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Wroniec
Jacek Dukaj

Reżyseria: Jan Peszek
Premiera 6 marca 2011 godz. 18.00
Spektakl zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

adaptacja: Mateusz Pakuła / reżyseria: Jan Peszek / scenografia, lalki i konstrukty: Robert Rumas / kostiumy: Julia Kornacka

muzyka: Dominik Strycharski / ruch sceniczny: Cezary Tomaszewski

występują: Irmina Annusewicz, Anna Bajer, Kamila Chruściel, Edyta Skarżyńska, Radosław Kasiukiewicz, Marek Koziarczyk, 

Konrad Kujawski, Tomasz Maśląkowski, Grzegorz Mazoń, Sławomir Przepiórka, Marek Tatko

"Wroniec" to współczesna baśń z wielką historią w tle. Oszałamiająca scenografia i muzyka nawiązująca do największych hitów 

lat 70. i 80. wprowadzą małych widzów w klimat dzieciństwa ich rodziców.

Scenariusz spektaklu powstał na podstawie jednego z największych bestsellerów literatury dziecięcej ostatnich lat - powieści 

Jacka Dukaja „Wroniec”.

Głównym bohaterem "Wrońca" jest dziecko - mały Adaś, syn opozycyjnego pisarza. Pewnego dnia - 13 grudnia 1981 - w Polsce 

pojawia się groźny ptak - Wroniec, który porywa rodziców chłopca. Adaś wyrusza na poszukiwania bliskich przez szare miasto, 

zaludnione przez Milipantów, Członków i Bubeków na usługach Wrońca, z którym walczą Panowie Oporni. To wspaniały 

spektakl dla rodziców z dziećmi - ukazuje bowiem trudną polską historię z dziecięcej perspektywy.

UWAGA! Dla chętnych – pojedynczych osób i grup – Teatr stworzył możliwość wzięcia udziału w grze teatralnej LARP, opartej na 

fabule „Wrońca”. Grę organizuje dla Teatru Stowarzyszenie „Wielosfer”. Zgłoszenia: (71) 335 49 11, 12, 49
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Szanowni Państwo! 

Przeszłość jest źródłem, które zasila życie obecnego miasta. Ta prze-
szłość, choć zapisana i mocno widoczna w przestrzeni publicznej 
Wrocławia - starych kamienicach, założeniach parkowych, budowlach 
użyteczności publicznej - wciąż jest odkrywana i oswajana przez wro-
cławian stając się jednym z fundamentów ich emocjonalnego zwią-
zku z miastem. W procesie tym od kilku lat aktywny udział bierze
Wrocławski Teatr Lalek, który jako jedyny w Polsce zajął się wyko-
rzystaniem lokalnej historii jako tworzywa artystycznego. Spektakle 
opowiadające wrocławskie legendy, teatralne spacery po mieście, 
rejsy po Odrze przywołują wspomnienie czasów, gdy Wrocław był 
Wratislavią, Presslawem, Breslau. Ale dla budowania tożsamości 
miasta ważna jest także historia najnowsza. Wrocław to bastion 
antykomunistycznej opozycji, a czas walki z totalitaryzmem należy 
niewątpliwie do momentów przełomowych dla budowania lokalnej 
tożsamości. Dla wielu wrocławian to część ich życia, dla innych tylko 
opowieść z podręcznika historii. Często sucha i nudna, bardzo odległa 
od tego, co przeżywali wrocławianie trzydzieści lat temu, gdy usłyszeli 
słowa „stan wojenny". Dlatego tak ważne jest, aby ta edukacyjna luka 
została właściwie wypełniona. Próbuje to właśnie zrobić wystawiony 
przez Wrocławski Teatr Lalek spektakl "Wroniec" w reżyserii Jana 
Peszka. Żebyśmy pamiętali o przeszłości, która ukształtowała 
naszą teraźniejszość. 

Prezydent Miasta Wrocławia 
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TEATR ARkA Ul. MeNNiCZA 3

MeiNHoF, UlRiKe 154/76 w reżyserii Pietro Cennamo
(spektakl w j. niemieckim i włoskim)
2 marca, godz. 10.30, 19.00; 3 marca, godz. 19.00

ReqUieSCAT (spektakl w j. włoskim)
4 marca, godz. 10.30, 19.00; 5 marca, godz. 19.00

oSKAR i PANi RóżA wg erica-emmanuela Schmitta
9 marca, godz. 19.00

ŚWiąTyNiA. DyBUK. legendy żydowskie
11, 18, 25 marca, godz. 19.00

TEATR PWST (www.pwst.wroc.pl)

2 i 4 marca, godz. 18.00, 3 marca, godz. 19.00
WeSele St. Wyspiańskiego
Scena Teatru PWST-Hotel Savoy, Plac Kościuszki 19

9,10, 11 marca, godz. 18.00
STRAż PoRZąDKoWA-KoMPRoMiS Z TeATReM
na podstawie dramatów T. Różewicza
Scena Teatru PWST-Plac Teatralny 6/7 (Sala 107

26 i 27 marca, godz. 16.00
królowa ŚnieGu – Premiera
29, 30, 31 marca, godz. 10.00
KRóloWA ŚNieGU – na podst. J. Ch Andersena
Scena Teatru PWST-Plac Teatralny 6/7 (Sala 107)

MATuRA TEATRAlnA
teatry młodzieżowe z wrocławia i dolnego Śląska

Przedstawienia zaprezentują: uczniowie Gimnazjum nr 3
oleśnica (Tryptyk o dzieciństwie); zespół imaginacje Wro-
cław (Pętla); Teatr Przeogromny XVii lo Wrocław (Skrzypek
na dachu); Scena 37 iii lo Wrocław (Piekło); uczniowie
Gimnazjum im. J. Nowaka Jeziorańskiego Grębocice (Fide-
lis); Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka (W poszuki-
waniu sztuki); Teatr lokomotywa Świdnik (Frau Cymer);
Teatr Ruchu XiV lo Wrocław (Tańce nasze codzienne).

29-30 marca – studio na Grobli 30/32. wstęp wolny!

TEATR ZAR W MARCU

CeSARSKie CięCie. PRóBy o SAMoBóJSTWie
Premierowe prezentacje drugiej wersji spektaklu. Aktorzy
/ Muzycy: Ditte Berkeley, emma Bonnici, Matej Matejka
oraz Nini Julia Bang, Jean François Favreau, Aleksandra
Kotecka, ewa Pasikowska, Tomasz Wierzbowski.
18–21 marca, godz. 19.00

ANHelli. WołANie Anhelli: Matej Matejka.
Tryptyk ewangelie dzieciństwa, w którego skład wchodzą
powyższe spektakle, uhonorowany został Wrocławską Na-
grodą Teatralną 2010. Prowadzenie projektu: Jarosław Fret
grotowski-institute.art.pl. Bilety: 20 zł

25–28 marca, godz. 19.00; 30–31 marca, godz. 21.00
teatr laboratorium, rynek-ratusz 27

XII FeTA 15-17 kwietnia 2011r.
Zgłoszenia monodramów na DVD do 10 marca!
www.ckagora.pl; tel. 71 325 14 83 w. 122

Wrocławski Teatr Współczesny
REPERTUARʼ03www.wteatrw.pl

•rezerwacja@wteatrw.pl
•kasa: tel.: 71 358 89 22 wt. – so. 12.00 – 19.00

nd. i święta na 2 godz. przed spektaklem

ul. rzeźnicza 12, 50-132 wrocław

Produkt
Mark Ravenhill, opieka reżyserska: Jakub Kamieński
11, 12, 13 marca, godz. 19.00, SP, bilety: N:30zł, U:20zł

kasPar
Peter Handke, reżyseria: Barbara Wysocka
15, 16, 17 marca, godz. 19.00, DS, bilety: N:32zł, U:24zł

orkiestra „titanic”
Christo Bojczew, reżyseria: Krystyna Meissner
1, 2 marca, godz. 19.15, DS, bilety: N:32zł, U:24zł

Białe małżeństwo
Tadeusz Różewicz, reżyseria: Krystyna Meissner
8, 9, 10 marca, godz. 19.15, DS, bilety: N:32zł, U:24zł

Przytuleni
Jonas Gardell, reż., opr. muzyczne: Gabriel Gietzky
3, 4, 5, 6 marca, godz. 19.00, SnS, bilety: N:32zł, U:24zł

fot. Bartlomiej Sowa
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STAZIONE TERMINI
Marek Oleksy

8, 9 marca, godz.19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim » pl. Orląt Lwowskich 20c

OSĄD Jerzy Kalina / Leszek Mądzik / Paweł Passini

11, 12, 13 marca, godz.19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim » pl. Orląt Lwowskich 20c

GASTRONOMIA
Aleksander Sobiszewski

4, 5, 6 marca, godz.19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna » ul. Świdnicka 28

53-121 Wrocław, al. Dębowa 16, tel.: 71 337-21-03, fax.: 71 337-21-04
promocja@pantomima.wroc.pl » WWW.PANTOMIMA.WROC.PL

rezerwacja i sprzedaż biletów - Kasy Teatru Polskiego - tel: 71/316-07-80 e-mail: bilety@teatrpolski.wroc.pl
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Teatr Polski we Wrocławiu
Repertuar na marzec 2011

SCENA im. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO – ul. G. Zapolskiej 3
TĘCZOWA TRYBUNA 2012, reż. Monika Strzępka, PRAPREMIERA

5, 6, 8 marca, godz.19:00 
Tęczowa Trybuna 2012 jest projektem teatralno-społecznym, podejmującym temat demokratyza-
cji życia publicznego i przestrzeni publicznej w Polsce. Powstające w polskich miastach stadiony, 
na których odbędą się mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w roku 2012, posłużą autorom 
projektu jako pole dyskusji o – z jednej strony – komercjalizacji przestrzeni publicznych; z drugiej 
strony o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, status majątkowy etc. Bezpośrednim 
impulsem do stworzenia projektu była powstała w sierpniu 2010 inicjatywa www.teczowatrybu-
na2012.pl. Stronę założył pierwszy gejowski fanklub Polskiej Reprezentacji Piłkarskiej. W ten 
sposób kibice-geje walczą o akceptację ich tożsamości oraz społeczne uprawomocnienie 
założonego przez nich stowarzyszenia. Na stronie znajdują się postulaty stowarzyszenia – 
zapewnienie bezpieczeństwa gejom kibicom na stadionach w czasie rozgrywek ME2012 oraz 
meczów ligowych przez stworzenie na polskich stadionach sektorów, tzw. tęczowych trybun. 
Stowarzyszenie TT2012 wysyła listy, petycje do osób odpowiedzialnych za organizację ME2012, 
szuka poparcia w mediach dla swojej idei i co najważniejsze, skupia nowych członków. Koproduk-
cja z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Spektakl będzie pokazany we wrześniu 2011 roku 
podczas Europejskiego Kongresu Kultury 2011 we Wrocławiu w ramach projektu TRICKSTER 2011.

SEN NOCY LETNIEJ, reż. Monika Pęcikiewicz
11, 12, 13 marca, godz.19:00 
 
SCENA KAMERALNA – ul. Świdnicka 28

CZYNNE PONIEDZIAŁKI, MAGIEL MUZYCZNY
Gościem Piotra Bartysia będzie Martyna Jakubowicz
7 marca, godz. 19:00 

SMYCZ, reż. Natalia Korczakowska
8, 9, 22, 23 marca, godz. 19:00, 24 marca, godz. 17:00  

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻENSKIE, reż. Bogdan Tosza
10, 11, 12, 13 marca, godz. 19:00

CZYNNE PONIEDZIAŁKI, MAGIEL TEATRALNY
Gościem Krzysztofa Mieszkowskiego będzie Stanisław Radwan
21 marca, godz. 19:00

CZYNNE PONIEDZIAŁKI, CZYTANIE
Per Olov Enquist, Blanche i Marie, reż. Cezary Iber
28 marca, godz. 19:00

 SCENA NA ŚWIEBODZKIM – pl. Orląt Lwowskich 20c
UTWÓR O MATCE I OJCZYŹNIE, reż. Jan Klata

15, 16 marca, godz. 19:00 
LINCZ: Pani Aoi. Wachlarz. Szafa, reż. Agnieszka Olsten

25 marca, godz. 17:00, 26, 27 marca, godz. 19:00 
SZOSA WOŁOKOŁAMSKA, reż. Barbara Wysocka

29, 30 marca, godz. 19:00 

Informacje o repertuarze i rezerwacja telefoniczna biletów.
Dział marketingu i impresariatu, (+48) 71 316 07 77–78

SEN NOCY LETNIEJ

SMYCZ

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE

UTWÓR O MATCE I OJCZYŹNIE

LINCZ: Pani Aoi. Wachlarz. Szafa

SZOSA WOŁOKOŁAMSKA
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6 str. » Co JeST GRANe » marzec 2011 www.cojestgrane.pl

CS IMPARTul. Mazowiecka 17

47. Festiwal Jazz nad odrą 2-6 MARCA 2011
2 marca, godz. 16.00, Wstęp wolny!
oTWARTy KoNKURS NA iNDyWiDUAlNoŚĆ JAZZoWą
WieRBA&SCHMiDT qUiNTeT special guest PioTR BARoN
3 marca, godz. 19.00, bilety: 190, 170, 130zł
RANDy CRAWFoRD & Joe SAMPle TRio
3 marca, godz. 21.30, bilety. 30, 25zł
KUBA STANKieWiCZ & MACieJ SiKAłA
ZBiGNieW leWANDoWSKi FRee BoP PRoJeCT special
guest RoBeRT MAJeWSKi, FUNKy GRooVe
4 marca, godz. 18.00, bilety: 100, 80, 40zł
eURoPeAN JAZZ eNSeMBle/Joe loVANo – „US FiVe”
4 marca, godz. 22.30, bilety: 60, 50, 40zł
ADAM PieRoŃCZyK/KoMeDA special guest GReG oSBy
ViBRASlAP & JANUSZ SZRoM
5 marca, godz. 18.00, bilety: 100, 80, 60zł
CHRiSTiAN SCoTT/leSZeK MożDżeR&KRZeSiMiR
DęBSKi feat. ZoHAR FReSCo – drums
5 marca, godz. 22.30, bilety: 90, 70, 50zł
DAViD MURRAy CUBAN eNSeMBle PlAyS NAT KiNG
Cole „eN eSPANol” THe BeNNie MAUPiN eNSeMBle
6 marca, godz. 16,00, bilety: 60, 40zł
Synagoga pod Białym Bocianem, Włodkowica 7
ZoHAR FReSCo TRio feat. DANiel ZAMiR – sax & Ni-
TAy HeRSHKoViTZ – piano, guest leSZeK MożDżeR
6 marca, godz. 18.00, bilety: 80, 70, 60zł
lAUReAT GRAND PRiX 2011
GAlA PolSKieGo JAZZU – BiG FeSTiVAl BAND
pod kier. ZBiGNieWA CZWoJDy oraz soliści, m. in.:
CARMeN MoReNo, ANNA SeRAFiŃSKA, WoJCieCH
KARolAK, JARoSłAW ŚMieTANA, PioTR WoJTASiK
2-5 marca – leCHoSłAW CARNelli.
TRZy KWADRANSe DlA JAZZU. Wystawa fotografii

