzy na ro do wym Mi strzow skim Kur sie Pia ni stycz nym
we Fran cji, na któ rym do sko na lił swo je umie jęt no ści pod kie run kiem uzna -
nych pe da go gów: Di na Jof fe (Niem cy), Ma ri ko Su da (Ja po nia) oraz Ol ga 
Ru si na (Pol ska). Wy stę po wał ze Szkol ną Or kie strą PSM II st. Im. Ry szar da
Bu kow skie go w Stu diu Pol skie go Ra dia we Wro cła wiu, a tak że w Szko le Ta -
len tów im. Sto lar skie go w Ode ssie. Brał udział w kon cer tach upa mięt nia ją -
cych 200 rocz ni cę uro dzin Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie „Naj dłuż sze
uro dzi ny” oraz wy stę po wał w wie lu mia stach Pol ski.

17�li�sto�pa�da,�godz. 18.00,�Klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�ul.�t.�Ko�ściusz�ki 9

kON�cert�sYM�fO�NicZ�NY
or�kie�stra�sym�fo�nicz�na�Fil�har�mo�nii

su�dec�kiej�w Wał�brzy�chu
jó�zef�Wił�ko�mir�ski�–�dy�ry�gent

pro�gram: R. Wa gner – Wstęp
do ope ry Śpie wa cy no rym ber scy; 
  A. Cha cza tu rian – Su ita z ba le tu Spar -
ta kus; N. Rim ski -Kor sa kow – Ka prys
Hisz pań ski; M. Ra vel – Bo le ro.

W cią gu 30 – let niej dzia łal no ści Fil -
har mo nia Su dec ka (dru ga na zwa
na po trze by kon cer tów za gra nicz -
nych brzmi Su de ten Phil har mo nie)
wy pra co wa ła bar dzo sze ro ki re per tu -
ar w opar ciu o mu zycz ne tra dy cje
pol skie, a tak że cze skie i nie miec kie.
Na Dol nym Ślą sku przez dłu gie la ta
krzy żo wa ły się wpły wy wła śnie tych
trzech kul tur, dzię ki cze mu utwo ry
pre zen to wa ne przez or kie strę Fil har -
mo nii Su dec kiej są go rą co przyj mo -
wa ne w każ dym z tych kra jów.
Su de ten Phil har mo nie współ pra cu je
z ta ki mi ar ty sta mi, jak V. Oj strach, W.
Wił ko mir ska, A. Ma ko wicz, R. Vlat ko -
wic, L. Moż dżer, czy K. Dęb ski.
Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii
Su dec kiej pre zen tu je dzie ła sym fo -
nicz ne, ora to ryj no -kan ta to we i po pu -
lar ne po cząw szy od mu zy ki daw nej,
po przez naj więk sze kom po zy cje kla -
sycz ne i ro man tycz ne, aż po mu zy kę
współ cze sną. Ze spół ma na swo im
kon cie tak że kil ka pra wy ko nań utwo -
rów współ cze snych kom po zy to rów
pol skich i ob cych.

5�listopada,�godz.�19.00
Filharmonia�sudecka�WałBrzych

ul.�juliusza�słowackiego�4
(filharmonia-sudecka.pl)
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Wro�stja�to�naj�star�szy�fe�sti�wal�mo�no�dra�mu�na świe�cie,�or�ga�ni�zo�wa�ny�we
Wro�cła�wiu�od 1966�r.�od 2000�r.�jest�fe�sti�wa�lem�mię�dzy�na�ro�do�wym,�pod�czas
któ�re�go�na�stę�pu�je�kon�fron�ta�cja�naj�lep�szych�te�atrów�jed�ne�go�ak�to�ra�zre�ali�zo�wa�-
nych�w pol�sce,�ze�spek�ta�kla�mi�au�to�rów�za�pro�szo�nych�z ca�łe�go�świa�ta.

Z ini cja ty wy or ga ni za to rów WRO STJA po wsta ły fe sti wa le te atrów jed ne go ak to ra
na Dol nym Ślą sku, w To ru niu oraz w War sza wie. Łącz nie w la tach 1966-2009 zor -
ga ni zo wa no 87 Spo tkań i Fe sti wa li Te atrów Jed ne go Ak to ra, pod czas któ rych za -
pre zen to wa no 1036 spek ta kli, z udzia łem 653 ak to rów z Pol ski i 69 ak to rów
za gra nicz nych z 25 państw. W ub.r. pod czas 43. mię dzy na ro do wych Wro cław skich
Spo tkań Te atrów Jed ne go Ak to ra zo stał za pre zen to wa ny ty sięcz ny mo no dram.

Jak co ro ku WRO STJA roz pocz nie Ogól no pol ski Fe sti wal Te atrów Jed ne go Ak to -
ra, pod czas któ re go przed wy ma ga ją cym ju ry za pre zen tu je się 13 ak to rów z ca łej
Pol ski. W czę ści mię dzy na ro do wej kil ka nie spo dzia nek: Spo tka nia Wy szeh radz kie,
Arab skie oraz dwie se sje z udzia łem wy bit nych go ści. W „Dniu Szko ły Te atral -
nej” (22 li sto pa da) w se sji pt. „Czy Te atr Jed ne go Ak to ra jest te atrem ubo gim?”
uczest ni czyć bę dą m. in Lu dwik Fla szen i Ja cek Po piel. Se sję do ty czą cą te atru arab -
skie go uświet nią go ście z Emi ra tów Arab skich, Egip tu i Ma ro ka. 
W ra mach Spo tkań Wy szeh radz kich zo ba czy my mło dych ak to rów z Czech i Sło wa -
cji. Pol skę re pre zen to wać bę dzie zna na pol ska ak tor ka Ewa Błasz czyk.

39.�oGÓl�no�pol�sKi�Fe�sti�Wal
te�atrÓW jeD�ne�Go�aK�to�ra

19-20.11.2010�r.
19.11.�(pią�tek)�15.00-20.00
PRZE SŁU CHA NIA KON KUR SO WE
g.�20.45 – lau re at ka XI. FE TA – Fe sti wa -
lu Ewen tu al nych Ta len tów Ak tor skich,
Wro cław 2010 – EWE LI NA PAN KOW SKA
– ROZ MO WA Edward Sta chu ra
g.�21.15 – po kaz mi strzow ski
BO GU SŁAW KIERC – MÓJ TRUP
wg Ada ma Mic kie wi cza

20.11.�(so�bo�ta)�14.00-20.00
PRZE SŁU CHA NIA KON KUR SO WE
g.�21.00 – ECHA DNIA pro wa dzą red.
Krzysz tof Ku char ski i To masz Mił kow ski
g.�22.00 – Pu blicz ne ogło sze nie de cy zji
Ju ry i wrę cze nie na gród 39. OFTJA

spek�ta�kle�od�by�wać�się�będą
w sa�li 205�oraz�na�scenie
te�atru�pol�sKie�Go

ul.�Ga�brie�li�za�pol�skiej 3

44.�Mię�Dzy�na�ro�Do�We Wro�cłaW�sKie�spo�tKa�nia
te�atrÓW�jeD�ne�Go�aK�to�ra 21-23.11.2010�r.

21.11.�(nie�dzie�la),�DzieŃ�Wy�szeh�raDz�Ki�– Cze si, Po la cy, Sło wa cy, Wę grzy
DIA NA TO NI KO VA – NIE MO GĘ WYJŚĆ ZE ZDU MIE NIA, CZY LI TAŃ CE IR LANDZ -
KIE WO KÓŁ CZE CHÓW (Cze chy)
LU KAS ŚEP TAK – LIST DO OJ CA wg Fran za Kaf ki (Sło wa cja)
EWA BŁASZ CZYK – ROK MA GICZ NE GO MY ŚLE NIA wg Jo an Di dion (Pol ska)

LA TE FA AHR RA RE – KA FAR NAUM (Ma ro ko)

ECHA DNIA pro wa dzą red. Krzysz tof Ku char ski, To masz Mił kow ski, Mi los Mi strik

22.11.�(po�nie�dzia�łek),�DzieŃ�pWst�–�Fi�lia�Wro�cłaW
Se sja pt. „Czy Te atr Jed ne go Ak to ra jest te atrem ubo gim?”
Lu dwik Fla szen, Ire ne usz Gusz pit, Krzysz tof Ku char ski, To masz Mił kow ski, El wi ra
Mi li tow ska, Ja cek Po piel, Lech Śli wo nik, Ire na Wo lic ka, An drzej Żu row ski

Klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry�(pl.�Ko�ściusz�ki 9)

PO KAZ ETIUD stu den tów PWST
MO NO DRA MY pro fe so rów lub ab sol wen tów PWST – Fi lia we Wro cła wiu
AGA TA KU CIŃ SKA – ŻY WO TY ŚWIĘ TYCH OSIE DLO WYCH wg Li dii Amej ko 
Pro mo cja ksią że czek z se rii „Czar na ksią żecz ka z Ham le tem”
EWA BUŁ HAK – SZU KA NIE MO NO LO GU. O te atrze Ire ny Jun
JA CEK PO PIEL – TE ATR JED NE GO AK TO RA DA NU TY MI CHA ŁOW SKIEJ

23.11.�(wto�rek),�Mię�Dzy�na�ro�Do�Wy�DzieŃ�Mo�no�Dra�MÓW
SE SJA O TE ATRZE ARAB SKIM
z udzia łem pro fe sor Li te ra tu ry Arab skiej UJ: Bar ba ry Mi cha lak -Pi kul skiej

SA MAA IBRAHEM – CAR MEN (Egipt)

PRE ZEN TA CJA MO NO DRA MÓW opra co wa nych na pod sta wie PIA SKOW NI CY
MI CHA ŁA WAL CZA KA z udzia łem au to ra w wy ko na niu: 
KRZYSZ TO FA GRA BOW SKIE GO – lau re ata 38. OFTJA (Pol ska) i WSIE WO ŁO DA
CZU BEN KI – lau re ata 42. i 43. WRO STJA (Ro sja)

DA NIEL LU DWIG – MO HAM MED JE DZIE NA RO WE RZE (Szwaj ca ria)

ECHA DNIA prow. red. Krzysz tof Ku char ski, To masz Mił kow ski i Ma riusz Urba nek
URO CZY STOŚĆ ZA KOŃ CZE NIA 44. mię dzy na ro do wych WRO STJA

spek�ta�kle,�echa�Dnia�i uro�czy�stość�za�koń�cze�nia�Wro�stja
od�bę�dą�się�w te�atrze�pWst,�pl.�Ko�ściusz�ki 19

19-23�listopaDa�2010

Bilety na�spektakle�wrocławskie
– do nabycia w Dolnośląskim Centrum
Informacji Kulturalnej OKiS (Rynek-Ratusz 24)

Bilety na�spektakle�dolnośląskie
– przed spektaklem w miejscu grania

w
w
w
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ro
�st
ja
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rt
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l

speKtaKle�na�DolnyM�ŚląsKu:
ZGORZELEC – 21.11.

OŁAWA  – 22.11.
JAWOR – 24.11.

WAŁBRZYCH –  24.11.
ZŁOTORYJA – 24.11.
ŚWIDNICA –  25.11.
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AKADEMIA MUZYCZNA
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2 · 50-043 Wrocław · www.amuz.wroc.pl

na�kon�cer�ty�aka�de�mii�Mu�zycz�nej�–�wstęp�jest�wol�ny!
Więcej�info�na:�www.amuz.wroc.pl

8 li sto pa da, godz. 19.00 – AM, Sa la Te atral na
Ka�rol�li�piń�ski�en�sem�ble�– kon�cert�w 180�rocz�ni�cę
wy�stę�pu�Fry�de�ry�ka�cho�pi�na we�Wro�cła�wiu
An drzej Ła do mir ski -skrzyp ce, Ur szu la Mar ci niec -Ma zur
-wio lon cze la, Mi ro sław Gą sie niec -for te pian
Utwo�ry�Fry�de�ry�ka�Cho�pi�na
na skrzyp�ce,�wio�lon�cze�lę�i for�te�pian

10 li sto pa da godz. 19.00 – AM, Sa la Te atral na

za�Dusz�Ki�jaz�zo�We
Big Band Aka de mii Mu zycz nej pod dy rek cją Alek san dra
Ma zu ra. Stan�dar�dy�jaz�zo�we�w róż�nych�aran�ża�cjach

12-13 li sto pa da – AM, Sa la Ka me ral na
iV ogól�no�pol�skie�sym�po�zjum�i Warsz�ta�ty�dla�or�ga�ni�stów
HAR MO NI KA MO DAL NA
W AKOM PA NIA MEN CIE OR GA NO WYM

14 li sto pa da, godz. 18.00 
Ko ściół Uni wer sy tec ki, Plac Uni wer sy tec ki 1
nad�zwy�czaj�ny�Kon�cert�ora�to�ryj�ny�z oka�zji�Świę�ta�na�uki
pod pa�tro�na�tem�Ko�le�gium�Rek�to�rów�Uczel�ni�Wro�cła�wia,
Opo�la,�Czę�sto�cho�wy�i Zie�lo�nej�Gó�ry
Aka de mic ka Or kie stra Sym fo nicz na
dy ry gent: Alan Urba nek
So li ści: Alek san dra Ku bas, Ta de usz Pszon ka,
Piotr Ły kow ski, Bog dan Ma kal
Po łą czo ne chó ry uczel ni Wro cła wia
W.�A.�Mo�zart�– Re�qu�iem�d�-moll

17 li sto pa da, godz. 18.00 – AM, Sa la Te atral na
Kon�cert�stu�den�tów�kla�sy�śpie�wu�so�lo�we�go�
prof.�aga�ty�Mły�nar�skiej�-Klo�now�skiej
Pie�śni�i arie�ró�żnych�kom�po�zy�to�rów

18-21 li sto pa da – AM, Sa la Te atral na
iV ogól�no�pol�ski�Kon�kurs�Fa�go�to�wy�
im.�car�la�Ma�rii�von�We�be�ra

22 li sto pa da, godz. 18.00
Ora to rium Ma ria num UW
ju�bi�le�usz�pra�cy�ar�ty�stycz�nej
i pe�da�go�gicz�nej Ka�zi�mie�rza
Myr�la�ka�– kon�cert
Absolwenci i Przyjaciele Jubilata
Utwo�ry�róż�nych�kom�po�zy�to�rów

25 li sto pa da, godz. 13.00 – AM, Sa la Ka me ral na
Wy�kład�„Dzie�ło�ope�ro�we�na tle�teo�rii�j.j.nat�tie�za
i j.�Mo�li�no”�wy�gło�si�prof.�Mi�chał�Bri�sti�ger

26 li sto pa da, godz. 9.00 – AM, Sa la Te atral na
prze�słu�cha�nia�chó�rów�w ra�mach
Dol�no�ślą�skie�go�szkol�ne�go�Kon�kur�su�cho�pi�now�skie�go
w 200�rocz�ni�cę�uro�dzin�kom�po�zy�to�ra

27 li sto pa da, godz. 19.00
Ko ściół pw. Św. Mi ko ła ja, ul. Św. An to nie go
Kon�cert�chó�ral�ny�z cy�klu
Kon�cer�ty�ad�wen�to�we�u pau�li�nów
Za kład Mu zy ki Ko ściel nej

29 li sto pa da – 1 grud nia – AM, Sa la Ka me ral na
Kurs�pia�ni�stycz�ny�w ra�mach�pro�gra�mu�era�sMus
prof. Ju ris Kaln ciems (Ry ga)

29 li sto pa da, godz. 18.00 – AM, Sa la Te atral na
Kon�cert�stu�den�tów�kla�sy�śpie�wu�so�lo�we�go�
prof.�ewy�czer�mak�Pie�śni�i arie�róż�nych�kom�po�zy�to�rów

30 li sto pa da, godz. 19.00 – AM, Sa la Te atral na
Wto�rek�Mu�zycz�ny
es�tra�da�Mło�dych�pra�cow�ni�ków�aka�de�mii�Mu�zycz�nej
Ja cek Rop ski -skrzyp ce, Mi chał Mic ker -al tów ka, Al do na
Mar ko wicz -wio lon cze la. Utwo�ry�róż�nych�kom�po�zy�to�rów

fot. W. Rzeżuchowski

sza�now�ni�pań�stwo,�
li sto pad w Aka de mii Mu zycz -
nej przy no si nie zwy kle uroz -
ma ico ny re per tu ar kon cer -
to wy. Wśród na szych pro po -
zy cji znaj dą się za rów no kon -
cer ty P. T. Pe da go gów jak
rów nież pro jek ty chó ral ne i re ci ta le wo kal ne. Szcze gól -
nie po le cam Pań stwu Nad zwy czaj ny Kon cert Ora to ryj ny
z oka zji Świę ta Na uki, pod czas któ re go wy ko na ne zo sta -
nie Re qu iem d -moll W. A. Mo zar ta. 
Tra dy cyj nie, jak co ro ku w li sto pa dzie, za pra szam na Za -
dusz ki Jaz zo we oraz na Uro czy sty Kon cert Ju bi le uszo -
wy, ce nio ne go ar ty sty wie lu pol skich i za gra nicz nych
scen ope ro wych, wie lo let nie go pe da go ga Aka de mii Mu -
zycz nej we Wro cła wiu – Ka zi mie rza Myr la ka.
Mam na dzie ję, że nasz li sto pa do wy re per tu ar za chę ci
Pań stwa do spę dze nia wie czo rów wspól nie z na mi.

