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W stCZNioWym NUmeRZe miesięCZNika „oDRa”:
Polska po wyborach samorządowych · Rozmowy ze szpocińskim i Półtawskim · Giełżyński o swojej
„Warszawce” · list od Gombrowicza · alice munro · Uwe Rada: jak Niemcy wyobrażają sobie swoich
Polaków · american Film Festival i Camerimage · Upiory z „Naszej klasy” · Grupa sędzia Główny

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

PoPlenerowa wystawa iii MięDZynaroDowego Pleneru
i syMPoZjuM sZKła artystycZnego
EkOglAss FEsTiWAl 2010

W dniach 5–18 lipca 2010 roku w szklarskiej Porębie oraz Desnej
(Czechy) – historycznych ośrodkach hutnictwa szkła na pograniczu kar-
konoszy i Gór izerskich, odbył się iii międzynarodowy Plener i sympo-
zjum szkła artystycznego „ekoglass Festiwal 2010”.
jest on owocem wieloletniej współpracy polsko-czeskiej. w tym roku
w festiwalu wzięli udział obok artystów, hutmistrzów i technologów z Pol-
ski i republiki czeskiej, również twórcy ze słowacji.
festiwalowi przyświecała idea promocji sztuki szkła, propagowania eko-
logicznych sposobów jego produkcji, jak również chęć wymiany doświad-
czeń i zacieśnianie więzów pomiędzy środowiskami artystycznymi.
tradycyjnie już artyści skupili się przede wszystkim na technikach hutni-
czych pracując w „leśnej hucie” (szklarska Poręba, Polska), jak również
w hucie szkła „Martin Štefánek” (Desna, czechy). Do wyrobu szklanych
obiektów użyto szkła odpadowego tzw. stłuczki szklanej. Powstałe dzieła
sztuki są dowodem na to, że jest to tak samo dobry i szlachetny materiał,
możliwy do użycia zarówno w cyklu przemysłowym jak i artystycznym,
a efekty są identyczne jak w tradycyjnym sposobie produkcji. efekty współ-
pracy 12 artystów będzie można podziwiać podczas całego cyklu pople-
nerowych wystaw organizowanych w 2011 roku. serdecznie zapraszamy.
wszelkie informacje związane z „festiwalem ekoglass 2010” są dostępne
na stronie organizatora: http://www.okis.pl/ekoglass
aRtyŚCi: Z Polski: beata Damian-speruda, rafał Kaufhold, Marzena Krze-
mińska, dr Mariusz łabiński, dr Marta sienkiewicz, igor wójcik.
Z Czech: jakub berdych, andrej németh, oldřich Plíva, jíři Šuhájek.
Ze słowacji: Peter Ďuriš, Martina Paljesková Pišková

Wernisaż – 13 stycznia, godz. 17.00. Wystawa czynna do 4 lutego 2011
instytut Polski w Bratysławie, ul. Nám. sNP 27

igor wójcik Martina Paljesková Pišková

oŚRoDekoŚRoDek
kUltURy i sZtUkikUltURy i sZtUki

we Wrocławiu
SSTTYYCCZZEE��  22001100

JEsT�TA�ki�WiE�cZóR
Kon cert Ko lęD Pol sKich

Pro gram ze spo łu the wel l ness so und,
przy go to wa ny spe cjal nie z my ślą o na sta -
ją cym co ro ku cza sie Świąt bo że go na ro-
dze nia. Ko lę dy, któ re bę dzie moż na usły -
szeć, sta no wią pew ne go ro dza ju opo wieść,
w któ rej za war te są nie tyl ko ra dość i za -
du ma, ale tak że tę sk no ty i smut ki,
a wszyst ko utrzy ma ne w du chu Pol skich
Świąt. nie za brak nie też świą tecz nej po ezji.
Po my sło daw cą for ma cji jest Ma rek Dyg -
da ła – so li sta re no mo wa ne go wro cław -
skie go ze spo łu spi ri tu als sin gers band.
opie kę mu zycz ną i tech nicz ną nad ca ło ścią
pro jek tu spra wu je to masz ba sel. so li ści
ze spo łu spe cja li zu ją się w śpie wa niu stan -
dar dów jaz zo wych i roz ryw ko wych, ale nie
stro nią też od in nych ga tun ków mu zycz -
nych – za sły nę li już ze zna ko mi te go wy ko -
na nia kon cer tu ko lęd pol skich.
skład ze spo łu: Mo ni ka wi śniow ska
– vo cal (mez zo so pran); Ma rek Dyg da ła
– vo cal (ba ry ton); to masz ba sel – for te -
pian; Piotr sy pień – kon tra bas.
na wszystkie kon cer ty wstęp wolny!

koN CeR ty:
26 stycz nia, godz. 19.00

stRo Nie Ślą skie
ko ściół pw matki Bożej królowej Polski

i św. maternusa 

27 stycz nia, godz. 19.00
lą Dek -ZDRój – ki no te atr

28 stycz nia, godz. 19.00
By stRZy Ca kłoDZ ka

ko ściół pw św. michała archanioła

zaprasza pn-pt , w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

TRWA�ŁOŚĆ�i PRZE�MiA�NA�
Zbiorowa wystawa fotografii okrę gu Dol no ślą skie go ZPaf

do 29 stycz nia 2011 – DCF Do mek Ro mań ski, pl. Bp Nan kie ra 8
Bi le ty: nor mal ne: 2 zł, ulgo we: 1 zł. w po nie dział ki wstęp wol ny!
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wwwwww..ooppeerraa..wwrrooccllaaww..ppll

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

STYCZEŃ 2010

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

eWa miCh Nik Za PRa sZa

w ostat nich dniach stycz nia (29
i 30) za pra sza my na ar ty stycz ne
i hi sto rycz ne wy da rze nie. w 166
lat po pra pre mie rze w me dio lań -
skiej la sca li w ope rze wro cław -
skiej od bę dzie się pierw sze
w Pol sce sce nicz ne wy ko na nie
ope ry „jo an na d’arc” giu sep pe
Ver die go. Po stać fran cu skiej bo ha ter ki na ro do wej, pa tron -
ki fran cji, uro dzo nej w 1412 ro ku w Do mre my 
la Pu cel le, stra co nej na sto sie 30 ma ja 1431, od wie ków in -
spi ro wa ła kom po zy to rów, dra ma tur gów, fil mow ców. Mię -
dzy in ny mi, ho neg ger skom po no wał ora to rium po świę co ne
hi sto rii jej ży cia, ros si ni kan ta tę, Mau ry cy Mosz kow ski
– po emat sym fo nicz ny. jo an na d’arc by ła rów nież in spi ra -
cją dla lisz ta i czaj kow skie go. ope ra g. Ver die go, któ rej bo -
ha ter ką jest pa tron ka fran cji, to dzie ło nie zwy kle atrak cyj ne
nie tyl ko mu zycz nie ale i in sce ni za cyj nie i w XiX w. od nio -
sło suk ces na wie lu eu ro pej skich sce nach.

ope ra wro cław ska za pre zen tu je pol skie pra wy ko na nie
sce nicz ne „jo an ny d’arc” 29 i 30 stycz nia. re ży se ru je 
na ta sha ur su liak, któ ra współ re ali zo wa ła spek ta kle w ope -
rach w Mo na chium, wied niu i lon dy nie. au tor ką sce no -
gra fii jest clau dia we in hart, ko stiu my pro jek tu je
Mał go rza ta sło niow ska. chór pra cu je pod kie run kiem 
an ny gra bow skiej -bo rys.

w czo ło wych par tiach wy stą pią so li ści: ka rol Vii – ewan 
bo wers, ni ko łaj Do ro zh kin, iwan Kit, Gia co mo – Ma riusz 
go dlew ski, bo gu sław szy nal ski, jo an na – evge niya 
Ku znie co va, an na li cho ro wicz, De lil – łu kasz gaj, alek san -
der Zu cho wicz, tal bot – Da mian Ko nie czek, Ma rek Paś ko.

w stycz nio wym re per tu arze, jak przy sta ło na kar na wał, umie -
ści li śmy spek ta kle, któ re po win ny wpro wa dzić wi dzów w do -
bry na strój. Pro po nu je my obej rze nie „opo wie ści
hof f man na”j. of fen ba cha, „Ze msty nie to pe rza” j. straus sa,
„we se la fi ga ra” w. a. Mo zar ta. Za pra szam rów nież na przed -
sta wie nia „na buc co” i „ri go let to” g. Ver die go, „raj utra co -
ny” K. Pen de rec kie go i ostat ni w tym se zo nie spek takl
„le gen dy o Ma ryi” b. Mar ti nu, któ rym „dzie li my się” w ra -
mach ko pro duk cji z na rod nim Di va dlem w Pra dze.

1 so 1700 OOppOOwwiieeśśccii  HHOOFFFFMMaannnnaa    Jacques OFFenBacH

2 nd 1700 OOppOOwwiieeśśccii  HHOOFFFFMMaannnnaa    Jacques OFFenBacH

5 śr 1900 ZZeeMMssttaa  nniieettOOppeerrZZaa    JOHann strauss

6 cz 1900 ZZeeMMssttaa  nniieettOOppeerrZZaa    JOHann strauss

7 pt 1900 wweesseellee  FFiiGGaarraa    wOlFGanG aMadeusZ MOZart

8 so 1900 wweesseellee  FFiiGGaarraa    wOlFGanG aMadeusZ MOZart

9 nd 1700 rrOOMMeeOO  ii  JJuulliiaa    sierGieJ prOKOFiew

11 wt 1900 lleeGGeennddYY  OO  MMaarrYYii    BOHuslaV Martinů

13 cz 1900 ZZeeMMssttaa  nniieettOOppeerrZZaa    JOHann strauss

14 pt 1900 ZZeeMMssttaa  nniieettOOppeerrZZaa    JOHann strauss

15 so 1900 ZZeeMMssttaa  nniieettOOppeerrZZaa    JOHann strauss

16 nd 1700 ZZeeMMssttaa  nniieettOOppeerrZZaa    JOHann strauss

18 wt 1900 nnaaBBuuccccOO    Giu sep pe Ver di

19 śr 1900 rraaJJ  uuttrraaccOOnnYY    KrZYsZtOF penderecKi

20 cz 1900 rriiGGOOlleettttOO    Giu sep pe Ver di

29 cz 1900 JJOOaannnnaa  dd’’aarrcc    Giu sep pe Ver di
pprreeMMiieerraa

30 cz 1900 JJOOaannnnaa  dd’’aarrcc    Giu sep pe Ver di
pprreeMMiieerraa

OOppoowwiieeśśccii  HHooffffmmaannnnaa    J. Offenbach
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TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

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

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

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

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

940 Wie czór lisz tow ski

AlEk�sAN�DRA�ŚWi�gUT�– Re�ci�tal�for�te�pia�no�wy

28. i g. 18.30 – obor ni ki Śląskie
sa lo nik czte rech Muz, ul. j. Pił sud skie go 13

w pro gra mie utwo ry f. cho pi na, w. a. Mo zar ta, s. Pro ko fie wa i K. szy ma -
now skie go. Kon cert pro wa dzi ju liusz ada mow ski.

alek san dra Świ gut – pia nist ka uro -
dzo na w no wym są czu w 1982 r., jest
lau re at ką kra jo wych i mię dzy na ro do -
wych kon kur sów pia ni stycz nych.
uzy ska ła m. in.: i miej sce i dwie na -
gro dy spe cjal ne na V ogól no pol skim
Kon kur sie Pia ni stycz nym eP ta (Kra -
ków, 2006), i miej sce na Mię dzy na -
ro do wym Kur sie Pia ni stycz nym
„Mor ning si de Mu sic brid ge” w ka te -
go rii „naj lep szy kon cert z or kie strą”
oraz iii miej sce w ka te go rii „Mu zy ka
ka me ral na” (cal ga ry, 2007), iii miej -
sce w ogól no pol skim Kon kur sie Pia -
ni stycz nym im. fry de ry ka cho pi na
or ga ni zo wa nym przez nifc (war sza -
wa, 2008), ii na gro dę w new or le ans

in ter na tio nal Pia no com pe ti tion (no wy or le an, 2009), ii na gro dę oraz dwie
na gro dy spe cjal ne (eM cy Pri ze, bären re iter urtext Pri ze) na Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie dla Mło dych Pia ni stów (et tlin gen, niem cy, 2010)
oraz ii miej sce i na gro dę spe cjal ną na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni -
stycz nym w en sche de (ho lan dia, 2010).
Kon cer to wa ła w wie lu mia stach Pol ski, w niem czech, na ukra inie, w Ka -
na dzie. wy stę po wa ła na wie lu mię dzy na ro do wych fe sti wa lach m.in. na 64.
Mię dzy na ro do wym fe sti wa lu cho pi now skim w Dusz ni kach Zdro ju, pod -
czas 11. wiel ka noc ne go fe sti wa lu lu dwi ga van beetho ve na w au di to rium
Ma xi mum uni wer sy te tu ja giel loń skie go w Kra ko wie, na fe sti wa lu Pre Mia
fil har mo nii łódz kiej, a tak że pod czas in au gu ra cji ro ku cho pi now skie go
w aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach.
od 2003 ro ku jest ob ję ta pro gra mem po mo cy dla wy bit nie uzdol nio nej
mło dzie ży pro wa dzo nym przez Kra jo wy fun dusz na rzecz Dzie ci w war sza -
wie. wie lo krot na sty pen dyst ka Mi ni ster stwa Kul tu ry oraz Ma ło pol skiej
fun da cji sty pen dial nej sa Pe re au so z sie dzi bą w Kra ko wie. 
w 2010 r. otrzy ma ła tak że sty pen dium ar ty stycz ne im. fran cisz ka wy -
brań czy ka oraz za pro sze nie do udzia łu w cha rak te rze so li sty w kon cer cie
z or kie strą sin fo nia Var so via.
wy stę po wa ła z or kie strą fil har mo nii łódz kiej, or kie strą ope ry i fil har mo -
nii Pod la skiej, or kie strą sym fo nicz ną uMfc w war sza wie, or kie strą Ka -
me ral ną au Kso, or kie strą aka de mii beetho ve now skiej. Kon cer tu je
wspól nie z sio strą skrzy pacz ką w du ecie ka me ral nym. jest abi tu rient ką
w kla sie for te pia nu prof. Pio tra Pa lecz ne go w Ze spo le szkół Mu zycz nych
im. K. szy ma now skie go w war sza wie.

Kon cert jest re ali zo wa ny przy po mo cy fi nan so wej gmi ny obor ni ki Ślą skie.

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
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6 str. « co jest grane  « styczeń 2011 www.cojestgrane.pl 

DUO�bU�ENOs�AiREs�–�aŻ Dwa Kon cer ty!!!
Wrocławska orkiestra kameralna le oPol Di NUm 

w pierw szym kon cer cie 16 stycz nia, so list ką bę dzie aga ta Zu bel, so pran, któ -
ra wy ko na folk songs lu cia na be rio – cykl pie śni skom po no wa nych dla le -
gen dar nej wo ka list ki ca thy bar be rian. w pro gra mie tak że kom po zy cje
straus sa, ger sh wi na, Ma łec kie go i in nych. Kon cert  pro wa dzi ernst Ko va cic.
na drugi koncert, 30 stycz nia za pra sza my na po po łu dnie z mu zy ką po łu dnio -
wo -ame ry kań ską: Piaz zol la, Vil la -lo bos i słyn ne tan go z fil mu Za pach Ko bie -
ty. so li sta mi bę dą: je re my Van ne re au – ban do ne on, eric fran ce ries – gi ta ra
oraz chri stian Da no wicz – skrzyp ce i pro wa dze nie kon cer tu.
bi le ty: 30 i 20 zł w ka sie fil har mo nii. tel. 71/342 24 59

16 stycznia, godz. 18.00 | 30 stycznia, godz. 19.30
sala koncertowa Filharmonii Wrocławskiej, ul. j. Piłsudskiego 19

sty CZeń 2011
14 stycz nia, godz. 19.00
Kon cert Kar na wa ło wy
or kie stra sym fo nicz na fs
Dy ry gent: je rzy Ko sek
so li sta: iwo na hos sa – so pran
adam Zdu ni kow ski – te nor
wie Deń sKa ga la oPe ret Ko wa

21 stycz nia, godz. 19.00
or kie stra sym fo nicz na fs
Dy ry gent: oleg Zve rev
Pro gram: ale xan der soj ni kow: Via
Do lo ro sa; Mi chał glin ka: Ka ma rin ska -
ja; Mo dest Mu sorg ski: fan ta zja or kie -
stro wa noc na ły sej gó rze; Piotr
czaj kow ski: iV sym fo nia f-moll op. 36

22 stycz nia, godz. 17.00
Kon cert Kar na wa ło wy 
Mi che lan ge lo en sem ble

Pro gram: tan go ga la

28 stycz nia, godz. 19.00
or kie stra sym fo nicz na fs
Dy ry gent: sta ni sław ry bar czyk
so li sta: lind say Da vid son – du dy
Pro gram: woj ciech Ki lar: Krze sa ny
utwo ry lind saya Da vid so na

WWAAŁŁBBRRZZYYCCHH  uull..  JJ..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  44

MA�ŁAN�kA�cZy li wschoD ni syl we ster Z Ze sPo łeM bu ra Ky
gru pa fol ko wa bu ra ky po wsta ła w czerw cu 2001 ro ku. Mu zy cy for ma cji są
bar dzo otwar ci na wszel kie eks pe ry men ty łą czą ce tra dy cyj ną mu zy kę lu do wą
z róż ny mi sty la mi czy brzmie nia mi. Pro gram mu zycz ny ze spo łu obej mu je tra -
dy cyj ne pie śni pol skie, łem kow skie, ukra iń skie, bał kań skie, cy gań skie opra -
co wa ne w no wo cze snych i ży wio ło wych aran ża cjach, a tak że wła sne
kom po zy cje in spi ro wa ne mu zy ką lu do wą. nie bez zna cze nia jest też z pew no -
ścią fakt współ pra cy mu zy ków z ta ki mi ze spo ła mi jak hurt, bla de lo ki, Pi -
dża ma Por no, czy bry tyj skim blu esma nem to nym McPhee, co z pew no ścią
in spi ru je ze spół do ory gi nal ne go po trak to wa nia fol ko wych te ma tów.
skład ze spo łu: ol ga jur czy szyn śpiew, in tru men ty pe ku syj ne; jo an na ula -
tow ska skrzyp ce, śpiew; jó zef grusz ka – al tow ka, śpiew; Krzysz tof opal ski
– gi ta ra, man do li na; an drzej Pin del ski – gi ta ra ba so wa; Mi chał so wiń ski
– akor de on; to masz sza łę ga – per ku sja. bi le ty: psp 8 zł wdk 10 zł

14 stycz nia, godz. 20.00, klu b ły kend, Podwale

fot. K. Za rem ba
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sZlaGieRy oPeRetkoWe, ReWioWe
30 stycZ nia 2011 – ŚWiD Ni Ca, Ś.o.K. sa la te atral na; 5 lu te go 2011 – Ny sa, ny ski Dom Kul tu ry

9 lu te go 2011 – WRo CłaW, sa la Kon ce ro wa fil har mo nii; 5 Mar ca 2011 – ka lisZ, cen trum Kul tu ry i sztu ki

Ga la oPe Ret ki
11 Mar ca 2011 – WRo CłaW, sa la Kon ce ro wa fil har mo nii

księż NiCZ ka CZaR Da sZa
6 Mar ca 2011 – DZieR żo NióW, Ki no-te atr Zbysz ko
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8 str.  » co jest grane » styczeń 2011 www.cojestgrane.pl 

NO�WO�ROcZ�NY�kON�cERT�kO�lĘD
Świą tecz ny kon cert ko lęd w wy ko na niu i aran ża cji Chó ru
aka de mii me dycz nej pod dy rek cją agniesz ki Fran ków -
-że la zny, usły szy my w ra mach cy klu: Ver bum cum Mu -
si ca. fun da cja stu dium cul tu rae ec c le siae wraz
z Die ce zjal nym Mo de ra to rem bi blij nym za pra sza na to no -
wo rocz ne wspól ne ko lę do wa nie, pod czas któ re go wy kład
pt. Ma ria i Mar ta: czy na pew no je zus zga nił Mar tę a po -
chwa lił Ma rię? (łk 10,38-42) wy gło si sio stra prof. jó ze -
fa je zier ska osu. wstęp wol ny!