AGATA GeRTCHeN. oczyszczenie. Wystawa grafiki
wernisaż 8 marca, godz. 19.00

BeATA leRACH – poezja śpiewana Bilety: 15zł, 20zł
10 marca, godz. 19.00

Molier – MieSZCZANiN SZlACHCiCeM spektakl
11 marca, godz. 18.00 Bilety: 35, 25, 17 zł

JANUSZ RADeK – DoM ZA MiASTeM.
12 marca, 19.00. Bilety: 40 i 35zł

KRoKe&MAJA SiKoRoWSKA greckie pieśni i piosenki
15 marca, godz. 20.00. Bilety: 80-35zł

Do MiKRoFoNU PRoSiMy koncert 16 marca, 19.30

MARCiN WyRoSTeK & TANGo CoRAZoN qUiNTeT
27 marca, godz. 19.00. Bilety: 100, 80, 60, 40zł

eVe eNSleR – MoNoloGi WAGiNy
28 i 29 marca, godz. 19.00. Bilety: 25 zł / 20 zł

WiBRACJe TANeCZNe – spektakl „indukcje”
30 marca, godz. 19.00

ANGeliqUe KiDJo afrykańska królowa world music
31 marca, godz. 20.00. Bilety: 200-50zł

kAlEndARIuM 32. PPA 18-27 MARCA 2011
18 marca – piątek
ii etap Konkursu Aktorskiej interpretacji Piosenki, CK g.17, 25zł
Meredith Monk Songs of Ascension, TP g.20, 40 i 35zł
oFF – Gliniane pieśni Michał litwiniec, TPS g.22.30, 1zł
KiNo – Zbrodnia i kara, reż. P. Dumała, muzyka na żywo
Pleq, vocal: Dorota Kołodziej, MSC g.19, 8zł
19 marca – sobota
Ptaki Powrotne, WTW g.18, 30zł
Meredith Monk Songs of Ascension, TP g.20, 40 i 35zł
Spięty Antyszanty, KF g.23, 30zł
oFF – J.Murawski W.P.Nieobecności, SnS g.20 i 22, 1zł
KiNo – Romance & Cigarettes reż. J.Turturro, MSC g.19, 8zł
20 marca – niedziela
Jorane, CSi g.17, 40 i 35zł
Zvezdana Novaković Diagnoza, WTW g.19, 15zł
Cops on Fire, TP g.19.30, 40, 35, 25zł
Mrs Bang A Series of Seductions in 90 Minutes, WTW g.21.30, 35zł
Bielas, KF g.23, 30zł
Kino – American Astronaut reż. C. McAbee, MSC g.19, 8zł
21 marca – poniedziałek
Zvezdana Novaković Diagnoza, WTW, g.17, 15zł
Teatr Muzyczny w Gdyni Spamalot, TP g.19, 50, 45 i 35zł
Pawlak & Pigoński Nic dla mnie, SnS g.22, 25zł
oFF – G.Marciniak & Stichting Delta Środa, BM g.18,19,20, 1zł
Kino – Miasteczko South Park reż.T. Parker, MSC g.19, 8zł
22 marca – wtorek
Karolina Cicha, CSi, g.17, 25zł
Konrad imiela & Mariusz Kiljan Dżob, WTW, g.19,21.30, 35zł
Ja Arek Jakubik & Doktor Misio, FRl, g.21, 30zł
Paris Tetris, eT, g.21, 15zł
oFF – Marcin Marzec Do Nieznanego, SnS, g.20,22, 1zł
Kino – Stingray Sam reż. C.McAbee, MSC g.19, 8zł
23 marca – środa
T.im.żeromskiego Samotność pól bawełnianych, SnS g.17, 25zł
Frances Ruffelle, CSi, g.19, 50 i 40zł
l. U. C. Pykycykytypff, eT, g.21, 30zł
oFF – Paweł Palcat Zrozumieć H., CiA, g.20.30, 1zł
oFF – Paktofonika, Kl, g.22, 1zł
24 marca – czwartek
Magda Umer Noce i sny, CSi g.18, 80 i 60zł
Tanya Tagaq, SBB g.20, 40zł; Cibelle, eT, g.22, 35zł
oFF – iga Gańczarczyk Nie Ja, SnS g.18 i 20, 1zł
25 marca – piątek
Tripod vs the Dragon, WTW g.18, 35zł
Magda Umer Noce i sny, CSi g.18, 80 i 60zł
Koncert Finałowy Nerwowo, trochę tangowo, CK g.20, 60zł
26 marca – sobota
Chór Kobiet, WTW g.16, 15zł
Koncert Galowy Anioły w kolorze, TP g.17 i 20, 200, 160 i 100zł
27 marca – niedziela
Koncert Galowy Anioły w kolorze, TP g.17 i 20, 200, 160 i 100zł
TP – Teatr Polski, TPS – Scena na Świebodzkim, MSC - Mała Sce-
na CAPiTol, WTW – Wrocławski Teatr Współczesny, SnS - Sce-
na na Strychu, KF - Klub Festiwalowy, BM - Browar Mieszczański, CSi
– CS impart, FRl - Firlej, eT - eter, CiA – Centrum inicjatyw Artystycz-
nych, Kl - Kino lwów, SBB – Synagoga pod Białym Bocianem
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

NEIL SIMON

SŁONECZNI CHŁOPCY
reż. Wojciech Dąbrowski / Paweł Okoński
Kostiumy: Bajka Tworek
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Przekład: Mira Michałowska

Obsada:
Siostra Keks/Pielęgniarka: Dorota Rusek
Al: Bogusław Danielewski
Bem: Krzysztof Grębski
Willy: Lech Gwit

Opowieść o dwóch starych aktorach u schyłku swojej kariery ar-
tystycznej. Komedia romantyczna pełna ciepła, refleksji, ale i bły-
skotliwego humoru. Wzruszająca, szlachetna opowieść o świecie
nas otaczającym widziana z perspektywy ludzi doświadczonych,
inteligentnych, których zawodem przez całe życie było pokazywa-
nie rzeczywistości w jej skondensowanej, scenicznej formie. Teraz
rzeczywistość upomina się o swoje niezbywalne prawa. Przemija-
nie, ale i pogoda ducha. Świat jest piękny, ale jak dobrze żyć trze-
ba się nauczyć. „Słoneczni chłopcy” to propozycja dla wszystkich,
to opowieść o teatrze, ale i o nas, którym w teatrze życia przyszło
grać swoje najważniejsze role.

MARZEC 2011
www.teatrkomedia.com

08.03 WT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
10.03 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
17.03 CZ SŁONECZNI CHŁOPCY godz. 20.00
18.03 PT SŁONECZNI CHŁOPCY godz. 20.00
19.03 SO SŁONECZNI CHŁOPCY godz. 18.00
19.03 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
20.03 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 17.00
22.03 WT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
25.03 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
26.03 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
27.03 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
28.03 PN ZEMSTA godz. 9.00 i 11.00
29.03 WT PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
30.03 ŚR PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
31.03 CZ PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00

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

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA KERWOODÓW
reż. Wojciech Ziemiański
Katerina: Anna Filusz / Marzena Kopczyńska, Mrs.
Potter: Wioletta Jabłońska, Linda Kerwood: Małgo-
rzata Kałuzińska / Beata Rakowska, Dick Kerwood:
Wojciech Dąbrowski / Jerzy Mularczyk, Posterunko-
wy Downs: Radosław Kasiukiewicz / Edward Kalisz,
Tom Kerwood: Mariusz Kiljan / Łukasz Płoszajski,
Harry Kerwood: Paweł Okoński / Krzysztof Grębski,
Andreas: Edwin Petrykat / Lech Gwit, Borys: Krzysz-
tof Szponar / Mirosław Zarzycki
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TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www. liszt.art.pl

ATiFL949-951 wieczory lisztowskie

lASZlO BARAnYAY (Budapeszt) – FoRTePiAN
Wybitny węgierski pianista, profesor Akademii Muzycznej w Budapeszcie

17. iii g. 19.00 – wrocław, Filharmonia Wrocławska, ul. J. Piłsudskiego 19
(inauguracja Roku lisztowskiego w Filharmonii Wrocławskiej)
18. iii g. 18.30 – oborniki Śląskie, Salonik 4. Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
19. iii g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1

w programie: B. Bartók – Suita op. 14, e. Dohnány – 8 Bagatel z cyklu
„Winterreigen” op. 13, F. liszt – i Walc Mefisto, 2 etiudy koncertowe
(Poszumy leśne, Korowód gnomów), Rapsodie węgierskie nr 8 i nr 12.
koncerty prowadzi Juliusz adamowski.

lászló Baranyay – wybitny węgierski
pianista, laureat licznych międzynarodo-
wych konkursów pianistycznych, profe-
sor Akademii Muzycznej im. Ferenca
liszta w Budapeszcie.
Na fortepianie zaczął grać w wieku 9 lat.
Studia w Budapeszcie pod kierunkiem
imre Ungár`a ukończył w 1969 roku,
a w 1972 ukończył podyplomowe studia
pianistyczne pod kierunkiem prof. Sta-
nislava Neuhausa w Konserwatorium
im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie.
Doskonalił też swoje umiejętności
na mistrzowskich kursach pianistycz-

nych w Szwajcarii gdzie jego profesorami byli György Sebők, Annie Fischer,
András Mihály i Géza Anda.
Występował we wszystkich głównych salach koncertowych na Węgrzech,
w większości krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, indiach,
Ameryce Południowej i Japonii. Bogaty repertuar laszlo Baranyay`a obejmu-
je 50 koncertów fortepianowych oraz wielką ilość utworów solowych z róż-
nych epok od baroku do muzyki XX wieku.
Szczególnym zainteresowanie darzy twórczość ernő Dohnányi`go i współ-
czesną muzykę węgierską; wiele współczesnych utworów węgierskich kom-
pozytorów zostało skomponowanych dla niego lub jemu poświęconych.
Na jego dorobek fonograficzny składają się nagrania utworów F. Chopina, e.
Dohnányi`go (pierwsze w świecie nagranie na CD ii Koncertu fortepianowe-
go h-moll op. 42 oraz cykl Winterreigen op. 13) i W. A. Mozarta.
od 37 lat jest profesorem Akademii Muzycznej im. Ferenca liszta w Buda-
peszcie. Jego bogata działalność pedagogiczna obejmuje również mi-
strzowskie kursy regularnie odbywające się na Węgrzech i za granicą (m.
in. Włochy, Grecja, Polska, Słowenia, Francja, Japonia). Wielu z jego stu-
dentów osiągnęło znaczne sukcesy na międzynarodowych konkursach
i w salach koncertowych. laszlo Baranyay został nagrodzony za swoje
osiągnięcia przez władze węgierskie najbardziej prestiżowym wyrazem
uznania – Nagrodą im. Ferenca liszta.

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządowych
Województwa Dolnośląskiego, Brzegu, obornik Śląskich i Wrocławia.

orkiestra Kameralna leopoldinum
pod dyrekcją ernsta Kovacica zapro-
siła ponownie do wspólnego koncertu
Mathiasa Hausmanna, znakomitego
bas barytona, który koncertował już
z leopoldinum w koncercie nowo-
rocznym w 2010 roku.
Mathias Hausmann występuje go-
ścinnie w Teatro alla Scala i wielu in-
nych prestiżowych salach operowych
i koncertowych na świecie oraz na ta-
kich festiwalach jak Salzburg, edyn-
burg czy Ravinia Festival w Chicago,
partnerując znaminietym solistom.

Fot Wilfried Hősl
w programie koncertu: kompozycje
R. Wagnera, K. Pendereckiego,
T. D. Schlee i e. Krenka.
Bilety: 30 i 20 zł w kasie Filharmonii
tel. 71/342-24-59, 792-10-00
(widownia@filharmonia.wroclaw.pl)

20 marca, godz. 18.00
Filharmonia wrocławska

Wrocławska Orkiestra Kameralna
Ernst Kovacic – dyrektor artystyczny

www.leopoldinum.art.pl

MAThIAS hAuSMAnn
BAS BARyToN
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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

MARZEC 2011

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

ewa mich nik za Pra sza

W mar�cu� za�pra�sza�my
do Ope�ry�Wro�cław�skiej� na
„Jo�an�nę�d’Arc”,�tuż�po pre�-
mie�ro�wych� spek�ta�klach
dzie�ła� Giuseppe� Ver�die�go.
Po�nad�to�na na�szej�sce�nie�bę�dzie�moż�na obej�rzeć
i wy�słu�chać�ope�ry�te�go�kom�po�zy�to�ra:�„Fal�staf�fa”,�
„Na�buc�co”,�„Ri�go�let�to”,�„Tra�via�tę”.
Dwu�krot�nie� w mar�cu� za�pre�zen�tu�je�my� cie�szą�ce�
się� ogrom�nym� za�in�te�re�so�wa�niem� „Opo�wie�ści�
Hof�f�man�na”� Jacquesa� � Of�fen�ba�cha� w re�ży�se�rii
Wal�de�ma�ra�Za�wo�dziń�skie�go.�Oprócz�te�go�przed�-
sta�wi�my� Pań�stwu� spek�ta�kle:� „Cy�ru�lik� se�wil�ski”
Ros�si�nie�go,� „Car�men”� Bi�ze�ta,� „Cy�ga�ne�ria”�
Puc�ci�nie�go,� „Na�pój�mi�ło�sny”� Do�ni�zet�tie�go� oraz
„Cza�ro�dziej�ski�flet”�i „Co�si�fan�tut�te”�Mo�zar�ta.
Pol�skich�kom�po�zy�to�rów�w mar�co�wym�re�per�tu�arze
re�pre�zen�tu�ją:� Stanisław� Mo�niusz�ko� „Hal�ka”,
„Strasz�ny�dwór”,�Karol�Szy�ma�now�ski�„Król�Ro�ger”,
Krzysztof�Pen�de�rec�ki�„Raj�utra�co�ny”�oraz�Hanna
Ku�le�nty�„Mat�ka�czar�no�skrzy�dłych�snów”.
Wiel�bi�cie�lom�sztu�ki�ba�le�to�wej�pro�po�nu�je�my�spek�-
ta�kle:� „Je�zio�ro� ła�bę�dzie”�Czaj�kow�skie�go,� „Fi�gle
sza�ta�na”� i „Rę�ko�pis� zna�le�zio�ny� w Sa�ra�gos�sie”�
S.�Mo�niusz�ko,�A.�Munh�che�imer,�R.�Au�gu�styn,�„Don
Ki�chot” L.�Min�ku�sa.�
Naj�młod�szych�wi�dzów�za�pra�sza�my�na mu�zycz�ną
opo�wieść�„Sid,�wąż,�któ�ry�chciał�śpie�wać”.