Kry�stian�Kiełb�
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu
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GASTRONOMIA – 28 listopada, godz. 19.30
Teatr Polski – Scena im. J. Grzegorzewskiego » ul. G. Zapolskiej 3

OSĄD Jerzy Kalina / Leszek Mądzik / Paweł Passini
Teatr Polski - Scena na Świebodzkim » pl. Orląt Lwowskich 20c – 4, 5, 6, 7 listopada, godz. 19.00

STAZIONE TERMINI – 10, 11, 12 listopada, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim » pl. Orląt Lwowskich 20c

scenariusz i reżyseria – Marek Oleksy
muzyka – Cezary Duchnowski
kostiumy – Elżbieta Terlikowska
scenografia – Jan Polivka
współpraca choreograficzna – Piotr Biernat

teatr-pantomima-2010-11:pazdziernik-2010  25-10-10  13:47  Strona 11

instytut;�sa�la�te�atru�la�bo�ra�to�rium;�sa�la�ki�no�wa�–�ry�nek�-ra�tusz 27
stu�dio�na Gro�bli,�ul.�na Gro�bli 30/32

Bilety:�tel. 71 344 53 20;�www.gro�tow�ski�-in�sti�tu�te.art.pl

WrO�cłaW�ski�te�atr�Współ�cZe�sNY
ul. RZEź NI CZA 12

Wi told Gom bro wicz trans�-atlan�tyK�– pre�Mie�ra
reż.: Ja ro sław Tu mi daj ski
pre�mie�ra: 6�li�sto�pa�da 2010�– bi�le�ty: 50 zł
7, 10, 12, 13, 14 li sto pa da, godz. 19.00 oraz 9 li sto pa da,
godz. 18.00. Bi le ty: 32zł, 24 zł
Re ży ser trak tu je sce nę ja ko ro dzaj ma kie ty współ cze snej
Pol ski, a po stać głów ne go bo ha te ra – Gom bro wi cza -Pi sa -
rza – czy ni obiek tem po li tycz nych, spo łecz nych i kul tu ro -
wych ma ni pu la cji. Tu mi daj ski przy glą da się pro ce som
za cho dzą cym po mię dzy twór czą jed nost ką a pań stwem, na -
ro dem. Kon den su je w spek ta klu co dzien ne do świad cze nia
współ cze sne go Po la ka: nad uży wa nie sym bo li, ich na tłok, hi -
ste rycz ny wręcz prze syt. Zmie rza do dys ku sji z wi dza mi,
chce skło nić pu blicz ność do spo łecz nej au to re flek sji. 

Ta de usz Ró że wicz Bia�łe�Mał�żeŃ�stWo
reż: Kry sty na Me is sner
9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 li sto pa da godz. 19.15 
Bi le ty: 32zł, 24 zł
Na pi sa ny w 1973 ro ku dra mat to tekst o ter ro rze ję zy ka
i ter ro rze płci – za rów no bio lo gicz nej, jak i kul tu ro wej. To
tak że tekst o po szu ki wa niu wol no ści, pra gnie niu ory gi nal -
no ści i swo bo dy eks pre sji. Hi sto ria Bian ki, po zor nie zwy -
czaj nej dziew czy ny, któ ra doj rze wa i za chwi lę zo sta nie
wy da na za mąż, sta je się trak ta tem o mę sko -dam skiej re -
la cji, o isto cie by cia z dru gim czło wie kiem. 

Klaus�Der�Gros�se re ż. i cho re ogra fia: Mać ko Pru sak
18, 19, 20, 21 li sto pa da, godz. 19.00. Bi le ty: 32zł, 24 zł
Pierw szy au tor ski spek takl Mać ko Pru sa ka. Zna ko mi te po -
łą cze nie te atru mu zycz ne go i te atru ru chu – na gro da Grand
Prix Nur tu Off 31 Prze glą du Pio sen ki Ak tor skiej we Wro cła -
wiu (ma rzec 2010). Aran żo wa ne na sce nie sy tu acje w me -
ta fo rycz ny spo sób ilu stru ją tę sk no tę za cza sem
dzie ciń stwa, pro ces do ra sta nia i nie uchron nej utra ty wol -
no ści. W war stwie mu zycz nej spek takl opie ra się głów nie
na pio sen kach po cho dzą cych z re per tu aru Klau sa No mi,
kon tra te no ra i gwiaz dy mu zy ki pop prze ło mu lat sie dem -
dzie sią tych i osiem dzie sią tych. 

Mark Ra ven hill pro�DuKt�opie ka re ż. Ja kub Ka mień ski 
23, 24 li sto pa da, godz. 19.00. Bi le ty: 30zł, 20 zł

trans�Fer!�– po�że�Gna�nie�z ty�tu�łeM
re ży se ria i opra co wa nie mu zycz ne: Jan Kla ta
25, 26, 27, 28 li sto pa da, godz. 19.15. Bi le ty: 32zł, 24 zł
Wstrzą sa ją cy za pis in dy wi du al nych lo sów Po la ków i Niem -
ców zmu szo nych po II woj nie świa to wej do mi gra cji w wy -
ni ku ar bi tral nych de cy zji po li ty ków. Spek takl, pre zen to wa ny
już z suk ce sem na kil ku na stu fe sti wa lach eu ro pej skich, po -
wstał na pod sta wie wspo mnień świad ków i uczest ni ków
tam tych tra gicz nych wy da rzeń, któ rzy opo wia da ją swo je hi -
sto rie ze sce ny. Grand Prix VI Fe sti wa lu Pra pre mier w Byd -
gosz czy, Wro cław ska Na gro da Te atral na 2007.

Jo nas Gar dell przy�tu�le�ni�re ży se ria: Ga briel Gietz ky
30 li sto pa da, 1, 2, 4, 5 grud nia, godz. 19.00. Bi le ty: 32 i 24 zł

li�sto�paD (Skró co ny re per tu ar)
4�li�sto�pa�da 16.00 In sty tut. Wstęp wol ny!
Wy kład – Dla cze go Mic kie wicz prze stał pi sać?
4�li�sto�pa�da 18.00 Sa la Ki no wa. Wstęp wol ny!
Ki no Te atral ne – Umar ła kla sa (1976), reż. A. Waj da
4�li�sto�pa�da 20.00 Stu dio na Gro bli. Bi le ty: 20 zł
An hel li. Wo ła nie.  Spek takl Te atru ZAR
6�li�sto�pa�da 17.00 Sa la Te atru La bo ra to rium
Otwar ty Uni wer sy tet Po szu ki wań – prof. dr hab. Le szek
Ko lan kie wicz – wy kład Te atr Świę ta Zmar łych. Wstęp w.
5�li�sto�pa�da, 19.00 Sa la Te atru La bo ra to rium
Śpiew w kor sy kań skich kon fra ter niach, roz mo wa
z udzia łem Ber nar da Paz zo nie go i Phi lip pe Sa lor ta; pre -
zen ta cja ma te ria łów fil mo wych. Wstęp wol ny!
6�li�sto�pa�da, 14.30 Stu dio na Gro bli
Kon fra ter nie -pol skie per spek ty wy, dys ku sja z udzia łem
Da riu sza Ko siń skie go, człon ków Cun fra ter nia di a Pie ve
di a Ser ra oraz go ści ze Scho la Te atru Wę gaj ty i Scho la
Gre go ria na Si le sien sis. Wstęp wol ny!
18.30�Ko�ściół�św.�idzie�go, Plac Ka te dral ny 18
Przy wo ła nie kor sy kań skie go OB RZĘ DU CIEM NO ŚCI -
- z udz. Cun fra ter nia di a Pie ve di a Ser ra, uczest ni ków vo -
icEn co un ters i Scho la Gre go ria na Si le sien sis. Wstęp wol ny!
7� li�sto�pa�da, 16.00 Ko ściół Nie po ka la ne go Po czę cia
NMP w Trest nie. Msza po ła ci nie w Trest nie z udzia łem
chó ru uczest ni ków vo icEn co un ters. Wstęp wol ny!
Au to bus od je dzie spod ko ścio ła M. Mag da le ny na ul.
Szew skiej o godz. 15.20, a o 15.35 z ul. Na Gro bli 30/32.
8�li�sto�pa�da, 19.00 Ko ściół ul. Św. An to nie go 30
Kon cert: Sar dyń ska kon fra ter nia Ca stel sar do. Bi le ty: 20 zł
15�li�sto�pa�da, 17.00 Sa la Te atru La bo ra to rium
Pro jek cja fil mu Ma ha bha ra ta, reż. Pe ter Bro ok
18�li�sto�pa�da, 18.00 Sa la Ki no wa In sty tu tu
Wie lo po le, Wie lo po le -za pis spek ta klu Ta de usza Kan to ra,
(1983), 68 min., reż. An drzej Sa pi ja, WFO w Ło dzi (1984)
20�li�sto�pa�da, 11.00 Sa la Ki no wa In sty tu tu
prof. dr hab. Mi ro sław Ko cur (UWr) – wy kład Sztu ki
prze mia ny – od ma ska ra dy do transu. Wstęp wol ny!
20-22�li�sto�pa�da, 19.00 Sa la Te atru La bo ra to rium
Gro tow ski -pró ba od wro tu -pre zen ta cje spek ta klu Te atru
Cho rea. Po spek ta klu spo tka nia z wi dza mi. Bi le ty: 20 zł
25�li�sto�pa�da, 18.00 Sa la Ki no wa In sty tu tu
Dziś są mo je uro dzi ny -ostat nie, nie ukoń czo ne dzie ło Ta -
de usza Kan to ra, (1991), reż. Sta ni sław Za jącz kow ski
29�li�sto�pa�da,�po�czą�tek�g. 10.00 Sa la Te atru La bo ra to rium
Rocz ni ca Za ło że nia Re du ty. Otwar te se mi na rium dys ku -
syj ne Re du ta -no we spoj rze nia 
30�li�sto�pa�da,�po�czą�tek�g. 10.00 Sa la Te atru La bo ra to rium
Wy kła dy o te atrze ukra iń skim

201_CJG  27-10-10  0:14  Strona 8



GASTRONOMIA – 28 listopada, godz. 19.30
Teatr Polski – Scena im. J. Grzegorzewskiego » ul. G. Zapolskiej 3

OSĄD Jerzy Kalina / Leszek Mądzik / Paweł Passini
Teatr Polski - Scena na Świebodzkim » pl. Orląt Lwowskich 20c – 4, 5, 6, 7 listopada, godz. 19.00

STAZIONE TERMINI – 10, 11, 12 listopada, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim » pl. Orląt Lwowskich 20c

scenariusz i reżyseria – Marek Oleksy
muzyka – Cezary Duchnowski
kostiumy – Elżbieta Terlikowska
scenografia – Jan Polivka
współpraca choreograficzna – Piotr Biernat
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA KERWOODÓW
reż. Wojciech Ziemiański

MICHAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
reż. Wojciech Dąbrowski

LISTOPAD 2010
www.teatrkomedia.com

05.11 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
06.11 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
07.11 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 17.00
10.11 ŚR Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
11.11 CZ Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 16.30
13.11 SO Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.30
14.11 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 16.30
18.11 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
19.11 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
20.11 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
21.11 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
26.11 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
27.11 SO ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
28.11 ND ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 17.00

WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA
Plac Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek - piątek, godz. 9.00-19.00
oraz na 2 godziny przed spektaklami
tel.: 071 335 49 10, 071 344 12 16

Brenda Dixon: Marzena Kopczyńska, Pani Cowper: Emilia
Krakowska, Linda Swan: Iwona Stankiewicz, Sally Ches-
sington: Dorota Wierzbicka–Matarrelli, Pan Jenkins: Ma-
rian Czerski, Wujek George: Edward Kalisz, Pan Forbright:
Radosław Kasiukiewicz, Dr Chapman: Tomasz Lulek, Nor-
man Bassett: Jerzy Mularczyk, Eric Swan: Paweł Okoński

Sztuka opowiada o Eryku Swanie, który do perfekcji opano-
wał sztukę wyłudzania świadczeń z biura opieki społecznej.
Dzięki pomocy wujka George i Normana Bassetta – cudow-
nie rozmnożonego do sześcioosobowej, wielopokoleniowej rodziny ulegającej wszelkim możliwym wypadkom i cierpią-
cej na wszelkie przypadłości i choroby – osiąga roczny dochód 250 tysięcy funtów (bez podatku)! Zaczynają się jednak
kłopoty: m.in. kontrola urzędnika, pana Jenkinsa, który może nie grzeszy bystrością, ale i tak nabiera pewnych podej-
rzeń... Z Jenkinsem może poradzą sobie oszuści, ale nadchodzi kontrola kontroli: jak Nemezis nadciągnie władcza prze-
łożona urzędnika, pani Cowper. Do tego wszystkiego żona Swana posądza męża o transwestytyzm… Dlaczego?

Katerina: Anna Filusz / Marzena Kopczyńska, Mrs. Pot-
ter: Wioletta Jabłońska, Linda Kerwood: Małgorzata Ka-
łuzińska / Beata Rakowska, Dick Kerwood: Wojciech Dą-
browski / Jerzy Mularczyk, Posterunkowy Downs: Rado-
sław Kasiukiewicz / Edward Kalisz, Tom Kerwood: Ma-
riusz Kiljan / Łukasz Płoszajski, Harry Kerwood: Paweł
Okoński / Krzysztof Grębski, Andreas: Edwin Petrykat /
Lech Gwit, Borys: Krzysztof Szponar / Mirosław Zarzycki

teatr-komedia-2010-11:pazdziernik-2010  24-10-10  13:47  Strona 12

la�tO�Mu�MiN�kóW To ve Jans son

Re ż. i in sce ni za cja: Ma riusz Kil jan
Spek takl opar ty na wąt ku te atral nym
La ta Mu min ków i ma na ce lu za po zna -
nie dzie ci z ta jem ni ca mi te atru, ku li sa -
mi przy go to wy wa nia spek ta kli, pra cą
nad ro lą, pro jek to wa niem sce no gra fii
i ko stiu mów. Stąd cha rak ter wie lu
scen, w któ rych po dzie lo ne na gru py
dzie ci opro wa dza ne są po róż nych za -
ka mar kach te atru, wcią ga ne przez ak -
to rów do za ba wy i współ dzia ła nia
– a przy oka zji po zna ją ko lej ne eta py
przy go to wy wa nia spek ta klu.
3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 23,
25, 26, 30�li�sto�pa�da,�godz. 9.30
6, 13, 20�li�sto�pa�da,�godz. 15.00
7, 21�li�sto�pa�da,�godz. 11.00
25�li�sto�pa�da,�godz. 12.00

aD�spec�ta�tO�res
1�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
TRU PI SY NOD
5,6,7�li�sto�pa�da,�godz. 20.00

PRE MIE RA – ŻY WO TY
ŚWIĘ TYCH OSIE DLO WYCH
12, 13, 14�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
GO RYL UCIEKŁ Z WY BIE GU
W ZOO I PO RWAŁ KO BIE TĘ
19, 20�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
PIE NIą DZE Są W...
21�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
TRZY ŻE LA ZNE ZA SA DY
MĘŻ CZY ZNY SE NIO RA
27, 28�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
Ar se nał Miej ski, ul. Cie szyń skie go 9
BRA CIA PRZE KLĘ CI
Bro�war�Miesz�czań�ski,�ul.�hub�ska 44-48

teatr�arka�ul.�Mennicza�3
osKar�i�pani�rÓża
3, 4, 23, 24, 25 listopada, godz. 10.00
25 listopada, godz. 19.00
KaMienie�na�szaniec�–�zaKazane
piosenKi
9, 10, 16 listopada, godz. 10.00
10, 16 listopada, godz. 19.00
sen�nocy�letniej
17, 26 listopada, godz. 19.00
nieoDWracalne
–�leKcja�historii
18, 19 listopada, godz. 10.00
19 listopada, godz. 19.00

Ada pta cja i re ży se ria:
KA TA RZY NA RA DU SZYŃ SKA
oB�sa�Da:
Pan na Mło da: HALSZ KA LEH MAN, Pan
Mło dy: PA WEŁ AK SA MIT, Go spo dy ni:
MAR TY NA WI TOW SKA, Go spo darz:
KRZYSZ TOF BRZA ZGOŃ, Cze piec: MAR -
CIN GA WEŁ, Ka sper: PIOTR ŁA KO MIK, Ja -
siek: AMIN BEN SA LEM, Ra che la: MAR TA
KĘ DZIO RA, Ma ry na: MAG DA LE NA RÓ -
ŻAŃ SKA, Wid ma: ŁU KASZ GO SŁAW SKI,
Po eta: WOJ CIECH RU SIN, Dzien ni karz:
PA WEŁ KOS, Ksiądz / Nos / Wer ny cho ra:
MI CHAŁ SZWED, Zo sia: EMI LIA NA GÓR -
KA (III ROK). Ze spół:  JA CEK SO TOM SKI
– per ku sja, PA WEŁ RO SIAK – gi ta ra ba s.
Na pi sa na po nad 100 lat te mu sztu ka,
jest ak tu al na, jak ni gdy do tąd. Ude rza
w nas, bo sta wia te sa me py ta nia, któ -
re za da je my so bie my, mło dzi lu dzie,
wcho dzą cy w praw dzi wy świat. 
Za pra sza my  Pań stwa na „We se le”,
ja kie go jesz cze nie wi dzie li ście. Nie -
zwy kłe wi do wi sko, mu zy ka na ży wo
i MY – cze ka my na Was!
Szczęść Bo że Mło dej Pa rze!!!
Bi le ty: 20; 15zł (www.we�se�le�pwst.pl)