16 stycz nia, godz. 19.15, ka te dra Wro cław ska 

HEJ�kO�lĘ�DA,�kO�lĘ�DA…
Kon cert w wy ko na niu dzie cię cych i mło dzie żo wych ze -
spo łów mu zycz nych dzia ła ją cych w MDK Śród mie ście.
usły szy my zna ne pol skie ko lę dy i pa sto rał ki w tra dy cyj -
nych i no wo cze snych aran ża cjach.

sER�DEcZ�NY�kON�cERT

Kon cert z oka zji Dnia bab ci i Dziad ka. wy stą pią dzie cię -
ce ze spo ły ar ty stycz ne MDK Śród mie ście.

24 stycz nia, godz. 17.00, mDk Śród mie ście, ul. Du bo is 5

WiEl�ki�bAl�ŚNiEŻ�NYcH�El�FóW
wie lo Po Ko le nio wy bal PrZe bie rań cÓw

dla bab ci, DZiaD Ka i wnu cZĄt 
jed na z nie wie lu im prez, na któ rej moż na zo ba czyć prze -
bra nych w stro je kar na wa ło we nie tyl ko ma lu chy, ale tak -
że dziad ków i ro dzi ców. to nie po wta rzal ny bal łą czą cy
po ko le nia, or ga ni zo wa ny z oka zji przy pa da ją ce go w stycz -
niu świę ta babć i Dziad ków, a tak że trwa ją ce go kar na wa -
łu. Wa run kiem udzia łu jest ory gi nal ne prze bra nie.
w pro gra mie kon kur sy z na gro da mi: ta necz ne, pla stycz -
ne, spraw no ścio we, po ka zy ze spo łów ta necz nych, wspól -
ne ko ro wo dy oraz do bra za ba wa dla wszyst kich – i tych
naj młod szych, i tych naj star szych, któ rzy czę sto na co
dzień po świę ca ją naj wię cej cza su swo im wnu kom. 
Za ba wę pro wa dzą kró lo we el fów oraz le śne skrza ty. 
tel. 71 325 14 83. bi le ty: 10 zł/dziec ko, 5 zł/opie kun

19 stycz nia, godz. 17.00-19.00, Ck agora, ul. serbska 5a

Ali�bi�klUb�ul. grun walDZ Ka 67

Vie Nio
to war szaw ski ra per, czło nek le gen dar ne go skła du hip -
-ho po we go Mo le sta ewe ne ment. na gry wał w du ecie
z Pel so nem i współ pra co wał m.in. z o. s. t. r., fu, te de
i gru pą Va va muf fin. w 2010 ro ku Vie nio na grał utwór
„no we blo ki” pro mu ją cy je go pierw szy so lo wy al bum.
9 stycz nia, godz. 20.00
Cha Da & Pih
cha da pod czas swo je go wy stę pu za pre zen tu je za rów no
utwo ry do brze zna ne wszyst kim fa nom z „Pro ce de ru” jak
i te star sze z pły ty „o nas Dla was” oraz zu peł nie no we,
ni gdy wcze śniej nie pu bli ko wa ne!
Pih na to miast za pre zen tu je słu cha czom utwo ry z naj now -
szej pły ty „Do wód rze czo wy nr 1”, ze zło tych „Kwia tów
Zła” oraz star sze ta kie jak „nie ma miej sca jak dom”!
16 stycz nia, godz. 20.00
hi Fi BaN Da
to dwaj cha ry zma tycz ni Mc – Diox i ha des, je den z naj -
lep szych pro du cen tów i re ali za to rów na grań hi pho po -
wych w Pol sce – czar ny oraz twór ca do sko na łych cu tów
i scrat chy w nie zli czo nej ilo ści pro jek tów – Dj Kebs. ich
twór czość to wy jąt ko we po łą cze nie świa do mych po glą -
dów i in te li gent nych tek stów z moc ny mi i świet nie
brzmią cy mi pro duk cja mi naj lep szych be at -ma ke rów.
27 stycz nia, godz. 20.00
Bak shish
27 (tak, tak: Dwa dzie ścia sie dem) lat cią głej pra cy mi mo
wie lu prze ciw no ści lo su, wbrew mu zycz nym mo dom
i na prze kór li stom prze bo jów. trud no prze ce nić ta ką sy -
tu ację, gdyż praw do po dob nie nie ma ona pre ce den su
na pol skim ryn ku mu zycz nym. osto ja, le gen da, kul to -
wość – sło wa, któ re pa su ją do baK shi shu, ale od któ -
rych ze spół ucie ka. ja rex i ko lej ni mu zy cy (by ło ich już
kil ku dzie się ciu!) bar dziej sta wia ją na wspól no tę, przy jaźń
z fa na mi i szcze rość prze ka zu. Po bły sko tli wym po cząt ku
lat osiem dzie sią tych, zdo by ciu kil ku na gród w kon kur -
sach i fe sti wa lach (min. oMPP i ja ro cin), mło dy ze spól
z ma łe go mia sta Klucz bor ka stal się jed nym z trzech naj -
po pu lar niej szych ze spo łów reg gae w Pol sce.
30 stycz nia, godz. 20.00

fot. P. Kamiński

baK shish
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

MICHAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
reż. Wojciech Dąbrowski

PAUL PÖERTNER

SZALONE NOŻYCZKI
reż. Marcin Sławiński

STYCZEŃ 2011
www.teatrkomedia.com

02.01 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00
05.01 ŚR SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
06.01 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
07.01 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 18.00
09.01 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00
13.01 CZ Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
14.01 PT Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
15.01 SO Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
16.01 ND Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 16.30
22.01 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
23.01 ND PSYCHOTERAPIA godz. 17.00
27.01 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
28.01 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
29.01 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
31.01 PN ZEMSTA godz. 9.00 I 11.00

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

Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbieta Woźniak
Asystent reżysera: Marzenia Kopczyńska
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Opracowanie muzyczne: Paweł Okoński
Kostiumy: Bajka Tworek
Producent wykonawczy: Paweł Okoński

Brenda Dixon: Marzena Kopczyńska, Pani Cowper: Emi-
lia Krakowska, Linda Swan: Iwona Stankiewicz, Sally
Chessington: Dorota Wierzbicka–Matarrelli, Pan Jen-
kins: Marian Czerski, Wujek George: Edward Kalisz, Pan
Forbright: Radosław Kasiukiewicz, Dr Chapman: Tomasz
Lulek, Norman Bassett: Jerzy Mularczyk
Eric Swan: Paweł Okoński

Eryk Swan do perfekcji opanował sztukę wyłudzania
świadczeń z biura opieki społecznej. Dzięki pomocy wuj-
ka George i Normana Bassetta – cudownie rozmnożone-
go do sześcioosobowej, wielopokoleniowej rodziny ule-
gającej wszelkim możliwym wypadkom i cierpiącej
na wszelkie przypadłości i choroby – osiąga roczny do-
chód 250 tysięcy funtów i to bez podatku! Zaczynają się
jednak kłopoty...

Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbeta Woźniak
Scenografia: Anita Szprych, Michał Chabielski

Barbara Markowska: Małgorzata Kałuzińska
Helena Maria Dąbek: Marzena Oberkorn
Komisarz Kowalewski: Wojciech Dąbrowski
Aspirant Tomasiuk: Marian Czerski
Edward Wurzel: Krzysztof Grębski / Paweł Okoński
Antoni Wzięty: Tomasz Lulek

Rzecz dzieje się w salonie fryzjerskim. Zwyczajny dzień pracy, rozmowy o pogodzie, dowcipy, aktualności z życia co-
dziennego… Piętro wyżej, nad salonem mieszka wielka gwiazda, pianistka Izabela Richter, której częsta i głośna gra
powoduje nerwową atmosferę w akustycznym wnętrzu salonu fryzjerskiego. Nagle dochodzi do morderstwa...
Dochodzenie prowadzą dwaj policjanci… Świadkami w sprawie będą…

203_KOMEDIA:- 24-12-10 12:20 Strona 1

12.�Ogól�no�pol�ski�FE�sTi�WAl�ewen�tu�al�nych
TA�lEN�TóW�Ak�TOR�skicH�–�Fe�TA 2011�

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

CZe ka my Na ZGło sZe Nia mo No DRa móW
na gra nych na DVD do 10 mar ca!

Xii edy cja fe sti wa lu od bę dzie się 15-17 kwiet nia 2011r.
15 kwiet nia – warsz ta ty te atral ne

16 kwiet nia – pre zen ta cje wy bra nych mo no dra mów
17 kwiet nia – fi nał fe sti wa lu oraz mo no dram mi strza

czy taj o fe ta – www.cka go ra.pl. tel. 71 325 14 83 w. 122

TEATR�ARkA�ul. MennicZa 3

Bi le ty: nor mal ny: 25 zł, ulgo wy: 20 zł
13 stycznia, godz. 19.00 
osKar i Pani rÓŻa wg erica-emmanuela schmitta
14 stycz nia, godz. 19.00
Ka Mie nie na sZa niec – Za Ka Za ne Pio sen Ki
re ż. Da riusz ta rasz kie wicz
20 stycz nia, godz. 19.00 
nie oD wra cal ne – leK cja hi sto rii
wg Przy pad ki adol fa h. eri ca -em ma nu ela schmit ta
21 stycz nia, godz. 19.00 
sen no cy let niej re ż. re na ta ja siń ska
29 stycz nia, godz. 19.00 – PRe mie Ra
ŚwiĄ ty nia. Dy buK – le gen Dy Ży Dow sKie
re ż. re na ta ja siń ska
Po sta no wi li śmy przy bli żyć kul tu rę ży dow ską na szym wi -
dzom i od wo łać się do ka ba ły, by zro zu mieć rze czy wi stość.
Po łą czy li śmy ży dow skie mi ty z okrut ną hi sto rią i w ten spo -
sób po wstał spek takl o ży ciu, śmier ci, wie rze i etycz nej od -
po wie dzial no ści za zło tych, któ rzy nie pra wość i okru-
cień stwo tłu ma czą wyż szy mi ra cja mi. tak jest do dziś.

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

lA�TO�MU�MiN�kóW to ve jans son

reż. 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.
Po dzie lo ne na gru py dzie ci opro wa dza ne są po róż nych za -
ka mar kach te atru, gdzie po zna ją ko lej ne eta py przy go to wy -
wa nia spek ta klu. Przed sta wie nie prze no si dzie ci w świat
to ve jans son – świat po god ny i przy ja zny, a jed no cze śnie
nie zwy kle ta jem ni czy. Prze pięk ne ko stiu my zo sta ły stwo -
rzo ne z sza cun kiem dla utrwa lo ne go w świa do mo ści ma -
łych czy tel ni ków wi ze run ku Mu min ków. ra do sne pio sen ki
z za baw ny mi tek sta mi dzie ci bę dą śpie wać ra zem z ak to ra -
mi – i z pew no ścią za pa mię ta ją je na dłu go.

Do 11 styCZNia
Po sPek ta klU sPo tka Nie Z mi ko ła jem

4, 5, 11 stycznia, godz. 9.00
12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 stycznia, godz. 9.30

9, 16, 23, 30 stycznia, godz. 11.00
11 stycznia, godz. 12.00

8, 15, 22, 29 stycznia, godz. 15.00

PWsT tel. 71 373 56 94

na pod stawie dra ma tów ta de usza ró że wi cza
15, 16 stycz nia, godz. 19.00 – PRe mie Ra
18, 19, 20, 21 stycz nia, godz. 18.00
sce na Pwst – pl. te atral ny 6/7 (sa la 107)

Kim jest absolwent wyższej szkoły artystycznej wobec
wielkiego Świata show-biznesu? Kim jest pojedynczy
człowiek we współczesnym świecie? Kim jest jednostka
wobec systemu schematów?
Zawsze jest ktoś, kto ustala zasady i ktoś, kto musi według
tych zasad postępować. „to się złożyć nie może.”
straż porządkowa to tekst, który nie jest dramatem lecz, jak
określił to tadeusz różewicz, „opisaniem dramaturgii”. jaki
byłby teatr, gdyby pozbawić go początku, środka i końca,
fabuły i postaci – czyli wszystkiego tego, co sam różewicz
uznał za swoje „kompromisy z teatrem”? gdyby z pokorą
podążyć za najbardziej radykalnymi didaskaliami, uznając je
za ważniejsze niż dialogi? „to się złożyć nie może.” wszyscy
czegoś pragniemy. wszyscy się czegoś boimy. wszyscy
chcemy ustalać reguły. wszyscy jesteśmy „niepodobni do
niczego... jak wszyscy”. „to się złożyć nie może.”
PoeZja + realiZM + ironia + sPrZecZnoŚci
„to się złożyć nie może.”

akt 125 na pod sta wie  Pro ce su fran za Kaf ki
21 stycz nia, godz. 20.00; 22 stycz nia, godz. 18.00
sce na Pwst – ho tel sa voy, pl. Ko ściusz ki 19

hi sto Ria o Pta kU Cis jo an ny Kul mo wej
25, 26, 27 stycz nia, godz. 10; 28 stycz nia, godz. 11.00
sce na Pwst – ho tel sa voy, pl. Ko ściusz ki 19

stRaż Po RZąD ko Wa – kom PRo mis Z te atRem
fo

t. 
a.

 n
ow

ak

Ka mie nie na sza niec – za ka za ne pio sen ki
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

MICHAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
reż. Wojciech Dąbrowski

PAUL PÖERTNER

SZALONE NOŻYCZKI
reż. Marcin Sławiński

STYCZEŃ 2011
www.teatrkomedia.com

02.01 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00
05.01 ŚR SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
06.01 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
07.01 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 18.00
09.01 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00
13.01 CZ Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
14.01 PT Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
15.01 SO Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
16.01 ND Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 16.30
22.01 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
23.01 ND PSYCHOTERAPIA godz. 17.00
27.01 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
28.01 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
29.01 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
31.01 PN ZEMSTA godz. 9.00 I 11.00

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

Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbieta Woźniak
Asystent reżysera: Marzenia Kopczyńska
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Opracowanie muzyczne: Paweł Okoński
Kostiumy: Bajka Tworek
Producent wykonawczy: Paweł Okoński

Brenda Dixon: Marzena Kopczyńska, Pani Cowper: Emi-
lia Krakowska, Linda Swan: Iwona Stankiewicz, Sally
Chessington: Dorota Wierzbicka–Matarrelli, Pan Jen-
kins: Marian Czerski, Wujek George: Edward Kalisz, Pan
Forbright: Radosław Kasiukiewicz, Dr Chapman: Tomasz
Lulek, Norman Bassett: Jerzy Mularczyk
Eric Swan: Paweł Okoński

Eryk Swan do perfekcji opanował sztukę wyłudzania
świadczeń z biura opieki społecznej. Dzięki pomocy wuj-
ka George i Normana Bassetta – cudownie rozmnożone-
go do sześcioosobowej, wielopokoleniowej rodziny ule-
gającej wszelkim możliwym wypadkom i cierpiącej
na wszelkie przypadłości i choroby – osiąga roczny do-
chód 250 tysięcy funtów i to bez podatku! Zaczynają się
jednak kłopoty...

Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbeta Woźniak
Scenografia: Anita Szprych, Michał Chabielski

Barbara Markowska: Małgorzata Kałuzińska
Helena Maria Dąbek: Marzena Oberkorn
Komisarz Kowalewski: Wojciech Dąbrowski
Aspirant Tomasiuk: Marian Czerski
Edward Wurzel: Krzysztof Grębski / Paweł Okoński
Antoni Wzięty: Tomasz Lulek

Rzecz dzieje się w salonie fryzjerskim. Zwyczajny dzień pracy, rozmowy o pogodzie, dowcipy, aktualności z życia co-
dziennego… Piętro wyżej, nad salonem mieszka wielka gwiazda, pianistka Izabela Richter, której częsta i głośna gra
powoduje nerwową atmosferę w akustycznym wnętrzu salonu fryzjerskiego. Nagle dochodzi do morderstwa...
Dochodzenie prowadzą dwaj policjanci… Świadkami w sprawie będą…
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cA�Pi�TOl�–�Te�atr�Mu�zycz�ny
sce na cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17
ha iR reż. Kon rad imie la 
5, 6, 7 stycz nia, godz. 19.00
8 stycz nia, godz. 16.00 i 20.00
9 stycz nia, godz. 17.00
Ma ła sce na, ul. j. Pił sud skie go 72

RZe CZe BUD Da Chi Na ski
reż. ce za ry stud niak 
12, 13 stycz nia, godz. 20.00
mU Ry he BRo NU
reż. ce za ry stud niak 
19, 20 stycz nia, godz. 20.00

sce na w tP – ul. g. Za pol skiej 3
ŚCi Ga jąC Zło – PRe mie Ra
reż. Kon rad imie la 
27, 28, 29, 30 stycz nia, godz. 20.00 
29 stycz nia, godz. 17.00 

ŚCi Ga jąC Zło
re wia sen sa cyj na – pio sen ki

z fil mów o ja me sie bon dzie
sce na riusz i reż.: Kon rad imie la
głów nym źró dłem in spi ra cji dla re ali za -
to rów jest le gen da ja me sa bon da, su -
per a gen ta służb spe cjal nych jej
Kró lew skiej Mo ści. re ali za to rzy czer pią
ob fi cie z kon wen cji fil mów sen sa cyj -
nych, ba wiąc się sen sa cją w sty lu gla -
mo ur. Pięk ne ko bie ty w efek tow nych
kre acjach, przy stoj ni męż czyź ni w wy -
twor nych smo kin gach, szyb kie sa mo -
cho dy, lśnią ca broń i pe łen ze staw
wszel kich bon dow skich ga dże tów, to
oczy wi ste kom po nen ty sty lu, któ rych
w re wii sen sa cyj nej za brak nąć nie mo że.
Przy staw ki, pro po no wa ne przez re ali za -
to rów do le gen dar ne go mar ti ni ja me sa
bon da po zo sta wią pu blicz ność w sta nie
„wstrzą śnię cia, nie zmie sza nia”, choć
nie obej dzie się tu bez mru gnię cia
okiem – spo rą daw kę bły sko tli we go hu -
mo ru wi dow nia do ce ni z pew no ścią.

ck�Mu�za w lU�bi�NiE
sty CZeń 2011 (www. ckmu za. pl)

7 stycz nia, godz. 20.00-3.00
iM Pre Za ta necZ na prow. De imonth
lu ke – mu zy ka klu bo wa (ho use, elec -
tro, pro gres si ve), bi le ty 10 zł
8 stycz nia, godz. 20.00
lu cy one /rock/ – kon cert, bi le ty 8 zł
9 stycz nia, godz. 18.00
XiX fi nał woŚP – au kcja 
– kon cer ty ze spo łów il linx i evo lu tion
14 stycz nia, godz. 20.00
the Post Man – kon cert, bi le ty 20 zł
15 stycz nia, godz. 20.00
yel raM /ro ots, reg gae, rock/, sup -
port ja Va ra so unD sys teM 
Klub Pod Mu za mi, bi le ty 10 zł
17 stycz nia, godz. 17.00
Kon cert no wo rocz ny Pań stwo wej
szko ły Mu zycz nej i stop nia w lu bi nie
Du ża sa la, bi le ty 5 zł
17 stycz nia, godz. 18.00
gÓ ra Mi PrZeZ aZję, au to sto PeM
Do chin – an na bo rec ka -Pa sek
sa la ka me ral na, wstęp wol ny
20 stycz nia, godz. 19.00
wła Śnie le ci Ka ba re ciK
ama tor skie pre zen ta cje ka ba re to we
21 stycz nia, godz. 20.00
Mo sKwa – kon cert z oka zji 25-le cia
dzia łal no ści pły ty kon cer to wej
Klub Pod Mu za mi, bi le ty 15, 20 zł 
22 stycz nia, godz. 20.00
front styl hip hop shou – Midz bir th -
day, Pih, Xl3, w2w, Pro Midz
Klub Pod Mu za mi, bi le ty 20, 25 zł 
23 stycz nia, godz. 11.00-17.00
iii lu biń sKie tar gi Ślub ne
sa le cK Mu za, bi le ty 10 zł
25 stycz nia, godz. 16.00-16.30
Kier masz pla ka tów fil mo wych
28 stycz nia, godz. 20.00-3.00
iM Pre Za ta necZ na – prow. De -
imonth lu ke – r’n’b, funk, so ul i dan -
ce hall, bi le ty 10 zł
29 stycz nia, godz. 18.00
Ku ba – pro jek cja fil mu bu ena Vi sta so -
cial club. wie czór ta necz ny przy mu zy ce
i po tra wach ku bań skich, bi le ty 20 zł
30 stycz nia, godz. 14.00
Ma gicZ na tru Pa ro bin so na blu -
esa te atr wiel kie Ko ło, bi le ty 9, 15 zł

Ga le ria Ck mU Za 10 i – 13 ii 2011
Ma rek ho łod niak: Mo je fa scy na cje...
– ry su nek

centrum�sztuki iM�PART
sty CZeń 2011 (www.im part.art.pl)
10.01 – wer ni saż – godz. 19.00
iii ogól no pol ski Kon kurs gra fi -
ki – wy sta wa po kon kur so wa
11.01, godz. 20.00
blu eso wy jaM ses sion
12.01, godz. 9.00
Ma ła aKa De Mia te atral na 
12.01, godz. 19.30
Do Mi Kro fo nu Pro si My 
13.01, godz. 19.00
Przed pre mie rą – Mi chał ła nusz ka
– re ci tal, te atr Pio sen Ki
18, 19.01, godz. 9.30, 12.00
Pio truŚ Pan i Pi ra ci – dla dzie ci
20.01, godz. 19.00
ro bert Ka sprzyc ki – Kon cert
21.01, godz. 19.00
Ma ja i an DrZej si Ko row scy
spra wa ro dzin na – kon cert
25.01, godz. 20.00
blu eso wy jaM ses sion
27 i 28.01 – godz. 19.00
le nin graD spek takl, te atr Pio sen ki
30.01, godz. 11.00-17.00 
warsZ ta ty ta necZ ne
31.01, godz. 19.00
roZ Mo wy Z Dia błeM. wiel kie ka -
za nie księ dza ber nar da – mo no dram
w wy ko na niu je rze go tre li.
Wtor ki, w godz. 17.00-21.00
Pra cow nia te atral na warsz ta ty

Kon cert 
MAJ�sTER�NiA�Pi�sNi

Po na ro DZe niu 
sło wo i głos: mo wa świę to wa nia
tra dy cyj ny ka non śpie wu, ar cha icz ny
rytm, vi deo -art – ob raz ta jem ni cy we
współ cze snej for mie ar ty stycz nej.
Wy ko naw czy nie: na ta lia Po ło wyn ka,
ole na Ko stiuk, ulja na hor ba czew ska
sce no gra fia: ulja na hor ba czew ska
wi deo: ole na Ko stiuk
bi le ty: 20 zł, stu d. mu zy ko lo gii 10 zł

12 stycz nia, godz. 19.00 
ora to rium ma ria num
pl. Uni wer sy tec ki 1

13 stycz nia, godz. 19.00
stu dio na Gro bli, ul. Na Gro bli 30/32

TEATR�MAŁY
antygona wg sofoklesa

10, 17, 24, 31 stycznia, g. 9, 11 i 19
oDa Firlej, ul. Grabiszyńska 58
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Wrocławski Teatr Współczesny

REPERTUARʼ01www.wteatrw.pl

BILETY:
•na stronie www.wteatrw.pl
•kasa: tel.: 71 358 89 22
wt. – so. 12.00 – 19.00
nd. i święta na 2 godz.
przed spektaklem
email: rezerwacja@wteatrw.pl

Wrocławski Teatr Współczesny
ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław

TRANS-ATLANTYK
Witold Gombrowicz
reżyseria: Jarosław Tumidajski
2, 4, 5, 6 stycznia, godz. 19.00
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

KLAUS DER GROSSE
reżyseria: Maćko Prusak
26, 27 stycznia, godz. 19.00
bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł

KRÓL LEAR
William Shakespeare
reżyseria: Cezaris Graužinis
28, 29, 30 stycznia, godz. 19.15
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

AKROPOLIS. REKONSTRUKCJA
na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego
i spektaklu Jerzego Grotowskiego
reżyseria: Michael Marmarinos
21, 22, 23, 25 stycznia, godz. 18.15
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

PRODUKT
Mark Ravenhill
reżyseria: Jakub Kamieński
19, 20 stycznia, godz. 19.00
bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł

POWRÓT DO DOMU
Harold Pinter
reżyseria: Yael Ronen
14, 15, 16 stycznia, godz. 19.00
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

BAT YAM
Yael Ronen i Amit Epstein
reżyseria: Yael Ronen
7, 8, 9, 11, 12, 13 stycznia, godz. 19.15
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

fot. Bartlomiej Sowa

203_WSPOLCZESNY 27-12-10 16:39 Strona 1

STAZIONE TERMINI
20, 21, 22, 23 stycznia, 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

OTWARTE WARSZTATY SZTUKI MIMU
14 - 16 stycznia » Wrocławski Teatr Pantomimy » al. Dębowa 16 » tel: 71 337-21-04

KKV NALANDA, pl. Kościuszki 12
Plakaty Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Co to znaczy robić ruch sceniczny?

Śpiew młodzieńców w piecu gorejącym

O znaczeniu muzyki
w przedstawieniach teatru ruchu

O notacji ruchu teoretycznie i praktycznie

Cardenio i Celinda,
czyli nieszczęśliwie zakochani

Pantomima Henryka Tomaszewskiego
jako artystyczna realizacja archetypów.

Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5
Jiu-jitsu, czyli jak umierają małe dziewczynki

STUDIO PANTOMIMY cykl spotkań z pantomimą i teatrem ruchu

53-121 Wrocław, al. Dębowa 16, tel.: 71 337-21-03, fax.: 71 337-21-04
promocja@pantomima.wroc.pl » WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
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RYSZARD W. ZAMORSKI - RZEŹBA
29 listopada 2010 – 30 stycznia 2011

MEBLOWY SALON GIER
4 grudnia 2010 – 26 czerwca 2011

SECESYJNE SZKŁO CZESKIE
4 grudnia 2010 – 13 marca 2011

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA 2010
11 grudnia 2010 - 30 stycznia 2011

  
„ZASTAW WIĘCIERZ, WÓDŹ NIEWODEM…
RYBOŁÓWSTWO DRZEWIEJ”
4 stycznia – 25 marca 2011

  
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

W DOBRYM SĄSIEDZTWIE – FOTOGRAFIE 
MUZEUM I JEGO OKOLICY.  
7 – 30 stycznia 2011

GLORIA DEO. RZEMIOSŁO W SŁUŻBIE RELIGII
18 października 2010 – 30 stycznia 2011

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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18 str.  » co jest grane » styczeń 2011 www.cojestgrane.pl 

ŁU�kAsZ�cEN�DROW�ski�i gRZE�gORZ�gDU�lA
43% organic   67% synthetic

rzeź by cen drow skie go i ma lar stwo gdu li sta no wią swo istą od po wiedź na pik to gra ficz ne prze ła do wa nie per cy po wa -
ne go przez zmy sły świa ta. Z punk tu wi dze nia tzw. prze ka zu ar ty stycz ne go w ich pra cach prak tycz nie nic się nie dzie -
je, są to obiek ty o mi ni ma li stycz nej for mie, in spi ro wa ne ci szą, pust ką, ide al nym świa tem geo me trii i liczb. Przez to są
to two ry au to re fe ren cjal ne, nie od no szą ce się do rze czy wi sto ści, ale też nie pró bu ją ce kre ować no wych by tów.
rzeź by cen drow skie go for mal nie na wią zu ją do ar chi tek tu ry mo der ni stycz nej, a ma lar stwo gdu li po ru sza za gad nie -
nie obec no ści re ali zu ją cej się w pu ry stycz nej, mo no chro ma tycz nej war stwie wi zu al nej. Pra ce ge ne ru ją es te tycz ne
za pę tle nie, w któ rym wra że nia czy sto zmy sło we sprzę żo ne zo sta ją z za gad ką lo gicz ną, ja ką (być mo że) ukry wa ją.
sam ty tuł wy sta wy od no si się do ma te ria łów, ja kich uży wa ją ar ty ści, jed no cze śnie jest jed nak iro nicz nym ko men ta -
rzem do ich lo gicz nej struk tu ry. Pra ce tych dwóch twór ców wza jem nie się uzu peł nia ją, ale i two rzą dla sie bie no we
kon tek sty. Ze sta wio ne i zsyn te ty zo wa ne w jed nym po ka zie są sub tel ną ma ni fe sta cją prze ciw ko hi per este ty za cji świa -
ta ob ra zów, bę dąc jed no cze śnie apo te ozą czy stej for my. (Mag da le na Zię ba)

łu kasz Cen drow ski (rocz nik 1983), stu dent rzeź by
na iV ro ku asP we wro cła wiu. in spi ra cje czer pie za rów -
no z hi sto rii rzeź by, jak i ar chi tek tu ry. ar chi tek ci, któ rych
ce ni szcze gól nie to Max berg, Mies van der ro he, le
cor bu sier, frank lloyd wri ght. anish Ka po or to na zwi -
sko, któ re moż na by przy to czyć, je śli cho dzi o rzeź biar -
skie źró dło je go twór czo ści. rzeź by je go au tor stwa to
syn te za mi ni ma li stycz nej for my i no wo cze snych tech nik. 

Grze gorz Gdu la (rocz nik 1984) w paź dzier ni ku 2010 ro -
ku ukoń czył aka de mię sztuk Pięk nych we wro cła wiu.
Zaj mu je się ma lar stwem szta lu go wym. w ga le rii cK
ago ra za pre zen tu je pra ce z wy sta wy dy plo mo wej, któ -
rych część po ka zał w ga le rii eM Des we wro cła wiu. cykl
ma lar ski pt. „Punkt sku pie nia” jest oszczęd ny w for mie,
sta no wi dro gę do wy ci sze nia i kon tem pla cji. 

Wer ni saż 27 stycz nia, godz. 18.00, (do 17 lu te go, w godz. 9.00-18.00)
Ga le ria Ck aGo Ra, ul. serb ska 5a. Wstęp wol ny!

sPE�ciAl�EF�FEcT�Ko MÓr Ko wa trans gre sja cZy li: taK jaK by te le fon Ko MÓr Ko wy

na wy sta wie zo ba czy my te le fo ny -za -
baw ki, któ re wpro wa dza ją dzie ci
w świat do ro słych, a tak że ko mór ki -
-za baw ki dla do ro słych, któ re po ka -
zu ją, że te le fon jest na ty le „tren dy”,
że war to go mieć tak że w po sta ci bre -
locz ka, szczo tecz ki do zę bów czy że -
lu pod prysz nic. set ce eks po na tów
to wa rzy szyć bę dą fo to gra fie (60x60 cm) przed sta wia ją ce
do ro słych i ma łych do ro słych ko rzy sta ją cych z ko mó rek.

czym jest dla czło wie ka na szych cza sów te le fon ko mór -
ko wy? Za ska ku je nie po li czal na licz ba za sto so wań urzą -
dze nia, któ re sta ło się chy ba bar dziej po wsze dnie niż
chleb. wy sta wa ma na ce lu przy bli że nie spe cy ficz nych
cech użyt ko wych i es te tycz nych apa ra tu te le fo nicz ne go. 
Pro po nu ję wspól nie przyj rzeć się ro lom, ja kie peł ni on

otwarcie wystawy 21 stycz nia br. mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. krasińskiego 1

w prze strze ni co dzien no ści oraz sy tu -
acjom prze kra cza nia oswo jo nych gra nic. 

czy na praw dę te le fon mo że być wszyst kim?
Za baw ką dla du żych i ma łych, atry bu tem
pre sti żu, eg zem pli fi ka cją gu stu, źró dłem
roz ryw ki, na uczy cie lem ży cia, bu dow ni -
czym po stę pu. ale też kre ato rem dy stan -
su, zbie giem z rze czy wi sto ści, sym bo lem

pseu do -kul tu ry i wa bi kiem ki czo wa tych do dat ków…
Z pew no ścią to nie odzow ny ele ment współ cze sne go ży -
cia okre śla ją cy swe go wła ści cie la le piej niż in ne ak ce so -
ria. czę sto je dy ny przy ja ciel. war to się bli żej po znać.

Za pra szam! Kry sty na Ka le nie wicz 
au tor ką wy sta wy jest Kry sty na Ka le nie wicz, ab sol went -
ka wy dzia łu gra fi ki (kie ru nek Ko mu ni ka cja wi zu al na)
na aka de mii sztuk Pięk nych w Po zna niu. 
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gA�lE�RiA�JED�NE�gO�PRO�JEk�TUgA�lE�RiA�JED�NE�gO�PRO�JEk�TU
PlaC No Wy taRG We WRo Cła WiUPlaC No Wy taRG We WRo Cła WiU

Miej ski de sign stał się tren dy. łódź, gdy nia, Po znań i war sza wa to mia sta, któ re w tro sce o styl i ja kość miej -
skich prze strze ni pu blicz nych pro pa gu ją kon se kwent nie od kil ku lat nie kon wen cjo nal ne idee pla sty ków, ar chi -
tek tów, pro jek tan tów. co raz czę ściej też za nie dba ne i zde gra do wa ne miej skie pla ce sta ją się te ma tem
urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nych kon kur sów. i choć na wy mier ne efek ty tych dzia łań przyj dzie nam za pew -
ne po cze kać, ży wi my na dzie ję, iż wnio są po zy tyw ną zmia nę. tym cza sem za pra sza my na spo tka nie z au to ra -
mi pro jek tu mo der ni za cji pla cu no wy targ we wro cła wiu – pra cow nią ro man rut kow ski ar chi tek ci. 

13 stycznia 2011 r., godz. 17.30

ROZ�-PO�ZNA�NiE�MiEJ�scA
twÓr cZoŚć wy Kła Dow cÓw

uni wer sy te tu ar ty stycZ ne go w Po Zna niu
to pierw sza, tak licz nie re pre zen to wa na, wy sta wa
twór czo ści po znań skiej we wroc ła wiu. wzię ło w niej
udział po nad czter dzie stu pe da go gów uni wer sy te tu
ar ty stycz ne go (daw niej asP) w Po zna niu, wśród nich
Mi ro sław bał ka, ja ro sław Ko złow ski, jan i Mar cin ber -
dy sza ko wie czy ra fał ja ku bo wicz. ty tuł wy sta wy na -
wią zu je za rów no do miej sca po cho dze nia osób
wy sta wia ją cych jak i miej sca pre zen ta cji, ka żąc za sta -
no wić się nad toż sa mo ścią miejsc, ich de ter mi nu ją -
cym wpły wem i sym bo licz nym okre śla niem. 

Wy sta wa czyn na do 5 lu te go 2011

PRZE�sTRZEń�AR�cHi�TEk�TU�RY/PRZE�sTRZEń.�sZTU�ki�AR�cHi�TEk�TU�RA�PEJ�ZA�ŻU
wy sta wa wy kła dow ców Za kła du ry sun ku, Ma lar stwa i rzeź by wy dzia łu ar chi tek tu ry Po li tech ni ki wro cław skiej.

Wy sta wa czyn na do 13 lu te go 2011

MiEs�vAN�DER�RO�HE�AWARD 2009
na gro Da unii eu ro Pej sKiej

w DZie DZi nie ar chi teK tu ry wsPÓł cZe snej
nor we ska ope ra na ro do wa i ba let w oslo oraz gim na -
zjum 46º 09 e w chor wac kiej Ko przyw ni cy to lau re aci
jed nej z naj bar dziej pre sti żo wych na gród w dzie dzi nie ar -
chi tek tu ry współ cze snej na świe cie  – na gro dy im. Mie sa
van der ro he, przy zna wa nej co dwa la ta wy bit nym re ali -
za cjom ar chi tek to nicz nym i ich twór com. fo to gra fie i pla -
ny ar chi tek to nicz ne obu obiek tów oraz 48 in nych,
no mi no wa nych przez eks per tów z ca łej eu ro py do te go
kon kur su, moż na zo ba czyć na pre zen to wa nej po raz
pierw szy w Po lce wy sta wie w Mu zeum ar chi tek tu ry. 