1 wt 1900 CCzzaarrooddzziieejjssKKii  FFlleett    WolFgaNg aMadeusz Mozart

3 cz 1900 rraajj  uuttrraaCCooNNyy    KrzysztoF peNdereCKi

4 pt 1900 jjooaaNNNNaa  dd’’aarrCC    giu sep pe Ver di

5 so 1900 HHaallKKaa    staNisłaW MoNiuszKo

6 nd 1700 ooppooWWiieeŚŚCCii  HHooFFFFMMaaNNNNaa    jaCques oFFeNBaCH

8 wt 1100 FFiiggllee  sszzaattaaNNaa  ||  rrĘĘKKooppiiss  zzNNaalleezziiooNNyy  WW  ssaarraaggoossssiiee
r. augustyN, st. MoNiuszKo, a. MüNCHHeiMer

9 śr 1900 FFaallssttaaFFFF    giu sep pe Ver di

10 Cz 1900 CCyyrruulliiKK  sseeWWiillssKKii      gioaCCHiNo rossiNi

11 pt 1900 MMaattKKaa  CCzzaarrNNoossKKrrzzyyddłłyyCCHH  ssNNóóWW    HaNNa KuleNty

12 so 1900 NNaaBBuuCCCCoo    giu sep pe Ver di

13 nd 1700 ddooNN  KKiiCCHHoott  ludWig alois MiNKus

15 wt 1900 ddooNN  KKiiCCHHoott  ludWig alois MiNKus

16 śr 1900 rriiggoolleettttoo    giu sep pe Ver di

18 pt 1900 ooppooWWiieeŚŚCCii  HHooFFFFMMaaNNNNaa    jaCques oFFeNBaCH

19 so 1900 CCHHooppiiNN    giaCoMo oreFiCe

20 nd 1700 CCoossii  FFaaNN  ttuuttttee    WolFgaNg aMadeusz Mozart

22 wt 1900 CCaarrMMeeNN    georges Bizet

23 śr 1900 ttrraaVViiaattaa    giu sep pe Ver di

24 cz 1900 KKrróóll  rrooggeerr    Karol szyMaNoWsKi

25 pt 1900 CCyyggaaNNeerriiaa    giaCoMo puCCiNi

26 so 1900 BBoorryyss  ggoodduuNNooWW    Modest MusorgsKi

27 nd 1700 ssttrraasszzNNyy  ddWWóórr    staNisłaW MoNiuszKo

29 wt 1100 ssiidd,,  WWĄĄŻŻ  KKttóórryy  CCHHCCiiaałł  ŚŚppiieeWWaaĆĆ      MalColM FoX

29 wt 1900 jjeezziioorroo  łłaaBBĘĘddzziiee      piotr CzajKoWsKi

30 śr 1100 ssiidd,,  WWĄĄŻŻ  KKttóórryy  CCHHCCiiaałł  ŚŚppiieeWWaaĆĆ      MalColM FoX

30 śr 1900 jjeezziioorroo  łłaaBBĘĘddzziiee      piotr CzajKoWsKi

31 cz 1900 NNaappóójj  MMiiłłoossNNyy    gaetaNo doNizetti

fo
t. 

M.
gr

ot
ow

sk
i

rriiggoolleettttoo    giu sep pe Ver di
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WAŁBRZYCH ul. Słowackiego 4
tel. 74 8422893

Dy rek tor  – JE RZY KO SEK

Ol gA Ru SI nA – for te pian nI kO lAj dO ROż kIn – te nor
wie czór arii ope ro wych i ro man sów fran cu skich, wło skich oraz ro syj skich
kom po zy to rów w wy ko na niu wy bit nych ro syj skich ar ty stów – te no ra ni ko la -
ja do roż ki na oraz pia nist ki ol gi ru si ny, in au gu ru je dni kra jów Fran cu sko -
ję zycz nych, które odbędą się we wrocławiu od 23 marca do 10 kwietnia br.

ol ga ru si na jest wy bit ną ro syj ską pia nist ką obec nie miesz ka ją cą w Pol sce. 
Zre ali zo wa ła po nad 200 na grań dla ra dia i te le wi zji, na gra ła rów nież dzie sięć
płyt CD z utwo ra mi P. Czaj kow skie go, F. lisz ta, F. Cho pi na, S. Rach ma ni no -
wa, l. Van Beetho ve na, W. A. Mo zar ta, F. Schu ber ta, A. Skria bi na, R. Schu -
man na, M. Ra ve la i C. De bus sy’ego. Ar tyst ka kon cer tu je w róż nych kra jach
eu ro py – m.in. w Pol sce, Ro sji, Niem czech, Por tu ga lii, Wło szech, Fran cji,
Ma ce do nii, a jej wy stę py cie szą się wiel kim uzna niem pu blicz no ści. Pro wa -
dzi dzia łal ność ar ty stycz ną oraz pe da go gicz ną na Aka de mii Mu zycz nej
i w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej ii st. oraz spo łecz ną, or ga ni zu jąc Fe sti wa -
le, Kon kur sy, kon cer ty dla mło dych uta len to wa nych pia ni stów. ol ga Ru si -
na jest pre ze sem Sto wa rzy sze nia PiA No ART.

ni ko laj do roż kin uro dził się w Mo skwie. Swo ją mu zycz ną ka rie rę roz po czął
ja ko so li sta Dzie cię ce go Chó ru przy Te atrze Bol szoj. Po ukoń cze niu li ceum
Mu zycz ne go im. Gnes si nych kształ cił się w słyn nym Kon ser wa to rium Mo -
skiew skim im. P. Czaj kow skie go w kla sie prof. yuri ja Gri go rie va. Na stęp nie,
w la tach 1992-1994 do sko na lił mi strzo stwo wo kal ne u Clau da Thio la sa w We -
ne cji. W ro ku 1995 zdo był i -szą na gro dę na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Śpie wu ope ro we go w Bu da pesz cie. W 1998 ro ku zo stał so li stą Mo skiew skiej
ope ry He li kon, w któ rej wy ko ny wał głów ne par tie te no ro we. od 2010 ro ku
jest so li stą ope ry Wro cław skiej. Ni ko laj Do roż kin wy stę po wał na wie lu sce -
nach w Ro sji, na Ukra inie, w Ar me nii, we Wło szech, w Niem czech, na Wę -
grzech, w Fin lan dii, we Fran cji, Au strii, Sta nach Zjed no czo nych oraz Ja po nii. 
21 mar ca, godz. 19.00 – ora to rium ma ria num, pl. uni wer sy tec ki 1, wstęp wol ny!

ma rzec 2011
4 marca, godz. 19.00
KoN CeRT NA DZieŃ Ko BieT
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii
Su dec kiej – dy ry gent: Je rzy Ko sek
So li sta: Ja cek Wój cic ki (ak tor, te nor)

11 marca, godz. 19.00
or kie stra Sym fo nicz na FS
– dy ry gent: Chi ka ra ima mu ra
So li sta: il di ko Ju hasz (pic co lo)

Pro gram: S. Mo niusz ko: Uwer tu ra
do ope ry „Hal ka”; l. lie ber mann: Kon -
cert na flet pic co lo i or kie strę; F. Men -
dels sohn: iV Sym fo nia A – dur „Wło ska”

18 marca, godz. 19.00
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii
Su dec kiej – dy ry gent: Je rzy Ko sek

So li sta: To mas Stra sil (wio lon cze la)
Pro gram: R. Schu mann: Uwer tu ra
„Man fred”; Kon cert na wio lon cze lę i or -
kie strę; ii Sym fo nia C – dur

25 marca, godz. 19.00
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii
Su dec kiej – dy ry gent: An tal Ma ty as 
So li sta: lars Jönsson (for te pian)
Pro gram: F. liszt: „To ten tanz”; „Ma le -
dic tion” na for te pian i or kie strę smycz -
ko wą; B. Bar tok: Kon cert na or kie strę

ZESPół REPREZEnTACYjnY
W la tach 80. ścią ga li tłu my (stu den tów i nie tyl ko) na pro gra my po świę co ne
bal la dom Ka ta loń czy ka llu isa lla cha, pio sen kom Fran cu za Geo r ge sa Bras sen -
sa czy pie śniom se far dyj skich ży dów. Sa mi je tłu ma czy li i opra co wy wa li.
Po wie lu la tach hi ber na cji Ze spół Re pre zen ta cyj ny w swo im naj lep szym skła -
dzie (Gu ga ła – Karls bad – ło bo dziń ski – Wojt czak) po wró cił w ze szłym ro ku,
by spo ra dycz nie po ja wiać się na sce nie. Uwa ża ją, że rzad ko zna czy le piej.
W grud niu 2007 Ze spół wy dał no wą kon cer to wą pły tę pt. Kum ple to grunt

20 marca, godz. 19.00 - oda FirleJ, Grabiszyńska 56. Bi le ty: 50zł/30zł

WARSZTATY MuSICAlOWE
1-3 kwietnia 2011

Fundacja Kuźnia Art. zaprasza na warsztaty prowadzone przez osoby
współpracujące z Teatrem Muzycznym CAPiTol. Zapraszamy młodzież oraz
osoby dorosłe. liczba miejsc ograniczona! zapisy do 23 marca!
Więcej info: 728 914 539; www.fundacja-kuzniaart.pl
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Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego

weWrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043Wrocław

MARZEC W AKADEMII MUZYCZNEJ
www.amuz.wroc.pl

1.03.2011, godz. 18.00, Sala Teatralna
WTOREK MUZYCZNY
SILESIAN PIANO TRIO
W programie: J. Haydn, J. Brahms,
E. Chausson, D. Szostakowicz

6.03.2011, godz. 18.00, Oratorium Marianum
KONCERT DYPLOMANTÓW I AKADEMICKIEJ
ORKIESTRY KAMERALNEJ
W programie: W. Kilar, D. Milhaud, G. Bottesini

9.03.2011, godz. 19.00, Sala Teatralna
BUKIET DLA PAŃ
Big Band Akademii Muzycznej pod dyrekcją
Aleksandra Mazura

12.03.2011, godz. 9.00-18.30, Sala Kameralna
XI WARSZTATY MUZYCZNO-LITURGICZNE
dla chórów i dyrygentów
Śpiewy Triduum Paschalnego

15.03.2011, Sala Kameralna
KONFERENCJA NAUKOWA
Kameralistyka XIX Wieku w Muzyce Polskiej
KONCERT Młodzi Kameraliści Akademii
Muzycznej

28.03.2011, godz. 17.30 i 19.30,
Opera Wrocławska
ALEKO – Spektakl w wykonaniu dyplomantów
i studentów Wydziału Wokalnego
Akademicka Orkiestra Symfoniczna
Chór Feichtinum Akademii Muzycznej
Kierownictwo muzyczne: Robertas Servenikas (Wilno)
Reżyseria: Jacek Jabrzyk

22,23.03.2011, Sala Kameralna
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis
WYSTAWA, Foyer Sali Teatralnej
Kompozytorzy Wrocławscy 1945-2010

23.03.2011, godz. 19.00, Sala Teatralna
Koncert z cyklu ESTRADA ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ

30.03.2011, godz. 14.00, Sala Teatralna
Wykład i Warsztaty z zakresu wykonawstwa
chóralnej muzyki romantycznej
JAN ŁUKASZEWSKI
Dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego
Schola Cantorum Gedanesis

Zapraszamy także na kolejne
Imprezy w bieżącym roku

akademickim.

www.amuz.wroc.pl
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dk kO lE jARZ zaprasza
3 mar ca, Go dz. 18,00
KoN CeRT Pie ŚNi Ro MAN TyCZ NeJ
w wy ko na niu chó ru „Har mo nia – Sy -
gnał” pod dy rek cją Ja na So bie skie go,
dzia ła ją ce go przy Domu Kultury
Kolejarz i ob cho dzą ce go w tym ro ku
ju bi le usz 65-le cia. W pro gra mie m.in.:
St. Mo niusz ko; C.M. We ber; F. Men -
del shon; J. Brahms; J. Si be lius i in.
21 mar ca, Godz. 17,30
WRo CłAW SKie iM PRe SJe AKoR -
De oNo We – 3
Ja cek Gą sior za pra sza na ko lej ny kon -
cert akor de ono wy pod czas któ re go
wy stą pią: Ja cek Gą sior – akor de on;
Ja kub Gą sior – akor de on; Bar tosz No -
wak – skrzyp ce, Ma te usz Ma szyń ski
– klar net; Wal de mar Ma szyń ski
– akor de on; Be ata Kon cur – vo cal;
Krzysz tof Kon cur – akor de on. W pro -
gra mie usłyszymy m.in.: A. Piaz zol la;
A. Vi val di; W. A. Mo zart; A. l. We ber
w opra co wa niu na ze spo ły ka me ral ne
z udzia łem akor de onu. 

dw. Świe bodz ki, or ląt lwow skich 20
wejście od strony ul. tęczowej

wstęp wolny! 

TRZY FE nO ME nAl nE AR TYST kI
NA TRZe Ci RoK WSPół PRA Cy lioN STA Ge MA NA Ge MeNT Z PRZe Glą DeM Pio SeN Ki AK ToR SKieJ

W tym ro ku, w pro gra mie 32. Prze glą du Pio sen ki Ak tor skiej zna la zły się m.in. trzy fan ta stycz ne, mu zycz ne di wy
– każ da z nich przy bę dzie do Wro cła wia z in ne go za kąt ka świa ta, a ich twór czość to zu peł nie od ręb ne mu zycz no -sty -
li stycz ne kli ma ty. łą czy je jed nak nie tyl ko mu zycz na pa sja, nie zwy kłe umie jęt no ści wo kal ne i ory gi nal na sce nicz na
eks pre sja, ale tak że przy ję cie za pro sze nia na wro cław ski wy stęp ze stro ny lion Sta ge Ma na ge ment.

CI BEl lE
elek tro nicz no -klu bo wa bos sa no va

Kon cer ty Ci bel le to nie co sur re ali -
stycz no -de ka denc kie ka ba re to we
spo tka nia. Po cho dzą ca z Sao Pau lo,
Ci bel le, ele ganc ka i zmy sło wa ar tyst -
ka jest spe cja list ką ory gi nal ne go łą -
cze nia po łu dnio wo -ame ry kań skich
tra dy cji z elek tro ni ką. 

24 mar ca, godz. 22.00 – klub eter

jO RA nE
czy li pio sen ki fran cu skie 

Jo ra ne (Jo an ne Pel le tier) to ka na dyj -
ska, fran cu sko ję zycz na pio sen kar ka,
per for mer ka i wio lon cze list ka, au tor -
ka tek stów i mu zy ki. Ta sta le od kry -
wa ją ca i in try gu ją ca ar tyst ka
z qu ebe cu, przy go to wu je na Prze gląd
Pio sen ki Ak tor skiej spe cjal ny spek -
takl, w któ rym wy stą pi w du ecie
z pia ni stą An tho nym Ro zan ko vi cem.
Jej koncert z pew no ścią bę dzie uni -
ka to wym wy da rze niem prze glą du. 

20 mar ca, godz. 17.00 – cs im part

TA nYA TA gAq
śpiew gar dło wy

Po cho dzą ca z Da le kiej Pół no cy i kon -
ty nu ują ca in nu ic ką tra dy cję gar dło -
we go śpie wu ar tyst ka sta le
eks pe ry men tu je z for mą i dźwię kiem,
pre zen tu jąc swo je no wa tor skie po -
dej ście do tech ni ki śpie wu gar dło we -
go (tzw. thro at sin ging).

24 mar ca, godz. 20.00
sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem

III FE STI WAl SZTu kA łą CZY PO kO lE nIA 
iN SPi RA CJe FlA MeN Co Wro cław 9-11 mar ca 2011 r.