16, 18�li�sto�pa�da,�godz. 11.00
15, 17, 19�li�sto�pa�da,�godz. 18.00

sce�na�pWst�Klub�Bu�rza,�ul.�Koł�łą�ta�-
ja 32a�(wej�ście�przez�bra�mę�nr 31)�

pl.�te�atral�ny 4
www teatrlalek.wroclaw.pl

MDk�ŚróD�Mie�Ście�ZaprasZa�ul.�Du�bo�is 5
PRZE GLąD PIO SEN KI PRZED SZKOL NEJ
20�li�sto�pa�da,�godz. 10.00�–�sa�la�wi�do�wi�sko�wa

JE SIEN NY KON CERT – pre zen ta cje ze spo łów MDK Śród mie ście 
25�li�sto�pa�da,�godz. 17.00�–�sa�la�wi�do�wi�sko�wa

AN DRZEJ KO WE WRÓ ŻE NIE – wie czór wróżb
29�li�sto�pa�da,�godz. 16.00�–�sa�la�klu�bo�wa.�na im�pre�zy�wstęp�wol�ny!

uNi�Ver�sY�tet�ŚWia�ta
6�li�sto�pa�da,�godz. 11.00�(3-5�lat)
KRÓL MA CIUŚ I
6�li�sto�pa�da,�godz. 11.30�(6-12�lat)
2xJan, 2 ogo ny u lwa, orzeł i ta jem ni -
cze W. opo wie ści z her bu Wro cła wia 
13�li�sto�pa�da,�godz. 11.00�(3-5�lat)
CZA RO DZIEJ SKIE LU STRA
13�li�sto�pa�da,�godz. 11.30�(6-12�lat)
SPA CER PRZEZ WIE KI – RE NE SANS
20�li�sto�pa�da,�godz. 11.00�(3-5�lat)
ŚWIA TO WA KA RIE RA KRÓ LA ZŁOT KO
20�li�sto�pa�da,�godz. 11.30�(6-12�lat)
WOD NE CZA RY -MA RY
27�li�sto�pa�da,�godz. 11.00�(3-5�lat)
O SMO KU WŁA ŚCI WYM, wi wer nie,
dra ku i mie szań cu mu ze al nym
27�li�sto�pa�da,�g. 11.30�i 15.30
JE DEN ŚLąSK – roz ma ite re li gie
Opła ta: 10 zł. Info. tel. 511 132 287

Mu�zeum�na�ro�do�we�Wrocław

Nie zwy kłe wi do wi sko te atral ne na li -
cen cji War ner Bros.
25�li�sto�pa�da�godz.�12.00,�ha�la�stu�le�cia

www.ma�kro�con�cert.pl

sta�ni�sław�Wy�spiań�ski�
We�se�le�

Przed sta wie nie dy plo mo we stu den -
tów IV r. Wy dzia łu Ak tor skie go PWST

fot. Filip Lupa
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA KERWOODÓW
reż. Wojciech Ziemiański

MICHAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
reż. Wojciech Dąbrowski

LISTOPAD 2010
www.teatrkomedia.com

05.11 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
06.11 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
07.11 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 17.00
10.11 ŚR Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
11.11 CZ Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 16.30
13.11 SO Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.30
14.11 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 16.30
18.11 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
19.11 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
20.11 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
21.11 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
26.11 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
27.11 SO ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
28.11 ND ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 17.00

WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA
Plac Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek - piątek, godz. 9.00-19.00
oraz na 2 godziny przed spektaklami
tel.: 071 335 49 10, 071 344 12 16

Brenda Dixon: Marzena Kopczyńska, Pani Cowper: Emilia
Krakowska, Linda Swan: Iwona Stankiewicz, Sally Ches-
sington: Dorota Wierzbicka–Matarrelli, Pan Jenkins: Ma-
rian Czerski, Wujek George: Edward Kalisz, Pan Forbright:
Radosław Kasiukiewicz, Dr Chapman: Tomasz Lulek, Nor-
man Bassett: Jerzy Mularczyk, Eric Swan: Paweł Okoński

Sztuka opowiada o Eryku Swanie, który do perfekcji opano-
wał sztukę wyłudzania świadczeń z biura opieki społecznej.
Dzięki pomocy wujka George i Normana Bassetta – cudow-
nie rozmnożonego do sześcioosobowej, wielopokoleniowej rodziny ulegającej wszelkim możliwym wypadkom i cierpią-
cej na wszelkie przypadłości i choroby – osiąga roczny dochód 250 tysięcy funtów (bez podatku)! Zaczynają się jednak
kłopoty: m.in. kontrola urzędnika, pana Jenkinsa, który może nie grzeszy bystrością, ale i tak nabiera pewnych podej-
rzeń... Z Jenkinsem może poradzą sobie oszuści, ale nadchodzi kontrola kontroli: jak Nemezis nadciągnie władcza prze-
łożona urzędnika, pani Cowper. Do tego wszystkiego żona Swana posądza męża o transwestytyzm… Dlaczego?

Katerina: Anna Filusz / Marzena Kopczyńska, Mrs. Pot-
ter: Wioletta Jabłońska, Linda Kerwood: Małgorzata Ka-
łuzińska / Beata Rakowska, Dick Kerwood: Wojciech Dą-
browski / Jerzy Mularczyk, Posterunkowy Downs: Rado-
sław Kasiukiewicz / Edward Kalisz, Tom Kerwood: Ma-
riusz Kiljan / Łukasz Płoszajski, Harry Kerwood: Paweł
Okoński / Krzysztof Grębski, Andreas: Edwin Petrykat /
Lech Gwit, Borys: Krzysztof Szponar / Mirosław Zarzycki
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SCENA im. JERZEGO GRZEGO-
RZEWSKIEGO, ul. G. Zapolskiej 3

HAMLET – 4, 5 listopada, godz. 19.00
SEN NOCY LETNIEJ
9,10 listopada, godz. 19.00
PANI Z MORZA
17, 18 listopada, godz. 19.00
ROZISKRZONA NOC
(VERKLÄRTE NACHT)
27, 28 listopada, godz. 18.00

SCENA KAMERALNA, ul. Świdnicka 28
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
4, 5, 6, 7 listopada, godz. 19.00
CZYNNE PONIEDZIAŁKI
MAGIEL SZTUK
8 listopada, godz. 19.00 wstęp wolny
SMYCZ
17, 18, 28, 29, 30 listopada, godz. 19.00
OKNO NA PARLAMENT
19, 20, 21 listopada, godz. 19.00
MAYDAY
24, 25 listopada, godz. 16.00
27 listopada, godz. 17.00
23, 24, 25, 27 listopada, godz. 19.00

SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c

ZIEMIA OBIECANA
19, 20, 21 listopada godz. 19.00

Anna Ilczuk, Marcin Czarnik (fot. Natalia Kabanow)

Adam Cywka (fot. Natalia Kabanow)

KAZIMIERZ I KAROLINA
Ödön von Horváth – reż. Jan Klata
Inscenizacja nieznanej w Polsce sztuki Ödöna von Horvátha – opowieści
o miłości w czasach kryzysu. Autor był „kronikarzem drobnomieszczań-
skiej świadomości” w okresie narastającego faszyzmu. Centralny temat
jego twórczości to walka między jednostką a społeczeństwem, głównym
zaś, na ogół tragikomicznym „bohaterem” było drobnomieszczaństwo,
ludzie zubożali w wyniku inflacji i kryzysu gospodarczego, bezrobotni,
rozczarowani, dlatego szczególnie podatni na populistyczne hasła dema-
gogów. Dzięki zmysłowi obserwacji, wyczuleniu na wymowę szczegółu
i wirtuozerskiemu posługiwaniu się językiem potrafił Horváth w sztukach
ludowych łączyć realizm z pośrednio wyrażanym zjadliwym krytycy-
zmem.

obsada: Kazimierz – MARCIN CZARNIK, Karolina – ANNA ILCZUK, Prezes
Dymek – WIESŁAW CICHY, Sędzia Dzida – MARIAN CZERSKI,
Babiarz – BARTOSZ PORCZYK, Cywek Kosa – MICHAŁ MAJNICZ, Bogna
– PAULINA CHAPKO, Ela – SYLWIA BOROŃ (gościnnie), Mariolka – DO-
MINIKA KOJRO (gościnnie), Ciało chińskie 01/11 – ANDRZEJ WILK, Cia-
ło chińskie 03/11 – JAKUB GIEL, Ciało chińskie 05/11 – MARCIN PEM-
PUŚ, Ciało chińskie 07/11 – EDWIN PETRYKAT, Ciało chińskie 09/11 – TO-
MASZ LULEK, Ze specjalnym udziałem MAĆKA PRUSAKA w roli Ciecia

11, 12, 13, 14 listopada, godz. 19.00, SCENA KAMERALNA, ul. Świdnicka 28

Tragedia składa się z pięciu części, które powstawały w latach 1984-
1987. Jako pierwowzór posłużyła powieść Aleksandra Beka opisująca
walki wokół Moskwy. Wybór tytułu Müller uzasadnił: „To konkretne miej-
sce... To była droga do Moskwy. Jedna z niewielu niezniszczonych dróg,
po której mogły jechać samochody... a więc także i czołgi... [...] To był
punkt, gdzie zatrzymał się niemiecki pochód na Moskwę. A dzisiaj to
oczywiście metafora, odnosząca się zarówno do Pragi, jak i do Berlina:
jedne czołgi jeżdżą więc tam, a inne z powrotem. [...]

25, 26 listopada, godz. 19.00, SCENA NA ŚWIEBODZKIM, pl. Orląt Lwowskich 20c

SZOSA WOŁOKOŁAMSKA Heiner Müller – reż. Barbara Wysocka

dyrektor naczelny i artystyczny
Krzysztof Mieszkowski

WWW.TEATRPOLSKI.WROC.PL
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Ödön von Horváth – reż. Jan Klata
Inscenizacja nieznanej w Polsce sztuki Ödöna von Horvátha – opowieści
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jego twórczości to walka między jednostką a społeczeństwem, głównym
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ludzie zubożali w wyniku inflacji i kryzysu gospodarczego, bezrobotni,
rozczarowani, dlatego szczególnie podatni na populistyczne hasła dema-
gogów. Dzięki zmysłowi obserwacji, wyczuleniu na wymowę szczegółu
i wirtuozerskiemu posługiwaniu się językiem potrafił Horváth w sztukach
ludowych łączyć realizm z pośrednio wyrażanym zjadliwym krytycy-
zmem.
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Dymek – WIESŁAW CICHY, Sędzia Dzida – MARIAN CZERSKI,
Babiarz – BARTOSZ PORCZYK, Cywek Kosa – MICHAŁ MAJNICZ, Bogna
– PAULINA CHAPKO, Ela – SYLWIA BOROŃ (gościnnie), Mariolka – DO-
MINIKA KOJRO (gościnnie), Ciało chińskie 01/11 – ANDRZEJ WILK, Cia-
ło chińskie 03/11 – JAKUB GIEL, Ciało chińskie 05/11 – MARCIN PEM-
PUŚ, Ciało chińskie 07/11 – EDWIN PETRYKAT, Ciało chińskie 09/11 – TO-
MASZ LULEK, Ze specjalnym udziałem MAĆKA PRUSAKA w roli Ciecia

11, 12, 13, 14 listopada, godz. 19.00, SCENA KAMERALNA, ul. Świdnicka 28

Tragedia składa się z pięciu części, które powstawały w latach 1984-
1987. Jako pierwowzór posłużyła powieść Aleksandra Beka opisująca
walki wokół Moskwy. Wybór tytułu Müller uzasadnił: „To konkretne miej-
sce... To była droga do Moskwy. Jedna z niewielu niezniszczonych dróg,
po której mogły jechać samochody... a więc także i czołgi... [...] To był
punkt, gdzie zatrzymał się niemiecki pochód na Moskwę. A dzisiaj to
oczywiście metafora, odnosząca się zarówno do Pragi, jak i do Berlina:
jedne czołgi jeżdżą więc tam, a inne z powrotem. [...]

25, 26 listopada, godz. 19.00, SCENA NA ŚWIEBODZKIM, pl. Orląt Lwowskich 20c

SZOSA WOŁOKOŁAMSKA Heiner Müller – reż. Barbara Wysocka

dyrektor naczelny i artystyczny
Krzysztof Mieszkowski

WWW.TEATRPOLSKI.WROC.PL
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Ja�NusZ�le�ŚNiak�–�cZłO�Wiek�sNeM�cie�Nia
Wy sta wa swo ją pre mie rę mia ła w 2009 r. w Mu zeum Hi sto rii Fo to gra fii w Kra ko wie.
Pre zen to wa ne fo to gra fie po wsta wa ły w la tach 1987-2010. Wśród kil ku dzie się ciu prac
znaj dą się zdję cia czar no -bia łe, barw ne oraz po la ro idy. In spi ra cję do po wsta nia więk -
szo ści sta no wi przy ro da. Nie za leż nie od te go, czy na fo to gra fii uwiecz nio ny zo stał frag -
ment la su, par ku, ogro du czy ar chi tek tu ry, wspól nym mia now ni kiem wszyst kich zdjęć
jest po ja wia ją cy się na nich cień ar ty sty. To wła śnie ów cień sta no wi swo istą au tor ską
„pie częć” fo to gra fii zwa nych le śnia ka mi. Ce chą cha rak te ry stycz ną twór czo ści Ja nu sza
Le śnia ka jest kon tem pla cyj ny cha rak ter je go fo to gra fii, au ra wy ci sze nia, spo ko ju i har -
mo nii. Cień po ja wia ją cy się na zdję ciach moż na in ter pre to wać – idąc tro pem ar ty sty
– ja ko uczło wie cze nie sfo to gra fo wa nej prze strze ni, moż na go rów nież po trak to wać ja -
ko wy raź ne za zna cze nie obec no ści ar ty sty, dla któ re go isto tą twór czo ści nie jest bez -
na mięt ne do ku men to wa nie ota cza ją cej rze czy wi sto ści, ale ujaw nia nie po przez
fo to gra fię su biek tyw nych od czuć i emo cji. 
ja�nusz�le�śniak (ur. 1947 r.) miesz ka w Kra ko wie. Od 1977 ro ku jest człon kiem ZPAF.
Ka rie rę fo to gra ficz ną roz po czy nał od ro bie nia fo to re por ta ży, póź niej eks pe ry men to -
wał z de for ma cją ob ra zu, fo to gra fo wał pej za że oraz znisz czo ną ar chi tek tu rę, aby osta -
tecz nie stwo rzyć swój wła sny, nie po wta rzal ny styl. Zdję cia ar ty sty znaj du ją się
w zbio rach pre sti żo wych mu ze ów na świe cie, ta kich jak m.in. Mu seum of Mo dern Art
w No wym Jor ku – Mo MA (USA), Cen tre of Pho to gra phy w Ge ne wie (Szwaj ca ria), Mu -
seum of Fi ne Arts w Hud son (USA), Bi bliothèque Na tio na le de Fran ce w Pa ry żu (Fran -
cja), Po la ro id Col lec tion w Cam brid ge (USA), New Or le ans Mu seum of Art w N.
Or le anie (USA), Mu zeum Sztu ki w Char ko wie (Ukra ina), , Mu zeum Sztu ki w Ło dzi,
Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu oraz w Mu ze ach w Kra ko wie.

Wer�ni�saż�–�5�li�sto�pa�da,�godz. 17.00�–�DcF�Do�MeK�ro�MaŃ�sKi
pl.�Bp.�nan�kie�ra 8�we�Wro�cła�wiu.�Wy�sta�wa�bę�dzie�czyn�na do 4�grud�nia

tO�MasZ�WO�lak
MA RIAN NA ORAŃ SKA

W MO NO CHRO MIE
Fo to gra fie to w więk szo ści fil mo we fo to -
sy sta no wią ce in te gral ną część pro jek tu
fa bu lar no -do ku men tal ne go re ali zo wa ne -
go przez TVP Wro cław oraz OOKiS we
Wro cła wiu, bę dą ce jed no cze śnie nie za leż -
nym spoj rze niem au to ra na pro ces re ali -
za cji. Mo no chro ma tycz ne fo to gra fie
kon cen tru ją się głów nie na por tre to wa niu
po sta ci wy sty li zo wa nych zgod nie z dzie -
więt na sto wiecz nym ka no nem, ale rów -
nież od sła nia ją prze kro jo wo dzia ła nia
eki py fil mo wej na pla nach zdję cio wych
w Ko tli nie Kłodz kiej i ok. Wro cła wia. 
to�masz�Wo�lak, fo to graf wciąż po szu ku -
ją cy – po wo li wy cho dzą cy z pod zie mia,
pa sjo nat ru cho mych ob ra zów do bre go
ki na, któ re by wa naj więk szą in spi ra cją,
fre elan cer, po dróż nik, ab sol went UWr.
Ga�le�ria�DciK�oKis�–�ry�nek�-ra�tusz 24
Wy�sta�wa�czyn�na do 15�li�sto�pa�da

pi�jal�nia�„Woj�ciech”�Ku�Do�Wa�-zDrÓj
od 16�li�sto�pa�da�do 6�grud�nia

WY KŁAD MAR KA DY ŻEW SKIE GO z cy klu: COL LE GIUM MU SI CUM
Mu�ZYcZ�NY�ŚWiat�Ja�Na�BraHM�sa

COL LE GIUM MU SI CUM. Ta ką na zwę mia ły dzia ła ją ce w cza sach Ja na Se ba stia na Ba -
cha sto wa rzy sze nia me lo ma nów, mu zy ków oraz lu dzi za in te re so wa nych po zna wa -
niem mu zy ki od stro ny teo re tycz nej. 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. Szcze gól ną war to ścią wy kła dów jest
ich sze ro ka per spek ty wa hu ma ni stycz na: uka zy wa ne są związ ki mu zy ki z in ny mi dzie -
dzi na mi sztu ki. Ich au tor, Ma rek Dy żew ski, ko men to wał w II Pro gra mie Pol skie go Ra -
dia i te le wi zji naj więk sze, od by wa ją ce się w na szym kra ju, mię dzy na ro do we fe sti wa le
oraz kon kur sy mu zycz ne. Pro wa dził go ścin ne wy kła dy we wszyst kich pol skich uczel -
niach mu zycz nych, na kil ku uni wer sy te tach. Wy kła dał też w Niem czech, Bel gii, Au -
strii, Ro sji, Fran cji i Hisz pa nii. Był rek to rem wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej.