Wy sta wa czyn na do 27 lu te go 2011
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snohetta opera photo by jiri havran

PO�MNik�ROT�Mi�sTRZA�Pi�lEc�kiE�gO�WE�WRO�cŁA�WiU
wy sta wa Po Kon Kur so wa – styczeń 2011
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AN�DRZEJ�kWiET�NiEW�ski�My Po la cy
jak mógł by wy glą dać pop -art w Prl -u, gdy by ja kimś cu -
dem się wy da rzył? od po wie dzi na to py ta nie mo że my
szu kać na pierw szej we wro cła wiu in dy wi du al nej wy sta -
wie an drze ja Kwiet niew skie go.
an drzej kwiet niew ski ur. 1951, łódz ki ar ty sta, sce no graf,
twór ca fil mów, pi sarz. sam o so bie mó wi: Po lak w pierw -
szym po ko le niu, współ za ło ży ciel „ło dzi Ka li skiej”, obec -
nie czło nek (gru py) w sta nie spo czyn ku. Za in te re so wa nia:
idee i styg ma ty pol sko ści. Ku ra tor ka: Pa try cja si ko ra

do 16 stycznia br, BWa awan gar da, ul. Wi ta stwo sza 32
Czyn na od wt- do nd w godz. 11-18 (www.bwa.wroc.pl)

gomułka, z cyklu bogowie
akryl, sitodruk na płót. 2010Za
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bAR�TOsZ�HĘĆ�kA�i JE�gO�UcZNiO�WiE
10 lat Pra cow ni Pla stycZ nej nr 6

wy sta wa z cy klu „Mistrz i ucznio wie”.
bar tosz hęć ka – opie kun ar ty stycz ny Pra cow ni nr 6, uro -
dził się we wro cła wiu. tu ukoń czył li ceum re no wa cji Za -
byt ków a na stęp nie asP (dy plom na kie run ku ar chi tek tu ra
wnętrz). Ma lar stwo stu dio wał w pra cow ni prof. wan dy
goł kow skiej, prof. an ny Ko wal skiej -szew czuk i prof. Pio -
tra bła że jew skie go. współ twór cu je z gru pą ar ty stycz ną
gou haus po wsta łą w 2000 ro ku. oprócz ma lar stwa zaj -
mu je się za wo do wo kształ ce niem dzie ci i mło dzie ży.
„Dzi siaj wszyst kim mo im wy cho wan kom oraz ich ro dzi -
com chciał bym go rą co po dzię ko wać za za ufa nie i sza cu -
nek, któ rym ob da rza li ście mnie przez te 10 lat. Dzię ki
wam ta spe cy ficz na ma te ria, ja ką jest pra ca na uczy cie la
jest przy jem no ścią, chwi lo wą od skocz nią i za nu rze niem
się w zu peł nie in ny świat.” (bar tosz hęć ka)

Wernisaż 11 stycz nia, godz. 17.00
Ga le ria mDk Śród mie ście, ul. Du bo is 5

Ko le jĄ trans sy be ryj sKĄ
NAD bAJ�kAŁ�i DO bU�RiA�cJi

dr agniesz ka la to cha, uni wer sy tet wro cław ski, in sty tut
geo gra fii i roz wo ju re gio nal ne go
Po pu lar no nau ko wa pre lek cja po dróż ni cza z po ka zem slaj -
dów, w trak cie któ rej od bę dzie my po dróż ko le ją trans sy -
be ryj ską do ser ca sy be rii – nad baj kał. Zo ba czy my
drew nia ne, pięk nie zdo bio ne do my w ir kuc ku oraz po pły -
nie my na ol chon – naj więk szą wy spę na baj ka le i jed no -
cze śnie cen trum sy be ryj skie go sza ma ni zmu. Za nu rzy my
się w mro ki taj gi oraz po wę dru je my otwar tą prze strze nią
ste pu. Po zna my róż ne ob li cza wy brze ży baj ka łu
– od piasz czy stych plaż po urwi ste skal ne kli fy. Zwie dzi -
my bar dzo zróż ni co wa ną et nicz nie i re li gij nie sto li cę bu -
ria cji, ułan ude, wraz z naj więk szym w ro sji klasz to rem
bud dyj skim w po bli skim iwoł giń sku. od bę dzie my tak że
gór ską wę drów kę w sa ja nach wschod nich, od wie dza jąc
słyn ne uzdro wi ska w Do li nie tun kiń skiej. 

Wernisaż 12 stycznia, godz. 17.00
klub oficerski ŚoW, ul. Pretficza 

traK tat o ry sun Ku
RA�DEk�ŚlA�NY�

do 16 stycznia br.
BWa awan gar da

ul. Wita stwo sza 32

lU�XUs�re De gu sta cja
Po KaZ wy ro bÓw cu Kier ni cZych 

o PrZe Dłu Żo nyM oKre sie trwa ło Ści 
do 14 stycznia br.

Ga le ria eN tRo Pia, ul. Rzeź ni cza 4 (www.en tro pia.art.pl)
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ZDZi�sŁAW�NiT�kA�ge sty Ma lar sKie 
Don't thinK twi ce it's all ri ght

haP Pe NiNG i No We oB Ra Zy
Gest ma lar ski w naj czyst szej po sta ci utoż sa miam z ob ra -
za mi Fran za Kli ne'a, Pol loc ka i de Ko onin ga – ar ty stów,
któ rych bar dzo po dzi wia łem w mło do ści.
Przez ja kiś czas uczy łem się ma lar stwa ko rzy sta jąc z ich
lek cji, a i do tej po ry – cho ciaż mo je ob ra zy są przed sta -
wia ją ce – cią gle to wa rzy szy mi ge stu al ny spo sób pra cy.
Gest jest dla mnie przed nią za ba wą, któ ra w sztu ce wy da -
je się być spra wą prio ry te to wą. Gert jest pod da niem się
dzia ła niu przy pad ku bo do brze jest za sy pać świa do mość
twór czą. Gest jest wspa nia ły. Na pi sał mi re cep tę na sztu -
kę: „Po dejdź do płót na, uderz je! Nie myśl dwa ra zy.

Zdzi sław nit ka
trze cia od sło na pro jek tu ga le rii „ge sty ma lar skie” otwar -
te go na dzia ła nia i zda rze nia od no szą ce się umow nie
do ma lar stwa. Za pra sza my ar ty stów i wi dzów do ak cji,
któ re mo gą mieć cha rak ter eks pe ry men tu z róż ny mi me -
dia mi i for ma mi wy ra ża nia eks pre sji w kon tek ście ge stu
ma lar skie go; sy tu acji, w któ rych ów gest uak tyw nia pro -
ces twór czy, a tak że sty mu lu je i po sze rza od biór sztu ki
i sa me go ma lar stwa.  Ko or dy na tor: an drzej re rak

hap pe ning 18 stycz nia, godz. 18.00, (18-21.01.2011)
Ga le ria en tro pia, ul. Rzeź ni cza 4

AgNiEsZ�kA�DEl�l�Fi�NA
what you thinK, you be co Me

fo to gra fie/obiekt/vi deo
wi zu al ną in spi ra cją wiel ko -
for ma to wych prac fo to gra -
ficz nych by ła sztu ka ta tu -
ażu, re pre zen tu ją ca dla ar -
tyst ki wy zwa la ją ce cier pie -
nie. w pro jek cie, któ re go
ty tuł na wią zu je do słów
bud dy: „sta jesz się tym co
my ślisz” uży ła ona swo je go
cia ła ja ko płót na, ekra nu,
na któ rym wy świe tli ła wła -
sne my śli i emo cje. 
Po przez uży cie tech nik
„me to dy ak tor skiej” oraz
ele men tów psy cho ma gii
w ro zu mie niu ale jan dro jo -
do row skie go ar tyst ka stwo -
rzy ła nie zwy kle su ge styw ne,
psy cho lo gicz ne ob ra zy,
pod da jąc się jed no cze śnie
pro ce so wi au to te ra pii, we -
wnętrz ne go oczysz cze nia
i wy zwo le nia.
otwar cie wy sta wy 25 stycz nia, godz. 18.00, (do 14.02.2011)

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

bEATA�sTANkiEWicZ-sZcZERbik�sZKło
do 31 stycznia br. 

muzeum karkonoskie, jeleNia GóRa,  ul. matejki 28

RO�bERT�cA�HEN�choPinPiano
wy sta wa wy bit ne go fran cu skie go kla sy ka sztu ki wi deo
i ar ty sty me dial ne go.

do 19 stycz nia br, Cs Wro, ul. Wi dok 7

czarna MadonnaŚpiąca z kręgosłupem
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JO�AN�NA bO�RO�WiEc
sny nie Do Koń cZo ne fo to gra fie

„Mo je sny by wa ją ni czym mo ty le, wi -
ru ją ce, de li kat ne, nad la tu ją nie spo -
dzie wa nie chma rą i za nim się im
do kład niej przyj rzę, już gdzieś zni ka -
ją. cza sa mi jed nak zda rza się, że sny
przy po mi na ją ćmy krą żą ce w mo jej
gło wie jak wo kół ża rów ki. Mno żą się
z na dej ściem no cy i nie da ją się od pę -
dzić. nie są pięk ne i po ry wa ją ce jak
ko lo ro we mo ty le, lecz na chal ne i nie
da ją ce spo ko ju, jak zbłą ka ne du sze.
wy wo łu ją nie po kój. to łącz ni cy mię -
dzy świa tem ży wych i zmar łych. Po -
ja wia ją się i nie spo dzie wa nie zni ka ją.
Mi mo że nie za wsze je ro zu miem i się
ich oba wiam, czu ję, że są dla mnie
waż ne”. (jo an na bo ro wiec)
jo an na Bo ro wiec – ab sol went ka eu -
ro pej skiej aka de mii fo to gra fii w war -
sza wie, pra ca dy plo mo wa w Pra cow ni
fo to gra fii Kre acyj nej i eks pre syj nej
pod kie run kiem dr iza be li ja ro szew -
skiej. fo to gra fu je od kil ku lat, ma na -
ger, wiel bi ciel ka fo to gra fii ana lo go wej,
pa sjo nat ka fi lo zo fii wscho du. 
(www.jo an na bo ro wiec.fo tea.pl)
wstęp wol ny!

Wer ni saż 21 stycz nia, godz. 18.00
(do 20.02.2011)

Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

RO�MAN�Mi�cHA�lik
Ma low ni cZa fo to gra fia

Daw ne tech ni Ki fo to gra fii
uro dzo ny w 1969 r. w Świd ni cy.
Z wy kształ ce nia geo log, dok tor na uk
o Zie mi, od 2003 ro ku pra cu je ja ko
dzie kan wy dzia łu rze miosł ar ty -
stycz nych w wyż szej szko le rze -
miosł ar ty stycz nych i Za rzą dza nia we
wro cła wiu. od 2002 r. zaj mu je się
daw ny mi tech ni ka mi fo to gra ficz ny mi.
swe pra ce wy ko nu je głów nie w tech -
ni kach chro mia no wych ta kich jak:
gu ma arab ska, tech ni ka ole jo wa
i bro mo le jo wa, jak rów nież sto su jąc
fo to gra fię al bu mi no wą i cy ja no ty pię
oraz po łą cze nia gu my z ty mi tech ni -
ka mi. au tor pro wa dził warsz ta ty fo -
to gra fii w tech ni ce gu my arab skiej
w ra mach Klu bu Mi ło śni ków Daw -
nych tech nik fo to gra ficz nych. je go
pra ce by ły wy sta wia ne na kil ku na stu
wy sta wach. te ma ty ka fo to gra fii
r. Mi cha li ka obej mu je głów nie kra jo -
braz i ar chi tek tu rę, rza dziej por tret.

Wer ni saż 10 stycz nia, godz. 18.00
(pn, wt, pt, 16.00-20.00)

sa lo nik trzech muz, ul. Za wal na 7

ro man Mi cha lik – Por tret

cZAR�NO�NA biA�ŁYM
wy sta wa gra fik i ry sun ków dwóch
ar ty stów, któ rzy w po dob ny spo sób,
za po mo cą swo bod nych szki ców
opo wia da ją pew ną hi sto rię...
PiotR Pa sie WiCZ – gra fik, ry sow -
nik, per for mer, fo to graf, ilu stra tor.
od 2008 ro ku stu dent asP w ło dzi
na wy dzia le Ma lar stwa i gra fi ki (kie -
ru nek gra fi ka warsz ta to wa). na le ży
do gru py łódz kich twór ców mło de go
po ko le nia. w swych dzia ła niach per -
for man ce ar ty sta prze kształ ca się
w pę dzel -na rzę dzie, któ re z po zo ru
me cha nicz nie wy ko nu je szki ce tu -
szem czy far ba mi na bia łej płasz czyź -
nie pa pie ru, two rzy prze dziw ny świat
pe łen me ta for i od nie sień do ota cza -
ją cej nas rze czy wi sto ści. 
Do RiaN De Nes – gra fik, ilu sta tor.
stu dio wał sztu kę i pro jek to wa nie
na uni ver si ty col le ge syf folk (uea,
wiel ka bry ta nia). je go głów ne in spi -
ra cje to obiek tyw ne spo strze ga nie
i ma ni pu la cja sym bo li ki, oraz fi zy ka
i/al bo psy chi ka czło wie ka.

14 stycz nia, Ga le ria art trakt
ul. ofiar oświę cim skich 1/1

P. Pa sie wicz

gRZE�gO�RZ�li�TYń�ski�ga la Pa gos – wy spy za cza ro wa ne
Za pra sza my na ko lej ne spo tka nie w ra mach cy klu „kul tu ry swia ta”, tym ra zem
z po dróż ni kiem grze go rzem li tyń skim, któ ry opo wie o ma low ni czych wy -
spach ga la pa gos. spo tka nie roz pocz nie wy kład o fo to gra fo wa niu przy ro dy,
a o godz. 17.00 na stą pi otwar cie wy sta wy oraz fo to re la cja z wy pra wy.

9 stycz nia, godz. 16.30, Ck Za mek, pl. Świę to jań ski 1

TEREsA�RAJskA�Pastele
oDra we wrocławiu

Wernisaż 18 stycznia, godz. 18.00
klub muzyki i literatury, pl. kościuszki 9

cZE�sŁAW�sŁA�NiA
w Ko leK cji jerZego Kry sia Ka

eks po zy cja li czy ok. 4900 eks po na -
tów, głów nie wa lo ry fi la te li stycz ne,
pro jek ty znacz ków, ry sun ki, ry ty,
prób ne od bit ki ma try co we, ca łost ki
pocz to we, ma te ria ły po moc ni cze
do ry tu bank no tów, bank no ty, pa miąt -
ko we wy da nia oka zjo nal ne.

do 31 stycznia br.
mu zeum Pit, ul. Z. kra siń skie go 1
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AgNiEsZ�kA�lA�sO�TA�Pra ce
wy sta wa jest pierw szym mo no gra -
ficz nym po ka zem twór czo ści agniesz -
ki la so ty. Pre zen ta cja obej mu je se rie:
au to por tre ty, Me ble z pa mię cią, szki -
ce, sło necz ko, Śnią ce cia ła.
Pra ce są re ali za cja mi ba da ją cy mi za -
leż ność po mię dzy dzie łem ar ty stycz -
nym, a pro duk tem di zaj ner skim.
artystka czer pie z do ko nań po przed -
nich po ko leń, z rze mio sła ar ty stycz ne -
go czy ty po wo ko bie cych ak tyw no ści,
prze kształ ca jąc przed mio ty w ar ty -
stycz ne fe ty sze o nie zwy kle sil nym ła -
dun ku emo cjo nal nym. są bar dzo
oso bi stym za pi sem wra żeń ar tyst ki, ro -
dza jem ar ty stycz ne go no tat ni ka, któ re -
go za war tość mar ku je cią głe ist nie nie
mo men tów z prze szło ści, wi dzia nych
po przez so czew kę współ cze sno ści.
agniesz ka la so ta ukoń czy ła wy dział
ar chi tek tu ry wnętrz na war szaw skiej
aka de mii sztuk Pięk nych (1996 r.)
oraz po dy plo mo we stu dia w isti tu to
eu ro peo di De sign w Me dio la nie
(2006 r.). Pra co wa ła ja ko dy rek tor
kre atyw ny w fa shion tV Pol ska, by -
ła zwią za na z ma ga zy nem „twój
styl”, gdzie pro wa dzi ła dział wnętrz.
ar chi tekt ka wnętrz, au tor ka uni ka to -
wych me bli oraz prac z po gra ni cza
di zaj nu oraz sztu ki. eks pe ry men tu je
z „pra cą z pro ce sem”, me to dą opra -
co wa ną przez psy cho lo ga ar nol da
Min del la. uczest ni czy ła w licz nych
wy sta wach, tar gach i fe sti wa lach
sztu ki i di zaj nu, m.in. w war sza wie,
ło dzi, Kra ko wie, ber li nie, Me dio la nie,
lon dy nie, bruk se li.
Ku ra tor: ali cja Klim czak -Do brza niec ka

Wer ni saż 7 stycz nia, godz. 18.00
(do 5.02.2011)

Ga le ria BWa De sign, ul. Świd nic ka 2-4
(www. bwa. wroc. pl)

JA�cEk�sRO�kA�ma lar stwo/gra fi ka – nie beZ Pie cZeń stwa Mia sta
(…) od biór je go dzieł sta je się za ję ciem fa scy nu ją cym, gdyż roz gry wa się
na wie lu po zio mach. widz po otrzy ma niu pierw sze go gwał tow ne go ude rze -
nia „po oczach” ostry mi for ma mi i bar wa mi, mo że po świę cić się dal szej, spo -
koj niej szej i bar dziej in try gu ją cej lek tu rze ob ra zu, któ ra wcią ga go
do ta jem ni cze go świa ta zna ków i przed sta wień. obok sfe ry wi zu al nej wy -
obraź nię od bior cy roz bu dza war stwa se man tycz na je go prac. waż ną ro lę od -
gry wa, po dob nie jak u sur re ali stów, czę sto za gad ko wy, za ska ku ją cym ty tuł
ob ra zu lub gra fi ki. sens przed sta wie nia pla stycz ne go uzu peł nia ją in skryp cje
i na pi sy, na no szo ne czę sto na płasz czy znę ob ra zo wą.

Prof. to masz gry gle wicz z ka ta lo gu do wy sta wy.
ja cek sro ka (ur. 1957) – ab sol went wy dzia łu gra fi ki kra kow skiej asP (1981).
spe cja li zu je się w sztu ce fi gu ra tyw nej. w swo ich pra cach po słu gu je się głów -
nie me ta fo rą i gro te ską, któ re łą czy z ele men ta mi współ cze sne go eks pre sjo -
ni zmu. Prof. te re sa grzyb kow ska tak
pi sze o sro ce: „po dej mu je (on) te ma -
ty za czerp nię te z ży cia, ale też z hi sto -
rii, zwłasz cza stu le cia XViii i XiX. (...)
stwo rzył no wy wi zyj ny ję zyk ma lar ski,
ła two roz po zna wal ny dzię ki wy ra zi -
sto ści zde for mo wa nych i ka ry ka tu ral -
nie uję tych po sta ci oraz ja sne mu,
czę sto moc ne mu ko lo ry to wi. (...)
artysta jest lau re atem licz nych na -
gród, m.in. grand Prix bien na le gra fi -
ki w Va asa 1987r., grand Prix bien na le
gra fi ki w se oulu 1988r., na gro dy
ZPaP im. w. wojt kie wi cza 2001r.