9 mar ca, godz. 17.30. wstęp wol ny!
ckież sy na go ga, ul. włod ko wi ca 7
iN AU GU RA CJA Fe STi WA lU
10 mar ca, godz. 19.00. wstęp 25 zł
sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem
KoN CeRT – Com paía Fla men ca – loS
PAy oS w skła dzie: AR TU Ro MU SZyŃ -
SKi EL PO LA CO gi ta ra fla men co; MAR -
TA DęB SKA (MAR TA Ro BleS) ta niec;
JoSÉ PAR RoN Do Hisz pa nia śpiew fla -
men co; iRe Ne ÁlVA ReZ Hisz pa nia ta -
niec, ka sta nie ty&śpiew; GRZe GoRZ
Zię TA lA inst. per ku syj ne. Przed kon -
cer tem wy stą pią dzie ci rom skie, ży dow -
skie i z MDK -Krzy ki.
11 mar ca, godz. 19.00 – szew ska Pa sja, ul. szew ska 27-27a/1B. wstęp wol ny!
Re ci tal loS DoS. Pre zen ta cja książ ki „Fla men co na pol skiej sce nie” Ur szu la
że brow ska. De gu sta cja po traw kuch ni hisz pań skiej, ży dow skiej
Wy sta wa ple ne ro wa „Wro cław ski Sznur Pe reł” (fla men co.mdk -krzy ki.pl)

M
ar

ta
 D

ęb
sk

a

ST. PA TRICk’S dAY – TO uCh OF IRE lAnd
wi do wi sko zło żo ne z utwo rów mu zycz nych i cho re ogra fii ta necz nych, moc -
no osa dzo nych w ir landz kiej tra dy cji. Jest jed no cze śnie spek ta klem nie zwy -
kle roz bu do wa nym pod wzglę dem aran ża cji mu zycz nych, ko stiu mów,
uży wa ne go in stru men ta rium.
17 mar ca, godz. 19.00 – cs im part, ul. ma zo wiec ka 17. Bi le ty: 100, 80, 60, 40 zł
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Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego

weWrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043Wrocław

MARZEC W AKADEMII MUZYCZNEJ
www.amuz.wroc.pl

1.03.2011, godz. 18.00, Sala Teatralna
WTOREK MUZYCZNY
SILESIAN PIANO TRIO
W programie: J. Haydn, J. Brahms,
E. Chausson, D. Szostakowicz

6.03.2011, godz. 18.00, Oratorium Marianum
KONCERT DYPLOMANTÓW I AKADEMICKIEJ
ORKIESTRY KAMERALNEJ
W programie: W. Kilar, D. Milhaud, G. Bottesini

9.03.2011, godz. 19.00, Sala Teatralna
BUKIET DLA PAŃ
Big Band Akademii Muzycznej pod dyrekcją
Aleksandra Mazura

12.03.2011, godz. 9.00-18.30, Sala Kameralna
XI WARSZTATY MUZYCZNO-LITURGICZNE
dla chórów i dyrygentów
Śpiewy Triduum Paschalnego

15.03.2011, Sala Kameralna
KONFERENCJA NAUKOWA
Kameralistyka XIX Wieku w Muzyce Polskiej
KONCERT Młodzi Kameraliści Akademii
Muzycznej

28.03.2011, godz. 17.30 i 19.30,
Opera Wrocławska
ALEKO – Spektakl w wykonaniu dyplomantów
i studentów Wydziału Wokalnego
Akademicka Orkiestra Symfoniczna
Chór Feichtinum Akademii Muzycznej
Kierownictwo muzyczne: Robertas Servenikas (Wilno)
Reżyseria: Jacek Jabrzyk

22,23.03.2011, Sala Kameralna
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis
WYSTAWA, Foyer Sali Teatralnej
Kompozytorzy Wrocławscy 1945-2010

23.03.2011, godz. 19.00, Sala Teatralna
Koncert z cyklu ESTRADA ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ

30.03.2011, godz. 14.00, Sala Teatralna
Wykład i Warsztaty z zakresu wykonawstwa
chóralnej muzyki romantycznej
JAN ŁUKASZEWSKI
Dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego
Schola Cantorum Gedanesis

Zapraszamy także na kolejne
Imprezy w bieżącym roku

akademickim.

www.amuz.wroc.pl
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STA nI SłAW dRóżdż
Po CZą Te Ko NieC. Po Ję Cio KSZTAł Ty. 

Po eZJA KoN KReT NA. PRA Ce Z lAT 1967-2007
wy sta wa czyn na do 21 mar ca

eu ro pej skie cen trum kul tu ry hel le rau – dre zno

a
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w marcowym nu me rze mie sięcz ni ka oodd  rraa: h. schmidt w rozmowie o historii i Polsce
z F. sternem · Gwiazdowski o oFe i titanicu · GrynBerG: z pamiętnika · JaGiełło: Przeciw
antysemityzmowi · sinGer: matematyk · dwugłos o zborowskim rymkiewicza · tęskniąc
za keretem · ziątek: kapuściński non-fiction · 8 arkusz: dziewczyny

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

ooŚŚrrooddeekk
kkuullttuurryy  ii  sszzttuukkii

wwee  wwrrooccłłaawwiiuu
MMAARRZZEECC  22001111

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

www.dcik.pl; cik@okis.pl

PIęk nO kAn TY lEn BEl lI nIE gO
Wy KłAD MAR KA Dy żeW SKie Go z cy klu: Col le GiUM MU Si CUM

Szcze gól ną war to ścią wy kła dów jest ich sze ro ka per spek ty wa hu ma ni stycz -
na. Au tor wy kła du, Ma rek Dy żew ski, od wie lu lat wy po wia da się w me diach
na te ma ty mu zycz ne. Jest au to rem cie ka wych, wie lo krot nie na gra dza nych
au dy cji ra dio wych. Ko men tu je naj bar dziej zna czą ce im pre zy mu zycz ne.

20 mar ca, godz. 16.00 – klub mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9

EkO glASS FE STI WAl 2010
Po Ple Ne Ro WA Wy STA WA

iii Mię DZy NA Ro Do We Go Ple Ne RU
i SyM Po ZJUM SZKłA AR Ty STyCZ Ne Go 
Fe sti wal od był się w dniach 5-18 lip -
ca 2010 r. w Szklar skiej Po rę bie (Pl)
oraz De snej (CZ). Przy świe ca ła mu idea
pro mo cji sztu ki szkła, pro pa go wa nia
eko lo gicz nych spo so bów je go pro duk cji, jak rów nież chęć wy mia ny do świad -
czeń i za cie śnia nie wię zów po mię dzy śro do wi ska mi ar ty stycz ny mi. ar ty ści:
z Pol ski: Be ata Da mian -Spe ru da, Ra fał Kau fhold, Ma rze na Krze miń ska, 
dr Ma riusz ła biń ski, dr Mar ta Sien kie wicz, igor Wój cik; z czech: Ja kub Ber -
dych, An drej Németh, oldřich Plíva, Jíří Šuhájek; ze sło wa cji: Pe ter Ďuriš,
Mar ti na Pal je sková Pišková.

wer ni saż 7 mar ca, godz. 17.00. wy sta wa czyn na do 28 mar ca
miej ska Ga le ria sztu ki mm – cho rzów, ul. sien kie wi cza 3

CIEM nA STRO nA
WRO CłA WIA

Wy STA WA Po KoN KUR So WA
Uczest ni ka mi kon kur su „Ciem na Stro -
na Wro cła wia” są mło dzi lu dzie w wie -
ku 14-25 lat, któ rzy spoj rze li na mia sto
Wro cław ze świe żej, mło dzień czej per -
spek ty wy. Choć uwiecz ni li na swo ich
fo to gra fiach je go „ciem ną stro nę”,
zrobili to w pięk ny i in te re su ją cy spo -
sób. Ce lem kon kur su by ło zmo bi li zo -
wa nie uczest ni ków do spoj rze nia
na Wro cław z wła snej, al ter na tyw nej
per spek ty wy. or ga ni za to rzy, znu że ni
ko lej ny mi mo no ton ny mi fo to gra fia mi
ikon mia sta, za chę ca li by przyj rzeć się
rów nież za po mnia nym za kąt kom Wro -
cła wia, za uł kom, któ rych nie wi dać zbyt
czę sto w me diach, a któ re tęt nią swo -
im wła snym ży ciem. Jed nak in ter pre -
ta cja te ma tu „Ciem na Stro na Wro cła-
wia” na le ża ła do sa mych uczest ni ków,
or ga ni za to rzy nie na rzu ci li sztyw nych
ram. Je dy nym ogra ni cze niem by ły
wraż li wość i wy obraź nia fo to gra fu ją -
cych, a tych z pew no ścią im nie za bra -
kło. Moż na się o tym prze ko nać
na wy sta wie po kon kur so wej. 
Współ or ga ni za tor: in sty tut edu ka cji
Spo łecz nej we Wro cła wiu w ra mach
pro jek tu „Fo rum Mło dych li de rów”

uroczyste wrę cze nie na gród:
3 mar ca, godz. 17.00

wy sta wa czyn na do 26 mar ca
dcF do mek ro mań ski, pl. bpa nan kie ra 8

o
ld

řic
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Pl
iv

a

TO MASZ WO lAk MA RiAN NA oRAŃ SKA W Mo No CHRo Mie
Wystawa to w więk szo ści fil mo we
fo to sy sta no wią ce in te gral ną część
pro jek tu do ku men tal no -fa bu lar ne go
re ali zo wa ne go przez TVP Wro cław
oraz oKiS we Wro cła wiu, bę dą ce jed -
no cze śnie nie za leż nym spoj rze niem
au to ra na pro ces re ali za cji. 
Mo no chro ma tycz ne fo to gra fie kon cen tru ją się głów nie na por tre to wa niu po -
sta ci wy sty li zo wa nych zgod nie z XiX -wiecz nym ka no nem, ale rów nież od sła -
nia ją prze kro jo wo dzia ła nia eki py fil mo wej na pla nach zdję cio wych w Ko tli nie
Kłodz kiej i oko li cach Wro cła wia. Film pt. „Ma rian na, kró lo wa Ko tli ny” po wstał
w ra mach ob cho dów Ro ku Ma rian ny orań skiej na Dol nym Ślą sku.

wy sta wa czynna do 14 mar ca
miej sko Gmin ny ośro dek kul tu ry – By strzy ca kłodz ka, ul. woj ska Pol skie go 20
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www.cojestgrane.pl

lO WER SI lE SIA ElEk TRO
Praw dzi wa elek tro uczta. Kon cer ty ze spo łów Mi kro wa fle i Fu ria Fu trza ków.

17 mar ca, godz. 20.00 – ck aGo ra, ul. serb ska 5a. Bi le ty: 25 zł

Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400

ETER K. WielKieGo 19
25 mar ca, godz. 19.00 bi le ty: 89/100zł
No UVel le VA GUe 
13 mar ca, godz. 19.00
lAo CZeSłAW ToUR 2011
koncert lao Che i Czesław Śpiewa 
27 mar ca, godz. 19.00, bi le ty: 55/60zł 
ANiA Dą BRoW SKA

AlI BI GRUN WAlDZ KA 67 
2, 19.00 – HAP Py SAD
6, 20.00 – GRUB SoN
8, 19.00 – BiG CyC/AP Te KA

10, 20.00 – CRee&MA qA MA
20, 20.00 – MA leo ReG GAe
21, 20.00 – MAD BAl
24, 20.00 – HA BA KUK/HURT
27, 19.00 – Je lo NeK 
30, 20.00 – ACiD DRiN KeRS

łYkEnd PoDWAle 37/38
3 marca, godz. 20.00, bilety: 20zł
iZRAel – legenda polskiego reggae 
5 marca, godz. 20.00, bilety: 10zł
NAAMAN – reggae/ragga/dub style 
11 marca, godz. 10.39
Koncert KNoW, CAlM, Behavior
19 marca, godz. 20.00, bilety: 20zł
żyWiołAK
26 marca, godz. 20.00, bilety: 30zł
WoJTeK PiliCHoWSKi BAND

gRA FT MAnn 
Au tor ski pro jekt Ro ma na Szcze pan ka
wo ka li sty i gi ta rzy sty ze spo łu Miss Pol ski

5 mar ca, godz. 20.00. Bi le ty: 10zł
cia, sien kie wi cza 8a

ThE FOR MA CjA & dZI kI dZIk
THe FoR MA CJA (pop rock / pro gres si ve rock) cha rak te ry stycz ny wo kal w po -
łą cze niu z efek tow ną aran ża cją po zwa la ją na in ten syw ne prze ży cia. Moc nym
ar gu men tem The For ma cji jest prze bo jo wość i świe ży re per tu ar. Zwy cięz cy
min XViii Prze glą du Mu zy ki li ce al nej Wy BRyK z 2007 ro ku i te go rocz ni fi na -
li ści Fe sti wa lu RoCK Ti Me w opo lu (ii -miej sce). Skład ze spo łu: Piotr Wró bel
– wo kal; Piotr Ka ro li szyn – gi ta ra pro wa dzą ca; Pa weł Bła że jew ski – gi ta ra ryt -
micz na; Grze gorz He xel – gi ta ra ba so wa; Ma te usz Ba ra niec – per ku sja 
DZi Ki DZiK (Rock&Roll) Ze spół po wstał na prze ło mie wrze śnia/paź dzier ni -
ka 2010 we Wro cła wiu z ini cja ty wy Da mia na Go dlew skie go i Ra fa ła Waw rze nia.

5 mar ca, godz. 21.00 – Bro war miesz czań ski, ul. hub ska 44-48. Bi le ty: 30zł

ChICk COREA
& gARY BuRTOn 

SPoTKANie GiGANTóW JAZZU 
28 marca, godz. 19.00. Bilety: 250-80zł
centrum kongresowe, ul. wystawowa 1

RA dI kAl gu Ru MAS Si Ve 3
Po sa ti va So und sys tem; Bass Aid So und;
Spetz; Ku ku ra; Man -G; Ra di kal Gu ru

4 mar ca, godz. 21.00. Bilety 10 zł
lu lu Bel le ca fe, ul. Pur ky nie go 1

Mi kro wa fle Fu ria Fu trza ków
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MARZEC 2011

MEBLOWY SALON GIER
4 grudnia 2010 – 26 czerwca 2011

MICHAEL FLYNN - FACES IN THE FOREST
2 lutego - 20 marca 2011

JAPOÑSKIE WYROBY Z METALU Z KOLEKCJI MUZEUM NARODOWE-
GO WE WROCŁAWIU
29 marca - 28 sierpnia 2011

EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

SZTUKA ŚLĄSKA XII - XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.

SZTUKA POLSKA XVII - XIXw.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

SECESYJNE SZKŁO CZESKIE
4 grudnia 2010 – 13 marca 2011

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

  
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

MERECZOWSZCZYZNA NA KRESACH. MIEJSCE URODZIN 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI. 
Fotografi e Ryszarda Sławczyńskiego
7 lutego – 15 maja 2011

Natalia  Lach - Lachowicz 
Opera Omnia

14 lutego – 3 maja 2011 

SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.

SZTUKA POLSKA XVII - XIXw.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

SZTUKA ŚLĄSKA XII - XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.

