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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

KWIECIEŃ 2011

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

Ewa Mich nik za pra sza

W kwiet niu za pra sza my na spek ta -
kle pre mie ro we „Par si fa la” Richarda
Wa gne ra, zwy cza jo wo wy sta wia ne
w te atrach ope ro wych w okre sie
Świąt Wiel ka noc nych. Kom po zy tor sam okre ślał swo je ostat -
nie dzie ło ja ko „uro czy ste mi ste rium sce nicz ne” na wią zu ją -
ce do śre dnio wiecz ne go mi tu o świę tym Graa lu. Ukoń czo ne
zo sta ło w 1882 ro ku i wy sta wio ne 16 ra zy w Te atrze w Bay -
reuth. Ostat nim spek ta klem dy ry go wał sam kom po zy tor
– 29 sierp nia 1882 roku.
Richard Wa gner za strzegł, że przez 30 lat „Par si fal” mo że być
pre zen to wa ny tyl ko w te atrze fe sti wa lo wym w Bay reuth. Za kaz
prze stał obo wią zy wać 1 stycz nia 1914 ro ku. I te go dnia
na wie lu sce nach ope ro wych świa ta, w tym i w Te atrze Miej -
skim we Wro cła wiu, od by ła się dłu go ocze ki wa na pre mie ra
„Par si fa la”. O tym wy da rze niu in for mo wa ła ob szer nie miej -
sco wa pra sa: recenzję opublikował mię dzy in ny mi Paul 
Mit t mann na ła mach „Bre slau er Ze itung” (wy da nie z 3 stycz -
nia 1914). Wcze śniej, prze strze ga jąc za ka zu, pre zen to wa no
pu blicz nie „Par si fa la” w wer sjach kon cer to wych lub ja ko ora -
to rium. We Wro cła wiu pu blicz ność wy słu cha ła ora to rium
Richarda Wa gne ra w ro ku 1903.
Na sza realizacja „Par si fa la” spo czy wa w rę kach Wal te ra 
E. Gu ger bau era spra wu ją ce go kie row nic two mu zycz ne 
we współ pra cy z To ma szem Szre de rem. Re ży se rii pod jął się
Georg Ro ote ring, de ko ra cje przy go to wu je Lu kas Noll, a ko -
stiu my pro jek tu je Mał go rza ta Sło niow ska.
W ro li ty tu ło wej usły szy my Mi cha ela Ba bę (go ścin nie) oraz 
Ni ko laya Do ro zh ki na i Iva na Ki ta. W czo ło wych par tiach wy stą -
pią: Am for tas – Tho mas Ga ze li i Bo gu sław Szy nal ski (go ścin -
nie), Gur ne manz – Jo hann Til li i Ma rian Kęp czyń ski (go ścin nie),
Kun dry – Elż bie ta Kacz ma rzyk -Jan czak i Evge niya Ku zniet so va.
W kwiet niu mi ło śni kom Giu sep pe Ver die go pro po nu je my
spek ta kle: „Na buc co”, „Fal staff”, „Jo an na d’Arc”, „Ri go let to”.
Za pra sza my rów nież na przed sta wie nia cie szą ce się du żym za -
in te re so wa niem pu blicz no ści: „Cy ga ne rię” G. Puc ci nie go, „Na -
pój mi ło sny” G. Do ni zet tie go, „Co si fan tut te” W. A. Mo zar ta,
„Hal kę” S. Mo niusz ki. Naj młod szych wi dzów za chę cam
do obej rze nia spek ta kli „Czer wo ny kap tu rek” J. Pau era.