Wer ni saż 5 stycz nia, godz. 16.30
(do 1 lu te go 2011r.)

BWa, je le Na Gó Ra, ul. Dłu ga 1

kON�kURs�gRA�Fi�ki�iM.�lU�DWi�gA�ME�iD�NE�RA
wy sta wa bę dą ca po kło siem iii ogól no pol skie go Kon kur su gra fi ki im. lu dwi -
ga Me id ne ra. Przed mio tem Kon kur su są wszel kie dzie ła gra fi ki warsz ta to wej
wy ko na ne w po wie la nych tech ni kach gra ficz nych oraz in ne dru ki uni ka to we
wy ko na ne z uży ciem no wo cze snych tech nik za pi su cy fro we go oraz au tor -
skie go spo so bu two rze nia od bit ki z wy łą cze niem fo to gra fii. Mo gą wziąć w nim
udział pro fe sjo nal ni ar ty ści pla sty cy i stu den ci wyż szych uczel ni pla stycz nych
z kra ju i za gra ni cy. je go ce lem jest pre zen ta cja prac o naj wyż szym po zio mie
ar ty stycz nym w dzie dzi nie gra fi ki oraz pro mo cja ich twór ców, a tak że upa -
mięt nie nie nie miec kie go ma la rza i gra fi ka l. Me id ne ra (1884, bie ru tów
– 1966, Darm stadt), wy bit ne go eks pre sjo ni sty, uzna ne go w fa szy stow skich
niem czech za „ar ty stę zde ge ne ro wa ne go” i ob ło żo ne go za ka zem wy sta wia -
nia swo ich prac. or ga ni za tor: stowarzyszenie Kon fra ter nia Kul tu ral na. 
lau re aci: aga ta gert chen – na gro da grand Prix, na ta lia ro ma niuk – i na -
gro da, szy mon Kaź mier czak – ii na gro da, eu ge niusz De lek ta – iii na gro da. 

Wy sta wa czyn na 7-31 stycz nia br, Cs im part, ul. ma zo wiec ka 17 
ag
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NAJ�PiĘk�NiEJ�sZA�
sZOP�kA�bE�TlE�JEM�skA 2010

Po kon kur so wa wy sta wa pt. Dzie cię ce re ali za cje rzeź biar -
skie przy go to wa na we współ pra cy z MDK Śród mie ście.
w Pol sce zwy czaj ten ugrun to wa li o.o. fran cisz ka nie.

do 30 stycznia br.
mu zeum et no gra ficz ne, ul. trau gut ta 111/113 MA�RiA�T.�cHOJ�NAc�kA Z cy Klu rę ce

do 18 stycznia br, Galeria tkacka, ul. sta re jat ki 19-23

Mał�go�rza�ta�ET�bER�War�li�kow�ska
uPrawiać ProfilKi

do 13 stycz nia br, Ga le ria pod Pla fo nem, par ter, Ry nek 58 

muzeum miedzi w legnicy, ul. Partyzantów 3
59-220 legnica, tel./fax: (0-76) 862 02 89

Ceny biletów: normalny: 6,50 zł, ulgowy: 3,50 zł
muzeum czynne od wtorku do soboty w godz. 11.00-17.00

W pierwszą środę miesiąca oraz soboty wstęp wolny!

JA�cEk�RY�kA�ŁA
Ma lar stwo gra fi ka i obiek ty zna ne go ar ty sty, pro fe so ra
aka de mii sztuk Pięk nych w Ka to wi cach. Dzie ła jac ka ry -
ka ły wpro wa dza ją nas w nie zwy kły świat gry, ilu zji i przed -
mio tów go to wych. w je go ma lar stwie sku mu lo wa ły się
do świad cze nia Du cham pa z współ cze sną tech ni ką mon -
ta żu fil mo we go. ry ka ła po wra ca jąc do sztu ki opo wia da -
nia na da je zja wi skom wy raz uni wer sal ny zmu sza jąc wi dza
do kon tem pla cji i uru cho mie nia wy obraź ni.

Fi ni saż 14 stycz nia, godz. 18.00, (7– 30 stycznia br.)
Ga le ria sztu ki, leGNiCa pl. ka te dral ny 1

DO�RO�TA�WRó�blEW�skA�Dre aM lanD/fo to gra fie 
ab sol went ka eu ro pej skiej aka de mii fo to gra fii. Zaj mu je
się głów nie por tre tem i fo to gra fią in sce ni zo wa ną. in te re -
su je się wpły wem nie świa do mo ści na pro ces twór czy.
Dy plom zre ali zo wa ła w Pra cow ni fo to gra fii Kre acyj nej
iza be li ja ro szew skiej. od 2008 ro ku wraz z Mo ni ką
ostrow ską two rzą pod na zwą apa rat ki.

do 19 stycz nia br., oDa Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

MA�RiA�gO�sTYl�lA�PA�cHUc�kA
les ta Pis se Zies | tKa ni na

ab sol went ka wro cław skiej asP na wy dzia le Ma lar stwa. Dy -
plom uzy ska ła w pra cow ni prof. eu ge niu sza gep per ta
w 1960 r. na le ża ła do wro cław skiej gru py 10xtaK. ar tyst ka
nie mal wszech stron na. upra wia ma lar stwo akwa re lo we, ry -
su nek i tka ni nę ar ty stycz ną. jest tak że ab sol went ką szko ły
Mu zycz nej ii stop nia. od 1990r. na le ży do ar ty stycz nej gru -
py tka czek fran cu skich „fil en Ma in”. jej tka ni ny z weł ny
urze ka ją swo ją przej rzy sto ścią i po zor ną pro sto tą, eks po -
nu jąc wa lo ry wky ko rzy sty wa ne go two rzy wa. w pra cach łą -
czy róż ne ro dza je splo tów; go be li no wy, dy wa no wy, su mak,
cza sem po ja wia ją się ele men ty przy po mi na ją ce po wro zy. 
w trzeb nic kim ośrod ku Kul tu ry wy sta wa pre zen to wa na jest
w dwóch ga le riach: w ga le rii „sto5” wy sta wio ne go be li ny są
in spi ro wa ne ma lo wi dła mi z ja ski ni la scaux, a w ga le rii
„100dwa” pre zen tu je pra ce prze sy co ne mu zy ką cho pi na.

do 9 stycznia br.
Ck Za mek, pl. Świę to jań ski 1, Wro cław -le śni ca

les ta Pis se Zies – wy sta wa czyn na do 28 lu te go 2011
trzeb nic ki ośro dek kul tu ry, ul. Pru sic ka 12, tRZeB Ni Ca
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Wa cław Ro piec ki
Zmień ŚWiat!

frag men ty no tat ni ka Mi syj -
ne go z oko lic ro syj skie go
cha ba row ska. (...) 
ten do ku ment mo że mieć
zna cze nie dla zro zu mie nia
współ cze snej ro sji, dla pol -
skie go re por ta żu, po ka zu je
też, że fo to gra fia mo że być
in stru men tem zmie nia ją cym
świat, pró bu ją cym go po lep -
szyć, lecz nie w spo sób uto -
pij ny (...), ale w spo sób
do słow ny, bez po etyc kiej
prze no śni. w przy pad ku ro -
piec kie go fo to gra fia łą czy się
z kon kret nym czy nem i dzia -
ła niem spo łecz nym i na tym
po le ga tak że jej wy jąt ko wość.

Krzysz tof Ju rec ki

hURt: Za ło Ga G
Dwu pły to wy al bum – za pis
au dio kon cer tu, któ ry obył się
w Mu zycz nym stu dio trój ki
im. agniesz ki osiec kiej wzbo -
ga co ny o spe cjal ną re edy cję
al bu mu czat. czat wy buchł
pięć lat te mu. sin glo wa pio -

sen ka Za ło ga g oka za ła się ku za sko cze niu ze spo łu nie
tyl ko po pu lar nym hi tem, ale i swo istym hym nem, „au to -
bio gra fią”  po ko le nia obec nych trzy dzie sto pa ro lat ków
oraz prze bo jem na sto lat ków iden ty fi ku ją cych się z ener -
gią i mo cą bo ha te rów ba jek. in ten cja słów pio sen ki
„chciał bym być za wsze nie win ny i praw dzi wy” uru cho -
mi ła la wi nę li stów spły wa ją cych na skrzyn kę ma ilo wą ze -
spo łu. we wszyst kich prze wi ja ło się jed no zda nie – „ta
pio sen ka jest o mnie”. Za ło ga g to rów nież pierw sze miej -
sce na li ście Prze bo jów Pro gra mu trze cie go Pr, to wy -
jąt ko wy kon cert w „trój ce” (28.05.2006), któ ry zo stał
utrwa lo ny na jed nym z krąż ków te go al bu mu.

lU Na mU siC

ma ria Bo guc ka
ma Ria stU aRt

tra gicz na bio gra fia wład -
czy ni, któ ra z roz ka zu elż -
bie ty i spę dzi ła 19 lat
w wię zie niu, nim skoń czy ła
ży cie na sza fo cie. Po stać
Ma rii stu art wy wo ły wa ła
nie tyl ko emo cje współ cze -
snych, ale tak że in spi ro wa -
ła po etów i dra ma to pi sa rzy.
Dra mat na mięt no ści, ja ki
roz gry wał się wo kół tej
praw dzi wej – jak pi sze au -
tor ka – fem me fa ta le, po -
cią ga ją cej męż czyzn ku
zgu bie, wy star czył by nie
na jed ną, lecz na kil ka, i to
buj nych le gend.

osso li NeUm

ma ciej joń ca
Gło ŚNe RZym skie 
PRo Ce sy kaR Ne

rzy mia nie stwo rzy li je den
z naj do sko nal szych sys te -
mów praw nych w hi sto rii.
nie ustrze gło to ich jed nak
przed pró ba mi ła ma nia
pra wa. nie któ re pro ce sy
bu dzi ły ży we za in te re so wa -
nie współ cze snych. au tor
wy brał te naj gło śniej sze
i przed sta wił je w kon wen -
cji ga wę dziar skiej, prze ty -
ka jąc opo wieść licz ny mi
aneg do ta mi i cie ka wost ka -
mi z ży cia co dzien ne go
i oby cza jów pa nu ją cych
w sta ro żyt nym rzy mie.

osso li NeUm

swie tła na alek si je wicz
Woj Na Nie ma W so Bie

NiC Z ko Bie ty
Książ ka pa sjo nu ją ca i wstrzą-
sa ją ca. wiel ka bia ło ru ska re -
por ter ka za pi sa ła woj nę ko -
biet. nie ma tu pa te tycz nych
ko men ta rzy au tor skich. jest
za pis opo wie ści tych ko biet,
któ re prze ży ły…”

CZaR Ne

Da niel ko ziar ski
PRZy PaD ki 

to ma sZa PłaCh ty 
Książ ka za da je nie wy god ne,
ale ak tu al ne py ta nie o wia ry -
god ność emi gra cyj nych ban-
kru tów. Ko me dio dra mat mie
sza się tu z bez kom pro mi so -
wym szy der stwem, gro te ską,
pa ro dią, ele men ta mi gorz kiej
spo łecz nej pu bli cy sty ki

mG

Paul the ro ux
Po CiąG WiD mo

Do GWiaZ Dy WsCho DU
trzy dzie ści lat po na pi sa niu
Wiel kie go ba za ru ko le jo we -
go Paul the ro ux znów wy -
ru sza po cią giem w po dróż
przez bli ski wschód, in die,
chi ny, ja po nię i sy be rię.
trzy de ka dy przy nio sły
w tym re gio nie nie wy obra -
żal ne zmia ny. roz padł się
Zwią zek ra dziec ki, in die do -
go ni ły w roz wo ju go spo dar -
czym świa to wą czo łów kę,
w bir mie za pa no wa ła dyk ta -
tu ra. the ro ux wpraw nym
okiem i pió rem do świad czo -
ne go pi sa rza re je stru je kon -
se kwen cje tych zmian.

CZaR Ne
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PLA KA TY 
MO NI KI MA REK
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Ab sol went ka wro cław skiej ASP (dy -
plom 2009 – Wydział Gra M ki i Sztu ki
Me diów) oraz In sty tu tu Sztuk Pięk -
nych w Lu bli nie. O swo ich pla ka tach
na pi sa ła: „Ry su ję, ma lu ję, drę, wy ci nam.
Pi szę. A pla kat sta je się szcze gól ną prze -
strze nią spo tka nia sło wa i ob ra zu”. 
Wy sta wa czynna do po ło wy lu te go.
wer ni saż – 14 stycznia, godz. 17.30

AUS GE ZE ICH NET 2010/11! 
RE WE LA CJA 2010/11!
przy Bi blio te ce Nie miec kiej, I pię tro
Wy sta wa pre zen tu ją ca nie miec ko ję zycz -
ne książ ki na gro dzo ne w mię dzy na ro do -
wych kon kur sach i pi szą cych w ję zy ku
nie miec kim lau re atów na gród li te rac kich.
1 – 31 stycz nia

FI ZJO TE RA PIA 
WSPO MA GA JĄ CA
Aka de mii Zdro we go Se nio ra
Czy tel nia, II pię tro
Fi zjo te ra peu ta Pa weł Wi nie wicz omó -
wi me to dy ma sa żu i ki ne zy te ra pii. 
19 stycz nia, godz. 16.00

LIT TLE FROG GY – MA ŁA ŻAB KA
W każ dą pierw szą so bo tę mie sią ca za pra -
sza my dzie ci w wie ku przed szkol nym
wraz z ro dzi ca mi na te atrzy ki i za ba wy
z ję zy kiem an giel skim przy go to wa ne
przez Cen tra He len Do ron Ear ly En glish.
Tym razem na pierwszym planie „Mała
żabka” 8 stycz nia, godz. 11.00
SKRZY PI, STU KA BIA ŁY ŚNIEG
W Bi blio tecz nej Aka de mii Ma lu cha
za ję cia z cy klu „Po dróż po kra inie mu -
zy ki i in stru men tów”. Dzie ci po zna ją
skrzy pią ce i trzesz czą ce in stru men ty
m.in. ter kot ki i pu deł ka aku stycz ne.
za pi sy od 24 stycz nia

U KOGO SIĘ LECZĄ ZWIERZĘTA?
Tematem Spotkań Bajkowych będzie
praca weterynarza, o której opowie lek.
wet. Mateusz Porzuczek. Zajęcia  dla
dzieci w wieku 4-6 lat (z rodzicami).
zapisy od 24 stycz nia

««« wszyst kie spo tka nia dla dzie ci
od bę dą się w Bi blio te ce Sied miu Kon -
ty nen tów, na par te rze.

Usy tu owa na w ka mie ni cy „Pod Zło tą
Pal mą” na wro cław skim Ryn ku Dol no -
ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na udo stęp nia
bo ga te zbio ry ksią żek i cza so pism, ale
tak że pro po nu je Dol no ślą za kom atrak -
cyj ną ofer tę kul tu ral ną, (m. in. pro jek -
ty: „Z Książ ką na Wa liz kach”, „Ak ty-
w ny se nior w bi blio te ce XXI w.”, „Bi -
blio te ka -Świa to te ka”). Od kil ku lat
DBP kształ tu je swój pro Ml tak, by od po -
wia dał spo łecz nej po trze bie otwar cia
na świat. Stwo rzo no wy spe cja li zo wa ne
agen dy, któ re po pu la ry zu ją kul tu ry in -
nych na ro dów – Bi blio te kę Nie miec ką,
Ame ry kań skie Cen trum In for ma cji
i Kul tu ry „Ame ri can Cor ner”, Cen trum
In for ma cji i Kul tu ry „Bi blio te ka Ro -
mań ska” i Bi blio te kę Ko re ań ską. Wy po -
sa żo no je w uni kal ne ko lek cje książ ko we
i au dio wi zu al ne i no wo cze sny sprzęt.
DBP pro wa dzi też sta łą dzia łal ność eks -
po zy cyj ną. Ga le ria pod Pla fo nem pre -
zen tu je wy sta wy sztu ki, a pra ce
dzie cię ce – Ga le ria Po dróż ni ka. Od by -
wa ją się też wy sta wy ksią żek i do ku men -
tów i roz ma ite spo tka nia or ga ni zo wa ne
przez in ne dzia ły bi blio te ki.

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI DLA SENIORÓW
„Kapuściński non-fiction”
Bi blio teka Nie miec ka, I pię tro
5 stycz nia, godz. 16.00

DYSKUSYJNY KLUB 
MUZYKI I FILMU
„Solista” Joego Wrighta
Czytelnia, II pię tro
12 stycz nia, godz. 16.00

D L A D Z I E C I

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
„Shantaram” G. Robertsa
Bi blio teka Nie miec ka, I pię tro
26 stycz nia, godz. 16.00
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HA�ikU�i FRAsZ�ki
WiE�cZóR�li�TE�RAc�ki

an na Ka Miń sKa, re gi na bo ry -
sen Ko, te re sa sta Por 

Pa nie z Klu bu li te rac kie go anan Ke
przy ZnP wro cław fa brycz na.
Klub anan Ke po wstał w 1996 r., sku -
pia za in te re so wa nych twór czo ścią li -
te rac ką na uczy cie li. co mie sięcz ne
spo tka nia warsz ta to we, wspo ma ga ją
ich usi ło wa nia twór cze, a tak że umoż -
li wia ją kon fron ta cję wła snych prób.
jest to jesz cze je den spo sób na ży cie,
wy bra ny przez lu dzi od czu wa ją cych
po trze bę sa mo re ali za cji i sa mo do sko -
na le nia – na uczy cie li, któ rych po wo ła -
niem by ła nie ła twa pra ca,
a prze zna cze niem oka za ło się pi sa nie.