                                 MUZEUM NARODOWE 
WE WROCŁAWIU              

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
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www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa, czwartek, piątek: 10.00-16.00

sobota, niedziela: 10.00-17.00
pl. Powstańców Warszawy 5

50-153 Wrocław
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TRAnS hu MAn – ro bert B. li sek
PeR FoR MAN Ce + PRe Mie RA NU Me RU SPe CJAl Ne Go „Ri Ty BAUM”

Ro bert B. li sek za jął się pro ble mem
moż li wych roz sze rzeń i prze kro czeń ho -
mo sa piens oraz zwią za nych z tym za -
gro żeń. Roz sze rze nia i pró by stwo rze nia
no wej ra sy su pra -ludz kiej po przez uży -
cie ra dy kal nych dzia łań ar ty stycz nych
i trans gre syw nych me tod, któ re po wsta -
ją na prze cię ciu ta kich dzie dzin jak
sztucz na in te li gen cja, bio in ży nie ria oraz
na uki po li tycz no -spo łecz ne. Au tor za -
pro sił do pro jek tu czo ło wych ar ty stów,
my śli cie li i spe cja li stów z tych dzie dzin.  

8 mar ca, godz. 18.00. wstęp wol ny!

Pa weł mo dze lew ski – OB lI CZA/OB lI CZA iN STA lA CJe Vi Deo
Pa weł Jan Mo dze lew ski (1987) stu dent
Sztu ki Me diów na trze cim ro ku w Aka -
de mii Sztuk Pięk nych im. eu ge niu sza
Gep per ta we Wro cła wiu. Je go pra ce do -
ty czą sze ro ko ro zu mia ne go po ję cia toż -
sa mo ści Ma w do rob ku sze reg wy staw
in dy wi du al nych i zbio ro wych.

otwar cie: 11 mar ca, godz. 18.00
(11-18.03.2011). wstęp wol ny!

ol ga le wic ka – PA nO RA MA in sta la cja ma lar ska + książ ka ar ty stycz na
iN STA lA CJA. Punk tem wyj ścia tego pro jek tu jest daw ne me dium ma lar skie,
w tym tak że jed na z kil ku na stu za cho wa nych na świe cie XiX -wiecz nych pa no -
ram – Pa no ra ma Ra cła wic ka, któ ra dziś sta no wi wy jąt ko wą atrak cję Wro cła wia.
KSiąż KA AR Ty STyCZ NA. Ma te ria ły do kar to gra fii przy szłej struk tu ry wszech -
ogar nia ją cej „Pa no ra ma” ol gi le wic kiej to, za mknię te w for mie książ ki ar ty -
stycz nej, su biek tyw ne spoj rze nie na XiX -wiecz ne me dium pa no ra my. Jest to
wie lo war stwo wy ko laż, na któ ry skła da ją się pra ce au tor ki, re pro duk cje z jej
pry wat ne go ar chi wum, do ku men ta cje kil ku eu ro pej skich pa no ram oraz tek -
sty za pro szo nych do współ pra cy teo re ty ków sztu ki. 

otwar cie: 25 marca, godz. 18.00 (25.03-29.04.2011)
Ga le ria en tro Pia ul. rzeź ni cza 4. www.en tro pia.art.pl

http://ri ta baum.pl/

BAR TłO MIEj OTOC kI
Al CHe MiA ilU ZJi

Fo to gra fia i in sta la cje
Cykl „Al che mia ilu zji” to 6 dyp ty ków
bę dą cych ze sta wie nia mi ma lar sko -
-fo to gra ficz ny mi. Po wsta ły z po łą cze -
nia wy ka dro wa ne go re ne san so we go
por tre tu z ob ra zem akry lo wym lub in -
sce ni zo wa ną fo to gra fią. To ro dzaj wi -
zu al nej za gad ki, któ rej roz wią za nie
jest rów no znacz ne z od na le zie niem
po wią zań po mię dzy po szcze gól ny mi
ele men ta mi.
Bar tło miej otoc ki ab sol went łódz kiej
ASP. W 2011 r. uzy skał ty tuł dok to ra
Wy dzia le Ma lar stwa Uni wer sy te tu Ar -
ty stycz ne go w Po zna niu. od 2003 r.
asy stent w pra cow ni ma lar stwa i ry -
sun ku prof. Ja ro sła wa Chra bąsz cza
w ASP w ło dzi na Wy dz. Tka ni ny
i Ubio ru. Wstęp wol ny!

wer ni saż 4 mar ca, godz. 18.00
Ga le ria ring, ry nek 12 – le Gni ca

jO An nA kRA jEW SkA
Hi STo Rie ZA MKNię Te

Na wy sta wę skła da ją się pra ce wy ko na -
ne tech ni ką: piór ko, tusz. Każ da z prac
opo wia da in ną hi sto rię, sta no wiąc stu -
dium na stro ju i emo cji. Ar tyst ka jest ab -
sol went ką Wy dzia łu Ar chi tek tu ry PWr.

wer ni saż 5 mar ca, godz. 18.00
(do 30 kwiet nia w godz. 12.00-22.00)

ri sto ran te co nVi Vio, ul. Pur ky nie go 1

AkT Mę SkI
Z Ko leK CJi HeN Ry KA To MA SZeW SKie Go i STe FA NA KAy Se RA

W Dzień Ko biet Mu zeum Miej skie Wro cła wia za pra sza Pa nie oraz mi ło śni ków
ak tów mę skich do Pa ła cu Kró lew skie go. Po raz pierw szy za pre zen to wa na zo -
sta nie nie ty po wa ko lek cja ob ra zów, ry sun ków, gra fik i rzeźb. Choć po cho dzą
one z róż nych okre sów sztu ki to łą czy je je den mia now nik – wszyst kie przed -
sta wia ją na gich męż czyzn. Przed mio ty te przez wie le lat zbie rał Hen ryk To ma -
szew ski, wy bit ny cho re ograf, twór ca Wro cław skie go Te atru Pan to mi my oraz
Ste fan Key ser. Hen ryk To ma szew ski część pre zen to wa nych na wy sta wie dzieł
sztu ki do sta wał od współ pra cu ją cych z nim sce no gra fów i jed no cze śnie przy -
ja ciół – Ka zi mie rza Wi śnia ka, Wła dy sła wa Wi gu ry i Krzysz to fa Pan kie wi cza. Po -
wsta wa niu tej ko lek cji sprzy ja ły rów nież licz ne wy jaz dy za gra nicz ne. Wszę dzie
tam gdzie wy stę po wał je go te atr zwie dzał an ty kwa ria ty i tar gi sta ro ci. Ku po wał
rze czy, któ re mu się po do ba ły – to by ło je dy ne kry te rium. Za pre zen to wa nych
zo sta nie oko ło 20 prac, wśród nich są ta kie ra ry ta sy jak pra ca Ma xa Kru se, któ -
ry był mę żem Ka the Kru se, ak tor ki wro cław skie go lo be The ater.

8-27 mar ca br. – Pa łac kró lew ski, ul. ka zi mie rza wiel kie go 35
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Ga le ria Jed ne Go Pro Jek tu
Centrum Dialogu PRZełoMy w Szczecinie

Szczecin jest jednym z miast, o których architekturze najnowszej
wiemy niewiele. Ta sytuacja może się wkrótce zmienić – wziąwszy
pod uwagę ilość inwestycyjnych inicjatyw i zorganizowanych w ciągu
ostatnich kilku lat konkursów architektonicznych. Wystarczy tu
wymienić kilka najważniejszych planowanych obiektów dla kultury:
nowy gmach Filharmonii, przebudowa opery, rozbudowa Teatru
Nowego czy budowa Centrum Dialogu „Przełomy”. 
Na spotkanie z Robertem Koniecznym i KWK Promes, autorami tego
ostatniego projektu, zapraszamy 3 marca, godz. 17.30.

3 marca, godz. 17.30. wystawa czynna do 31 marca 2011 r.

46. międzynarodowy Plener ceramiczno-rzeźBiarski
w Bolesławcu. WySTAWA PoPleNeRoWA 

wernisaż 17 marca, godz. 17.00. wystawa czynna do 5 maja 2011 r.

PE TRA – MIA STO ZA klę TE...
Fo To GRA Fie ZDZiSłAWA DA Do SA
wystawa czyn na do 27 mar ca 2011 r.

WSPół CZE SnA
AR ChI TEk Tu RA SłO WE nII

Wy sta wa przed sta wia ak tu al ną sy tu ację
sło weń skiej ar chi tek tu ry, po ka zu jąc obie-
k ty zre ali zo wa ne w cią gu ostat nich 10 lat,
nie ja ko osob ne zja wi sko, ale ja ko wy nik
wie lo wie ko we go roz wo ju kra ju. W każ dym
pre zen to wa nym pro jek cie  widać zręcz -
ność w po słu gi wa niu się ma te ria ła mi oraz
pre cy zję opra cowa nia de ta li – naj waż niej -
sze war to ści  w ar chi tek tu rze Sło we nii.

wy sta wa czyn na do 10 kwiet nia 2011 r.

AR CHi TeK TU RA JA Ko Ję ZyK
dA nIEl lI BE SkInd 

Mu zeum ży dow skie w Ber li nie, Fun da -
men ty Pa mię ci, Zło ta 44 w War sza wie – te
i wie le in nych re ali za cji Da nie la li be skin -
da, jed ne go z naj słyn niej szych współ cze -
snych ar chi tek tów, przed sta wia wy sta wa
obej mu ją ca fo to gra fie ist nie ją cych bu dyn -
ków, wi zu ali za cje po wsta ją cych obiek tów,
szki ce, ry sun ki, a tak że pro jek ty sce no gra -
fii te atral nych i sprzę ty do mo we.

wy sta wa czyn na do 16 ma ja 2011 r.

PO WRóT dO PRZY SZłO śCI
FU TU Ry STyCZ Ne PRo JeK Ty JA NA GłU SZA KA

Jan Głu szak, po eta i fi lo zof, wi zjo ner ar chi tek tu ry, ma rzy ciel i ide ali -
sta. Po po nad 40 la tach od Jego pierw szej mo no gra ficz nej wy sta wy
pro jek tów we wro cław skim Mu zeum Ar chi tek tu ry (1968) po wra ca my
do ów cze snych wi zji ge niu sza z Tar no wa. obok ry sun ków po cho dzą -
cych z ko lek cji MA, eks po zy cja przed sta wia rów nież pra ce prze cho -
wy wa ne przez Mu zeum okrę go we w Tar no wie. Wy sta wa przy po mi na
nie tyl ko pro jek ty, ale i fi lo zo fię ar chi tek tu ry Głu sza ka – Da ga ra my. 
wer ni saż 31 mar ca, godz. 17.00.  wy sta wa czyn na do 24 ma ja 2011 r.
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KULISY SMAKU
www.teatralna.wroclaw.pl

OSTATKI I DZIEŃ KOBIETWTEATRALNEJ
WPIĄTKI I SOBOTYDANCINGIZMUZYKĄNAŻYWO

pl. Teatralny 4 - budynek Teatru Lalek
rezerwacje: 502 725 813, 608 63 15 83

Pożegnanie, litogra9a - Georges Barbiera - 1920

205_MUZA:2009-12 25-02-11 18:33 Strona 1

OSTAT nIA WY STA WA.
Su PER gRu PA AZOR RO

azor ro – for ma cja waż na dla pol skiej
sztu ki po ro ku 2000. Gru pę utwo rzy li
w 2001 r. oskar Da wic ki, igor Krenz,
Woj ciech Nie dziel ko i łu kasz Skąp ski,
ar ty ści na le żą cy do róż nych ge ne ra cji
i wy wo dzą cy się z róż nych śro do wisk.
Rów no le gle do fil mo wych przed się -
wzięć re ali zo wa nych w ra mach gru py,
wszy scy kon ty nu ują dzia łal ność in dy -
wi du al ną w róż nych me diach.
Ja ko Azor ro są au to ra mi kil ku na stu au -
to te ma tycz nych fil mów, zre ali zo wa nych
w kon wen cji ama tor skiej produk cji,
w któ rych sa mi wy stę po wa li. W spo sób
prze śmiew czy pre zen to wa li w nich pół -
świa tek sztu ki i me cha ni zmy nim rzą -
dzą ce, sta no wiąc prze ciwwa gę dla
sztu ki kry tycz nej po przed niej de ka dy.
Wy ko rzy stu jąc kon wen cję „mę skiej
zgry wy” od no si li się do miał ko ści i pre -
ten sjo nal no ści dys ku sji o sztu ce, ste -
reo ty pu awan gar do we go ar ty sty, rze ko-
me go, uzur po wa ne go i re al ne go wpły -
wu in sty tu cjo nal nych „me cha ni zmów”
a wresz cie sa me go fe no me nu gru po -
wo ści i mo cy me dium fil mo we go.
Filmy prezentowane na wystawie:
BARDZo NAM Się PoDoBA 7'30'', 2001
PRoPoZyCJA, 1'45'', 2002
PoRTReT Z KURAToReM, 7'37'', 2002
KoNieC SZTUKi, 2'46'', 2002
RoDZiNA, 11', 2004
iDeAlNA WySTAWA, 2'33'', 2003-2010
iDeAlNA RZeŹBA, 5'43'', 2003-2010
WSZySTKo JUż Było, 25' 06'', 2003
NieCH Się DZieJe Co CHCe, 2004
HiC eT NUNC, 3' 30'', 2002
oSTATNi FilM, 5'54'', 2010

hA lI nA TRE lA eCo No My PACK
Z cyklu: PATio MłoDyCH

Ha li na Tre la w 2008 r. obro ni ła dy plom
na Wy dzia le Ma lar stwa wro cław skiej
ASP w Pra cow ni Ma lar stwa prof. Pio -
tra Bła że jew skie go oraz prof. Prze my -
sła wa Pin ta la. W 2008 r. trzy ry sun ki
wę glem bę dą ce czę ścią pra cy dy plo -
mo wej „PoR TReT” zo sta ły za ku pio ne
do zbio rów Dol no ślą skie go To wa rzy -
stwa Za chę ty Sztuk Pięk nych, a w 2009
r. jej pra ce zdo by ły Grand Prix oraz Na -
gro dę Kwar tal ni ka Ar ty stycz ne go
eXiT, 19. ogól no pol skie go Prze glą du
Ma lar stwa Mło dych Pro mo cje 2009
or g. przez Ga le rię Sztu ki w le gni cy. 

11.03-10.04.2011
muzeum miejskie, stary ratusz

MAł gO RZA TA SE nA TOR
Fo To GRA Fie 

od po cząt ku fa scy nu ją mnie lu dzie i ich
na tu ral ność prze ni ka ją ca przez zgiełk
sza rej rze czy wi sto ści. Przy glą dam się
ży ciu z bli ska, chcąc za wrzeć w ka drze
mój spo sób po strze ga nia, in ter pre to -
wa nia i ro zu mie nia. im dłu żej fo to gra -
fu ję, tym bar dziej to, co wy da wa ło mi
się do tej po ry zna jo me, sta je się ta jem -
ni czą za gad ką, któ rą z nie zwy kłą ra do -
ścią bez u stan nie pró bu ję roz wi kłać.
W fo to gra fii ulicz nej pre fe ru ję czerń
i biel, gdyż w ta kich wła śnie bar wach
wi dzę swo je mia sto, ota cza ją cych
mnie lu dzi i kli mat co dzien no ści. 

wer ni saż 23 marca, go dz. 18.00
Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56 (do 25.04) 

TA dE uSZ dO MI nIk MA lU Ję WięC Je STeM
Zbi gniew Her bert pi sał o twór czo ści Ta de usza Do mi ni ka: Kry ty cy o skłon no -
ściach do szu flad ko wa nia spie ra ją się czy za li czyć ob ra zy Do mi ni ka do abs -
trak cji li rycz nej, czy eks pre sjo ni zmu. Dla mnie jest on jed nym z tych
nie licz nych ar ty stów, któ rzy każ dym swo im no wym dzie łem zda ją się mó wić:
MA LU JĘ WIĘC JE STEM. Wy sta wa pre zen tu je naj now sze pra ce Ta de usza Do -
mi ni ka -kla sy ka pol skiej abs trak cji, któ re go styl po zo sta je jed nym z naj bar dziej
cha rak te ry stycz nych zja wisk w pol skim ma lar stwie współ cze snym. 

wernisaż 25 marca, godz. 19.00. (do 17.04 br., wt-so 12.00-19.00)
Galeria arttrakt, ul. ofiar oświęcimskich 1/1 

nA ukI dAW nE I nIE dAW nE
FA SCy NU Ją Cą W ŚWiAT NA UKi!