1 pt 1900 nnaabbuuCCCCoo    giu sep pe Ver di

2 so 1900 CCyyggaanneerriiaa    giaComo puCCini

3 nd 1700 ffaallssttaaffff    giu sep pe Ver di

5 wt 1900 bboorryyss  ggoodduunnooWW    modest musorgski

6 śr 1900 JJooaannnnaa  dd’’aarrCC    giu sep pe Ver di

7 cz 1900 rriiggoolleettttoo    giu sep pe Ver di

16 so 1800 ppaarrssiiffaall    riChard Wagner – pprreemmiiee  rraa

17 nd 1800 ppaarrssiiffaall    riChard Wagner – pprreemmiiee  rraa

19 wt 1900 CChhooppiinn    giaComo orefiCe

20 śr 1900 kkoott  WW  bbuuttaaCChh    bogdan paWłoWski

21 cz 1800 ppaarr  ssii  ffaall  riChard Wa gner – pprreemmiiee  rraa

26 wt 1100 CCzzeerrWWoonnyy  kkaappttuurreekk    Jiří pauer

26 wt 1900 nnaappóóJJ  mmiiłłoossnnyy    gaetano donizetti

27 śr 1100 CCzzeerrWWoonnyy  kkaappttuurreekk    Jiří pauer

27 śr 1900 hhaallkkaa    stanisłaW moniuszko

28 cz 1900 kkoobbiieettaa  bbeezz  CCiieenniiaa    riChard strauss

30 so 1900 CCoossii  ffaann  ttuuttttee    Wolfgang amadeusz mozart

NNaa  sszzeejj  ppuu  bblliicczz  nnoo  śśccii
zz ookkaa  zzjjii  ŚŚwwiiąątt  WWiieell  kkaa  nnoocc  nnyycchh  

żżyy  cczzyy  mmyy  zzddrroo  wwiiaa,,
wwiioo  sseenn  nnee  ggoo  nnaa  ssttrroo  jjuu  ii wwsszzeell  kkiieejj  ppoo  mmyyśśll  nnoo  śśccii..

EEwwaa  MMiicchh  nniikk  zz ZZee  ssppoo  łłeemm  OOppee  rryy  WWrroo  ccłłaaww  sskkiieejj
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953-955 WIE CZO RY LISZ TOW SKIE

Pa WEŁ Ry DEL – foR TE PIan
14 kwiet nia, godz. 18.00 – Trzeb ni ca
Klub -„ik” ul. B. Gło wac kie go 15 (Sp. Miesz ka nio wej)
15 kwiet nia, godz. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
16 kwiet nia, godz. 18.00 – Brzeg
Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1

W pro gra mie: So na ta B -dur KV 333 W. A. Mo zar ta, utwo -
ry O. Mes sia ena, Ma zur ki op 24 i Bal la da g -moll F. Cho -
pi na, Ma zur ki R. Ma cie jew skie go.
Kon cer ty pro wa dzi Ju liusz Ada mow ski.

pa wEł ry DEl – gdań ski
pia ni sta wy kształ co ny
w ro dzin nym mie ście
pod kie run kiem prof. Ka ta -
rzy ny Po po wej -Zy droń
i prof. Wal de ma ra Woj ta la.
Obec nie pra cu je ja ko ad -
iunkt w Ka te drze For te pia -
nu AM im. Sta ni sła wa
Mo niusz ki w Gdań sku.
Swo je umie jęt no ści w za -
kre sie gry so lo wej i wy ko -

naw stwa mu zy ki ka me ral nej do sko na lił na wie lu
mi strzow skich kur sach mu zycz nych pra cu jąc pod kie run -
kiem wie lu wy bit nych ar ty stów -pe da go gów (An drzej Ja -
siń ski, Ke vin Ken ner, Je an -Paul -Se vil la, An drzej Ta tar ski,
Ja dwi ga Ka li szew ska, Mark Lu bot sky, Hen ry Mey er, Ma -
rek Moś i Ma ria Szwaj ger -Ku ła kow ska).
Jest lau re atem naj wyż szych na gród na kon kur sach pia ni -
stycz nych i ka me ral nych – m. in.: na I Ogól no pol skim Kon -
kur sie na Sty pen dia im. F. Lisz ta we Wro cła wiu
(1991), III Ogól no pol skim Kon kur sie Pia ni stycz nym im. I.
J. Pa de rew skie go w Byd gosz czy (1994), I Kon kur sie Mu -
zy ki Ka me ral nej w Za ko pa nem (ze skrzyp kiem An drze jem
Kac prza kiem – 1998) oraz na gro dy Ju ry na Mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie Pia ni stycz nym w Bre men (Niem cy
– 1999). Pro wa dzi re gu lar ną dzia łal ność kon cer to wą ja ko
so li sta i ka me ra li sta wy stę pu jąc w wie lu sa lach kon cer to -
wych w Pol sce i in nych kra jach Eu ro py (m. in. Ro sja,
Niem cy, Nor we gia, Ukra ina, Wło chy).

kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej
władz sa mo rzą do wych wo je wódz twa Dol no ślą skie go,
Brze gu, Obor nik Ślą skich i Trzeb ni cy 

Po WI Ta nIE WIo Sny
KON CERT UCZNIóW SEK CJI FOR TE PIA NU

Przy go to wa nie uczniów: Ma ria Grom ska i Kry sty na Pła za
5 kwiet nia, godz. 17.00, sa la 56

cen trum Edu ka cji Dzie ci i Mło dzie ży, ul. koł łą ta ja 20

Utwór do tek stów sta ro ła ciń skiej mszy ża lob nej oraz
Mag da le ny Gau er. Wy ko naw cy:
MI DO RI AH MED – so pran (Ja po nia)
LEO GAR DA – te nor (Pol ska)
YASU NO RI SA IKI – dy ry gent (Ja po nia)
Ja poń ski Chór Fil har mo nicz ny z Osa ki i Hi ro szi my; Chór
Ka me ral ny Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu.
Kie r. chó ru: Mi chi ko Sa isho i Agniesz ka Fran ków -Że la zny
Or kie stra Ka me ral na Ca me ra ta-Wro cław
…mo�je�Re�qu�iem�da�je�na�dzie�ję� i nie�zmu�sza�do pła�czu.
Otwar�te�prze�strze�ni�ludz�kie�go�ży�cia,�za�my�ka�ne�bez�względ�-
nym� klu�czem� cza�su� są� tyl�ko� wstę�pem� do wiecz�no�ści.
W pierw�szą� rocz�ni�cę� ka�ta�stro�fy� lot�ni�czej� pod Smo�leń�-
skiem 96�ofia�rom�utwór�ten�po�świę�cam. Jan Pogány

8 kwiet nia, godz. 20.00. Bi le ty: 40; 35; 30; ulg. 25 zł
sa la kon cer to wa pr we wro cła wiu, ul. kar ko no ska 10

Pa SJa XXI AN GE LUS SI LE SIUS EN SEM BLE
Wiel ko czwart ko wy wie czór wy peł ni spek takl mu zycz ny pt.
PA SJA XXI. Jest to mul ti me dial ne mi ste rium opar te na za -
byt ko wych pie śniach li tur gicz nych, któ re się ga rów no cze -
śnie po współ cze sne (mu zycz ne i wi zu al ne) for my wy ra zu.
Hi sto ria, któ rą opo wia da, ma cha rak ter uni wer sal ny, me -
ta fi zycz ny i re flek syj ny. Jest to opo wieść o ludz kich wy -
bo rach i ich kon se kwen cjach. Nar ra cja wi do wi ska
roz po czy na się od hi sto rii o upad ku pierw szych lu dzi, da -
lej pro wa dzi przez ty tu ło wą Pa sję, ma jąc swój fi nał we
współ cze snych re aliach. 
Spek takl wy ko nu je po nad trzy dzie sto oso bo wy ze spół An ge -
lus Si le sius En sem ble, pod kie row nic twem dy ry gent Bar ba -
ry Sza rej ko. Obok so li stów, chó ru i kwar te tu smycz ko we go
na sce nie po ja wią się in stru men ty elek tro nicz ne, et nicz ne
oraz jaz zo wa sek cja ryt micz na. Ca ło ści do peł nią wi zu ali za cje,
kli py oraz ob ra zy z ka no nu ma lar stwa eu ro pej skie go.