14�li�sto�pa�da,�godz. 16.00�–�Klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�pl.�Ko�ściusz�ki 9
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W listopaDoWyM�nu�Me�rze�Mie�sięcz�ni�Ka�„oD�ra”:�roz�mo�wy� z a.�rot�fel�dem,�z.�Bu�ja�kiem�
i M.�ho�uel�le�be�cqiem ·�pi�skor�ski�o prze�sie�dle�niach ·�Mark�sow�ski�Ka�pi�tał�na ko�zet�ce ·�po�dróż�sło�nim�-
skie�go�do ro�sji ·�cia�cho�i ofia�ra�–�o ars�ho�mo�ero�ti�ca ·�wier�sze�alek�sie�je�wa�i ro�lan�do ·�8�ar�kusz:
Barszcz�(an�drze�ja)�so�snow�skie�go ·�ni�ke�dla�sło�bo�dzian�ka�i Ko�ściel�scy�dla�Kur�ka

ekO�Glass�fe�sti�Wal 2010
PO PLE NE RO WA WY STA WA 

III MIĘ DZY NA RO DO WE GO PLE NE RU
I SYM PO ZJUM SZKŁA AR TY STYCZ NE GO
Efek ty współ pra cy 11 ar ty stów bę dzie
moż na po dzi wiać pod czas ca łe go cy klu
po ple ne ro wych wy staw or ga ni zo wa nych
w 2011 r. Ser decz nie za pra sza my na wy -
sta wę pre mie ro wą. In for ma cje do stęp ne
są na stro nie or ga ni za to ra:
http://www.okis.pl/eko glass

Mu�zeum�Kar�ko�no�skie�
ul.�Ma�tej�ki 28�w je�le�niej�GÓ�rze
Wy�sta�wa�czyn�na�do 18�li�sto�pa�da

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
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Ha�łas.�Du�że�fi�Gu�rY
Na wy sta wie  pre zen to wa nych jest
ok. 30 prac z lat 2007-2010. Do stwo -
rze nia cy klu za in spi ro wa ły ar ty stę od -
wie dzi ny w la tach 50. XX w. w cer kwi
Bo jań skiej w So fii. W ma łej i ciem nej
świą ty ni Jó ze fa Ha ła sa po ru szy ły wte -
dy mo nu men tal ne ma lo wi dła przed sta -
wia ją ce do na to rów cer kwi. Jak sam
pod kre śla ta wi zy ta to „Waż ne prze ży -
cie, je śli po 45 la tach po wró ci łem
do nie go”. Do tam tych od czuć sprzed
wie lu lat ar ty sta do dał swo je do świad -
cze nie, ja ko ma la rza i ja ko czło wie ka
– miesz kań ca du że go mia sta. 

do 7�li�sto�pa�da�br.
Mu�zeum�sztu�ki�Miesz�czań�skiej

sta�ry�ra�tusz,�ry�nek

WO�Bec�MieJ�sca�i cZa�su...
Uczest ni cy ple ne ru i wy sta wy po ple -
ne ro wej: Bar ba ra Gór niak, Iwo -
na Woj ty cza, Ma rek Ma ru szak, Piotr
No wak, Wa cław Ro piec ki, An drzej
Ru ty na, Je rzy Sa mul ski, An drzej Du -
dek -Dürer. Ple ner od był sie w kwiet -
niu br. w Ko tli nie Kłodz kiej. 

do 14�li�sto�pa�da�br.
Ga�le�ria za sza�fą,�ul.�św.�Mar�ci�na 4�

Dla�cie�Bie�cHcę�BYĆ�Bia�ła
RA HIM BLAK, HU BERT CZE RE POK,
AN DRZEJ KWIET NIEW SKI, DO MI NI KA
ŁA BąDź, TO MASZ MA LEC, JA SMI NA
ME TWA LY, JU LIA ZBO ROW SKA.
Ku ra tor: Pa try cja Si ko ra.
Wy sta wa zbio ro wa to wa rzy szą ca kon -
fe ren cji na uko wej IHS UWr. do ty czy
re flek sji nad pro ble mem in no ści et -
nicz nej, re li gij nej, na ro do wej i moż li -
wo ści (nie moż li wo ści?) dia lo gu
kul tu ro we go w ho mo ge nicz nym spo -
łe czeń stwie, z na ci skiem na re alia
obec ne w Pol sce. Eks po zy cja obej mu -
je pra ce twór ców, któ rzy w swo jej
prak ty ce ar ty stycz nej do ty ka ją te go za -
gad nie nia na róż nych po zio mach.

do 10�li�sto�pa�da�br.
stu�dio�BWa,�ul.�ru�ska 46a

BO�DY�iN�tHe�li�Bra�rY
WY STA WA/CZY TEL NIA/PER FOR MANCE
Te ma tem prze wod nim wystawy jest
książ ka w prze strze ni kul tu ry – ja ko fi -
zycz ny, za pro jek to wa ny obiekt, lecz
rów nież ja ko re kwi zyt wie dzy. 
Ku�ra�to�rzy:� Alek san dra Jach i Ku ba
Woy na row ski.� udział� bio�rą: Mag da
Bu czek, Ju sty na Gry gle wicz, Łu kasz
Ja strub czak, Krzysz tof Kacz ma rek, An -
na Ma ria Karcz mar ska, Woj tek Ko sma,
Ka ta rzy na Kra ko wiak, Ma te usz Ku la,
Ma ciej Li zak, Mi ko łaj Mo skal, Mał go -
rza ta Ma zur, Olof Ols son, Agniesz ka
Pik sa, Sa bi na Su jec ka, Mi ko łaj Tkacz,
Prze mek Tru ściń ski, Zor ka Wol l ny,
Hon za Za moj ski.
Otwar ta for mu ła bi blio te ki znaj dzie
swój wy raz w nie kon wen cjo nal nej
aran ża cji prze strzen nej. Mo bil ne re -
ga ły na książ ki przy bio rą kształt le ża -
nek, schod ków i te tri sów. Dzia ła nia
per for ma tyw ne roz gry wa ją ce się wo -
kół księ go zbio ru bę dą do ty czyć róż -
nych spo so bów opo wia da nia hi sto rii
oraz kon fron to wa nia się z moż li wo -
ścia mi i ogra ni cze nia mi ję zy ka.

do 4�grud�nia�br.
BWa�De�sign,�Świd�nic�ka 2-4�

pa�MięĆ�
Bi�tWY�pOD�GruN�Wal�DeM
Wy sta wa stwo rzo na w ra mach te go -
rocz nych ob cho dów 600-le cia bi twy.
Pre zen to wa ne eks po na ty sta no wią
ma te rial ny wy raz sze ściu stu le ci na ro -
do wej pa mię ci o jed nym z naj więk -
szych pol skich zwy cięstw w hi sto rii.
W Mu zeum Mi li ta riów po ka za ne zo -
sta ły wy bra ne eks po na ty od cza sów
śre dnio wie cza aż do XXI w.
do�14�listopada�br.,�arsenał�Miejski

ul.�cieszyńskiego�9

Ma�cieJ�sta�WiŃ�ski
FO TO GRA FIE „Tu byl cy / Tu ry ści”

Fo to gra fik, ku ra tor wy staw, au tor
pro jek tów ar ty stycz nych. Ar ty sta,
któ ry w zna czą cy spo sób wpły nął
na roz wój pol skiej fo to gra fii. Od 1988
jest człon kiem ZPAF. Wstęp wol ny!

do 17�listopada�br.
oDa�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

il�VaN�Ge�lO�se�cON�DO i re�prO�Bi – OD CI NEK DRU GI
Pro jekt gro ma dzi ar ty stycz ne po sta wy, któ re ko re spon du ją z ory gi nal ną w twór -
czo ści Pier Pa olo Pa so li nie go wi zją do ty czą cą re li gii i re li gij no ści. Ich kon se -
kwen cją są czę sto za ska ku ją ce re in ter pre ta cje do brze zna nych sym bo li
i ujaw nia nie po mi ja nych do tąd zna czeń. Za pro sze ni ar ty ści zaj mu ją się eks plo -
ra cją mar gi ne su – nie tyl ko ka to lic kie go – wy par cia. Ten pro jekt to szcze gól ny
hołd zło żo ny wło skie mu re ży se ro wi. Wy da rze nia w ra mach Il Van ge lo… od -
by wa ją się co ro ku je sie nią we wro cław skiej ga le rii Miesz ka nie Gep per ta. Pro -
jekt zo stał za ini cjo wa ny w 2009 r. po ka za mi fil mo wy mi oraz se rią wy kła dów.

do 10�li�sto�pa�da�br.
Miesz�ka�nie�Gep�per�ta,�ul.�ofiar�oświę�cim�skich 1/2

Gru�pa�sę�DZia�GłóW�NY
czy�li�ola�Ku�biak�&�Ka�ro�li�na�Wik�tor

per�for�man�sy�z lat 2001-2009
Wy sta wa jest nie ty po wą re tro spek ty -
wą, po świę co ną in ten syw nej choć za -
le d wie dzie się cio let niej ka rie rze
gru py Sę dzia Głów ny. Skła da ją się
na nią do ku men ta cje fil mo we jej naj -
waż niej szych per for man ce, au tor sko
opra co wa ne i pod da ne po now ne mu
mon ta żo wi. Au to rem opra wy wi zu al -
nej eks po zy cji jest Ro bert Ru mas.
GO ŚCIE SPE CJAL NI WY STA WY
Gru�pa�łu�huu!�ist nie je od 2005r. W jej
skład wcho dzą Ka ta rzy na Go leń,
Agniesz ka i Na ta lia Rzeź niak oraz Ka ri -
na Ma ru siń ska, ab sol went ki wro cław -
skiej ASP. De biu to wa ły jesz cze pod czas
stu diów. Zaj mu ją się per for man ce,
hap pe nin giem i ak cja mi pa ra te atral ny -
mi, łą czą cą róż ne dzie dzi ny sztu ki tj. te -
atr, po ezja, ce ra mi ka, ta niec, film.

per�for�mans�Gru�py�łu�huu!
5�li�sto�pa�da,�godz. 18.00

Wy�sta�wa�czyn�na�do 28�li�sto�pa�da�br.
BWa�awan�gar�da,�ul.�Wi�ta�stwo�sza 32

BO�że�Na�pO�tOcZ�NY
PRO TRA HO – WI ZE RUN KI

do�12�li�sto�pa�da
Ga�le�ria�ca�-ffe�pod spód�ni�cą

oDt�Świa�to�wid,�ul.�sem�po�łow�skiej 54a
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piOtr�klOcZkOWski�Fotografie z Wietnamu
Z WIZYTą U WUJA HO - SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA WIETNAMU

Autor w swoich fotograficznych podróżach odwiedził Australię, Tajlandię,
Japonię, Indie i ostatnio – Wietnam, czego owoce prezentuje na stronie
internetowej www.glasser.net.pl. Swoje prace publikował w wydawnictwach
krajowych (m.in. w Fotokurierze, Poznaj Świat, Foto), jak i zagranicznych
(Amateur Photographer, Global Travel i Foto Magazin).

Wernisaż�30�października,�(do�30.Xi.)
cK�za�MeK,�pl.�Świę�to�jań�ski 1,�Wro�cław�–�le�śni�ca

Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydani luk.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

fOtOGrafia�DZikieJ�prZYrODY�2009
Prezentowane fotografie to zwycięskie prace z prestiżowego i największego
na świecie konkursu fotografii przyrodniczej , który od 1964 r. wspólnie
organizuje BBC Wildlife Magazin oraz Natural History Museum w Londynie.
Na wystawę składają się 95 zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w 14
kategoriach.  Zostały one wybrane z ponad 43 tys. fotografii, jakie na konkurs
przysłało 3700 fotografów z 94 krajów. Po raz drugi wśród nagrodzonych
zdjęć są aż 3 zdjęcia z Polski.  
Wystawa�czynna�od�4�do�28�listopada,�Muzeum�sztuki�Mieszczańskiej,�stary�ratusz

Fot. Javi Montes. Lot kani rudej

aN�Na ku�te�ra�PA PIE RO WA MI ŁOŚĆ, czy li dzień PO...
An na Ku te ra w swo im naj now szym pro jek cie mul ti me dial nym PA PIE RO WA
MI ŁOŚĆ, czy li dzień po... ob na ża roz licz ne sła bo ści czło wie ka do by kon sump -
cjo ni zmu, ba wi się fe ty sza mi „na ło go we go wi dza”. Pre tek stem do tej „za ba -
wy”, a za ra zem jej przed mio tem sta je się ga ze ta. Ar tyst ka – i tym ra zem
prze wrot nie – znaj du je in spi ra cję w czymś tak zwy czaj nym, jak wy ci nek pra -
so wy, frag ment zdję cia z ko lo ro we go cza so pi sma, i sta wia fi lo zo ficz ne py ta -
nia o czas, pięk no, toż sa mość…

Ga brie la Dra gun
An na Ku te ra (ab sol went ka wro cław skiej PWSSP 1977) zaj mu je się sztu ką mul -
ti me dial ną. Wśród dzie dzin jej ar ty stycz nej ak tyw no ści znaj du ją się film, wi deo,
fo to gra fia, ma lar stwo, in sta la cja i sztu ka per for man ce.  

Wernisaż 26�listopada,�godz. 18.00,�(do 17.Xii.)
Ga�le�ria�entropia,�ul.�rzeź�ni�cza 4�(www.en�tro�pia.art.pl)
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www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa, czwartek, piątek: 10.00-16.00

sobota, niedziela: 10.00-17.00
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: wtorek-niedziela 9.00-16.00

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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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: wtorek-niedziela 9.00-16.00

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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Ja�cek�JO�Ost�Be�reNs
WEJŚCIA -WYJŚCIA Gra fi ka, me dia

Wystawa, to wiel ko for ma to we gra fi ki wy wodzące go się
z Górne go Śląska ar ty sty, który – idąc za głosem ser ca – za -
miesz kał� we Wrocławiu. Je go in try gujące pra ce składają się
z wie lu nakładających się na sie bie ma tryc – warstw.
Głównym ma te riałem, który pod da ny zo stał� dal szej ar ty -
stycz nej obróbce, jest fo to gra fia, sta no wiąca je dy nie pre -
tekst do po wsta nia ob ra zu. Do dat ko wo po ja wiają� się
ele men ty ma lar skie, które są� do pełnie niem ob ra zu fo to gra -
ficz ne go. Następnym eta pem działania ar ty sty było two rze -
nie re lie fu – tłoku, który po wstał� w miej scu, o którym
opo wia da gra fi ka. Au tor uzy skał� dzięki te mu ro dzaj fak tu ry.
Ostat nim eta pem pra cy był� druk z ma tryc gip so wych – gip -
so ryt ko lo ro wy, który sta no wi warstwę od nosząc� się do ar -
chi wal nych za piskůw fo to gra ficz nych.

Wer�ni�saż 8�li�sto�pa�da,�godz. 19.00�(do�3.Xii.)
Ga�le�ria�im�part,�cs�im�part,�ul.�Mazowiecka�17

Wy sta wa Bar ba ry Ma li szew skiej, wro cła wian ki, ama tor ki fo to gra fii pik to rial nej,
to  kon ty nu acja jej po przed nich wy staw – Obec ność i Ży cie in tym ne ma ne ki -
nów. Pik to ria lizm i sym bo lizm prac Bar ba ry Ma li szew skiej da ją sze ro kie po le
dla wy obraź ni wraż li we go od bior cy.  Oni rycz ne ob ra zy ma lo wa ne obiek ty wem
opo wia da ją o prze mi ja niu ży cia, za tra ca niu war to ści i upad ku kla sy miesz czań -
skiej – zbio ro we go no śni ka sze ro ko po ję tej kul tu ry. Zja wi ska te; bę dą ce tre ścią
opo wia dań Bru no na Schul za, sta ły się in spi ra cją dla prac au tor ki, któ ra ope ru -
jąc sym bo lem, ko lo rem i świa tłem na wią zu je do je go „Skle pów cy na mo no -
wych”, a szcze gól nie do opo wia da nia „Uli ca kro ko dy li”. Tak jak opo wia da nia
Schul za nie są czy stą au to bio gra fią, lecz zde for mo wa ną przez je go wy obraź nię
po etyc ką pro zą, tak i fo to gra fie Bar ba ry Ma li szew skiej nie są fo to gra fia mi do -
ku men tu ją cy mi „„tu i te raz”, lecz prze ni ka ją cy mi się ka dra mi, któ re po je dyn czo
„gdzieś i kie dyś” ist nia ły bądź ist nie ją, a te raz – tak jak we śnie – kreu ją no wą,
wy ima gi no wa ną rze czy wi stość na sy co ną emo cja mi. Są opo wia da niem o tym,
ja ki świat wi dzi au tor ka ocza mi swo jej wy obraź ni, peł ne emo cji i prze my śleń. 