Wy sta wa prze zna czo na jest dla mło -
de go wi dza (szko ła pod sta wo wej
– kla sy iV -Vi, gim na zjum, szko ła
śred nia) oraz osób do ro słych, za in te -
re so wa nych na uką. Przed sta wio ne
na wy sta wie eks po na ty to spe cjal ne
in te rak tyw ne mo de le, któ re moż na
do tknąć, a na wet sa me mu prze pro -
wa dzić do świad cze nie.
Bi le ty: 3 zł (gru py), 5/7 zł

wystawa czynna do 31 mar ca br.
(pn-pt: 9.00-17.00; so -nd 11.00-18.00)

ck za mek, pl. Świę to jań ski 1
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kRY STY nA lE OnO WICZ -BA BIAk
W KRę GU NA SZe Go CZA SU pra ce pla stycz ne

Po et ka, pi sar ka, dzien ni kar ka, ma lar ka. Ma lu je przede
wszyst kim ob ra zy olej ne na płót nie, mie dzi i drew nie. Swo -
je pra ce wy sta wia w kra ju i za gra ni cą, głów nie w Niem czech
i Fran cji. Wer ni saż po łą czo ny bę dzie z wie czo rem au tor skim
Pa na Mie CZy SłA WA G. MAR CZA KA – pu bli ku je swo je
utwo ry ja ko „Mie czy sław z Kar ło wic”, mó wi o so bie, że jest
„war sza wia kiem zza Bu ga”.

7 mar ca, godz. 18.00 – sa lo nik trzech muz, ul. za wal na 7MIEj SCA SE kRET nE
nA gdAń SkICh PO dWóR kACh 

W trak cie ra tow ni czych ba dań in we sty cyj nych pro wa dzo -
nych w ostat nich la tach przez Mu zeum Ar che olo gicz ne
na par ce lach zlo ka li zo wa nych w ob rę bie Sta re go i Głów ne -
go Mia sta w Gdań sku od kry to kil ka la tryn szcze gól nie „bo -
ga tych” w za byt ki. Wy do by to z nich kil ka set ca łych na czyń
ce ra micz nych, por ce la nę im por to wa ną z Chin, fa jan se po -
cho dzą ce z Ho lan dii, szkla ne am puł ki i bu te lecz ki z wy po sa -
że nia ap te ki, ele men ty cy no wej i szkla nej za sta wy sto ło wej,
róż ne go ro dza ju faj ki, przy bo ry to a le to we, ele men ty stro ju,
a tak że bo ga tą ko lek cję za ba wek dzie cię cych (w tym praw -
do po dob nie je dy ną za cho wa ną do cza sów współ cze -
snych, XVii – wiecz ną, mar ce pa no wą fi gur kę Dzie ciąt ka
Je zus z szop ki bo żo na ro dze nio wej). Prze szło czte ry sta sta -
ran nie wy se lek cjo no wa nych przed mio tów z tej ko lek cji sta -
ło się pod sta wą do zor ga ni zo wa nia wy sta wy, któ rej
mo ty wem prze wod nim jest prze strzeń pry wat na miesz czan.
Ar te fak ty wy do by te z la tryn- miejsc se kret nych, po ka za ne
zo sta ły w kon tek ście ży cia ro dzin ne go, ilu stru jąc ta kie za -
gad nie nia jak die ta, zdro wie, hi gie na, mo da czy dzie ciń stwo. 

2-31 mar ca br. – mu zeum ar che olo gicz ne
ar se nał miej ski, ul. cie szyń skie go 9

MI ChAł MA TOSZ kO 
CZAR Ny PRZeD MioT NA BiA łyM Tle

Ma lar stwo Mi cha ła Ma tosz ko to prze wrot ny flirt z tra dy cyj -
nym te ma tem ma lar skim- mar twą na tu rą. (...) oglą da jąc
fry wol ne re kwi zy ty mo że my za sta na wiać się czy w związ -
ku z tym, że są po ka za ne, sta ją się czymś waż nym…nie
uzna jąc by po trze ba od po wie dzi by ła na glą ca, daj my się
ra czej po nieść asce tycz nej i bli skiej wi siel cze go hu mo ru
at mos fe rze tej oso bli wej i oso bi stej kunst ka me ry.

wernisaż 10 marca, godz. 19.00 (czw-pt. godz. 15-18)
Galeria emdes, ul. chrobrego 24

kRZYSZ TOF ku CZYń SkI ZWy Kłe Fo To GRA Fie
obok nas ist nie je in na rze czy wi stość. Świat rze czy. Pra -
ce po ka zu ją „in tym ne” ży cie przed mio tów. oczy wi ście to
my, lu dzie, na da je my im swo je, ludz kie ce chy i atry bu ty. 
ob ra zy kry ją w so bie dru gie dno, na ma cal ność, re al ność,
do słow ność, jed nak bez po pa da nia w oczy wi stość.
Krzysz tof Ku czyń ski ab sol went Wyż sze go Stu dium Fo to -
gra fii w War sza wie (dy plom w 1989 r. pro mo tor Je rzy
lew czyń ski). Czło nek ZPAF od 2009 r. Na swo im kon cie
ma wie le wy staw in dy wi du al nych i zbio ro wych w kra ju
i za gra ni cą. Jest lau re atem wie lu na gród i wy róż nień.

23 mar ca. godz 18.00 – Ga le ria za sza fą, ul św. mar ci na 4

jó ZEF hA łAS GWA SZe
Ar ty sta uro dził się w 1927 ro ku w No wym Są czu, jed nak
ca łe je go ży cie zwią za ne jest ze sto li cą Dol ne go Ślą ska,
gdzie stu dio wał, a na stęp nie wy kła dał. Współ two rzył po -
wsta łą w 1956 ro ku Gru pę X, od 1961 na le ży do gru py
Szko ła Wro cław ska (zna nej obec nie ja ko Gru pa Wro cław -
ska). Ja ko pe da gog miał ogrom ny wpływ na roz wój wraż -
li wo ści ar ty stycz nej ko lej nych po ko leń adep tów sztu ki.

5 mar ca, godz. 17.00 – Ga le ria Pla fon, ul. krup ni cza 13

WOj TEk OSY PIuk MeK SyK
W mar cu ko lej ne spo tka nie w Klu bie Ślą skie go okrę gu
Woj sko we go we Wro cła wiu z cy klu: Czte ry stro ny świa -
ta pt. Mek syk – śla da mi Az te ków i Ma jów.

9 mar ca, godz. 18.00 – sa la klu bu Śow, ul. Pret fi cza 24

TO MASZ dO MAń SkI WieK ŚReD Ni
Pre zen to wa ne pra ce: Ma ma ta ta ija – 2009; Au to por tret 1985-
2010 (dvd); Spór; żar na cza su; Po wrót czło wie ka zwa ne go
drze wem; im pas; Au to por tret z Ma xem; o_o_B_e 2010 (out of
bo dy expe rien ce); lin ga – 2010

wystawa czynna do 13 mar ca – cs wro, ul. wi dok 7

jAR MARk – kIER MASZ kA ZIuk
ZWy CZA Je, oBy CZA Je, oB RZę Dy Wi leŃ SKie

W pro gra mie: godz. 12.00 MSZA św. w ko ście le p. w. św.
An drze ja Bo bo li; godz. 13.00 otwar cie wy sta wy wi do kó -
wek „Wi leń skie Ka ziu ki”; godz. 13.00 otwar cie Kier ma -
szu Rę ko dzie ła Ar ty stycz ne go; godz. 13.00 otwar cie
kuch ni Ka ziu ko wej. KoN CeR Ty: godz. 13.00 Chór KUŹ -
Ni CZA Nie; godz. 14.00 Chór Sto wa rzy sze nia żyĆ iNA -
CZeJ; godz. 15.00 Ze spół lu do wy MA Ję Ci Ce

5 mar ca, odŚ ro -kuż ni ki, ul. sar bi now ska 21

An nA MIEl nI CZYk UMieJ SCo Wie NiA
Wy sta wa ma lar stwa oraz kon cert JoÃo

13 mar ca, godz. 18.00. wstęp wol ny!
wro cław ski klub For ma ty, ul. sam bor ska 3-5
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Mu ZEuM MIE dZI W lE gnI CY
mał Go rza ta sło niow ska Ko STiU Me RiA

Zaprezentowanych zostanie po nad 50 ko stiu mów ope ro -
wych au tor stwa Mał go rza ty Sło niow skiej. Bę dzie moż na zo -
ba czyć ko stiu my do ta kich spek ta kli, jak: Car men, Raj
utra co ny, opo wie ści Hof f man na, Kan ta ty i wie lu in nych.

wystawa czynna do 29 ma ja 2011

szkło se ce syJ ne
Ze ZBio RóW MU ZeUM KAR Ko No SKie Go

Na wystawie zo sta ną za pre zen to wa ne szkła de ko ra cyj ne
i użyt ko we z wy twór ni cze skich, fran cu skich i ślą skich, ze
szcze gól nym na ci skiem na dzia ła ją ce tu hu ty szkła w Pie -
cho wi cach /wła sność Frit za Hec ker ta/ i Szklar skiej Po rę -
bie /hu ta hr. Schaf fgot scha Jo se phi ne/.

wy sta wa czyn na od 30 mar ca do 4 wrze śnia br. 

Bracia łoPieńscy
PolSKA SZTUKA DeKoRACyJNA XiX-XX w

Na ekspozycji znajdzie się ponad sto eksponatów z
kilkunastu zbiorów państwowych i prywatnych, w tym ze
zbiorów rodzinnych spadkobierców firmy. Muzeum
legnickie gromadzi eksponaty wykonane z miedzi i jej
stopów, w tym rzemiosło i rzeźbę kameralną, posiada
także wyroby z tej znakomitej polskiej wytwórni. Wystawa
będzie okazją do przypomnienia chwalebnych dziejów
polskiego odlewnictwa.

wystawa czynna od 11 marca do 19 czerwca br. 

ksią żę ca ko lek cJa
SKARBy Ze ZBioRóW FUNDACJi 

XX CZARToRySKiCH W KRAKoWie
wy sta wę moż na oglą dać do 3 lip ca br.

mu zeum mie dzi w le gni cy, ul. Par ty zan tów 3
czyn ne od wtor ku do so bo ty w godz. 11.00-17.00

AR Tu R hO MA n
RyT My NA TU Ry W Do li Nie BA Ry CZy

okręg Dol no ślą ski Związ ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro -
dy za pra sza na spo tka nie z Ar tu rem Ho MA NeM pt. Ryt -
my na tu ry w Do li nie Ba ry czy.
Do li na Ba ry czy, rze ki bę dą cej pra wo brzeż nym do pły wem
od ry, to praw dzi wy pta si raj. Za no to wa no ich tu bli -
sko 300 ga tun ków. Nie mal 170 z nich wy cho wu je tu swo -
je mło de. Po zo sta łe znaj du ją w do li nie miej sce
do że ro wa nia i od po czyn ku pod czas wio sen nych i je sien -
nych wę dró wek. Za po cząt ko wa ne dzię ki umie jęt no ściom
za ko nu Cy ster sów i bu do wa ne od Xiii w. sta wy ryb ne są
naj więk szym obec nie kom plek sem sta wów w eu ro pie,
a za ra zem uni ka to wym w ska li świa ta ob sza rem wod no -
-błot nym. Za spra wą nie zwy kłej róż no rod no ści pól, la sów
i pod mo kłych łąk, do li na Ba ry czy jest też wy jąt ko wo cen -
nym ele men tem two rzo nej eu ro pej skiej sie ci ochro ny
przy ro dy Na tu ra 2000. Wię cej in for ma cji: www.ba rycz.pl

23 mar ca, godz. 18.00, klub Śow, ul. Pret fi cza 24
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!!"#$%&'%(%')#*+,-.'/0#10/#2%3.+-„gdZIE dIA BEł nIE MO żE…”
Mi Ni – Fe STi WAl Ko BieT W Po DRó ży

Spo tka nie z ko bie ta mi z pa sją; pra gną cy mi przy gód i cie ka -
wy mi świa ta. Za pro si li śmy Pa nie, któ re od waż nie speł nia ją
swo je ma rze nia. An na Waw ry ko wicz uczest ni czy ła w lo cie
ba lo nem nad Ka pa do cją, Do mi ni ka Ku stosz nur ko wa ła w za -
to ce Phang Nga i fo to gra fo wa ła wy buch ja waj skie go wul ka -
nu Me ra pi. Re na ta Ma tu siak po dró żo wa ła ni sko bu dże to wo,
kie ru jąc się za sa dą: „chcieć to móc”; po dob nie jak Klau dy -
na Ma li now ska, któ ra pra co wa ła w wio sce per ma kul tu ry
w Taj lan dii. Wszyst kie za pro szo ne glob tro ter ki opo wie dzą
o swo ich nie co dzien nych przy go dach i udzie lą prak tycz nych
po rad o po dró żo wa niu po za eu ro pą.
15.00 Klau dy na Ma li now ska „Szczyp ta in dii i sto pem
przez Azję Po łu dnio wo – Wschod nią” 
16.00 Hi ma van ti Tri be – ta niec orien tal ny, po kaz 
16.30 An na Waw ry ko wicz „Ba lo nem nad Ka pa do cją” 
17.30 „Ba lo nem nad Ka pa do cją”, wer ni saż wy sta wy 
18.00 Do mi ni ka Ku stosz „Azja Tra vel” 
19.00 bir mań skie ma lo wa nie twa rzy tha na ką, po kaz
19.20 Re na ta Ma tu siak „Uz bek si tan – smak orien tu”

5 marca, godz. 15.00 – cs zamek. pl. Świętojański 1
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PA PU ASI Z PLE MION DA NI I LA NI
Wy sta wa fo to gra fii Ar ka diu sza Wy rost ka
obok In for ma to rium, II pię tro
Zdję cia wi ze run ków Pa pu asów i pięk nych miejsc
w oko li cach Jay apu ry i Do li ny Ba liem, znaj du ją cej się
w in te rio rze No wej Gwi nei oto czo nej mis tycz ny mi
Gó ra mi Śnież ny mi (Su dir man, daw na na zwa Ma -
oke), w któ rych za miesz ku ją lu dy Da ni i La ni.
Wy sta wa po trwa od 1 do 31 mar ca.