26 stycznia, godz.17.00
sa lo nik li te rac ki przy oDŚ Ro-kuź ni ki

ul. sar bi now ska 19

12.�ROcZ�Ni�cA�ŚMiER�ci�JE�RZE�gO�gRO�TOW�skiE�gO
wy KłaD – gro tow sKi wo bec Za gła Dy 

Po Za Dia leK ty KĄ aPo te oZy i oŚMie sZe nia
Dwa przed sta wie nia je rze go gro tow skie go od wo ły wa ły się bez po śred nio
do ob ra zów Za gła dy: akro po lis (1962) i stu dium o ham le cie (1964). „Po -
czu łem wte dy coś praw dzi wie obrzy dli we go, na praw dę od strę cza ją ce go, coś,
co za ty ka dech w pier siach” – tak za pa mię tał akro po lis Pe ter bro ok. eu ge nio
bar ba po rów nał stu dium o ham le cie do cuch ną cej ra ny i tak opi sał swo je
wra że nie: „ból mie sza się ze wstrę tem”. gra nicz ne do świad cze nia zwią za ne
z ty mi spek ta kla mi po zwo li ły gro tow skie mu grun tow nie prze my śleć za ło że -
nia wła sne go te atru, sfor mu ło wać prze sła nie ubó stwa i roz po cząć po szu ki wa -
nie „świe tli sto ści”, „sta nu ła ski” i „czło wie czej na go ści”. 

grze gorz ni zio łek
Grze gorz Ni zio łek – pro fe sor w Ka te drze te atru uni wer sy te tu ja giel loń skie -
go i re dak tor na czel ny „Di da ska liów”, jest wy bit nym znaw cą pol skie go te atru
współ cze sne go, au to rem mo no gra fii twór czo ści Kry stia na lu py (so bo wtór
i uto pia, Kra ków 1997), ta de usza ró że wi cza (cia ło i sło wo. szki ce o te atrze
ró że wi cza, Kra ków 2004) i Krzysz to fa war li kow skie go (war li kow ski. extra
ec c le siam, Kra ków 2008). obec nie pra cu je nad pro jek tem „Pol ski te atr Za gła -
dy”, po świę co nym pa mię ci i nie pa mię ci ho lo cau stu w te atrze pol skim.
14 stycz nia, godz. 17.00, sa la te atru la bo ra to rium, Ry nek -Ra tusz 27, Wstęp wol ny!

sA�lO�Ni�kO�WE�WARsZ�TA�TY
li�TE�RAc�kiE

17 i 31 stycznia, g. 18.00
salonik trzech muz, ul. Zawalna 7

ANDRZEJ�siEDlEcki�w sKarbcu PaMięci
wiecZÓr autorsKi (ze staropolskim poczęstunkiem)

au tor wspo mnień z ii woj ny świa to wej pt. ba ry ka dy war szaw skie – wrze -
sień 1939. Po ezją zaj mu je się od dwu dzie ste go ro ku ży cia. jest człon kiem rstK
gru py li te rac kiej wers im. ja na Ka spro wi cza oraz we na. De biut li te rac ki to wy -
bra ne wier sze wy da ne w 1992 ro ku pt. bieg rze ki – bieg cza su. Ko lej ne po zy -
cje wy daw ni cze to sło wo niech bę dzie chle bem (1993) i w nie jed nym
spoj rze niu (2001). bę dąc człon kiem kra jo we go Za rzą du to wa rzy stwa Po mo -
cy św. bra ta al ber ta, w okre sie sta nu wo jen ne go or ga ni zo wał ze bra nia
w świe tli cy dwor ca PKP, nio sąc po moc bez dom nym, wy bra ny spo łecz nym
ku ra to rem są do wym i opie ku nem. czło nek ci vi tas chri stia na i K. s. K. P.
współ twór ca ru chu Świa tło – Ży cie. Pio nier so li dar no ści. Przy ja ciel dzie ci
i mło dzie ży har cer skiej. uczest ni czył w otwar ciu pierw sze go schro ni ska dla
sa mot nych ma tek pod Kiel ca mi. współ au tor mię dzy na ro do we go prze wod ni -
ka tu ry stycz ne go po Pol sce. Za ło ży ciel Ko ła eme ry tów i ren ci stów przy sM
ci chy Ką cik. sym pa tyk le gio nów. twór ca oł ta rza na Par ty ni cach w cza sie
dru giej piel grzym ki ja na Paw ła ii do oj czy zny (1983). Pa sjo nu je się mu zy ką,
tu ry sty ką i grą w sza chy. Zwo len nik war to ści sta łych. je go cre do ży cio we
brzmi: ro dzi na, ro zum i mi łość – to trzy głów ne ko lum ny jed no ści.

24 stycznia, godz. 18.00, salonik trzech muz, ul. Zawalna 7

styCZNioWe CZytaNia w BiURZe
stycz nio wa od sło na czy tań w biu rze od bę dzie się w week end warsz ta tów
kry tycz nych. w biu rze li te rac kim go ścić bę dą ro man ho net i Da riusz so -
śnic ki. głów ny punkt pro gra mu pierw sze go no wo rocz ne go spo tka nia to pre -
mie ra to mów: pią te kró le stwo oraz o rze czach i lu dziach (1991-2010).
w ra mach cy klu bl tV od bę dzie się tak że pre mie ra fil mu 15-le cie biu ra li te -
rac kie go au tor stwa ar tu ra bursz ty i jo lan ty Ko wal skiej. o go dzi nie 19.00 roz -
pocz nie się wer ni saż wy sta wy lau re atów kon kur su dla stu den tów asP
na naj cie kaw szą pra cę wy ko na ną w do wol nej tech ni ce, ilu stru ją cą za ba wę
słow ną na zwy in ter ne to wej księ gar ni – po eZjeM. spo tka nie zwień czy de ba -
ta biu ro we książ ki 2010. 

22 stycznia, godz. 18.00, wstęp wolny
Biuro literackie, Rynek, Przejście Garncarskie 2 

TA�TO�OiNE ii
weeK enD w oD le głej ga laK ty ce
w ra mach kon wen tu „ta to oine ii” po -
sta cie z gwiezd nych wo jen opa nu ją
Za mek w le śni cy! w pro gra mie za ba -
wy dla naj młod szych, pre lek cje, po ka -
zy i kon kur sy! Zo stań ry ce rzem je di,
po ćwicz na strzel ni cy i ocal ga lak ty kę!
bi le ty: 12 zł dwa dni, 6 zł nie dzie la.

15 stycz nia, godz. 10-22
16 stycz nia, godz. 10-15

kAR�NA�WA�ŁO�WA�WY�MiA�NA
ubrań, bu tÓw

i wsZ le Kich Do Dat KÓw
czy two ja sza fa pę ka w szwach, a ty
wciąż nie masz się w co ubrać? mo że
na two jej pół ce ku rzą się książ ki, pły -
ty, do któ rych już nie wra casz? 
oto oka zja do zdo by cia no wych, cie -
ka wych rze czy za nie wiel kie pie nią dze,
lub za dar mo. wy mia na mo że prze bie -
gać w for mie bez go tów ko wej, któ rą
pre fe ru je zde cy do wa na więk szość
oraz w for mie go tów ko wej. Że la zna
za sa da – ubra nia mu szą być czy ste
i w do brym sta nie. wstęp – 3zł

22 stycz nia, Ck Za mek
pl. Świę to jań ski 1, Wro cław -le śni ca
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PPLLAA KKAA TTYY 
MMOO NNII KKII MMAA RREEKK
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Ab sol went ka wro cław skiej ASP (dy -
plom 2009 – Wydział Gra M ki i Sztu ki
Me diów) oraz In sty tu tu Sztuk Pięk -
nych w Lu bli nie. O swo ich pla ka tach
na pi sa ła: „Ry su ję, ma lu ję, drę, wy ci nam.
Pi szę. A pla kat sta je się szcze gól ną prze -
strze nią spo tka nia sło wa i ob ra zu”. 
Wy sta wa czynna do po ło wy lu te go.
wer ni saż – 14 stycznia, godz. 17.30

AAUUSS GGEE ZZEE IICCHH NNEETT 22001100//1111!! 
RREE WWEE LLAA CCJJAA 22001100//1111!!
przy Bi blio te ce Nie miec kiej, I pię tro
Wy sta wa pre zen tu ją ca nie miec ko ję zycz -
ne książ ki na gro dzo ne w mię dzy na ro do -
wych kon kur sach i pi szą cych w ję zy ku
nie miec kim lau re atów na gród li te rac kich.
1 – 31 stycz nia

FFII ZZJJOO TTEE RRAA PPIIAA 
WWSSPPOO MMAA GGAA JJĄĄ CCAA
AAkkaa ddee mmiiii ZZddrroo wwee ggoo SSee nniioo rraa
Czy tel nia, II pię tro
Fi zjo te ra peu ta Pa weł Wi nie wicz omó -
wi me to dy ma sa żu i ki ne zy te ra pii. 
19 stycz nia, godz. 16.00

LLIITT TTLLEE FFRROOGG GGYY –– MMAA ŁŁAA ŻŻAABB KKAA
W każ dą pierw szą so bo tę mie sią ca za pra -
sza my dzie ci w wie ku przed szkol nym
wraz z ro dzi ca mi na te atrzy ki i za ba wy
z ję zy kiem an giel skim przy go to wa ne
przez Cen tra He len Do ron Ear ly En glish.
Tym razem na pierwszym planie „Mała
żabka” 8 stycz nia, godz. 11.00
SSKKRRZZYY PPII,, SSTTUU KKAA BBIIAA ŁŁYY ŚŚNNIIEEGG
W Bi blio tecz nej Aka de mii Ma lu cha
za ję cia z cy klu „Po dróż po kra inie mu -
zy ki i in stru men tów”. Dzie ci po zna ją
skrzy pią ce i trzesz czą ce in stru men ty
m.in. ter kot ki i pu deł ka aku stycz ne.
za pi sy od 24 stycz nia

UU KKOOGGOO SSIIĘĘ LLEECCZZĄĄ ZZWWIIEERRZZĘĘTTAA??
Tematem Spotkań Bajkowych będzie
praca weterynarza, o której opowie lek.
wet. Mateusz Porzuczek. Zajęcia  dla
dzieci w wieku 4-6 lat (z rodzicami).
zapisy od 24 stycz nia

««« wszyst kie spo tka nia dla dzie ci
od bę dą się w Bi blio te ce Sied miu Kon -
ty nen tów, na par te rze.

Usy tu owa na w ka mie ni cy „Pod Zło tą
Pal mą” na wro cław skim Ryn ku Dol no -
ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na udo stęp nia
bo ga te zbio ry ksią żek i cza so pism, ale
tak że pro po nu je Dol no ślą za kom atrak -
cyj ną ofer tę kul tu ral ną, (m. in. pro jek -
ty: „Z Książ ką na Wa liz kach”, „Ak ty-
w ny se nior w bi blio te ce XXI w.”, „Bi -
blio te ka -Świa to te ka”). Od kil ku lat
DBP kształ tu je swój pro Ml tak, by od po -
wia dał spo łecz nej po trze bie otwar cia
na świat. Stwo rzo no wy spe cja li zo wa ne
agen dy, któ re po pu la ry zu ją kul tu ry in -
nych na ro dów – Bi blio te kę Nie miec ką,
Ame ry kań skie Cen trum In for ma cji
i Kul tu ry „Ame ri can Cor ner”, Cen trum
In for ma cji i Kul tu ry „Bi blio te ka Ro -
mań ska” i Bi blio te kę Ko re ań ską. Wy po -
sa żo no je w uni kal ne ko lek cje książ ko we
i au dio wi zu al ne i no wo cze sny sprzęt.
DBP pro wa dzi też sta łą dzia łal ność eks -
po zy cyj ną. Ga le ria pod Pla fo nem pre -
zen tu je wy sta wy sztu ki, a pra ce
dzie cię ce – Ga le ria Po dróż ni ka. Od by -
wa ją się też wy sta wy ksią żek i do ku men -
tów i roz ma ite spo tka nia or ga ni zo wa ne
przez in ne dzia ły bi blio te ki.

DDYYSSKKUUSSYYJJNNYY KKLLUUBB
KKSSIIĄĄŻŻKKII DDLLAA SSEENNIIOORRÓÓWW
„„KKaappuuśścciińńsskkii nnoonn--ffiiccttiioonn””
Bi blio teka Nie miec ka, I pię tro
5 stycz nia, godz. 16.00

DDYYSSKKUUSSYYJJNNYY KKLLUUBB 
MMUUZZYYKKII II FFIILLMMUU
„„SSoolliissttaa”” JJooeeggoo WWrriigghhttaa
Czytelnia, II pię tro
12 stycz nia, godz. 16.00

DD LL AA DD ZZ II EE CC II

DDYYSSKKUUSSYYJJNNYY KKLLUUBB
KKSSIIĄĄŻŻKKII DDLLAA DDOORROOSSŁŁYYCCHH
„„SShhaannttaarraamm”” GG.. RRoobbeerrttssaa
Bi blio teka Nie miec ka, I pię tro
26 stycz nia, godz. 16.00
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tVP WRo CłaW – każ da Nie DZie la o godz. 17.00
Po wtÓr Ki w Śro Dy o 18.00

tVP Po lo nia – każ dy CZWaR tek o godz. 16.00
w cze chach au dy cja jest nada wa na w ogól no kra jo wym
ka na le in for ma cyj nym Čt24 (do stęp nym rów nież dro gą
sa te li tar ną) w każ dą nie dzie lę o godz. 11.00.
te Ma ty oD cin KÓw: 2 stycz nia – hu Mor; 9 stycz nia
– nie Peł no sPraw ni; 16 stycz nia – se nio rZy; 23
stycz nia – li te ra tu ra; 30 stycz nia – rZe Mio sło
au to rzy pro gra mu: Kin ga wo ło szyn -Świerk z tVP wro cław
oraz Šárka bednářová z Čt ostra va.
for mu ła pro gra mu opie ra się na za sa dzie „Pol ska ocza mi
cze chów, cze chy ocza mi Po la ków”. Każ dy od ci nek pro -
gra mu, utrzy ma ny w for mie ma ga zy nu i po świę co ny jest
in ne mu za gad nie niu.

roz mow ki -pol sko -cze skie.pl; ceskatelevize.cz/hranicedokoran

® nr 103265. wy daw ca: co jest gra ne agen cja wy daw ni czo -re kla mo wa gra ży na Mi gnie wicz. ad res ko re spon den cyjny: co jest gra ne
skr. poczt. 1007, 50-950 wro cław 68. redaktor na czel ny: gra ży na Mi gnie wicz, tel. 666 878 930, gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
in ter net: www.co je st gra ne.pl, re dak cja@co je st gra ne.pl. Druk – Print. redakcja nie po no si  od po wie dzial no ści za po wie rzo ny 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 tek stów oraz zmia ny ich ty -
tu łów. spra wy spor ne roz pa try wa ne są przez sąd wła ści wy dla wy daw cy.

WĘ�DRUJ i ZWiE�DZAJ�Z NA�Mi
Za pra sza ją prze wod ni cy z Klu bu tu ry stów Mi ło śni ków wro -
cła wia przy tMw oraz Klu bu Prze wod ni ków „oskar”.
1 stycz nia, godz. 10.00 spa cer no wo rocz ny nad odrzań -
ski mi bul wa ra mi – spo tka nie przy po mni ku hr. a. fre dry
2 stycz nia, godz. 10.00 spa cer po wro cła wiu – spo tka nie
przy po mni ku hr. a. fre dry 13 stycz nia spo tka nie klu bo -
we w ka mie nicz ce „Mał go sia” – od rzań ska 39 16 stycz -
nia, godz. 7.40 *Ślę ża – Dw. centr. PKs 22 stycz nia
we drów ka do oko ła w -wia szla kiem b. tu ro nia: Za krzów
– ra ków 29 stycz nia, g. 8.00 *ole śni ca i oko li ce
Zgło sze nia na wy ciecz ki *Prze wod nik cze ka: na spa ce rze,
spo tka niu klu bo wym lub tel. 0661701176; 071 3570119
wie czo rem. wy jaz dy z Pla cu so li dar no ści.

Pod czas tar gów wszy scy za in te re so wa ni stu dia mi w sto -
li cy Dol ne go Ślą ska bę dą mo gli bez płat nie za po znać się
z ofer tą 25 wro cław skich uczel ni, któ rych przed sta wi cie -
le udzie lą od po wie dzi na wszel kie py ta nia. to je dy na te go
ty pu ini cja ty wa w Pol sce. 
tar gi wro cław ski in deks to tak że wie le do dat ko wych
atrak cji ta kich jak dar mo wy do stęp do lo do wisk czy sa la
gier. w związ ku z nie stan dar do wym spo so bem pre zen ta -
cji ofer ty uczel ni, w ra mach sto isk, wy staw cy pre zen to -
wać bę dą rów nież wie le cie ka wo stek, i no wi nek
po ka zu ją cych nie sza blo no we po dej ścia do na uki.
wstęp wol ny!

8.�WscHOD�NiA�sZkO�ŁA�Zi�MO�WA 2011
Ko le gium eu ro py wschod niej im. ja na no wa ka -je zio rań -
skie go i stu dium eu ro py wschod niej uni wer sy te tu war -
szaw skie go ogła sza ją na bór uczest ni ków Ósmej
wschod niej szko ły Zi mo wej, któ ra od bę dzie się
w dniach 1-10 mar ca 2011 ro ku we wro cła wiu.
szko ła prze zna czo na jest dla stu den tów ostat nie go ro ku
stu diów hu ma ni stycz nych, któ rzy nie ukoń czy li 25 ro ku
ży cia (w wy jąt ko wych przy pad kach wię cej), przy go to wu -
ją cych pra ce ma gi ster skie (dy plo mo we) z za kre su hi sto -
rii i współ cze sno ści eu ro py Środ ko wej i wschod niej
(hi sto ria, po li to lo gia, sto sun ki mię dzy na ro do we, so cjo lo -
gia, kul tu ro znaw stwo, mu zy ko lo gia, et no lo gia, geo gra fia,
pra wo, eko no mia). (www.kew.org.pl)

ter min prze sy ła nia zgło szeń: 25 stycz nia 2011 ro ku

taRGi 11 i 12 stycz nia, 9.00-14.00
or bi ta – ul. Wej he row ska 34

Prze�gląd�Ani�ma�cji kAN 2011
Ru szy ły przy go to wa nia do 12 edy cji Fe sti wa lu ki -
na ama tor skie go i Nie za leż ne go kaN. tym ra zem Fe sti -
wal bę dzie go ścił w mo nu men tal nym, wro cław skim
ki nie lwów, 4-8 ma ja 2011 r.
Kan to przede wszyst kim dwa kon kur sy, trzo ny fe sti wa -
lo we go pro gra mu: Kon kurs fil mów Pol skich i znacz nie
roz wi nię ty w tym ro ku Kon kurs fil mów Za gra nicz nych.
Do 15 stycz nia 2011 r., za pra sza my pol skich i za gra nicz -
nych twór ców of fu do nad sy ła nia swo ich prac o do wol -
nej te ma ty ce, a w Kon kur sie fil mów Za gra nicz nych
o dłu go ści nie prze kra cza ją cej 30 mi nut. te bę dą na stęp -
nie pod da ne pre se lek cji, a do ści słe go fi na łu tra fi oko -
ło 80-90 fil mów, któ re po wal czą o naj wyż sze wy róż nie nia
fe sti wa lu – Ka new ki – oraz o spe cjal ne wy róż nie nia.