Wy�sta�wa�czyn�na�do koń�ca�grud�nia,�DBp�–�i pię�tro,�ry�nek 59

BarBara�MalisZeWska�NIC NOWEGO, PANIE SCHULZ, CZYLI ESEJ O PRZEMIJANIU

pa�Weł�li�sek�GE STY MA LAR SKIE
CROSS_VS jest po my słem wro cław skie go ar ty sty Paw -
ła Li ska opar tym na eks pe ry men tach trans ko do wa -
nia V (View) ob ra zu i S (So und) dźwię ku. Obraz
ma lo wa ny li ve za mie nia ny jest na kom po zy cję dźwie ko -
wą. Isto tą jest ode rwa nie się od przy zwy cza je nia kom -
po no wa nia ob ra zu w opar ciu o wi zu al ność. W tym
eks pe ry men cie po po sta wie niu pierw szej pla my i wy wo -
ła niu tym sa mym pierw szej la wi ny dźwię ku ar ty stę de -
ter mi nu je sły sza ny dźwięk a nie es te ty ka ob ra zu. To
do nie go do pa so wu je ko lej ne ru chy i do bór ko lo ry sty ki.
W ra mach pro jek tu Pa weł Li sek bę dzie pró bo wał spe ku -
lo wać war to ścią en tro pii. Ja ki mi środ ka mi ar ty sta te go
do ko na zo ba czyć bę dzie moż na w Ga le rii En tro pia.
Do pro jek tu za pro szo ny zo stał So und Fac to ry String Qu -
ar tet w skła dzie: Alek san dra Paw łow ska – I skrzyp ce, Da -
riusz Ja kub czyk – II skrzyp ce, Pau li na Lu lek – al tów ka,
Ka ta rzy na Wro na – wio lon cze la. Wstęp wolny!
Ko or dy na tor pro jek tu: An drzej Re rak

23�listopada,�godz. 18.00
Ga�le�ria�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4�www.en�tro�pia.art.pl
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100�lat�uczel�ni�tech�nicz�nych�We�Wro�cła�Wiu
Wy�sta�wa�czyn�na do 28�li�sto�pa�da 2010

www.ma.wroc.pl

aN�Drea�pal�la�DiO 500
An drea Pal la dio (1508-1580) był naj bar dziej wpły wo -
wym ar chi tek tem ostat nich stu le ci. To jed na z głów -
nych po sta ci w hi sto rii ar chi tek tu ry, łą czą ca sztu kę
an tycz ną z bie gło ścią kon struk cyj ną póź ne go śre dnio -
wie cza oraz z ro sną cym za po trze bo wa niem na re pre -
zen ta cyj ną ar chi tek tu rę miesz kal ną współ cze snych
mu cza sów. W swo ich stu diach ru in i an tycz nych
pism o ar chi tek tu rze Pal la dio zwra ca szcze gól ną uwa -
gę na świat grec ki i rzym ski. Wy sta wa za wie ra kil ka -
na ście wiel ko for ma to wych fo to gra fii naj słyn niej szych
dzieł wiel kie go ar chi tek ta.

Wy�sta�wa�czyn�na do 21�li�sto�pa�da 2010

Ga�le�ria�JeD�Ne�GO�prO�Jek�tu
OPE RA WRO CŁAW SKA ZE SCE Ną LET NIą

Od kil ku -, kil ku na stu lat wro cław skie pla ce – Do mi ni -
kań ski, Grun waldz ki oraz Be ma – pod da wa ne są me -
ta mor fo zie. Wraz z no wo wy bu do wa ny mi ku ba tu ra mi
zmie nia się ich ar chi tek to nicz ny wy raz. Nie zmien na
po zo sta je za sad ni cza funk cja – miej skie go wę zła ko -
mu ni ka cyj ne go. Na to miast Plac Wol no ści ma szan sę
prze obra zić się w praw dzi wie no wo cze sny sa lon
i przy ja zną prze chod niom prze strzeń pu blicz ną. Tu,
vis -a -vis już re ali zo wa nej sa li kon cer to wej (APA KA)
po wsta nie atrak cyj ny obiekt dla ope ry. Z je go au to ra -
mi – Bo gu sła wem Wow rzecz ką, Mi cha łem Tel le rem
i Ka ta rzy ną Ra dec ką – spo tka my się 4 li sto pa da.

4�li�sto�pa�da,�godz. 17.30

ar�cHi�tek�tu�ra�WO�kół�Nas
sta�re�i no�We�–�Warsz�ta�ty�Dla�Dzie�ci

Spo tka nie z ar chi tek tem po świę co ne pro ble mo wi
uzu peł nia nia za byt ko wej za bu do wy Wro cła wia no wą
ar chi tek tu rą. Pro jekt ad re so wa ny do dzie ci w wie ku
od 7 do 12 lat. Za pi sy: agniesz ka.go la@ma.wroc.pl.
Za ję cia są bez płat ne.

21�li�sto�pa�da,�godz. 11.00

Ma�rY�la�sO�Bek�
TAL LER: OBIEKT -UBRA NIE

Pod no sze nie mo dy do ran gi sztu ki i wpro wa dza nie jej
do mu ze ów sta ło się fak tem. Pro jekt Ma ry li So bek do -
sko na le wpi su je się w ten pro ces, pre zen tu jąc pra ce
znaj du ją ce się na po gra ni czu dwóch dys cy plin: ar chi -
tek tu ry i mo dy. W 2009 ro ku au tor ka od by ła po dróż
do kra iny Do go nów, gdzie od wie dzi ła wie le wio sek,
ob ser wo wa ła lo kal ną kul tu rę, zwłasz cza ar chi tek tu rę,
przy wo żąc set ki fo to gra fii i no te sy wy peł nio ne no tat -
ka mi i ob ser wa cja mi. Efek tem owej po dró ży jest se -
ria pro jek tów ubrań, in spi ro wa nych nie za chod nią
es te ty ką ar chi tek to nicz ną. Eks po zy cja, pre zen to wa na
wcze śniej w Cen trum Kul tu ry Ma ison neu ve w Mont -
re alu, ma cha rak ter in ter dy scy pli nar ny: od wo łu je się
do tań ca, sztu ki wi deo i fo to gra fii.

Wy�sta�wa�czyn�na do 21�li�sto�pa�da 2010

car�lO�scar�pa:�PRO JEK TY DLA TE ATRU
PRZE STRZE NIE MIESZ KAL NE

Car lo Scar pa był jed ną z naj bar dziej wszech stron nych
i zna czą cych po sta ci ar chi tek tu ry XX w. Je go stu dia
pro jek to we obej mo wa ły róż no rod ne dzie dzi ny: od po -
miesz czeń miesz kal nych po prze strze nie mu ze al ne,
aran ża cje wy staw i sztu kę de si gnu. Eks po zy cja przy -
bli ża dwa zna czą ce mo ty wy je go twór czo ści: pro jek -
ty prze zna czo ne dla te atrów oraz kon cep cje do mów
i wil li dla we nec kich zle ce nio daw ców. 
Ta część wy sta wy za wie ra 51 wła sno ręcz nych ry sun -
ków, z któ rych więk szość nie by ła ni gdzie wcze śniej
pu bli ko wa na. Po dob nie jest z pro jek ta mi prze zna czo -
ny mi dla te atrów – ma ły zbiór pre zen to wa nych ry sun -
ków to nie pu bli ko wa ne do tej po ry kon cep cje,
z któ rych żad na nie do cze ka ła re ali za cji. Sta no wią one
jed nak wy raz wy jąt ko wej fan ta zji, bo gac twa po my -
słów i ogrom nej in tu icji ar chi tek to nicz nej, ja ka ce cho -
wa ła ca łą twór czość Car lo Scar py. 

Wy�sta�wa�czyn�na do 21�li�sto�pa�da 2010
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aNa�sta�ZY�B.�Wi�ŚNieW�ski
PO ST CON TEM PO RA RY ART
ze�zbio�rów�an�drze�ja�Mi�ta�na

„To nie mo der nizm ani post mo der -
nizm, to po współ cze sność” mó wi au -
tor. Cy tu jąc Prze my sła wa Kwie ka
kon cep cja sztu ki Ana sta ze go B. Wi -
śniew skie go, wy wo dzi się z prak ty ko -
wa nej wcze śniej teo rii „ta pe ar tu”.
„Jest pro po zy cją po mo stu mię dzy
kla sycz ną awan gar dą a sztu ką przy -
szło ści”. Sam au tor mó wi: „pro mu ję
sztu kę po współ cze sną w śro do wi sku
cał ko wi cie za nie dba nym”
ku ra tor: An drzej Mi tan
współ pra ca: Ja cek Czap czyń ski

otwar�cie 9�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
(19.�Xi)�www.en�tro�pia.art.pl

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

aN�Na MicH�Nie�WicZ

TKA NI NA
Stu dio wa ła na PWSSP Wro cław i ASP
War sza wa. Uzy ska ła dy plom z wy róż -
nie niem (1978) w pra c. prof. W. Sa -
dleya – tka ni na i w pra cow ni prof. T.
Do mi ni ka – ma lar stwo.  Zaj mu je się
tka ni ną ar ty stycz ną i ma lar stwem
ścien nym. „Tym co od daw na fa scy no -
wa ło mnie w sta rych tka ni nach to pro -
ces de struk cji, któ rym, si łą rze czy,
ule ga ją. Uży wa nie ich nisz czy struk tu -
rę, za cie ra mi ster ne splo ty. Spło wia łe
ko lo ry prze sta ją być czy tel ne. Sta ją się
swo im wła snym po wi do kiem. W pre -
zen to wa nych pra cach chcia łam uzy -
skać no wą ja kość in ter pre tu jąc to, co
znisz czo ne, da jąc dru gie, no we – no -
wo cze sne – ży cie sta rej tka ni nie.” 

do 24�li�sto�pa�da�br.

Ma�ria�t.�cHOJ�Nac�ka

POR TRET RO DZIN NY: Z cy klu rę ce
Wy�sta�wę�mo�im�dzie�ciom�i wnu�kom
po�świę�cam. M. T. Choj nac ka
Ma ria Te re sa Choj nac ka pro po nu je
wi dzo wi nie zwy kły cykl tka nin uni ka -
to wych pt. Por tret ro dzin ny. Ar tyst ka
za re je stro wa ła  - rę ce. Cykl roz po czął
się w 2004 ro ku, pra cą za ty tu ło wa ną
„Rę ce Ja ku ba”. Od tam tej po ry po -
wsta ło oko ło 30 prac uka zu ją cych
dło nie – naj bliż szych człon ków ro dzi -
ny, przy ja ciół, par mał żeń skich i wie -
lu ar ty stów tka czy. Zja wi ska ge stów
i spe cy ficz nej sym bo li ki za ist nia ły
dzię ki in te rak cji. Eks po zy cja za dzi wia
i zmu sza do re flek sji i dys ku sji.
Za pra sza my wstęp wol ny!
Wer�ni�saż 26�li�sto�pa�da,�godz. 17.00

(do 18. i. 2011)

Wy�sta�wy�to�wa�rzy�szą�ca 13.�Mię�dzy�na�ro�do�we�mu�trien�na�le�tka�ni�ny�łódź 2010�
Ga�le�ria�tKac�Ka�na jat�Kach,�ul.�sta�re�jat�ki 19-23�(www.ga�le�ria.md4.pl)

OpO�WieDZ�Mi�O tYM
Wy sta wa sta no wi pod su mo wa nie
wy jaz du do To ska ni, na któ ry Ga le ria
Art trakt za pro si ła w czerw cu 2010
ośmiu mło dych ar ty stów: Ba�się�Bań�-
dę,� Gru�pę� pa�ra� (Ku�ba� Bu�dzyń�ski
i Mo�ni�ka� Wa�ra�xa),� an�nę� pa�nek,
Kon�ra�da� pu�sto�łę,� jar�ka� je�sch�ke,
ra�fa�ła�Wil�ka,�Wojt�ka�zie�mil�skie�go.
Wy jazd miał być cza sem dys ku sji, in -
spi ra cji i pra cy twór czej. Jed nym
z za ło żeń „Pro jek tu to skań skie go”
by ło stwo rze nie sy tu acji w któ rej do -
cho dzi do bez po śred niej re la cji ar ty -
sta -ar ty sta. (...) O czym za tem
opo wia da ją nam ar ty ści? Wy sta wa ta
jest w du żej mie rze opo wie ścią o po -
dró ży, o spo tka niu, po zna niu, wła -
snym wspo mnie niu dzie ciń stwa. 

Wer�ni�saż 9�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
(do 22.�Xi)�Ga�le�ria�art�trakt
ul�ofiar�oświe�cim�skich 1/1

Ma�il�us�art�
Pra ce po nad 170 ar ty stów ma il ar tu
z 27 kra jów świa ta. Sze ro ki prze krój
geo gra ficz ny oraz du że zróż ni co wa nie
for mal ne prac spra wia ją, że obok sie -
bie wy stę pu ją prze two rzo ne ar ty stycz -
nie: ko la że, fo to gra fie, gra fi ki kom
pu te ro we, akwa re le, mp3, za pi sy nu -
to we, zi ny. Pra ce na de sła li za rów no
na sto let ni twór cy sztu ki ma ilar to wej,
jak i pro fe sjo nal ni ar ty ści.
do 30�li�sto�pa�da�br.�(pn-nd,�g. 10-18.00

cK�za�MeK�pl.�Świę�to�jań�ski 1

Od 10 lat Grze gorz pro wa dzi edu ka cję pla stycz ną tak że w ra mach au tor skie -
go pro gra mu MA IL -ART -SCHO OL. Co rocz nie za -
da je swo im uczniom te mat na wak cje, za chę ca jąc
ich do pla stycz nych dzia łań pod czas wa ka cyj nych
wo ja ży, w któ rych tak że on – na uczy ciel bie rze
udział, prze no sząc na pa pier lub płót no swo je
wra że nia z wa ka cji. Efek tem wspól nej pra cy mi -
strza Bed na rza i je go uczniów jest pięk na ko re -
spon den cja, bo ga ta w sza tę ma lar ską
i ry sun ko wą, któ ra jest wy ra zem nie zwy kłej wię zi
łą czą cej wraż li wych lu dzi.
Pra cow nia Pla stycz na Re ja 17 jest ma gicz nym miej -
scem na ma pie kul tu ral nej Wro cła wia. Dzię ki Grze -
go rzo wi Bed na rzo wi – in struk to ro wi, któ ry
w cu dow nie umie jęt ny spo sób po tra fi za ra żać swo -
ją pa sją mło dych, z Pra cow ni wy szło w świat wie lu
wy cho wan ków, któ rzy na sta łe zwią za li swo je za wo -
do we i oso bi ste ży cie ze sztu ka mi pięk ny mi. W tym
ro ku pra cow nia ob cho dzi 30-le cie dzia łal no ści.

Wer�ni�saż 19�li�sto�pa�da,�godz. 18.00,�(do 4. Xii.)
Ga�le�ria�MDK�Śród�mie�ście,�Wro�cław�ul.�Du�bo�is 5
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kat�ka�sZMO�rąG�
BE ŻE – OSWO IĆ – RÓ ŻE

Pro jekt fo to gra ficz ny zre ali zo wa ny ja -
ko for ma oswa ja nia ko lo ru. Róż ne in -
ten syw no ści be żo-ró ży sta no wią
ga mę barw nie obec nych w gar de ro -
bach i zdję ciach po my sło daw czyń
– fo to graf ki Ka ta rzy ny Szmo rąg i pro -
jek tant ki Do mi ni ki Gem biak. I to wła -
śnie ko lor stał się głów nym
bo ha te rem. Uka zu je swo je no wo cze -
sne ob li cze. Okieł zna ny zde cy do wa -
nym ma ki ja żem i ar ty stycz nym
ucze sa niem. Fry zu ry: Mar ta Ro bak,
ma ki jaż: An ja Pio trow ska.
Wer�ni�saż 26�li�sto�pa�da,�godz. 19.00

(do 31. Xii.)
Ga�le�ria�za�MeK�w cK�za�MeK

pl.�Świę�to�jań�ski 1,�Wro�cław�–�le�śni�ca

aN�Na�raŹ�Ni�kie�WicZ
PA PIE RO WE MA RZE NIA – li ścia ki

na pa pie rze czer pa nym
Stu dent ka Aka de mii Sztu ki Trze cie go
Wie ku, uczest nicz ka warsz ta tów z pa -
pie ru czer pa ne go, fa scy nu je ją szcze -
gól nie sta ra tech no lo gia XVIII -w.
pa pier ni w Dusz ni kach Zdro ju. Swo -
je pra ce Pa ni An na wy ko nu je
pod okiem ar ty sty pla sty ka p. Kry sty -
ny Dyr dy -Kor ty ki. Do dat ko wą pa sją
au tor ki jest szkło – od ma łych form
po przez du że i prze strzen ne.

8�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
sa�lo�nik�trzech�Muz,�ul.�za�wal�na 7

do 30.Xi.,�w pn,�śr,�pt,�w g. 16-20.00

pa�Weł�Ja�ku�BO�WicZ
Wy sta wa po nad stu ręcz nie ma lo wa -
nych ko pert, któ re moż na śmia ło za -
kwa li fi ko wać do nur tu ma il ar tu. Ich
au to rem jest Pa weł Ja ku bo wicz (1906-
1987). Ko per ty skry wa ły ko re spon den -
cję do przy ja ciół i ro dzi ny, a przede
wszyst kim do cór ki Ja ni ny. Oj ciec i cór -
ka pi sa li do sie bie przez lat kil ka dzie -
siąt, kil ka ra zy w ty go dniu.
List – przed miot ma te rial ny, na ma cal -
ny, któ ry moż na wziąć do rę ki i po czuć
choć ilu zo rycz ną bli skość z nadaw cą.
Kart ka pa pie ru, ze swo ją fak tu rą i ko lo -
rem, cha rak ter pi sma od zwier cie dla ją -
cy oso bo wość i na strój au to ra oraz
wszyst kie śla dy rze czy wi sto ści.
W przy pad ku li stów Paw ła Ja ku bo wi -
cza – nie zwy kła ko per ta, mi ni -dzie ło
sztu ki z pej za żem na ma lo wa nym akwa -
re la mi lub sub tel nym, de li kat nym szki -
cem przed sta wia ją cym któ ryś
z miej skich za kąt ków. Te ko per ty sta -
no wi ły swo istą kro ni kę wy jąt ko wych
miejsc, któ re zwie dzał ar ty sta.

do 21�li�sto�pa�da�br.
Mu�zeum�pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji

ul.�z.�Kra�siń�skie�go 1

prZe�MY�sła�W�Gap�ski�
TRY UMF WO LI Ma lar stwo

Du alizm, kre acjo nizm, trau ma tyzm
i „od lo to wość” to sło wa klu czo we
otwie ra ją ce drzwi wy obraź ni ma lar -
skiej Prze my sła wa Gap skie go, za któ -
ry mi zo ba czyć moż na wie le
frag men tów ludz kiej na tu ry. 41-let ni
wro cła wia nin, sa mo uk i pa sjo nat sztu -
ki od 2000 ro ku ma lu je na szkle
i drew nie ob ra zy do ty czą ce ciem nej
i ja snej stro ny psy chi ki czło wie ka. Kre -
acjo nizm ar ty sty prze ja wia się w zmia -
nie za sta nej rze czy wi sto ści przez jej
upięk sze nie oraz no wa tor skie kształ -
to wa nie prze strze ni ma lar skiej. Wal ka
do bra ze złem, sza leń stwo i ra cjo nal -
ność oraz rze czy wi stość i fan ta zja są
ulu bio ny mi te ma ta mi ob ra zów Prze -
my sła wa Gap skie go. Po mi mo czę sto
pe sy mi stycz nej wy mo wy dzieł, prze -
bi ja się tak że prze ko na nie, że nie
wszyst ko jest złe, smut ne i bez na dziej -
ne, po nie waż ludz kie moż li wo ści wy -
kra cza ją znacz nie da lej, szu ka jąc
od wiecz nej dro gi do szczę ścia, wia ry,
na dziei i mi ło ści.
Wernisaż�12�listopada, godz. 17.00

(wt-pt,�11.00-18.00)
Ga�le�ria�art�-si�de, ul.�le�le�we�la��17

Da�MiaN�cHrO�Bak
LON DYN – MIA STO W AN GLII 

W ra mach wy sta wy po ka za nych zo -
sta nie 22 czar no-bia łych fo to gra fii
po wsta łych w Lon dy nie na prze strze -
ni ostat nich 4 lat. Da mian Chro bak,
miesz ka w Lon dy nie. W do rob ku ar -
ty stycz nym ma wy sta wy in dy wi du al -
ne i zbio ro we oraz pu bli ka cje
w pol skiej, an giel skiej i ame ry kań -
skiej pra sie. W tym ro ku zo stał człon -
kiem ZPAF. W swo ich ka drach
re je stru je co dzien ność, bo to ona, jak
twier dzi „ota cza nas przez więk szość
na sze go cza su, tym cza sem le d wo ją
za uwa ża my”. Sta ra się do wieść, że
tzw. „zwy kłe” mo men ty w ży ciu też
mo gą być in te re su ją ce, za baw ne,
gro te sko we i wie ko pom ne.
Wer�ni�saż 19�li�sto�pa�da,�godz. 18.00

(do 15.�Xii)
oDa�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

MIĘ DZY NA RO DO WY 
kON�kurs�rY�suN�ku

IV EDY CJA 2009
Du żo ry sun ku – For mat nr 58, 2010
Wer�ni�saż 6�li�sto�pa�da,�godz. 16.30

od 30�paź�dzier�ni�ka�do 28�li�sto�pa�da�br.
Wał�brzy�ska�Ga�le�ria�sztu�ki

BWa�za�mek�Książ
Paweł Ja ku bo wi cz
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Ma�łe�iN�stru�MeN�tY
Gra�Ją�cHO�pi�Na
FE NO MEN TOY PIA NO

RA DOŚĆ EKS PE RY MEN TU 
kon�cert�|�pra�pre�mie�ra�książ�ki�|�wy�sta�wa
Klu czem w tym wie lo wąt ko wym pro -
jek cie jest toy pia no – przed miot za -
ska ku ją cy, za baw ka, a jed no cze śnie
po waż ny in stru ment wy ko rzy sty wa ny
przez współ cze snych mu zy ków i kom -
po zy to rów. To wła śnie ma łe for te pia ny
i pia ni na, w po kaź nej licz bie dwu dzie -
stu roż nych eg zem pla rzy, roz brzmie -
wa ją na no wej pły cie gru py Ma łe
In stru men ty. Mu zy cy in ter pre tu ją
utwo ry Cho pi na w spo sób od kryw czy
i no wa tor ski, się ga jąc po ta kie środ ki
wy ra zu, po któ re – w kon tek ście Cho -
pi na – w ta kim wy mia rze nie się gnął
nikt na świe cie.
Toy pia no jest też bo ha te rem książ ki
(wy daw nic two FOR MAT) – szcze gó ło -
we go opra co wa nia świa to wej kul tu ry
mu zycz nej zwią za nej z tym in stru men -
tem, uzu peł nio ne go o część al bu mo -
wą pre zen tu ją cą pra wie pięć dzie siąt
róż nych eg zem pla rzy, po cho dzą cych
głów nie z ko lek cji li de ra ze spo łu Paw -
ła Ro mań czu ka. (Do ro ta Har twich)
O pro jek cie AU DIO_EN TRO PIA
Au dio En tro pia to prze strzeń prze zna -
czo na dla dzia łań, któ rych pod sta wo -
wym ele men tem jest dźwięk. Dźwięk
wie lo znacz ny, prze ci na ją cy róż ne me -
dia, do stęp ny w dzia ła niu, ge ście lub
in sta la cji. Je go gra ni cę okre śla na sza
wy obraź nia i pra wa fi zy ki. Jest to 10
zda rze nie z te go cy klu. Wstęp wolny!
Ku ra to rzy: Ma ciek Bą czyk, Ma riusz Jod ko

2�listopada�godz. 18.00�(do�5.Xi)
Ga�le�ria�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

li�sto�paD 2010
ZA DUSZ KI JAZ ZO WE
2.11.�godz. 20.00
Impart. Wstęp wolny!

PRZED PRE MIE Rą – Jan Po pra wa
i Bo gu sław Sob czuk re ko men du ją
4.11.�godz. 19.00
Te atr Pio sen ki. Bi le ty: 10 zł 

STA RE DO BRE MAŁ ŻEŃ STWO
7.11.�godz. 18.00 Bi le ty: 35/40 zł

JA CEK JO OST BE RENS
Wej ścia -Wyj ścia – wy sta wa
8.11.�godz. 19.00
Ga le ria Im pArt. Wstęp wol ny!

MÓJ BO SKI ROZ WÓD – mo no dram
w wy ko na niu Kry sty ny Pod le skiej
9.11.�godz. 19.00
Im part. Bi le ty: 25 zł / 20 zł

MO NI KA GRUSZ CZYŃ SKA 
Cie płe prze bo je na zim ne wie czo ry
12.11.�godz. 19.00
Te atr Pio sen ki. Bi le ty: 10 i 15 zł 

MI CHAŁ BA JOR – pio sen ki
Mar ka Gre chu ty i Jo na sza Ko fty
14.11.�godz. 18.00
Im part. Bi le ty: 55/45 zł 

LAST MI NU TE 
Ko niecz na, Ko cha now ski
18.11.�godz. 19.00
Te atr Pio sen ki. Bi le ty: 10 zł i 15 zł 

WARSZ TA TY TA NECZ NE
Z IRE Ną LI PIŃ SKą
20.11.�godz. 11.00�Im part 

JA NUSZ RA DEK - Gdzieś -po -mię dzy
20.11.�godz. 19.00
Te atr Pio sen ki. Bi le ty: 50 i 45 zł 

AN NA MA RIA JO PEK 
kon cert So unds of Ha iku
22.11.�godz. 20.00
Im part. Bi le ty: 150, 140, 120, 100 zł 

MA REK DY JAK 
pro mo cja pły ty TE RAZ
25.11.�godz. 19.00
Te atr Pio sen ki. Bi le ty: 20 i 25 zł 

RAZ, DWA, TRZY...
kon cert an drzej ko wy
30.11�godz. 19.00
Im part. Bi le ty: 50 i 40 zł

MOYa�BreN�NaN�CLAN NAD
Pierw szy głos le gen dar nej ir landz kiej
gru py CLAN NAD. Ze spół utwo rzy ło
ro dzeń stwo Ma ire (Moya), Pol i Cia -
ran Bren nan oraz ich wu jo wie Pa dra -
ig i No el Du gan no wie pod ko niec
lat 60. Gru pa zy ska ła mię dzy na ro do -
wą sła wę dzię ki ta kim al bu mom, jak
Ma gi cal Ring, Le gend, Ma cal la czy Lo -
re. Ich mu zy ka to wa rzy szy ła se ria lo wi
Ro bin z Sher wo od, fil mom Atlan tic
Re alm (film przy rod ni czy) oraz Ostat -
ni Mo hi ka nin. Świa to wą sła wę zdo by -
ła rów nież młod sza sio stra ar tyst ki,
Eith ne Bren nan, zna na ja ko Enya.
Od 1992 ro ku Moya Bren nan pro wa -
dzi ka rie rę so lo wą. Na gra ła do tąd 10
au tor skich al bu mów. Śpie wa ła i na -
gry wa ła wspól nie z naj więk szy mi sła -
wa mi mu zy ki świa to wej, otrzymała
no mi nację do ame ry kań skiej na gro dy
mu zycz nej Gram my. Na jej pły tach
usły szeć moż na pio sen ki in spi ro wa ne
fol kiem „zie lo nej wy spy” w kunsz tow -
nych aran ża cjach, za śpie wa ne z pa sją
i nie prze cięt ną wraż li wo ścią.
Bi le ty: 100 zł
Bazylika�św.�elżbiety,�ul.�św.�elżbiety

29�listopada,�godz.�20.00

Wy sta pią uta len to wa ne gwiaz dy mło -
de go po ko le nia: Edy ta Krze mień, Ja -
nusz Kru ciń ski, Mi chał Ru daś,
Mar cin Mro ziń ski, Pa try cja Ka za di
oraz świet ni tan ce rze – Ania An drze -
jew ska, Ku ba Jóź wiak.
17�li�sto�pa�da,�Wro�cław,�ha�la�stu�le�cia

(www.ma�kro�con�cert.pl)

www.im�part.art.pl
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je�an�Mi�chel�jar�re�to�obec�nie�jed�na z naj�bar�dziej�zna�mie�ni�tych�po�sta�ci�współ�cze�snej�kul�tu�ry,�ar�ty�sta,�któ�ry�jest�pio�nie�-
rem�mu�zy�ki�elek�tro�nicz�nej�i za�ra�zem�jej�naj�więk�szym�po�pu�la�ry�za�to�rem.�pierw�szym�al�bu�mem,�któ�ry�przy�niósł�kom�po�-
zy�to�ro�wi�osza�ła�mia�ją�cy�suk�ces,�był�oxygène�z 1976�r.,�pły�ta�ta�zna�la�zła�po�nad 18�mln�na�byw�ców.�ta�kie�al�bu�my�jak
oxygène,�equ�ino�xe,�Ma�gne�tic�Fi�leds,�zoo�lo�ok,�ren�dez�-Vo�us�czy�Wa�iting�For�co�uste�au�oka�za�ły�się�ogrom�nym�suk�ce�-
sem�i sprze�da�no�po�nad 80�mi�lio�nów�tych�płyt�na ca�łym�świe�cie.�nie�sa�mo�wi�cie�eks�pre�syj�ne�wi�do�wi�ska�te�go�cha�ry�zma�-
tycz�ne�go� ar�ty�sty,� two�rzy� nie�zwy�kły� ma�riaż� syn�te�za�to�rów� ana�lo�go�wych,� ogrom�nych� ekra�nów� pro�jek�cyj�nych� hD,
eks�cy�tu�ją�cej�sce�no�gra�fii�la�se�rów�i świa�teł,�a wszyst�ko�to�przy wy�ko�rzy�sta�niu�naj�no�wo�cze�śniej�szej�tech�no�lo�gii�cy�fro�-
wej.�jar�re�zre�wo�lu�cjo�ni�zo�wał�po�ję�cie�kon�cer�tu,�kreu�jąc�wła�śnie�ta�kie�spek�ta�ku�lar�ne,�dźwię�ko�wo-mu�zycz�ne�pej�za�że.

www.jeanmicheljarre.com
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sta�Ni�słaW�sOY�ka
TYL KO BRAĆ – Agniesz ka Osiec ka zna na i nie zna na

Po dróż w nie ba nal ny, wy ide ali zo wa ny świat fi ne zji i in ter pre ta cyj nych niu an -
sów. To też ukłon w stro nę tak nie ska zi tel nych war to ści jak przy jaźń czy mi -
łość ale i wy raz głę bo kie go sza cun ku wo bec po nad cza so wych tren dów. „Tyl ko
brać” to przede wszyst kim za pis mu zy ki pły ną cej pro sto z ser ca… 
W re per tu arze kon cer tu usły szy my utwo ry z no we go al bu mu Sta ni sła wa Soy -
ki, któ ry uka zał się na kła dem UMP 10 wrze śnia br., Utwo ry kla sycz ne, świet -
nie zna ne pol skiej pu blicz no ści ta kie jak: „Nie ca łuj mnie pierw sza”, „Ucie kaj
mo je ser ce”, „Ze świa ta czte rech stron” czy „Upły wa szyb ko ży cie”. Jed no -
cze śnie ar ty ści wy ko na ją zbiór nie zna nych do tąd wier szy Agniesz ki Osiec kiej,
do któ rych mu zy kę skom po no wał Sta ni sław Soy ka. 
Na sce nie usły szy my Sta ni sła wa Soy kę w do bo ro wym to wa rzy stwie. Za gra -
ją: Sta ni sław Soy ka – śpiew, pia no, gi ta ra, Ja nusz Yani na Iwań ski – gi ta ra
aku stycz na, Prze mek Gre ger – gi ta ra aku stycz na i elek trycz na, An to ni Gra lak
– trąb ka, Alek san der Ko rec ki – sak so fon, Mar cin Lamch – kon tra bas, Ku ba
Soj ka – per ku sja, Zby szek Uhu ru Bry siak – per ku sjo na lia. 

15�li�sto�pa�da�godz. 20.00,�cs�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

pa�Weł�kacZ�Mar�cZYk
AU DIO FE ELING BAND

Je den z naj wy bit niej szych pia ni stów
jaz zo wych mło de go po ko le nia, stu -
dent AM w Ka to wi cach, kom po zy tor,
so li sta i si de man. Wy stę pu je w ze -
spo le Ja nusz Mu niak Qu ar tet, Ra fał
Sar nec ki Qu in tet, New Bo ne, Grzech
Pio trow ski EMO TRO NI CA, Al che mik,
Adam Ka woń czyk Qu ar tet, pro wa dzi
wła sny ze spół – Pa weł Kacz mar czyk
Au dio fe eling Band. Na kon cer cie
w Fir le ju wy stą pi ra zem z kon tra ba si -
stą Ma cie jem Adam cza kiem oraz per -
ku si stą Da wi dem For tu na.