IN SPI RA CJA – EKS PE RY MENT – ZA BA WA
Warsz ta ty ar chi tek to nicz ne dla gim na zja li stów
Bi blio te ka Sied miu Kon ty nen tów, par ter
Spo tka nie in au gu ra cyj ne. Warsz ta ty bę dą się skła da ły
z trzech głów nych czę ści: IN SPI RA CJA – głów nie
wi zu al na (zdję cia, Il my z ko men ta rzem, za gad ki, dys -
ku sje); EKS PE RY MENT – pro jek to wa nie i bu do wa
za da ne go obiek tu lub je go ma kie ty; PRE ZEN TA CJA
– efek tów pra cy warsz ta to wej. Za pi sy od 1 mar ca.
5 mar ca, godz. 11.00

OD MIER ZA CZE CZA SU
Mag da le na Kucz ma
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Wy sta wa ob ra zów z no we go cy klu. „Przy po mo cy
tych sa mych zna ków, li ter, któ ry mi po słu gu ję się
od daw na w wy ra ża niu sie bie, pro wa dzę oso bi ste roz -
wa ża nia na te mat upły wa ją ce go cza su. Za cho dzą ce we
mnie zmia ny ro dzą na tu ral ną po trze bę po rząd ko wa -
nia sie bie, no we go spoj rze nia na sta re rze czy”
– na pi sa ła ar tyst ka. Fi ni saż: 18 mar ca, godz. 17.30. 
Wy sta wa po trwa od 4 do 20 mar ca. 
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KO LA ŻE CHO PI NIOW SKIE
HAN NY BA KU ŁY
Fry de ryk Cho pin – ge nial ny dan dys
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Zna na ma lar ka i pi sar ka za pre zen tu je cykl po etyc ko
opo wie dzia nych hi sto rii z ży cia kom po zy to ra – za baw -
nych i za ska ku ją cych. Wy sta wa zo sta nie otwar ta w ra -
mach Dni Fran ko fo nii pod egi dą Al lian ce Française.
Od 22 mar ca (wer ni saż godz. 17.00) do 10 kwiet nia.

WIEL KA WY PRZE DAŻ 
CZAR NYCH KRĄŻ KÓW
Mi ło śni ków mu zy ki z płyt wi ny lo wych cze -
ka nie la da oka zja! Na sprze daż zo sta nie
wy sta wio na część ana lo go wych zbio rów
Fo no te ki – kil ka set long play ów, m.in. z in -
stru men tal ną mu zy ką kla sycz ną (tak że ope -
ry), jaz zo wą i roz ryw ko wą. Ce ny: 2-8 zł.  
Fo no te ka, od 1 do 31 mar ca

KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ
Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat –
spotkanie z listonoszem. 
Biblioteka Siedmiu Kontynentów
11 marca, godz. 17.00

DYS KU SYJ NY KLUB 
MU ZY KI I FIL MU
Ca sa blan ca Mi cha ela Cur ti za
Czy tel nia, 11 mar ca, godz. 16.00

AKA DE MIA ZDRO WE GO SE NIO RA
Spo tka nie z oku li stą
Czy tel nia, 23 mar ca, godz. 16.00

BI BLIO TECZ NA AKA DE MIA
MA LU CHA Opo wie ści żab ki i śli -
ma ka Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów,
24 maraca, godz. 17.00
DKK DLA DO RO SŁYCH
Oskarżona Wiera Gran 
Bi blio te ka Nie miec ka 30 marca, g. 16.00
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na li cy ta cję wy sta wio no oko ło 150 prac!
ce ra mi ka | ma lar stwo | ry su nek

MO WA ZIE MI
oD SZeP TU Po KRZyK

Ga le ria Twór czo ści Pla stycz nej Mło -
dych Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry
Śród mie ście za pra sza na wer ni -
saż XViii wo je wódz kiej wy sta wy po -
kon kur so wej z cy klu „Zie mia jest
jed na”. Ce lem kon kur su jest za chę ce -
nie dzie ci i mło dzie ży do ob ser wa cji
pla ne ty na któ rej ży ją i zja wisk za cho -
dzą cych na jej po wierzch ni.

wer ni saż 3 mar ca, godz. 12.00

VII PRZE gląd WIER SZY
Do ro śli nam czy ta ją – my re cy tu je -
my. Vii Prze gląd Wier szy w ra mach
ak cji „Ca ły Wro cław czy ta dzie ciom”,
w którym uczest ni czą dzie ci z przed -
szko li oraz ucznio wie klas i-iii szko ły
pod sta wo wej. or ga ni za to rzy: Przed -
szko le nr 77 „Tę czo we Sió dem ki” we
współ pra cy z MDK Śród mie ście i Ra -
da osie dla Nad odrze.

26 mar ca, godz. 10.00

dZIEW CZY nY dO gA RóW!
W pra cow ni per ku sji Da riusza Schle -
ichera więk szość sta no wią ko bie ty
i to ta kie, któ re po tra fią moc no ude -
rzyć... Wszyst kich za in te re so wa nych
zo ba cze niem i po słu cha niem dziew -
czyn „przy ga rach” za pra sza my
na po kaz! Wiek per ku si stek 9 – 17
lat. Po pi so wi bę dą to wa rzy szyć po -
ka zy ta necz ne ze spo łów: tań ca no wo -
cze sne go SHoW DAN Ce; tań ca
ir landz kie go el lo RieN: 

8 marca, godz. 18.00. wstęp wolny!
ck a go ra, ul. serbska 5a

unI VER SY TET śWIA TA
5 mar ca, godz. 11.00 i 12.30 (3-5 lat)
Pi RAC Ki ReJS Po SKAR By ŚWiA TA
5 mar ca, godz. 11.30 i 15.00 (6-12 lat)
JAJ Ko, De SKA, PłóT No, Wi De leC
– RoZ Bie RA My DZie łA SZTU Ki!
12 mar ca, godz. 11.00 i 12.30 (3-5 lat)
To Pie Nie MA RZAN Ny
12 mar ca, godz. 11.30 i 15.00 (6-12 lat)
Włóż eko oku la ry, A Zo BA CZySZ ŚWiAT NA No Wo 
19 mar ca, godz. 11.00 i 12.30 (3-5 lat)
o TyM, JAK KRe CiK Po SZU Ki WAł Wio SNy
19 mar ca, godz. 11.30 i 15.00 (6-12 lat)
SPe CeR PRZeZ Wie Ki – KlA Sy CyZM
26 mar ca, godz. 11.00 i 12.30 (3-5 lat)
PRZy Go Dy WRo CłAW SKiCH KRA SNA li
26 mar ca, godz. 11.30 i 15.00 (6-12 lat)
W Go DZi Nę Do oKo łA eU Ro Py

Re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł.
mu zeum na ro do we we wro cła wiu,

pl. Powstańców warszawy 1

3d czy li dI ZAjn dlA dZIE CI 
Warsz ta ty dla dzie ci w wie ku 6-10 lat pro wa dzą Mag da le -
na Kre is i Na ta lia Ro masz kan – So Bo Ty – 11.00-13.00.
5 mar ca Bu du je my eko -dom 19 mar ca Śmiet ni ko wy di zajn

Bwa de sign, ul. Świd nic ka 2-4

mło dzie żo wy dom kul tu ry – Śród mie ście, ul. du bo is 5

14. Dol No Ślą SKi TUR NieJ Sło WA
lO gOS FE RA ChO PIn KoN CeRT lAU Re ATóW

Wszyst ko zni ka – wi do wi sko Te atru Po ezji Gim na zjum Nr 4
w lu bi nie · For te pian Szo pe na – rap so dycz na pre zen ta cja
w wyk. lau re atów z gim na zjów w Miet ko wie, So bót ce i Ką -
tach Wro cław skich · Kon cert lau re atów z udz. pia ni stów
PSM ii st. kl. prof. ol gi Ru si ny – Sła wo mir Krys i Pa weł
Krzysz tof czyk · Po su mo wa nie Tur nie ju Sło wa i Kon kur su
li te rac kie go pt. CHo PiN · Tel. kon taktowy: 789-352-582

25 mar ca, godz. 10.00 – mdk ko per ni ka, ul. koł łą ta ja 20
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PPAA PPUU AASSII ZZ PPLLEE MMIIOONN DDAA NNII II LLAA NNII
WWyy ssttaa wwaa ffoo ttoo ggrraa ffiiii AArr kkaa ddiiuu sszzaa WWyy rroosstt kkaa
obok In for ma to rium, II pię tro
Zdję cia wi ze run ków Pa pu asów i pięk nych miejsc
w oko li cach Jay apu ry i Do li ny Ba liem, znaj du ją cej się
w in te rio rze No wej Gwi nei oto czo nej mis tycz ny mi
Gó ra mi Śnież ny mi (Su dir man, daw na na zwa Ma -
oke), w któ rych za miesz ku ją lu dy Da ni i La ni.
Wy sta wa po trwa od 1 do 31 mar ca.

IINN SSPPII RRAA CCJJAA –– EEKKSS PPEE RRYY MMEENNTT –– ZZAA BBAA WWAA
WWaarrsszz ttaa ttyy aarr cchhii tteekk ttoo nniicczz nnee ddllaa ggiimm nnaa zzjjaa llii ssttóóww
Bi blio te ka Sied miu Kon ty nen tów, par ter
Spo tka nie in au gu ra cyj ne. Warsz ta ty bę dą się skła da ły
z trzech głów nych czę ści: IN SPI RA CJA – głów nie
wi zu al na (zdję cia, Il my z ko men ta rzem, za gad ki, dys -
ku sje); EKS PE RY MENT – pro jek to wa nie i bu do wa
za da ne go obiek tu lub je go ma kie ty; PRE ZEN TA CJA
– efek tów pra cy warsz ta to wej. Za pi sy od 1 mar ca.
5 mar ca, godz. 11.00

OODD MMIIEERR ZZAA CCZZEE CCZZAA SSUU
MMaagg ddaa llee nnaa KKuucczz mmaa
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Wy sta wa ob ra zów z no we go cy klu. „Przy po mo cy
tych sa mych zna ków, li ter, któ ry mi po słu gu ję się
od daw na w wy ra ża niu sie bie, pro wa dzę oso bi ste roz -
wa ża nia na te mat upły wa ją ce go cza su. Za cho dzą ce we
mnie zmia ny ro dzą na tu ral ną po trze bę po rząd ko wa -
nia sie bie, no we go spoj rze nia na sta re rze czy”
– na pi sa ła ar tyst ka. Fi ni saż: 18 mar ca, godz. 17.30. 
Wy sta wa po trwa od 4 do 20 mar ca. 

M
. K

uc
z m

a z
cy

 kl
u 

Cz
ar

 no
 -B

ia
 łe

KKOO LLAA ŻŻEE CCHHOO PPII NNIIOOWW SSKKIIEE
HHAANN NNYY BBAA KKUU ŁŁYY
FFrryy ddee rryykk CChhoo ppiinn –– ggee nniiaall nnyy ddaann ddyyss
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Zna na ma lar ka i pi sar ka za pre zen tu je cykl po etyc ko
opo wie dzia nych hi sto rii z ży cia kom po zy to ra – za baw -
nych i za ska ku ją cych. Wy sta wa zo sta nie otwar ta w ra -
mach Dni Fran ko fo nii pod egi dą Al lian ce Française.
Od 22 mar ca (wer ni saż godz. 17.00) do 10 kwiet nia.

WWIIEELL KKAA WWYY PPRRZZEE DDAAŻŻ 
CCZZAARR NNYYCCHH KKRRĄĄŻŻ KKÓÓWW
Mi ło śni ków mu zy ki z płyt wi ny lo wych cze -
ka nie la da oka zja! Na sprze daż zo sta nie
wy sta wio na część ana lo go wych zbio rów
Fo no te ki – kil ka set long play ów, m.in. z in -
stru men tal ną mu zy ką kla sycz ną (tak że ope -
ry), jaz zo wą i roz ryw ko wą. Ce ny: 2-8 zł.  
Fo no te ka, od 1 do 31 mar ca

KKIIMM BBĘĘDDĘĘ,, GGDDYY DDOORROOSSNNĘĘ
Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat –
spotkanie z listonoszem. 
Biblioteka Siedmiu Kontynentów
11 marca, godz. 17.00

DDYYSS KKUU SSYYJJ NNYY KKLLUUBB 
MMUU ZZYY KKII II FFIILL MMUU
CCaa ssaa bbllaann ccaa MMii cchhaa eellaa CCuurr ttii zzaa
Czy tel nia, 11 mar ca, godz. 16.00

AAKKAA DDEE MMIIAA ZZDDRROO WWEE GGOO SSEE NNIIOO RRAA
Spo tka nie z oku li stą
Czy tel nia, 23 mar ca, godz. 16.00

BBII BBLLIIOO TTEECCZZ NNAA AAKKAA DDEE MMIIAA
MMAA LLUU CCHHAA OOppoo wwiiee śśccii żżaabb kkii ii śśllii --
mmaa kkaa Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów,
24 maraca, godz. 17.00
DDKKKK DDLLAA DDOO RROO SSŁŁYYCCHH
OOsskkaarrżżoonnaa WWiieerraa GGrraann 
Bi blio te ka Nie miec ka 30 marca, g. 16.00
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Patronat:

NAJLEPSI WYDAWCY  
Z CA£EGO KRAJU

Patronat medialny:

SA lO nI kO WE WARSZ TA TY lI TE RAC kIE
po nie dzia łek – 14 i 28 mar ca, godz. 18.00

salonik trzech muz, ul.zawalna 7

jA nI nA lA ChO WICZ 
SPo TKA Nie AU ToR SKie pt. Mo Je Nie Po Ko Je

10 mar ca, godz. 16.30 – kmil, pl. ko ściusz ki 9

jE RZY lu TY
JoHN CA Ge. Fi lo Zo FiA MU ZyCZ Ne Go PRZy PAD KU

Spo tka nie au tor skie | pro mo cja książ ki
dj Po mnik + en tro piasz tu ki
1 mar ca, g. 18.00 – en tro Pia ul. rzeź ni cza 4. wstęp wol ny!

Pro mo cja po wie ści pt. NA BoCZ NyCH To RACH
EdWARd STu dZIń SkI Wie CZóR AU ToR SKi

Uro dził się w 1934 ro ku na Po le siu ja ko szó ste w ko lej no -
ści dziec ko osad ni ka woj sko we go, któ ry w 1918 ro ku
na ochot ni ka zgło sił się do le gio nów J. Pił sud skie go, a po -
tem za wa lecz ność i in ne za słu gi otrzy mał zie mię i prze -
niósł się na Kre sy Wschod nie ii RP. 10 lu te go 1940 ro ku
ca łą ro dzi nę Au to ra wy rzu co no z cięż ko wy pra co wa nej wła -
sno ści i ze sła no pod Bie gun Pół noc ny na głód i po nie wier -
kę. Ta ge hen na trwa ła po nad sześć lat. W tym cza sie
dzie wię cio oso bo wa ro dzi na Au to ra zma la ła do trzech osób.
(...). obec nie, bę dąc już od wie lu lat eme ry tem, dzia ła
w Związ ku Sy bi ra ków. W po wie ści, któ rą za ty tu ło wał
„Na bocz nych to rach”, opi su je to, co prze żył on, ale tak że
wie lu je mu po dob nych.
21 mar ca, godz. 18.00 – sa lo nik trzech muz. ul. za wal na 7

30 mar ca, godz. 18.00 – ro -kuź ni ki, ul. sar bi now ska 19/21

MI RO SłAW kO CuR DRU Gie NA Ro DZi Ny Te ATRU
Spo tka nie z prof. Mi ro sła wem Ko cu rem po świę co ne je go
książ ce Dru gie na ro dzi ny te atru. Per for man se mni chów
an glo sa skich (Wy daw nic two UWr. 2010) z udzia łem prof.
Da riu sza Ko siń skie go. Pro wa dze nie: prof. Ja nusz De gler.
Te atr eu ro pej ski na ro dził się w sta ro żyt no ści. Po upad ku
Rzy mu zo stał jed nak za po mnia ny. Mu siał na ro dzić się po raz
dru gi. Do ko na ło się to w śre dnio wiecz nych klasz to rach. An -
glo sa scy mni si, za pie kli prze ciw ni cy po gań skich spek ta kli
i roz ry wek – a tak że „te atru an tycz ne go”, co kol wiek przez to
ro zu mie li – za po cząt ko wa li te atr no wo żyt nej eu ro py.