Re gu la min i For mu larz zgło sze nio wy
do stęp ne na stro nie: www.kan.art.pl

UNi�vER�sY�TET�ŚWiA�TA
miej sce: Mu ZeuM na ro Do we
pl. Powstańców Warszawy 5
1 godz. 10 zł, re zer wa cja: tel. 511 132 287

8 stycz nia, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
Pły wa jĄ ce ja jo, czy li wod ne eks pe ry men ty
8 stycz nia, godz. 13.00, 15.00 (6-12 lat)
gry i Za ba wy na sZych Pra DZiaD KÓw
15 stycz nia, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
PrZy go Dy cZer wo ne go KaP tur Ka
15 stycz nia, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
lu strZa ne eKs Pe ry Men ty
22 stycz nia, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
Kar na wa ło we sZa leń stwa
22 stycz nia, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
na tro Pie cZa sZeK i sZKie le tÓw
29 stycz nia, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
w KrÓ le stwie Zi My
29 stycz nia, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
ho len Der sKie Kli Ma ty
UWaGa miej sce: Mu zeum ar chi tek tu ry (+ 5zł/dziec ko)
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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

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71
ZORZA tel. (074) 847 84 72

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

LUDZIE BOGA

ZABIŁEM MOJĄ MATKĘ

AJAMI

STYCZEŃ 2011

· 3.01 DKF: „Siódma pieczęć” Bergmana
· 7-8.01 Przegląd zwycięzców GRAND OFF 2010
· 10.01 DKF: „Tam, gdzie rosną poziomki” Bergmana
· 15.01 Pokaz specjalny „Pawła z Tarsu”
· 17.01 DKF: „Milczenie” Bergmana
· 21-27.01 Era Nowe Horyzonty Tournée
· 24.01 DKF: „Źródło” Bergmana
· 31.01 DKF: „Jesienna sonata” Bergmana

203_ODRA_FILM:styczen  24-12-10  12:22  Strona 6

kiNO�TEATRAlNE�Kino tańca. wstęp wolny!
13 stycznia (czwartek), godz. 18.00
café Müller reż. i choreografia: Pina bausch
niemcy/francja 1987r. czas trwania: 49 minut
20 stycznia (czwartek), godz. 18.00
blush reż., scenariusz, choreografia: wim Vandekeybus
Muzyka: David eugene edwards
belgia 2005r. czas trwania: 53 minuty
27 stycznia (czwartek), godz. 18.00
the cost of liVing
reż., scenariusz i choreografia: lloyd newson
Muzyka: nick hooper, Paul charlier, jonathan cooper
wielka brytania 2004r. czas trwania: 35 minut

sala kinowa instytutu Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27

ki�NO�WAR�sZA�WA
sa la not, ul. Pił suD sKie go 74

sTY�cZEń�Z bERg�MA�NEM�W DkF
spo tka nia Dys ku syj ne go Klu bu fil mo we go „Ki no Mi nio -
nej epo ki” w 2011 ro ku otwo rzy cykl pro jek cji dzieł in g -
ma ra berg ma na. Pięć kla sycz nych ty tu łów z fil mo gra fii
szwedz kie go mi strza: siód ma pie częć, tam, gdzie ro sną
po ziom ki, Mil cze nie, Źró dło i je sien na so na ta.

W po nie dział ki: 3, 10, 17, 24, 31 stycz nia, godz. 20.00

Prze�gląd�zwy�cięz�ców gRAND�OFF 2010
granD off – Świa to we na gro dy fil mo we nie za leż nych,
to co rocz ne przed się wzię cie, do udzia łu w któ rym no mi -
no wa ne są naj lep sze krót kie me tra że, zgła sza ne przez re -
pre zen tan tów śro do wisk fil mo wych z 24 kra jów.
obejrzymy wszyst kie na gro dzo ne na li sto pa do wej ga li
ty tu ły. filmy wy świe tla ne bę dą z pol ską i an giel ską wer -
sją ję zy ko wą (w dia lo gach lub na pi sach). bi le ty:10 i 8 zł.

7 i 8 stycz nia 2011

ZDO�bYW�cA�gRAND�PRiX�W cAN�NEs�
PrZeD Pre Mie ro wo

mię dzy 10 a 18 stycz nia od ra -film pla nu je prze pro wa -
dzić w wy bra nych ki nach przed pre mie ro we po ka zy fil -
mu „lu dzie bo ga” („Des hom mes et des dieux”) Xa vie ra
be au vo is, zdo byw cy grand Prix te go rocz ne go Mię dzy -
na ro do we go fe sti wa lu fil mo we go w can nes.

Po�kaz�spe�cjal�ny�–�PA�WEŁ�Z TAR�sU
trzy od cin ko wy frag ment po świę co ne go bio gra fii św.
Paw ła mi ni se ria lu do ku men tal ne go „Pa weł z tar su. Po -
jed na nie Świa tów”. Po ka zo wi to wa rzy szyć bę dzie spo -
tka nie z pro du cen tem Da riu szem trę to wi czem oraz
sce na rzy stą i re ży se rem grze go rzem Mi sie wi czem.

15 stycz nia, godz. 18.00

ERA�NO�WE�HO�RY�ZON�TY�TO�URNéE
Pro jek cje fil mów ostat niej edy cji wro cław skie go świę ta
ki na, któ re sta ły się wy da rze nia mi fe sti wa lu, zo sta ły na -
gro dzo ne, by ły sze ro ko ko men to wa ne lub cie szy ły się
wy jąt ko wą po pu lar no ścią. bę dą to: Zwy czaj na hi sto ria,
le qu at tro vol te, we Don't ca re abo ut Mu sic any way,
Ma ma, ha de wijch, wkra cza jąc w pust kę oraz ła god ny
po twór – pro jekt fran ken ste in. 

Projekcje od 21 do 27 stycz nia 2011
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MMyy,, wwrroo ccłłaa wwiiaa nniiee,,
cchhccee mmyy,, aabbyy ww 22001166 rroo kkuu 
nnaa sszzee mmiiaa ssttoo zzoo ssttaa łłoo 
EEuu rroo ppeejj sskkąą SSttoo llii ccąą KKuull ttuu rryy.. 
NNaa sszzee pprraa ggnniiee nniiee wwyy ppłłyy wwaa
zz wwiiee lluu źźrróó ddeełł.. 

Ra dość spra wia nam sa ma moż li wość ubie ga nia się
o ty tuł kul tu ral nej sto li cy Eu ro py. Spo sob ność ta
otwie ra się przed na szym mia stem, po nie waż
w 2004 ro ku Pol ska sta ła się człon kiem Unii Eu ro -
pej skiej. Cie szy my się z tej przy na leż no ści, z po wro tu
do wspól no ty na ro dów Eu ro py, od któ rej od dzie la ły
nas nie prze kra czal ne ba rie ry jesz cze dwie de ka dy te -
mu, cie szy my się z roz to pie nia gra nic, jesz cze nie daw -
no trud nych do sfor so wa nia dla więk szo ści z nas. Unia
Eu ro pej ska to uni kal na sfe ra po ko ju róż no rod nych
kul tur, ję zy ków, re li gii. Cie szą nas pły ną ce z niej in spi -
ra cje i im pul sy, któ re po bu dza ją nasz kraj do roz wo ju;
dzię ki nim Pol ska i na sze mia sto ule ga ją dłu go ocze -
ki wa nej me ta mor fo zie. 

Wro cła wia nie, oby wa te le mia sta o ko smo po li tycz nej hi -
sto rii, przy ja zne go wo bec przy by szów z in nych czę ści
świa ta, pra gną dą żyć do zbli ża nia na ro dów eu ro pej-
skich w sfe rze kul tu ry. Na sze mia sto o wie lo na ro do -
wej i wie lo kul tu ro wej prze szło ści, czu je się pre de sty -
no wa ne, by dzia łać na rzecz głęb szej in te gra cji
kul tu ro wej miesz kań ców Eu ro py. Mo ty wu je nas tak że
po czu cie obo wiąz ku wo bec hi sto rycz ne go i współ cze -
sne go do rob ku kul tu ral ne go Wro cła wia oraz je go
twór ców, re pre zen tu ją cych wie le na ro dów. Pra gnie -
my, aby Eu ro pej czy cy po zna li i do ce ni li wkład daw -
nych i obec nych wro cła wian w ży cie du cho we
na sze go kon ty nen tu i świa ta. 

Wro cław to mia sto sko ku cy wi li za cyj ne go, mia sto naj -
le piej oce nia ne przez wła snych miesz kań ców. Je ste -
śmy dum ni z do ko nań Wro cła wia w cią gu mi nio nych
dwu dzie stu lat, z je go co raz moc niej szej po zy cji na go -
spo dar czej i kul tu ral nej ma pie Pol ski. Jed nak że py ta -
nie o to, ja ki Wro cław bę dzie, jest znacz nie waż niej sze
od py ta nia, ja ki Wro cław jest. Sta ra my się o ty tuł Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry, po nie waż do strze ga my
uciecz kę od oby wa tel sko ści.

Pra gnie my wy zwo lić ak tyw ność oby wa tel ską, spo łecz -
ną, za wo do wą i twór czą. Li czy my na wzrost udzia łu
miesz kań ców w kul tu rze i przez nią chce my bu do wać
ka pi tał za ufa nia spo łecz ne go. Ty tuł Eu ro pej skiej Sto li -
cy Kul tu ry wy zwo li no we my śle nie o mie ście, ujaw ni
nie zgo dę na je go bra ki es te tycz ne, stwo rzy no we prze -
strze nie dla bez in te re sow nej ak tyw no ści lu dzi. 

Ma my świa do mość, że przy szłość przy nie sie ze so bą
rów nież zja wi ska do brze zna ne w mia stach Eu ro py
Za chod niej: na pływ imi gran tów, a wraz z ni mi więk sze
róż ni ce oby cza jo we, na ro do we i re li gij ne. Chce my
ubiec kształ to wa nie się po staw nie to le ran cji przez roz -
wój in klu zyw nej kul tu ry. 

Uwa ża my, że in te gra cja spo łecz na w wy mia rze go spo -
dar czym i po li tycz nym w Pol sce zna czą co wy prze dza
in te gra cję kul tu ral ną. Kul tu ra Po la ków, z po wo du niż -
sze go po zio mu ży cia, hi sto rycz nej se pa ra cji oraz nie -
do sta tecz nej zna jo mo ści ję zy ków ob cych, po zo sta je
w znacz nej mie rze kul tu rą na ro do wą. Sta ra nia o ty tuł
i przy go to wa nia do ro li Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry
mo gą to zmie nić. 

Ma my tak że świa do mość, że do świad cze nie Wro cła -
wia, to do świad cze nie wie lu miast o po dob nej prze -
szło ści, miast ule ga ją cych przy spie szo nym, nie za wsze
ko rzyst nym prze obra że niom. Wie rzy my, że po zy tyw -
na od po wiedź Wro cła wia mo że zna leźć na śla dow nic -
two w in nych mia stach na sze go re gio nu Eu ro py.

Wro cław skie przy go to wa nia do ry wa li za cji o ty tuł Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry to czą się w okre sie glo bal -
nych za bu rzeń eko no micz nych, któ re na stą pi ły
po de ka dach glo bal nej eks pan sji ka pi ta li zmu. Glo bal -
na eks pan sja go spo dar ki oraz nie mniej glo bal ne za -
bu rze nia jej roz wo ju wy sta wi ły wie le kra jów świa ta
na głę bo ką de sta bi li za cję ży cia spo łecz ne go. Za bu rze -
nia te są od czu wa ne szcze gól nie moc no w re la tyw nie
uboż szym re gio nie Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej. 

W struk tu rze bu dże tów pol skich go spo darstw do mo -
we wy dat ki na kul tu rę są zni ko me i wy no szą rów no -
war tość oko ło 300 eu ro rocz nie na oso bę. Pod tym
wzglę dem Pol ska sy tu uje się na przed ostat nim miej -
scu wśród kra jów Unii Eu ro pej skiej. Są sied nie Niem -
cy wy da ją prze cięt nie 1500 eu ro; Cze si – 700 eu ro;

DDllaa cczzee ggoo WWrroo ccłłaaww
uubbiiee ggaa ssiięę oo ttyy ttuułł EEuu rroo ppeejj sskkiieejj SSttoo llii ccyy KKuull ttuu rryy??

203_WRO_2016_CJG  24-12-10  12:29  Strona 30

Słowacy – 400 euro. Budżet państwa finansuje kultu-
rę w Polsce jedynie na poziomie 0,36 % PKB.

Zjawiska te mają negatywne konsekwencje dla roz-
woju kultury w całym kraju i w naszym regionie. Pra-
gniemy wykorzystać sposobność, jaką daje tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury do tego, aby uprzytom-
nić społeczności polskiej i europejskiej, jak wielkie
znaczenie ma kultura w życiu każdego człowieka. Na-
sza decyzja została podjęta w przeświadczeniu, że kul-
tura nie może być traktowana wyłącznie jako
uzupełnienie materialnych wymiarów życia jednostek
i grup społecznych, bez któregomogą się one obywać
bez znaczącej szkody dla jakości swojego istnienia.

Oceniając z zadowoleniem liczne aspekty dwóch de-
kad transformacji politycznej, społecznej i gospodar-
czej kraju, dostrzegamy nierówności w podziale
bogactwa tworzonego przez wrocławian. Wskutek te-
go wielu mieszkańców naszegomiasta, stanowiących
największy kapitał Wrocławia, jest wykluczonych
z uczestnictwa w kulturze. Przystępujemy do konkur-
su o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury z wiarą, że uda
się nam to zmienić. Sądzimy bowiem, że życie pozba-
wione obcowania z dziełami autentycznej sztuki jest
życiem zubożonym i niepełnym.

Przeszłość naszego miasta przyniosła rozlegle znisz-
czenia tkanki miejskiej oraz postawiła silne bariery po-
wstrzymujące jego rozwój na długie dziesięciolecia.
W ciągu minionego dwudziestolecia Wrocław podjął
starania o uzupełnienie najdotkliwszych strat i braków
w mocno zaburzonej infrastrukturze kulturalnej mia-
sta. Mimo wielu sukcesów, praca ta jest jeszcze dale-
ka od zakończenia. Naszą rywalizację o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury traktujemy również jako
bodziec motywujący do przeobrażenia naszego mia-
sta w obszarze infrastruktury służącej kulturze.

Zabiegając o status Europejskiej Stolicy Kultury chce-
my się przeciwstawić instrumentalizacji dóbr kultury
i sztuki oraz zaprzęganiu ich w służbę innych celów,
zwłaszcza ekonomicznych. Mając pełną świadomość
związków między ekonomią i kulturą, a także tego, że
kultura może funkcjonować jako czynnik sprzyjający
rozwojowi gospodarki i społeczeństwa, jesteśmy za-
razem głęboko przekonani, że dzieła kultury i sztuki
mogą odgrywać taką mobilizującą i rozwojową rolę
wyłącznie wtedy, gdy są traktowane jako dobra auto-
teliczne, nieredukowalne do innych. Wierzymy, że wy-
soka kultura i prawdziwie wielkie dzieła sztuki mogą
powstawać tylko wtedy, gdy są tworzone w warun-

kach autentycznej wolności od presji gospodarczych, po-
litycznych i światopoglądowych.
Wrocławski programEuropejskiej Stolicy Kultury będzie
świętem i dialogiem kultur narodów Europy, które
w 2016 roku pragniemy zaprosić doWrocławia. Wierzy-
my, że radosny w kulturze Wrocław może być odpowie-
dzią na pytanie o Europę jutra, o Europę wielu kultur,
Europę aktywnych obywateli.

Profesor Adam Chmielewski,
Dyrektor Instytucji Kultury Wrocław 2016
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My, wro cła wia nie,
chce my, aby w 2016 ro ku 
na sze mia sto zo sta ło 
Eu ro pej ską Sto li cą Kul tu ry. 
Na sze pra gnie nie wy pły wa
z wie lu źró deł. 

Ra dość spra wia nam sa ma moż li wość ubie ga nia się
o ty tuł kul tu ral nej sto li cy Eu ro py. Spo sob ność ta
otwie ra się przed na szym mia stem, po nie waż
w 2004 ro ku Pol ska sta ła się człon kiem Unii Eu ro -
pej skiej. Cie szy my się z tej przy na leż no ści, z po wro tu
do wspól no ty na ro dów Eu ro py, od któ rej od dzie la ły
nas nie prze kra czal ne ba rie ry jesz cze dwie de ka dy te -
mu, cie szy my się z roz to pie nia gra nic, jesz cze nie daw -
no trud nych do sfor so wa nia dla więk szo ści z nas. Unia
Eu ro pej ska to uni kal na sfe ra po ko ju róż no rod nych
kul tur, ję zy ków, re li gii. Cie szą nas pły ną ce z niej in spi -
ra cje i im pul sy, któ re po bu dza ją nasz kraj do roz wo ju;
dzię ki nim Pol ska i na sze mia sto ule ga ją dłu go ocze -
ki wa nej me ta mor fo zie. 

Wro cła wia nie, oby wa te le mia sta o ko smo po li tycz nej hi -
sto rii, przy ja zne go wo bec przy by szów z in nych czę ści
świa ta, pra gną dą żyć do zbli ża nia na ro dów eu ro pej-
skich w sfe rze kul tu ry. Na sze mia sto o wie lo na ro do -
wej i wie lo kul tu ro wej prze szło ści, czu je się pre de sty -
no wa ne, by dzia łać na rzecz głęb szej in te gra cji
kul tu ro wej miesz kań ców Eu ro py. Mo ty wu je nas tak że
po czu cie obo wiąz ku wo bec hi sto rycz ne go i współ cze -
sne go do rob ku kul tu ral ne go Wro cła wia oraz je go
twór ców, re pre zen tu ją cych wie le na ro dów. Pra gnie -
my, aby Eu ro pej czy cy po zna li i do ce ni li wkład daw -
nych i obec nych wro cła wian w ży cie du cho we
na sze go kon ty nen tu i świa ta. 

Wro cław to mia sto sko ku cy wi li za cyj ne go, mia sto naj -
le piej oce nia ne przez wła snych miesz kań ców. Je ste -
śmy dum ni z do ko nań Wro cła wia w cią gu mi nio nych
dwu dzie stu lat, z je go co raz moc niej szej po zy cji na go -
spo dar czej i kul tu ral nej ma pie Pol ski. Jed nak że py ta -
nie o to, ja ki Wro cław bę dzie, jest znacz nie waż niej sze
od py ta nia, ja ki Wro cław jest. Sta ra my się o ty tuł Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry, po nie waż do strze ga my
uciecz kę od oby wa tel sko ści.

Pra gnie my wy zwo lić ak tyw ność oby wa tel ską, spo łecz -
ną, za wo do wą i twór czą. Li czy my na wzrost udzia łu
miesz kań ców w kul tu rze i przez nią chce my bu do wać
ka pi tał za ufa nia spo łecz ne go. Ty tuł Eu ro pej skiej Sto li -
cy Kul tu ry wy zwo li no we my śle nie o mie ście, ujaw ni
nie zgo dę na je go bra ki es te tycz ne, stwo rzy no we prze -
strze nie dla bez in te re sow nej ak tyw no ści lu dzi. 

Ma my świa do mość, że przy szłość przy nie sie ze so bą
rów nież zja wi ska do brze zna ne w mia stach Eu ro py
Za chod niej: na pływ imi gran tów, a wraz z ni mi więk sze
róż ni ce oby cza jo we, na ro do we i re li gij ne. Chce my
ubiec kształ to wa nie się po staw nie to le ran cji przez roz -
wój in klu zyw nej kul tu ry. 