5�li�sto�pa�da�godz. 20.00�
oDa�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

9th�Wro�cłaW
in�Du�strial�Fe�sti�Val

10-14 LI STO PA DA

Ga�le�ria�BWa�aWan�Gar�Da
ul.�Wi�ta�stwo�sza 32
10�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
BIRDS BU ILD NE STS UN DER GRO UND
(CZ), ZE NIAL / PIO TRO WICZ (POL)
11�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
FE TISCH PARK (DE), SU TU RE NA VI -
GA TOR (POL)

sa�la�Go�tyc�Ka,�pur�ky�nie�go 1
12 li�sto�pa�da,�godz. 19.00
esplen�Dor�Geo�Me�tri�co,�CIN DY -
TALK (UK), CLA IR OB SCUR (F),
KON STRUK TI VI STS (UK), BE EQU -
EEN (NL), THE ME (UK), CHRI ST -
BLO OD (POL), djs: BAM BU LE (UK),
MNIA MOS / ACIDTV (WRO)
13�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
spi�ri�tu�al�Front, DER NIE RE VO -
LON TE (F), CON TA GIO US OR GASM
(JAP), CON -DOM (UK), NON TO XI -
QUE LOST (D), KUNST ALS STRA FE
(D), JOB KAR MA (POL), djs: DIRK
IVENS (D), LU NA TIC (POL)

lu�lu�Bel�le�ca�Fe�–�pur�Ky�nie�Go 1
14�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
BE NI CE WICZ (POL), [HA VEN] (POL),
IN NER VI SION LA BO RA TO RY (POL),
SY NAP SIS (POL), dj: MNIA MOS
/ACID TV

Bi�le�ty:�Kar net 180 zł 
Dni: 10/11/14 – 20zł/dzień
Dni: 12/13 – 95zł (psp) 110zł (wdk)

spi�ri�tu�al�Front

ka�rO�li�Na�ci�cHa
DO LU DO ŻER CÓW 

Kon cert pro mu ją cy ostat nią pły tę ar -
tyst ki pt. DO LU DO ŻER CÓW do tek -
stów Ta de usza Ró że wi cza. Kon cert
od bę dzie się w Centrum Kultury Wro -
cław -Za chód w ra mach li sto pa do wej
Bie sia dy Ró że wi czow skiej. 
Bez płat ne za pro sze nia moż na za ma -
wiać od pon -pt, w godz. 9.00-16.00
w se kret., tel. 71 354-46-60, w. 77

20�li�sto�pa�da,�cK�Wro�cław�-za�chód
ul.�cho�cie�bu�ska 4-6

fot. Stasiak
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COMA – AKUSTYCZNIE
4 grudnia, godz. 19.00
Po płycie „LIVE, Koncercie Symfo-
nicznym”, zabrzmią wersje akustycz-
ne jej utworów. Jak mówi Rogucki:
Postawiliśmy przed sobą i przed na-
szą publicznością kolejne wyzwanie.
Repertuar COMY prezentowany bez
czadu, klimatycznie – do posłucha-
nia, zanurzenia się w dźwiękach. Za-
prosiliśmy dodatkowych muzyków,
którzy na co dzień mają do czynienia
z muzyką klasyczną. Z tego powinien
wyjść bardzo zaskakujący spek-
takl,[...] będą bowiem towarzyszyć
muzycy grający na instrumentach
klasycznych...

Manu Katché to jeden z tych muzyków, których prawie wszyscy
słyszeli, ale mało kto zna jego nazwisko. Grę tego znakomitego
perkusisty możemy usłyszeć w przebojach Petera Gabriela, Dire
Straits, Robbie'ego Robertsona z The Band, Stinga czy Tori Amos.
Talent francuskiego perkusisty jako pierwszy odkrył Peter Gabriel,
który zaprosił go do współpracy przy albumie „So”. Udział w trasie
koncertowej ex-lidera Genesis, a następnie nagrania ze Stingiem
stały się dla Manu przełomowe. Zaproszenia do rozmaitych projek-
tów sypnęły się jak z rękawa, a w kolejce do znakomitego muzyka
ustawiła się cała plejada gwiazd, m.in. Dire Straits i Tori Amos, Joe
Satriani i Joni Mitchell, Paul Young i Anna Maria Jopek. Od kilku
lat Manu Katché serwuje nam własne, niebanalne krążki, sygnowa-
ne przez wytwórnię ECM. Wsłuchiwanie się w najnowszy album Manu Katché „Third Round” to zatem wielka
przyjemność dla koneserów. Melodyjne jazzowe klimaty przynoszą sporą dawkę uspokojenia, a jednocześnie in-
trygują bogactwem instrumentalnych smaczków. Manu i jego nowy zespół znakomicie sprawdzają się także
na koncertach, potwierdzając ich wysoką klasę oraz mnóstwo estetycznej frajdy z zanurzenia się w jazzie.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁOGOWIE
plac Konstytucji 3-go Maja 2, Głogów, tel.: 76 833-41-40, 833-65-74

27 listopada, godz. 19.00, sala widowiskowa MOK, bilety: 50 zł, 60 zł, 70 zł

MANU KATCHÉ QUARTET – THIRD ROUND

KABARET ŁOWCY.B
Z NAJNOWSZYM PROGRAMEM
5 listopada, godz. 20.00
Kabaret Łowcy. B powstał w Cieszy-
nie w roku 2003. W jego skład
wchodzi sześciu pozytywnie nasta-
wionych młodych mężczyzn: Bartek
Góra, Bartek Gajda, Sławek
Szczęch, Paweł Pindur,
Ich wygląd przykuwa uwagę wie-
lu ludzi, zresztą tak jak ich ske-
cze, w których oprócz mowy ar-
tykułowanej wykorzystują rów-
nież mowę ciała.
W roku 2003 zdobyli I nagrodę
na XIX Przeglądzie Kabaretów PaKA
w Krakowie. Są również laureata-
mi I nagrody na I i III Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Kabareto-
wej O.B.O.R.A., gdzie dwukrotnie
zdobywali nagrodę publiczności.

KLIMAKTERIUM i już...
7 listopada, godz. 16.00 i 19.30
11 listopada, godz. 16.00 i 19.30
Spektakl składa się z około 20-
u piosenek wplecionych w akcję.
Bohaterkami są cztery kobiety
w wieku „menopauzalnym”. Mimo
iż menopauza dotyczy wszystkich
kobiet, jest to temat wstydliwy, a co
za tym idzie – starannie pomijany.
Spektakl ma za zadanie pokazać że
każda kobieta ma na to wszystko
swój dobry sposób. Najważniejsze
by ten temat przestał być tematem
tabu, by móc o tym rozmawiać.
Ważne tematy nie muszą być przed-
stawione poważnie, dlatego tak
ważny jest w spektaklu humor.

www.mok.glogow.pl
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COMA – AKUSTYCZNIE
4 grudnia, godz. 19.00
Po płycie „LIVE, Koncercie Symfo-
nicznym”, zabrzmią wersje akustycz-
ne jej utworów. Jak mówi Rogucki:
Postawiliśmy przed sobą i przed na-
szą publicznością kolejne wyzwanie.
Repertuar COMY prezentowany bez
czadu, klimatycznie – do posłucha-
nia, zanurzenia się w dźwiękach. Za-
prosiliśmy dodatkowych muzyków,
którzy na co dzień mają do czynienia
z muzyką klasyczną. Z tego powinien
wyjść bardzo zaskakujący spek-
takl,[...] będą bowiem towarzyszyć
muzycy grający na instrumentach
klasycznych...

Manu Katché to jeden z tych muzyków, których prawie wszyscy
słyszeli, ale mało kto zna jego nazwisko. Grę tego znakomitego
perkusisty możemy usłyszeć w przebojach Petera Gabriela, Dire
Straits, Robbie'ego Robertsona z The Band, Stinga czy Tori Amos.
Talent francuskiego perkusisty jako pierwszy odkrył Peter Gabriel,
który zaprosił go do współpracy przy albumie „So”. Udział w trasie
koncertowej ex-lidera Genesis, a następnie nagrania ze Stingiem
stały się dla Manu przełomowe. Zaproszenia do rozmaitych projek-
tów sypnęły się jak z rękawa, a w kolejce do znakomitego muzyka
ustawiła się cała plejada gwiazd, m.in. Dire Straits i Tori Amos, Joe
Satriani i Joni Mitchell, Paul Young i Anna Maria Jopek. Od kilku
lat Manu Katché serwuje nam własne, niebanalne krążki, sygnowa-
ne przez wytwórnię ECM. Wsłuchiwanie się w najnowszy album Manu Katché „Third Round” to zatem wielka
przyjemność dla koneserów. Melodyjne jazzowe klimaty przynoszą sporą dawkę uspokojenia, a jednocześnie in-
trygują bogactwem instrumentalnych smaczków. Manu i jego nowy zespół znakomicie sprawdzają się także
na koncertach, potwierdzając ich wysoką klasę oraz mnóstwo estetycznej frajdy z zanurzenia się w jazzie.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁOGOWIE
plac Konstytucji 3-go Maja 2, Głogów, tel.: 76 833-41-40, 833-65-74

27 listopada, godz. 19.00, sala widowiskowa MOK, bilety: 50 zł, 60 zł, 70 zł

MANU KATCHÉ QUARTET – THIRD ROUND

KABARET ŁOWCY.B
Z NAJNOWSZYM PROGRAMEM
5 listopada, godz. 20.00
Kabaret Łowcy. B powstał w Cieszy-
nie w roku 2003. W jego skład
wchodzi sześciu pozytywnie nasta-
wionych młodych mężczyzn: Bartek
Góra, Bartek Gajda, Sławek
Szczęch, Paweł Pindur,
Ich wygląd przykuwa uwagę wie-
lu ludzi, zresztą tak jak ich ske-
cze, w których oprócz mowy ar-
tykułowanej wykorzystują rów-
nież mowę ciała.
W roku 2003 zdobyli I nagrodę
na XIX Przeglądzie Kabaretów PaKA
w Krakowie. Są również laureata-
mi I nagrody na I i III Ogólnopol-
skim Festiwalu Piosenki Kabareto-
wej O.B.O.R.A., gdzie dwukrotnie
zdobywali nagrodę publiczności.

KLIMAKTERIUM i już...
7 listopada, godz. 16.00 i 19.30
11 listopada, godz. 16.00 i 19.30
Spektakl składa się z około 20-
u piosenek wplecionych w akcję.
Bohaterkami są cztery kobiety
w wieku „menopauzalnym”. Mimo
iż menopauza dotyczy wszystkich
kobiet, jest to temat wstydliwy, a co
za tym idzie – starannie pomijany.
Spektakl ma za zadanie pokazać że
każda kobieta ma na to wszystko
swój dobry sposób. Najważniejsze
by ten temat przestał być tematem
tabu, by móc o tym rozmawiać.
Ważne tematy nie muszą być przed-
stawione poważnie, dlatego tak
ważny jest w spektaklu humor.

www.mok.glogow.pl

mok-glogow-2010-11:pazdziernik-2010  25-10-10  16:46  Strona 11

Szczegóły na: www.mok.glogow.pl
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louis�WinsBerG�
&�la�Danse�Du�Vent
19 listopada, godz. 20.00
C. S. Impart, ul. Mazowiecka 17

julia�MalischniG
20 listopada godz. 18.00
Stara Giełda, pl. Solny 16

lesicKi�trio�jaM
20 listopada, godz. 20.00
MLECZARNIA, ul. Włodkowica 5

Gala�GiGantÓW�Gitary
21 li sto pa da, godz. 18.00
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

WieczÓr�autorsKi�
WitolDa�KozaKoWsKieGo�
22 listopada, godz. 18.00
Sala Teatralna Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2

johannes�tonio�Kreusch
22 listopada, godz. 21.00
Hotel Platinum Palace
ul. Powstańców Śl. 204

naj�WięK�szy�ha�lo�Wy
Fe�sti�Wal�reG�Gae�W eu�ro�pie!

Na te go rocz ny fe sti wal za pro szo no
wie lu za gra nicz nych wy ko naw ców,
któ rzy do tej po ry nie wy stę po wa li
w Pol sce. Ar ty ści ci za pre zen tu ją naj -
śwież sze, naj bar dziej am bit ne i eks -
cy tu ją ce pro jek ty z ca łe go świa ta.
Fe sti wa lo wa pu blicz ność mo że za tem
spo dzie wać się praw dzi wej uczty
dźwię ków reg gae, ro ots, dub, rag ga,
hip -hop, dan ce hall, world mu sic
a tak że cy fro wych eks pe ry men tów.
Wy�stą�pią: Gen tle man & The Evo lu -
tion (GER); Lee Per ry & Dub ble stan -
dart (JAM/Au stria); Mi gh ty Dia monds
(JAM); Li nval Thomp son (JAM); Mil -
lion Sty lez (SWE); The Ro ot sman
& MC D. Bo Ge ne ral (UK); King Ear -
thqu ake (UK); UK Ro ots Con nec tion:
Scien tist So und & 2 Kings fe at. Pe ter
Cul tu re, Izy ah Da vis, Prin ce Ja mo
(UK); Sub a to mic So und Sys tem
(USA); Va va muf fin (PL); Na tu ral Dre -
ad Kil laz (PL); Me sa jah (PL); Eastwest
So und (Ku ba 1200 & Griz zlee) (PL);
Jo int Ven tu re So und Sys tem (PL)

20�li�sto�pa�da,�ha�la�stu�le�cia
ul.�Wy�sta�wo�wa 1

et�tu�Ma�sON +�pe�ter�j.�Birch�is�lan�dia,�blu�es
Nie ma is landz kie go ar ty sty, któ ry
czę ściej od wie dza Pol skę. Za grał już
w na szym kra ju czte ry tra sy kon cer -
to we, w li sto pa dzie przy je dzie na ko -
lej ną. Dał w su mie na te re nie
Pol ski 50 kon cer tów, któ re by ły bar -
dzo en tu zja stycz nie przyj mo wa ne.
Po wie dzieć, że ET Tu ma son gra blu -
esa, to pra wie nic nie po wie dzieć. Gra
naj dzik sze go del ta -blu esa, ja kie go moż na za grać tyl ko na aku stycz nej gi ta rze
i sa me mu za śpie wać! Je go fa scy na cja za czę ła się gdy w wie ku 13 lat zna lazł
na śmiet ni ku sta re na gra nia Ro ber ta John so na i Fre da McDo wel la.

15�li�sto�pa�da,�cen�truM�ini�cja�tyW�ar�ty�stycz�nych,�ul.�sien�kie�wi�cza 8a
26�li�sto�pa�da,�oBor�ni�Ki�Ślą�sKie�–�salonik 4�Muz

Gentleman & The Evolution (GER)

jacaras�&�jaKuB�KoŚciuszKo�
23 listopada, godz. 19.00
Rynek, Ratusz, Sala Wielka

lorenzo�Micheli�
24 listopada, godz. 19.00
Stara Giełda, pl. Solny 16

Miscelánea�Guitar�Quartet
25 listopada, godz. 19.00
Rynek, Ratusz, Sala Wielka

caÑizares
26 listopada, godz. 19.00
C. S. Impart, ul. Mazowiecka 17

zehnDer�Kraah�trio�
27 listopada, godz. 18.00
Rynek, Ratusz, Sala Wielka

pi-er-2�
27 listopada godz. 20.00
MLECZARNIA, ul. Włodkowica 5

the�ruMBa�FounDation�
À la�Gipsy�KinGs
jesse�cook�(Kanada)
28 listopada, godz. 16.00 i 20.00
RCTB ul. Wystawowa 1

19-28�li�sto�pa�da
2010

Jesse Cook Cañizares
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kON�cert�cHarYtatYWNY�Dla�Oa�ZY
za�pra�sza�my� na kon�cert� cha�ry�ta�tyw�ny� or�ga�ni�zo�wa�ny
przez� Wro�cław�skie� sto�wa�rzy�sze�nie� Wy�cho�waw�ców,
z któ�re�go�do�chód�prze�zna�czo�ny�bę�dzie�na re�mont�i dzia�-
łal�ność�świe�tli�cy�śro�do�wi�sko�wej�„oa�za”�znaj�du�ją�cej
się�we�Wro�cła�wiu�przy ul.�Wor�cel�la 18.�

Wie czór roz pocz nie gru pa
te atral na Nie bie ski Kwiat
(dzia ła ją ca też pod na zwą
Lu na ty cy) spek ta klem Ten
te ges opar tym na pol skich
pio sen kach opo wia da ją -
cych o re la cjach dam sko -
-mę skich. Z ab sol went ka mi
Stu dium Ak tor skie go
przy te atrze im. Ste fa na Ja -
ra cza w Olsz ty nie: Aga tą
Świer czyń ską, Agniesz ką
Gi zą i Ewe li ną Nie wia dow -
ską za gra czło nek ama tor -
skie go te atru z Ło dzi:
To masz Jun ge. Bę dzie im
akom pa nio wał Sta ni sław
Ma rin czen ko.
Na stęp nie swój au tor ski
pro gram za pre zen tu ją ka -
ba re ty. Ja ko pierw si wy stą -
pią lau re aci pre sti żo we go
kon kur su O.B.O.R.A. Żak

i Szpak, po ich wy stę pie miej sce na sce nie zaj mie stu denc -
ki ka ba ret Ym lałt, któ ry, mi mo krót kie go ist nie nia, do szedł
już do pół fi na łów XXVI Prze glą du Ka ba re tów Pa KA oraz zdo -
był I miej sce na IV Fe sti wa lu Ka ba re tów Stu denc kich F. I. K.
O. Ł. E. K. w Po zna niu. Na za koń cze nie w li rycz ny na strój,
pio sen ka mi Co he na, wpro wa dzi pu blicz ność gru pa To wer
of Song w skła dzie: Zu zan na Mo czek (vo cal), Sta ni sław Ma -
rin czen ko (gi ta ra i vo cal), Ja nusz Maj (gi ta ra), Ja cek To ma -
szew ski (bass).  Ca łość po pro wa dzi Ar tur Jó sko wiak
– czło nek ka ba re tów KWiK oraz Nic nie szko dzi.
Bi le ty – ce gieł ki 20 zł. Info. tel. 600 053 062