2 mar ca, godz. 17.00

lI STY dO żO nY S. i. WiT Kie Wi CZ
Pro mo cja trze cie go to mu li stów do żo ny S. i. Wit kie wi -
cza (PiW, 2010. opra co wa nie: Ja nusz De gler).
Pro wa dze nie: prof. Ja nusz De gler. Frag men ty li stów
do żo ny prze czy ta Ma ciej To ma szew ski. Tek sty z ar chi -
wum An ny Mi ciń skiej prze czy ta Ha li na Sko czyń ska.

24 marca, godz. 18.00
in sty tut Gro tow skie go, ry nek -ra tusz 27

WyKłADy W RAMACH FeSTiWAlU
dnI kRAjóW FRAnCuSkOjęZYCZnYCh

25 mar ca, godz. 15.00
in sty tut Fi lo lo gii ro mań skiej uwr, pl. Bp. nan kie ra 4

Wy KłAD na te mat Re gio nu Wa loń skie go
28 mar ca, godz. 16.00

al lian ce Française, Bi blio te ka ro mań ska, ry nek 58
„Mia sto w pio sen ce fran cu skiej” – Wy KłAD w ję zy ku
fran cu skim po pro wa dzi Ri chard Sor bet

Po nie dzia łek 28 mar ca, godz. 18.30
ho tel so fi tel, ul. Św. mi ko ła ja 67, wstęp wol ny

Wy KłAD em ma nu ela Mathé na te mat hi sto rii wi na
wto rek 29 i 31 mar ca 18: 30

al lian ce Française, sa la kon fe ren cyj na, ry nek 58
De GU STA CJA WiN FRAN CU SKiCH. Wstęp: 20 zł

re zy den cJa su ry ka tek
mar ta Pod gór nik

Naj czę ściej prze kła da na
na ję zy ki ob ce po et ka z rocz -
ni ków 70’, wra ca to mem
wier szy i krót kich próz.
Pierw sze wra że nie po lek tu -
rze książ ki? Po ezja pol ska
wciąż ma na imię Mar ta!

Biuro literackie

ta xi. oPo wie Ści
z kur sów Po ka irze

cha lid al -cha mi si
Dla cze go na egip skie uli ce
wy szli lu dzie i wy je cha ły
czoł gi? Po Ka irze jeź dzi 80
ty się cy tak só wek, a au tor
za pi sał roz mo wy z 58 ka ir -
ski mi tak sów ka rza mi...

ka rak ter

mą dre Po lki
ży je my w cza sach, kie dy
Ko bie ty się ga ją po naj wyż -
sze sta no wi ska, ma so wo
po dej mu ją pra cę za wo do -
wą. Dzię ki tej nie wiel kiej
książ ce mo że my po znać, co
my ślą i co mó wią na waż kie
te ma ty wła śnie Ko bie ty.

mG

oPlą ta ni ma zu ra mi
ka ta rzy na ener lich

W każ dej z 18-tu hi sto rii
drze mie w otocz ce fik cji
zia ren ko praw dy. Są praw -
dzi we miej sca i zda rze nia,
na zwy i sy tu acje. Wie lu
z wy stę pu ją cych tu bo ha te -
rów ist nia ło na praw dę...

mG
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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”
6 marca, g. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie
przy po mni ku hr. A. Fre dry | 10 marca, g. 15.30 – Spo -
tka nie klu bo we w ka mie nicz ce „Mał go sia” – od rzań -
ska 39 | 13 marca, g. 7.40 – *Przewodnik cze ka: Ślę ża |
19 marca, g. 8.17 – Wę drów ka do oko ła W -wia szla kiem
B. Tu ro nia: Chrzą sta wa – Czer ni ca – Za krzów Ko to wi ce |
21 marca, g. 15.00 – Wyc. po W -wiu: ogród Bo ta nicz ny
– 1-szy Dzień Wio sny | 25-27 marca, g. 7.00 -
*Przewodnik cze ka: Pra ga (Cze chy)
*Zgło sze nia na wy ciecz ki: na spa ce rze, spo tka niu klu bo -
wym lub tel. 661-701-176; 71 357-01-19 wie czo rem. 
Wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści.

WIEl kA RO WE RO lu CjA FRAn Cu SkA

2 mar ca, godz. 11.00 – al lian ce Française ry nek 13
Ser decz nie za pra sza my na kon fe ren cję pre zen tu ją cą za -
po li ty kę pro mo wa nia ro we ru ja ko co dzien ne go środ ka
trans por tu we Fran cji od 1996 ro ku. Wstęp wol ny!
org. lo kal ny: Sek cja Roz wo ju Ru chu Ro we ro we go UM
i Wro cław ska ini cja ty wa Ro we ro wa
Czas trwa nia: 3-4 go dzin. Pro wa dzą cy: oli vier Schne ider 

Po kon fe ren cji za pra sza my na ku lu aro we roz mo wy
do księ gar nio -ka wiar ni Fa lan ster, ul Św. an to nie go 23

ATh lE TIC_CI nE MA 012
KRZySZ ToF GUT FRAŃ SKi wy kład + po ka zy fil mo we 
szczę ście / hap pi ness / cчас тье
My śląc po przez ob ra zy, wi dzo wie spró bu ją zna leźć od po -
wie dzi na to naj waż niej sze w ży ciu py ta nie.

7 mar ca, godz. 18.00
HoN ZA ZA MoJ SKi
któ re goś dnia wszyst ko bę dzie mia ło sens
spo tka nie au tor skie
pro wa dze nie: Krzysz tof Gut frań ski
(...). W kon tek ście dzia łań artysty, wy star czy za sta no wić
się nad ta ki mi for ma mi, jak przy pa dek, se kret ne ży cie
przed mio tów, czy co dzien ność, że by móc (mo że nie kie dy
po pew nej chwi li) za uwa żyć, że na sze dą że nie do szczę ścia
jest uza leż nio ne od na szej zdol no ści kre dy to wej w ta kiej
sa mej mie rze, co od chwi lo we go za chwy tu w re stau ra cji
czy by cia za sko czo nym przez krę pu ją cy po da rek (...).
hon za za moj ski – ar ty sta, ku ra tor, re dak tor i wy daw ca
ksią żek. Za ło ży ciel mi kro wy daw nic twa Mo RA VA. Współ -
twór ca Sto wa rzy sze nia i Ga le rii Star ter (2005-2010). Fan
ra pu, ryb i li ter. Współ pra cu je z Ga le rią le to z War sza wy.

3 mar ca, godz. 18.00
W ra mach cy klu Ath le tic_Ci ne ma w ga le rii en tro pia od by -
wa ją się po ka zy, wy kła dy i spo tka nia z ar ty sta mi, pre zen -
to wa ne są uni kal ne ma te ria ły z hi sto rii awan gar dy
fil mo wej i dzia łań naj now szych. 

Ga le ria en tro Pia – ul. rzeź ni cza 4. wstęp wol ny!

gEnERAł reż. Buster Keaton, 1926 (projekcja DVD)   
„Człowiek, który się nie uśmiechał, a jednak z kamienną
twarzą śmieszył i śmieszy do dziś.”

1 marca,  godz. 17.30. dkF, ul. kołłątaja 20. wstęp wolny!

Fil My W RA MACH Fe STi WA lU
dnI kRA jóW FRAn Cu SkO ję ZYCZ nYCh

23 mar ca, 10.00 – Jesz cze da lej niż pół noc – po kaz fil -
mu fran cu skie go dla mło dzie ży szkol nej, bi le ty: 10 zł
mul ti ki no Pa saż Grun waldz ki, plac Grun waldz ki 22

23 mar ca, 19.00 – Ric ky, bi le ty: 10/12/16 zł
mul ti ki no Pa saż Grun waldz ki, plac Grun waldz ki 22

26 mar ca – FilMy KA NA DyJ SKie (wer sja fran cu ska, pol -
skie na pi sy) – 17.00 –To, cze go po trze ba do ży cia;
19.00 – Wia do mo ści z pół no cy
mdk, ul. h. koł łą ta ja 20, wstęp wol ny!

27 marca – Fil My Bel GiJ SKie (wer sja fran cu ska, pol -
skie na pi sy) – 17.00 – Rum ba; 19.00 – Aal tra
mdk, ul. h. koł łą ta ja 20, wstęp wol ny

31 mar ca, 19.00 – Po go rze li sko – film fran cu sko -ka na -
dyj ski, wer sja fran cu ska, pol skie na p., bi le ty: 10/12/16 zł
mul ti ki no Pa saż Grun waldz ki, plac Grun waldz ki 22

hIP hOP kEMP 2010 dVd
Frag men ty kon cer tów, wy wia dy, re tro spek cje z po la na -
mio to we go oraz ma te ria ły z back sta ge. Po ja wią się ta cy
ar ty ści jak: Cha li 2na z Ju ras sic 5, Ta lib Kwe li i Hi -Tek (Re -
flec tion eter nal), Ma sta Ace & edo G, Fo re ign Beg gars,
Ro ots Ma nu va, Bo ot Camp Clik czy le wis Par ker.

4 mar ca, godz. 20.30 – Plan B, ul. ru ska 51

jA nO SIk 21 reż. Ja ro slaw Jer ry Sia kel (1921)
Nie My FilM Z MU Zy Ką GRA Ną NA ży Wo PRZeZ

KWAR TeT JoR Gi
Pre mie ra Ja no si ka od by ła się w 1921 roku Póź niej film
za gi nął. od na lazł się w 1970 roku w... ga ra żu w Chi ca go.
W 1975 zo stał zre kon stru owa ny, a w 1995, jesz cze za ży -
cia re ży se ra, wpi sa ny na pre sti żo wą li stę świa to we go
dzie dzic twa kul tu ry UNe SCo.
KWAR TeT JoR Gi to le gen da pol skiej sce ny fol ko wej, je -
go trzon sta no wią bra cia Ma ciej (in stru men ty dę te) i Wal -
de mar Ry chły (gi ta ra). Ze spół okre śla swą twór czość ja ko
„mu zy ka zie lo nej fa li” – po łą cze nie mu zy ki et nicz nej z jaz -
zem, kla sy ką, roc kiem aku stycz nym. Gra na na ży wo ilu -
stra cja mu zycz na do fil mu JA No SiK 21 to, 67 mi nut
fol ko wej mu zy ki na mo ty wach gó ral skich, sło wac kich
i ba ro ko wych stwo rzo nych na in stru men ty aku stycz ne –
fle ty, du dy, gi ta rę, sak so fo ny i bęb ny.

23 mar ca, godz. 20.00. Bi le ty: 40zł, 30zł, 20zł
sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. włod ko wi ca 7
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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

DO SZPIKU KOŚCI

MADE IN POLAND

PERYFERIE

MARZEC 2011

· 10.03 AFD „MovieWro”: „Ostatni nomadzi”
· 12-13.03 Festiwal Euroshorts 2010
· 25-27.03 Weekend z Patrice Leconte’em

· 19.03 Pokaz „Metropolis” F. Langa z muzyką na żywo

205_ODRA_FILM:1 24-02-11 9:59 Strona 6

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 Pią tek o godz. 16.30
Čt24 – w każ dą nie dzie lę o godz. 11.00 

6 mar ca Ko Bie Ty; 13 mar ca PRo Ble My UZA leż NieŃ;
20 mar ca PRA CA; 27 mar ca MU ZeA
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:
„Pol ska ocza mi Cze chów, Cze chy ocza mi Po la ków”.

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

OSTAT nI nO MA dZI
Po DRó że MU ZyCZ Ne Z AFD „Mo vieW ro”

Pre zen to wa ny do ku ment spo tkał się ze świet nym przy ję ciem
na, ze szło rocz nym fe sti wa lu Pla ne te Doc Re view. To opo -
wieść o ba skij skich mu zy kach z gru py „ore ka Tx”, gra ją cych
na je dy nym na świe cie dwu oso bo wym in stru men cie o na -
zwie Txa la par ta. Bo ha te ro wie wy ru sza ją w po dróż do róż -
nych za kąt ków świa ta (Ma ro ko, in die, la po nia, Mon go lia).
Po pro jek cji jak zwy kle za pra sza my na dys ku sję, któ rą po -
pro wa dzi Ka ta rzy na Matz, dzien ni kar ka i or ga ni za tor ka
Aka de mii, a udział w niej we zmą łu kasz Braun, et no log,
fo to graf i po dróż nik oraz Bo że na Musz kal ska, eks pert
od kul tur mu zycz nych świa ta, mu zy ki w kon tek stach re li -
gij nych oraz prze mian za cho dzą cych we współ cze snych
kul tu rach mu zycz nych. or ga ni za to ra mi Aka de mii Fil mu
Do ku men tal ne go „Mo vieW ro” są Fun da cja Vi sio ni ca i od -
ra -Film, part ne rem pro jek tu jest Me dia Desk Pol ska.

10 mar ca, godz. 19.00 – ki no war sza wa „sa la not”
ul. Pił sud skie go 74. Bi le ty: 10 zł

FE STI WAl Eu RO ShORTS 2010
19. edy cja eu ro pej skie go Fe sti wa lu Fa bu ły, Do ku men tu
i Re kla my od by ła się w pod ko niec li sto pa da 2010 ro ku
w War sza wie. Te raz ca łe wy da rze nie, or ga ni zo wa ne przez
Fun da cję Mło de go Ki na, wy ru sza w tra sę. W dniach 12-13
mar ca wro cław ska pu blicz ność bę dzie mia ła oka zję za po -
znać się z krót ko me tra żo wy mi fil ma mi za rów no zna nych
na świe cie twór ców, jak i de biu tu ją cych stu den tów szkół fil -
mo wych. W te go rocz nej edy cji przy po mnia na zo sta nie też
po stać wy bit ne go ame ry kań skie go re ży se ra elii Ka za na.

12-13 mar ca. Bi le ty: 8 zł
ki no war sza wa „sa la not”, ul. Pił sud skie go 74

KiNo TeATRAlNe wstęp wolny!

TWóRCZOść SIERgIEjA PARAdżAnOWA
ASZiK KeRiB (1988; 78 min.) 3 marca, godz. 18.00
BARWy GRANATU (1968; 79 min.) 17 marca, godz. 18.00
leGeNDA o TWieRDZy SURAMSKieJ (1985; 88 min.)

sala kinowa instytutu Grotowskiego, rynek-ratusz 27
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