Uwa ża my, że in te gra cja spo łecz na w wy mia rze go spo -
dar czym i po li tycz nym w Pol sce zna czą co wy prze dza
in te gra cję kul tu ral ną. Kul tu ra Po la ków, z po wo du niż -
sze go po zio mu ży cia, hi sto rycz nej se pa ra cji oraz nie -
do sta tecz nej zna jo mo ści ję zy ków ob cych, po zo sta je
w znacz nej mie rze kul tu rą na ro do wą. Sta ra nia o ty tuł
i przy go to wa nia do ro li Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry
mo gą to zmie nić. 

Ma my tak że świa do mość, że do świad cze nie Wro cła -
wia, to do świad cze nie wie lu miast o po dob nej prze -
szło ści, miast ule ga ją cych przy spie szo nym, nie za wsze
ko rzyst nym prze obra że niom. Wie rzy my, że po zy tyw -
na od po wiedź Wro cła wia mo że zna leźć na śla dow nic -
two w in nych mia stach na sze go re gio nu Eu ro py.

Wro cław skie przy go to wa nia do ry wa li za cji o ty tuł Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry to czą się w okre sie glo bal -
nych za bu rzeń eko no micz nych, któ re na stą pi ły
po de ka dach glo bal nej eks pan sji ka pi ta li zmu. Glo bal -
na eks pan sja go spo dar ki oraz nie mniej glo bal ne za -
bu rze nia jej roz wo ju wy sta wi ły wie le kra jów świa ta
na głę bo ką de sta bi li za cję ży cia spo łecz ne go. Za bu rze -
nia te są od czu wa ne szcze gól nie moc no w re la tyw nie
uboż szym re gio nie Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej. 

W struk tu rze bu dże tów pol skich go spo darstw do mo -
we wy dat ki na kul tu rę są zni ko me i wy no szą rów no -
war tość oko ło 300 eu ro rocz nie na oso bę. Pod tym
wzglę dem Pol ska sy tu uje się na przed ostat nim miej -
scu wśród kra jów Unii Eu ro pej skiej. Są sied nie Niem -
cy wy da ją prze cięt nie 1500 eu ro; Cze si – 700 eu ro;

Dla cze go Wro cław
ubie ga się o ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry?
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Słowacy – 400 euro. Budżet państwa finansuje kultu-
rę w Polsce jedynie na poziomie 0,36 % PKB.

Zjawiska te mają negatywne konsekwencje dla roz-
woju kultury w całym kraju i w naszym regionie. Pra-
gniemy wykorzystać sposobność, jaką daje tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury do tego, aby uprzytom-
nić społeczności polskiej i europejskiej, jak wielkie
znaczenie ma kultura w życiu każdego człowieka. Na-
sza decyzja została podjęta w przeświadczeniu, że kul-
tura nie może być traktowana wyłącznie jako
uzupełnienie materialnych wymiarów życia jednostek
i grup społecznych, bez któregomogą się one obywać
bez znaczącej szkody dla jakości swojego istnienia.

Oceniając z zadowoleniem liczne aspekty dwóch de-
kad transformacji politycznej, społecznej i gospodar-
czej kraju, dostrzegamy nierówności w podziale
bogactwa tworzonego przez wrocławian. Wskutek te-
go wielu mieszkańców naszegomiasta, stanowiących
największy kapitał Wrocławia, jest wykluczonych
z uczestnictwa w kulturze. Przystępujemy do konkur-
su o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury z wiarą, że uda
się nam to zmienić. Sądzimy bowiem, że życie pozba-
wione obcowania z dziełami autentycznej sztuki jest
życiem zubożonym i niepełnym.

Przeszłość naszego miasta przyniosła rozlegle znisz-
czenia tkanki miejskiej oraz postawiła silne bariery po-
wstrzymujące jego rozwój na długie dziesięciolecia.
W ciągu minionego dwudziestolecia Wrocław podjął
starania o uzupełnienie najdotkliwszych strat i braków
w mocno zaburzonej infrastrukturze kulturalnej mia-
sta. Mimo wielu sukcesów, praca ta jest jeszcze dale-
ka od zakończenia. Naszą rywalizację o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury traktujemy również jako
bodziec motywujący do przeobrażenia naszego mia-
sta w obszarze infrastruktury służącej kulturze.

Zabiegając o status Europejskiej Stolicy Kultury chce-
my się przeciwstawić instrumentalizacji dóbr kultury
i sztuki oraz zaprzęganiu ich w służbę innych celów,
zwłaszcza ekonomicznych. Mając pełną świadomość
związków między ekonomią i kulturą, a także tego, że
kultura może funkcjonować jako czynnik sprzyjający
rozwojowi gospodarki i społeczeństwa, jesteśmy za-
razem głęboko przekonani, że dzieła kultury i sztuki
mogą odgrywać taką mobilizującą i rozwojową rolę
wyłącznie wtedy, gdy są traktowane jako dobra auto-
teliczne, nieredukowalne do innych. Wierzymy, że wy-
soka kultura i prawdziwie wielkie dzieła sztuki mogą
powstawać tylko wtedy, gdy są tworzone w warun-

kach autentycznej wolności od presji gospodarczych, po-
litycznych i światopoglądowych.
Wrocławski programEuropejskiej Stolicy Kultury będzie
świętem i dialogiem kultur narodów Europy, które
w 2016 roku pragniemy zaprosić doWrocławia. Wierzy-
my, że radosny w kulturze Wrocław może być odpowie-
dzią na pytanie o Europę jutra, o Europę wielu kultur,
Europę aktywnych obywateli.

Profesor Adam Chmielewski,
Dyrektor Instytucji Kultury Wrocław 2016

203_WRO_2016_CJG 24-12-10 12:30 Strona 31203_CJG  27-12-10  22:44  Strona 31



styczeń 2011 « CO JEST GRANE « str. 33www.cojestgrane.pl

Ka len da rium wy da rzeń
Gru dzień 2008 
Ra da Miej ska Wro cła wia de cy du je o star cie Wro cła -
wia w kon kur sie na Eu ro pej ską Sto li cę Kul tu ry 2016.

Lu ty 2010
De cy zją Ra dy Miej skiej Wro cła wia po wo ła na zo sta -
je in sty tu cja kul tu ry Wro cław 2016.

27 sierp nia 2010
Po 7 mie sią cach in ten syw nych prac apli ka cja kon -
kur so wa tra fi ła do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go.

13 paź dzier ni ka 2010
Pa nel ju ro rów pod prze wod nic twem dok to ra Man fre da
Gaul ho fe ra ogło sił awans Wro cła wia do fi na łu kon kur su.

16 ma ja 2011
Ter min do star cze nia 
dru giej, fi na ło wej apli ka cji kon kur so wej.

Czer wiec 2011
Wi zy ta re pre zen ta cji pa ne lu ju ro rów we Wro cła wiu.

20-21 czerw ca 2011
Fi nał kon kur su w War sza wie.

 II kwar tał 2012
Ofi cjal na no mi na cja 
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016 w opar ciu 
o re ko men da cję Par la men tu Eu ro pej skie go.

Co to jest 
Eu ro pej ska Sto li ca Kul tu ry?
Idea Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry (ESK) zro dzi ła się
w ro ku 1985 pod czas owia nej le gen dą roz mo wy
mię dzy ów cze sną mi ni ster kul tu ry Gre cji Me li ną Mer -
co uri a Jac kiem Lan giem, mi ni strem kul tu ry Fran cji.
Naj waż niej szy mi ce la mi, ja kie re ali zu je pro jekt ESK
jest wza jem ne po zna nie, zbli że nie i dia log mię dzy -
kul tu ro wy Eu ro pej czy ków. Ty tuł ESK jest przy zna -
wa ny na okres jed ne go ro ku mia stu, któ re po myśl nie
przej dzie dwa eta py se lek cji kon kur so wej. W przy -
pad ku po wo dze nia rok 2016 sta nie się dla na sze go
mia sta nie po wta rzal ną oka zją, by za pre zen to wać Eu -
ro pie swo je ży cie kul tu ral ne. Okres ten wy peł nio ny
zo sta nie fe sti wa la mi, kon cer ta mi, kon fe ren cja mi i in -
ny mi przed się wzię cia mi spo łecz ny mi i ar ty stycz no -
-kul tu ral ny mi, któ re na sto li cy Dol ne go Ślą ska
sku pią uwa gę  nie tyl ko miesz kań ców mia sta, re gio -
nu i kra ju, ale tak że ca łe go kon ty nen tu.

203_WRO_2016_CJG  24-12-10  12:31  Strona 33

Poczuwając się do obowiązku wobec historycznego
i współczesnego dorobku kulturalnego, a także wo-
bec jego minionych oraz obecnych twórców, reprezen-
tujących wiele narodów, oraz chcąc wesprzeć proces
kulturowej integracji społeczeństwa polskiego z naro-
dami Europy, pozostający w tyle za integracją gospo-
darczą i polityczną, formułujemy nasze powody:

NNaasszzee ppoowwooddyy
TTkkaa nnii nnaa nnaa sszzeejj hhii ssttoo rriiii:: pra gnie my opo wie dzieć Eu ro -
pie o tka ni nie wy jąt ko wo skom pli ko wa nej hi sto rii, ja ka
zo sta ła sple cio na przez daw nych oraz obec nych
miesz kań ców Wro cła wia. 

PPrrzzee zzwwyy cciięę żżaa nniiee eenniigg mmaa ttyycczz nnoo śśccii:: pol scy miesz kań cy
po li se mio tycz ne go Wro cła wia pra gną prze zwy cię żyć
enig ma tycz ność swe go mia sta i na trwa łe za paść w świa -
do mość eu ro pej ską ja ko mia sto pol skie i eu ro pej skie. 

BBuu ddoo wwaa nniiee wwiiee lloo kkrroott nneejj ttoożż ssaa mmoo śśccii:: stwo rzyw szy na -
szą od ręb ną, wy jąt ko wą „wie lo krot ną toż sa mość”,
chce my przy łą czyć się do bu do wa nia no wej wie lo krot -
nej toż sa mo ści zjed no czo nej Eu ro py. 

KKwwiiaatt ii sszzmmaa rraaggdd EEuu rroo ppyy:: Wro cław, „kwiat Eu ro py”,
chce być am ba sa do rem na sze go re gio nu Dol ne go
Ślą ska, „szma rag du Eu ro py”, oraz dzie dzic twa ślą skiej
ar chi tek tu ry, któ re pil nie wy ma ga oca le nia; chce my je
przy wró cić kul tu rze pol skiej i eu ro pej skiej. 

KKuull ttuu rraa pprrzzee cciiww wwyy kklluu cczzee nniioomm:: pra gnie my ak tyw nie
zwal czać wy klu cze nia spo łecz ne i wy klu cze nia z udzia -
łu w kul tu rze lu dzi mło dych, bez ro bot nych, ro dzin wie -
lo dziet nych, se nio rów i nie peł no spraw nych. 

PPrrzzee cciiww kkoo mmoo ddyy ffii kkaa ccjjii kkuull ttuu rryy:: pra gnie my zwal czać
ba rie ry fi nan so we, któ re unie moż li wia ją de mo kra tycz -
ny do stęp lu dzi do dzieł au ten tycz nej sztu ki i czer pa -
nie ra do ści z ich po zna wa nia. 

KKuull ttuu rraa pprrzzee cciiww aaggoo rraa ffoo bbiiii ppuu bblliicczz nneejj:: prze strze nie
współ cze snych miast bu dzą czę sto w ich miesz kań -
cach lęk – ago ra fo bię pu blicz ną. Z jej po wo du chro nią
się w swej pry wat no ści lub emi gru ją. Chce my, aby
dzię ki kul tu rze po now nie po czu li się au ten tycz ny mi
współ go spo da rza mi swych miast. 

KKuull ttuu rraa pprrzzee cciiww iinn tteerr ppaa ssyyww nnoo śśccii:: Urzą dze nia naj now -
szych tech no lo gii, za miast wspie rać in te rak tyw ne re -
la cje mię dzy ludź mi, czę sto od bie ra ją im
pod mio to wość wy twa rza jąc no we zja wi sko: in ter pa -
syw ność. W cy ber prze strze ni chce my mieć sprzy mie -
rzeń ca wol nej twór czo ści ar ty stycz nej. 

EEkkoo --eess ttee ttyy kkaa ww oobbrroo nniiee nnaa ttuu rryy:: Wro cław, mia sto no -
wo cze sne i in no wa cyj ne, pra gnie szu kać au ten tycz -
nie in no wa cyj nych me tod go spo da ro wa nia, któ re
bę dą przy ja zne dla śro do wi ska na tu ral ne go. 
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KKaa lleenn ddaa rriiuumm wwyy ddaa rrzzeeńń
GGrruu ddzziieeńń 22000088 
Ra da Miej ska Wro cła wia de cy du je o star cie Wro cła -
wia w kon kur sie na Eu ro pej ską Sto li cę Kul tu ry 2016.

LLuu ttyy 22001100
De cy zją Ra dy Miej skiej Wro cła wia po wo ła na zo sta -
je in sty tu cja kul tu ry Wro cław 2016.

2277 ssiieerrpp nniiaa 22001100
Po 7 mie sią cach in ten syw nych prac apli ka cja kon -
kur so wa tra fi ła do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go.

1133 ppaaźź ddzziieerr nnii kkaa 22001100
Pa nel ju ro rów pod prze wod nic twem dok to ra Man fre da
Gaul ho fe ra ogło sił awans Wro cła wia do fi na łu kon kur su.

1166 mmaa jjaa 22001111
Ter min do star cze nia 
dru giej, fi na ło wej apli ka cji kon kur so wej.

CCzzeerr wwiieecc 22001111
Wi zy ta re pre zen ta cji pa ne lu ju ro rów we Wro cła wiu.

2200--2211 cczzeerrww ccaa 22001111
Fi nał kon kur su w War sza wie.

 IIII kkwwaarr ttaałł 22001122
Ofi cjal na no mi na cja 
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016 w opar ciu 
o re ko men da cję Par la men tu Eu ro pej skie go.

CCoo ttoo jjeesstt 
EEuu rroo ppeejj sskkaa SSttoo llii ccaa KKuull ttuu rryy??
Idea Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry (ESK) zro dzi ła się
w ro ku 1985 pod czas owia nej le gen dą roz mo wy
mię dzy ów cze sną mi ni ster kul tu ry Gre cji Me li ną Mer -
co uri a Jac kiem Lan giem, mi ni strem kul tu ry Fran cji.
Naj waż niej szy mi ce la mi, ja kie re ali zu je pro jekt ESK
jest wza jem ne po zna nie, zbli że nie i dia log mię dzy -
kul tu ro wy Eu ro pej czy ków. Ty tuł ESK jest przy zna -
wa ny na okres jed ne go ro ku mia stu, któ re po myśl nie
przej dzie dwa eta py se lek cji kon kur so wej. W przy -
pad ku po wo dze nia rok 2016 sta nie się dla na sze go
mia sta nie po wta rzal ną oka zją, by za pre zen to wać Eu -
ro pie swo je ży cie kul tu ral ne. Okres ten wy peł nio ny
zo sta nie fe sti wa la mi, kon cer ta mi, kon fe ren cja mi i in -
ny mi przed się wzię cia mi spo łecz ny mi i ar ty stycz no -
-kul tu ral ny mi, któ re na sto li cy Dol ne go Ślą ska
sku pią uwa gę  nie tyl ko miesz kań ców mia sta, re gio -
nu i kra ju, ale tak że ca łe go kon ty nen tu.
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Poczuwając się do obowiązku wobec historycznego
i współczesnego dorobku kulturalnego, a także wo-
bec jego minionych oraz obecnych twórców, reprezen-
tujących wiele narodów, oraz chcąc wesprzeć proces
kulturowej integracji społeczeństwa polskiego z naro-
dami Europy, pozostający w tyle za integracją gospo-
darczą i polityczną, formułujemy nasze powody:

Nasze powody
Tka ni na na szej hi sto rii: pra gnie my opo wie dzieć Eu ro -
pie o tka ni nie wy jąt ko wo skom pli ko wa nej hi sto rii, ja ka
zo sta ła sple cio na przez daw nych oraz obec nych
miesz kań ców Wro cła wia. 

Prze zwy cię ża nie enig ma tycz no ści: pol scy miesz kań cy
po li se mio tycz ne go Wro cła wia pra gną prze zwy cię żyć
enig ma tycz ność swe go mia sta i na trwa łe za paść w świa -
do mość eu ro pej ską ja ko mia sto pol skie i eu ro pej skie. 

Bu do wa nie wie lo krot nej toż sa mo ści: stwo rzyw szy na -
szą od ręb ną, wy jąt ko wą „wie lo krot ną toż sa mość”,
chce my przy łą czyć się do bu do wa nia no wej wie lo krot -
nej toż sa mo ści zjed no czo nej Eu ro py. 

Kwiat i szma ragd Eu ro py: Wro cław, „kwiat Eu ro py”,
chce być am ba sa do rem na sze go re gio nu Dol ne go
Ślą ska, „szma rag du Eu ro py”, oraz dzie dzic twa ślą skiej
ar chi tek tu ry, któ re pil nie wy ma ga oca le nia; chce my je
przy wró cić kul tu rze pol skiej i eu ro pej skiej. 

Kul tu ra prze ciw wy klu cze niom: pra gnie my ak tyw nie
zwal czać wy klu cze nia spo łecz ne i wy klu cze nia z udzia -
łu w kul tu rze lu dzi mło dych, bez ro bot nych, ro dzin wie -
lo dziet nych, se nio rów i nie peł no spraw nych. 

Prze ciw ko mo dy fi ka cji kul tu ry: pra gnie my zwal czać
ba rie ry fi nan so we, któ re unie moż li wia ją de mo kra tycz -
ny do stęp lu dzi do dzieł au ten tycz nej sztu ki i czer pa -
nie ra do ści z ich po zna wa nia. 

Kul tu ra prze ciw ago ra fo bii pu blicz nej: prze strze nie
współ cze snych miast bu dzą czę sto w ich miesz kań -
cach lęk – ago ra fo bię pu blicz ną. Z jej po wo du chro nią
się w swej pry wat no ści lub emi gru ją. Chce my, aby
dzię ki kul tu rze po now nie po czu li się au ten tycz ny mi
współ go spo da rza mi swych miast. 

Kul tu ra prze ciw in ter pa syw no ści: Urzą dze nia naj now -
szych tech no lo gii, za miast wspie rać in te rak tyw ne re -
la cje mię dzy ludź mi, czę sto od bie ra ją im
pod mio to wość wy twa rza jąc no we zja wi sko: in ter pa -
syw ność. W cy ber prze strze ni chce my mieć sprzy mie -
rzeń ca wol nej twór czo ści ar ty stycz nej. 

Eko -es te ty ka w obro nie na tu ry: Wro cław, mia sto no -
wo cze sne i in no wa cyj ne, pra gnie szu kać au ten tycz -
nie in no wa cyj nych me tod go spo da ro wa nia, któ re
bę dą przy ja zne dla śro do wi ska na tu ral ne go. 
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