3�grudnia,�oDa�Firlej,�ul.�Grabiszyńska�56

Żak i Szpak

Ym lałt

Ar tur Jó sko wiak

sa�lO�Ni�kO�We�WarsZ�ta�tY�li�te�rac�kie
15�i�29�listopada,�g. 18.00�salonik�trzech�Muz,�ul.�zawalna�7

lO�GOs�fe�ra�cHO�piN
14. TUR NIE J SŁO WA Miet�ków�GoK 11.Xi,�godz 15.00

TUR NIEJ PO WIA TO WY so�bót�ka�ŚoK 24.Xi,�godz 15.00
KON KURS LI TE RAC KI

Dla mło dzie ży i do ro słych na wiersz, utwór pro za tor ski,
pu bli cy stycz ny, dra ma tycz ny, mu zycz ny po świę co ny Fry -
de ry ko wi Cho pi no wi. Każ dy uczest nik mo że zło żyć trzy
utwo ry pod pi sa ne go dłem i prze słać na ad res: STAK, ul
Czaj kow skie go 25/5, 51-171 Wro cław, do 30.XI. br. Ogło -
sze nie wy ni ków 10 grud nia 2010 r. In fo: tel. 508 133 703

Ja�NusZ�łacH�NE PAL – POD DA CHEM ŚWIA TA
spotkanie 18�li�sto�pa�da,�godz. 17.00

Klub�Ślą�skie�go�okrę�gu�Woj�sko�we�go,�ul.�pret�fi�cza 24

iWO�Na�prZY�BYsZ�
Pod czas wie czo ru autorka za pre zen tu je wier sze z naj now -
sze go to mi ku pt. Na pro gu pra gnie nia, a ELA KO ŁO DZIEJ -
CZYK za śpie wa kil ka tek stów au tor ki, któ re uda ło jej się
ubrać w dźwię ki swo jej gi ta ry.
22�li�sto�pa�da,�godz. 18.00,�sa�lo�nik�trzech�Muz,�ul.�za�wal�na 7

spO�tka�Nia�au�tOr�skie�w�KMil
ELŻ BIE TA Bą KOW SKA Pie śnie nie mor skich traw 8�li�sto�pada
MAR TY NA IDZI KOW SKA-WRĘ BIAK 26�li�sto�pa�da
godz.�17.00,�Klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�pl.�t.�Ko�ściusz�ki 9

LI STO PA DO WE cZY�ta�Nie�W Biu�rZe
Go ść mi spo tka nia bę dą po et ki: jo�an�na�Mu�el�ler,�Mar�ta�pod�-
gór�nik�i Bian�ka�ro�lan�do, a tak że ba dacz ki li te ra tu ry: an�na
Ka�łu�ża�i jo�an�na�or�ska, któ re po pro wa dzą ko lej ną od sło nę
cy klu. Czy ta niu w Biu rze wo kół pre mie ro wych to mów Bu -
me rang. Szki ce o pol skiej po ezji prze ło mu XX i XXI wie ku;
Mo drze wio we ko ro ny; Stra ty gra fie i Wy lin ki to wa rzy szy wy -
sta wa prac Bian ki Ro lan do Mo drze wio we ga łąz ki oraz emi -
sja fil mu Bi twa o Le gni cę. Li sto pa do we Czy ta nie w Biu rze
zbie ga się z 20. edy cją Warsz ta tów li te rac kich. Ten ma ły ju -
bi le usz bę dzie oka zją do de ba ty wo kół ośmiu lat tra dy cji wy -
kła dów i ćwi czeń dla po cząt ku ją cych au to rów we
wro cław skim wy daw nic twie. Wstęp wolny!

20�li�sto�pa�da, go�dz. 19.00, przej�ście�Garn�car�skie 2

BóG�–�HO�NOr�–�OJ�cZY�ZNa
Pa trio tycz na Wie czor ni ca Li te rac ko Mu zycz na z oka zji
Świę ta Nie pod le gło ści RP. W pro gra mie wy stęp: Chó ru
Kuż ni cza nie, Ze spo łu Uni so no, Te atru szkol ne go.

10�li�sto�pa�da,�godz. 17.00,�sp�nr 37,�ul.�sar�bi�now�ska 10

Je�sieN�Na�se�re�Na�Da
Wie czór po etyc ko -mu zycz ny Ma rii Ewy Sy ski i Bar to sza
Pa try ka Rzy ma na. Wy stą pia tak że: Ma ciej Masz kiew ski,
Ka ta rzy na Sta roń, Jo an na Li twin -Fe renc.

18�li�sto�pa�da,�godz. 18.00,�KMil,�pl.�t.�Ko�ściusz�ki 9

aN�DrZeJ�Bar�tYŃ�ski�PO EZJE WY BRA NE
Pre zen ta cja naj now szej książ ki poety pt. Po ezje wy bra ne,
wy da nej przez Lu do wą Spół dziel nię Wy daw ni czą w War -
sza wie z se rii Bi blio te ka po etów. 
An drzej Bar tyń ski ukoń czył fi lo lo gię pol ską na UWr. 
Był za ło ży cie lem sław nej wro cław skiej gru py ar ty stycz nej
Dla cze go nie. Po my sło daw ca, twór ca i współ or ga ni za tor
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Po ezji w Po la ni cy Zdro ju Po -
eci bez gra nic. W Ostatnim czasie za dzia łal ność twór czą
i ar ty stycz ną zo stał uho no ro wa ny: Do rocz ną Na gro dą
MKiDN w dzie dzi nie li te ra tu ry, na gro dą li te rac ką im. Ks. Ja -
na Twar dow skie go. W paź dzier ni ku br otrzy mał srebr ny me -
dal Za słu żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis. Jest au to rem trzy na stu
ksią żek po etyc kich w tym try lo gii Ta ki świat oraz współ au -
to rem wie lu an to lo gii i al ma na chów po etyc kich.

25�li�sto�pa�da,�godz. 18.00,�KMil,�pl.�t.�Ko�ściusz�ki 9
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Woj�ciech�chą�dzyń�ski
Wro�cłaW,

ja�Kie�Go�nie�zna�cie
Choć książ ka ta nie jest po -
my śla na ja ko prze wod nik
po mie ście, pro wa dzi nas uli -
ca mi i po ka zu je nie zna ne hi -
sto rie miejsc do brze nam
zna nych. Do wia du je my się,
ile jesz cze o Wro cła wiu nie
wie my – ja kich le gend, ry cin,
ar chi wal nych fo to gra fii i wi -
ze run ków gro du nad Od rą
do tych czas nie wi dzie li śmy.
W. Chą dzyń ski, hi sto ryk,
a przede wszyst kim dzien ni -
karz, któ re go pa sją są dzie je
i za byt ki Wro cła wia.
Wy�daw�nic�two�Via�no�Va

® Nr 103265. Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni czo -R ek la mowa Grażyna Migniewicz. Red. na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz, 
e-mail: grazyna.migniewicz@cojestgrane.pl. Drukarnia Print. ad�res:�Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007, 50-950 Wro cław 68
in�ter�net:�www.cojestgrane.pl, re dak cja@cojestgrane.pl redakcja�te�l.: +48 666 878 930
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.

ana�to�le�Broy�ard�
upo�jo�ny�cho�ro�Bą

za�pi�ski�o ży�ciu�i śmier�ci
Se ria: Przez Rze kę
Pre mie ra: 8 li sto pa da 2010
Prze kład z an giel skie go:
Agniesz ka No wa kow ska
Sło wo wstęp ne: Oli ve r Sack s

Od mo men tu zdia gno zo wa -
nia cho ro by aż do śmier ci,
Ana to le Broy ard pro wa dził
dzien nik, któ re go frag men ty
wraz z wcze śniej szym, rów -
nież au to bio gra ficz nym szki -

cem „Co po wie dział cy sto skop”, oraz li te rac ki mi tek sta mi
o śmier ci zło żył się na nie wiel ki, lecz po ru sza ją cy tom ese -
jów Upo jo ny cho ro bą. „Ję zyk śmier ci roz cza ro wu je ba na -
łem. Wy da je się, że umie ra my, po wie la jąc kli sze”, na pi sał.
W swo jej wła snej wal ce z cho ro bą – a wkrót ce tak że z nie -
uchron nie zbli ża ją cą się śmier cią – uda ło mu się jed nak zdo -
być na in te lek tu al ną dys cy pli nę, dzię ki któ rej od rzu co ne
za sta ło tak roz cza ro wa nie, jak i ste reo typ. Broy ard do koń -
ca po zo sta je prze ni kli wy, iro nicz ny, uważ ny. „Nie je stem le -
ka rzem, w ro lę pa cjen ta tak że do pie ro się wpra wiam. Ale
je stem kry ty kiem i ja ko cho ry w sta nie kry tycz nym, po wi nie -
nem spo żyt ko wać mój za wód”. Upo jo ny cho ro bą nie jest
gło sem roz pa czy, nie zgo dy i gnie wu, nie jest też ckli wą, peł -
ną mę czeń stwa po chwa łą re zy gna cji. Jest za pi sem te go, jak
spo koj ny umysł zwra ca się prze ciw ko bo le snej su ro wo ści
i po śpie cho wi śmier ci.

Wydawnictwo�czarne

Boh�dan�za�du�ra
noc�ne�ży�cie

Na stęp na po Wszyst ko pu bli -
ka cja te go rocz ne go lau re ata
Na gro dy im. Jó ze fa Cze cho -
wi cza, w któ rej au tor pre cy -
zyj nie wy ko rzy stu je moż li wo -
ści ję zy ka, po zwa la jąc so bie
na wy ra zi sty ko men tarz
do co dzien no ści, za bar wio ny
iro nią i hu mo rem. Po raz ko -
lej ny nie roz cza ro wu je – je go
wier sze są la pi dar ne i aneg -
do tycz ne, do sad nie przed sta -
wia ją ob raz ki z ży cia: przy-
padko we roz mo wy, zna jo mo -
ści, w pół urwa ne zda nia. 

Biu�ro�li�te�rac�Kie

tVp�Wro�cłaW�–�Każ�Da�nie�Dzie�la�GoDz. 17.00Fe sti wal cham let za pra sza na Ga lę wrę cze nia na gród
za „naj gor sze re kla my 2010 ro ku”. Na gro dy zo sta ną wrę -
czo ne w 5 ka te go riach: naj gor sza re kla ma te le wi zyj na, re -
kla ma pra so wa, re kla ma ze wnętrz na, re kla ma
spo łecz no -po li tycz na oraz pro gram com mu ni ca tion de -
sign. Li czy my na Pań stwa obec ność, za chę ca jąc
do wspól nej dys ku sji nad stan dar da mi ko mu ni ka cji i re -
kla my w Pol sce. Wie rzy my, że jest wie le do zro bie nia! Je -
śli za in te re so wał Pań stwa te mat fe sti wa lu re kla my,
ser decz nie za pra szam do kon tak tu. Uchy la jąc rąb ka ta -
jem ni cy, zdra dzę, że wśród no mi no wa nych jest pre zy dent
Wro cła wia, urząd pre zy den ta RP, mi ni ster stwo go spo dar -
ki, oraz pep si i le roy – mer lin. 
26�li�sto�pa�da, godz. 17.00, Gmach�in�sty�tu�tu�Dzien�ni�kar�stwa

i Ko�mu�ni�ka�cji�spo�łecz�nej,�ul.�jo�liot�-cu�rie 15

7.11. Mo to ry za cja; 14.11. Ku ror ty w Pol sce i Cze chach
21.11. Edu ka cja; 28.11. Te atr
Każ dy od ci nek pro gra mu, utrzy ma ne go w for mie ma ga -
zy nu, po świę co ny jest in ne mu za gad nie niu. 
au�to�rzy�pro�gra�mu: Kin ga Wo ło szyn -Świerk z TVP Wro -
cław oraz Šárka Bednářová z ČT Ostra va sta ra ją się od po -
wie dzieć na py ta nia z za kre su hi sto rii, kul tu ry i tra dy cji obu
kra jów, ze szcze gól nym uwzględ nie niem pol sko�cze skie go
po gra ni cza. Te ma ty ka współ cze sna do ty czy przede wszyst -
kim za gad nień współ pra cy trans gra nicz nej, kon tak tów biz -
ne so wych oraz oby cza jo wo ści Cze chów i Po la ków.
Au to rem opra wy mu zycz nej oraz to wa rzy szą cej pro gra -
mo wi pio sen ki jest zna ny, rów nież i w Pol sce, cze ski bard
Ja ro mir No ha vi ca. (www.rozmowki-polsko-czeskie.pl)
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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
Wrocław
WARSZAWA sala NOT
tel. (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 78

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
ZORZA tel. (074) 847 84 72

MOON

HARRY POTTER I INSYGNIA ŚMIERCI CZ. 1

ZWYCIĘZCA

LISTOPAD 2010

· 2-3.11 Zaduszki Filmowe
· 5-6.11 Filmy od „Brata Alberta”
· 5-10.11 Przegląd Filmowy „Żydowskie Motywy”
· 26.11-2.12 Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”

· 29.11-3.12 Festiwal Kryminału
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NieDZielNe�pOraNki�filMOWe
jesień�2010�–�edycja�Wyszehradzka�19.iX-5.Xii

Wszystkie niedziele, zawsze o 12.30. Wstęp wolny!
cs�Wro,�ul.�Widok 7

Za�DusZ�ki�fil�MO�We
Obej rzy my ob ra zy, w two rze niu któ rych swój udział mie -
li zmar li w 2010 ro ku pol scy ar ty ści ki na: Elż bie ta Czy -
żew ska, Woj ciech Sie mion, Je rzy Ste fan Sta wiń ski, Je rzy
Tu rek i Ja nusz Za krzeń ski. Na spe cjal ny pro gram, bę dą -
cy wspo mnie niem zmar łych twór ców, za pra sza Dys ku -
syj ny Klub Fil mo wy „Ki no Mi nio nej Epo ki”.
Wto�rek 2�li�sto�pa�da
18.00 – NAD NIE MNEM cz. 1
20.00 – NAD NIE MNEM cz. 2 
Śro�da 3�li�sto�pa�da
18.00 – GIU SEP PE W WAR SZA WIE
20.00 – ERO ICA

Ki�no�„War�sza�wa�-sa�la�not”,�ul.�pił�sud�skie�go 74

aka�de�mia�Fil�mu�Do�ku�men�tal�ne�go�Mo�vieW�ro
to�le�ran�cja�i kon�flikt�po�ko�leń

Pro ble my z to le ran cją dla in no ści w mul ti kul tu ro wej 
Je ro zo li mie oraz spu ści zna ru chu hip pi sow skie go to te -
ma ty, któ re zo sta ną wzię te na ta pe tę w dwóch li sto pa do -
wych spo tka niach Aka de mii Fil mu Do ku men tal ne go
„Mo vieW ro”.
4�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
Mia�sto�Gra�nic�(reż. Yun Suh)
Sprzecz no ści i kon flik ty sta no wią chleb po wsze dni dla
miesz kań ców Je ro zo li my. Dla re ży ser ki fil mu, naj waż niej -
sza by ła sy tu acja by wal ców pierw sze go ge jow skie go klu -
bu w mie ście, ich co dzien ne ży cie w bli skim są siedz twie
kon ser wa tyw nej spo łecz no ści ży dow skiej.
Po po ka zie, dys ku sję pod ha słem To le ran cja w mie ście
nie to le ran cji po pro wa dzi An drzej Jóź wik, dzien ni karz
TVP Wro cław oraz Pa weł Smo leń ski dzien ni karz, au tor
re por ta ży „Izra el już nie fru nie”.
18�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
ży�cie�jest�GDzie�in�Dziej (Bey ond This Pla ce)
reż. Ka leo La Bel le (Szwaj ca ria, 2010) 95 min.
Ka leo La Bel le jest za ra zem re ży se rem, jak i bo ha te rem
do ku men tu „Ży cie jest gdzie in dziej”. Jest też sy nem za -
twar dzia łe go hi pi sa. Po rzu co ny w dzie ciń stwie Ka leo kie -
ru je się w ży ciu in ny mi war to ścia mi niż je go oj ciec
in dy wi du ali sta. Film sta no wi za pis trud ne go spo tka nia
obu męż czyzn i prób prze ła ma nia dzie lą cych ich ba rier.
O kon flik cie idei i kon flik cie mię dzy po ko le nia mi po za -
koń cze niu pro jek cji dys ku to wać bę dą go ście Mar ci -
na Ham ka ły: kry tyk fil mo wy Mi chał Wal kie wicz i Le szek
Bu dre wicz, kry tyk li te rac ki i dzien ni karz.
Aka de mia Fil mu Do ku men tal ne go „Mo vieW ro” nie zmien -
nie od by wać się bę dzie w czwart ki o godz. 19.00 w ki nie
„War sza wa – sa la NOT”. Po ka zy po prze dzą pre lek cje fil -
mo znaw ców, eks per tów lub znaw ców te ma tu, a po pro -
jek cjach prze wi du je my dys ku sje lub spo tka nia
z twór ca mi. Bi le ty: 10 zł.
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30 listopada 2010, godz 19.00
Wrocław – Hala Stulecia

bilety:
rezerwacje tel.: 503.166.129

Kasa Hali Stulecia: tel.: 71 347.51.17
Remedium – Dom Lekarza: tel.: 71 344.33.43

Kasa Filharmonii Wrocławskiej: tel.: 71 342.24.59
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