21 kwiet nia, godz. 20.00, cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

Jan Po ga ny -RE QU IEM SMo LEŃSK
In ME Mo RIaM

w pierw szą rocz ni cę ka ta stro fy pod smo leń skiem
96 ofia rom in me mo riam

Midori Ah med Yasu no ri Sa ikiLeo Gar da
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CoMPáS fLa MEn Co
Pod czas wie czo ru wy stą pi je den z naj lep szych ze spo łów
fla men co w Pol sce – VI VA FLA MEN CO – Mi chał Cza chow -
ski – gi ta ra fla men co; Grze gorz SKI BA – gi ta ra fla men co,
ca jon. Mu zy ka, ja ką wy ko nu ją, jest po łą cze niem tra dy cyj -
ne go fla men co ze współ cze snym, in spi ro wa na kul tu rą in -
dyj ską, arab ską oraz jaz zem. Bar wy i eg zo ty ki do da je
bo ga te in stru men ta rium.
Nie po wta rzal nych wra żeń do star czy tak że po kaz Szko ły
Tań ca – Ka ta rzy ny Ra du ło wicz z Cen trum Fla men co, która
za pre zen tu je tra dy cyj ne fla men co, rdzen ne, su ro we, się -
ga ją ce do ko rze ni oraz współ cze sne do mu zy ki in spi ro wa -
nej mu zy ką fla men co.

3 kwiet nia, godz. 18.00, Bi let: 10 zł
wro cław ski klub For ma ty, ul. sam bor ska 3-5

Ga la Fi na łO wa V przE GlĄ DU 
PIo SEn KI I PIE ŚnI Pa TRIo TyCZ nEJ

OKiS oraz Dol no ślą skie Ku ra to rium Oświa ty we Wro cła wiu
zaprasza na ga lę fi na ło wą Prze glą du Pio sen ki i Pie śni Pa -
trio tycz nej. Wydarzenie to ma na ce lu upo wszech nia nie tre -
ści pa trio tycz nych w re per tu arze wy ko naw ców, a tak że
pie lę gno wa nie dzie dzic twa kul tu ro we go. Wstęp wol ny!

29 kwiet nia, godz. 11.00, klub ŚOw, ul. pret fi cza 24

aRIEL Ra MI REZ
Tan go QU aR TET

TAN GO AR GEN TYŃ SKIE
ARIEL RA MI REZ to 36 let ni
kom po zy tor po cho dzą cy
z sa me go ser ca Ar gen ty ny.
Jest krew nym in ne go słyn -
ne go mu zy ka, rów nież
Arie la Ra mi re za. Od 13 ro -
ku ży cia gra na ban do ne -
onie (ro dzaj har mo nii
ręcz nej), za co zo stał kil ka krot nie do ce nio ny na fe sti wa -
lach folk lo ry stycz nych. Kon cer tu je z wie lo ma zna ny mi ar -
ty sta mi, m.in. Nésto rem Gar ni cą, Mar ce lo To le do czy
z gru pą Los Ca ra ba jal. Nie daw no wy stą pił we Wro cła wiu
z El Mu so – jed nym z naj bar dziej po pu lar nych wo ka li stów
ku bań skich, zna nych m.in. ze współ pra cy z Bu ena Vi sta
So cial Na sce nie wy stą pią zna ko mi ci mu zy cy, któ rzy
współ two rzy li pły tę: Jo ao de So usa – wo kal, Da rek Sa -
mer dak – for te pian, Do mi ni ka Bia ło stoc ka – gi ta ra, a kon -
cert do peł ni wy stęp kon tra ba si sty Mar ci na Spe ry
i zna ko mi tej wro cław skiej pa ry tan ce rzy – Ka ta rzy ny Press
i Ire ne usza Mi cha le wi cza. Pod czas kon cer tu ar ty ści wy -
kna ją na stę pu ją ce kom po zy cje: La Cum par si ta, Pa ra Vi vir,
Ta qu ito Mi li tar, Gar gan ta Con Are na, Por Una Ca be za, A Mi
Ma ne ra oraz Ca na ro En Pa ris.Club. Bi le ty: 65/55/45zł

8 kwiet nia, godz. 19.30, 10 kwiet nia, godz. 18.00, 
Fil har mo nia wro cław ska, ul. pił sud skie go 19

CHan go SPa SIUK
WIR TU OZ AKOR DE ONU

Z BU ENOS AIRES
Je den z naj waż niej szych
przed sta wi cie li no wej ar -
gen tyń skiej mu zy ki fol ko -
wej. Pod sta wą je go
twór czo ści jest cha mamé,
tra dy cyj na mu zy ka je go oj -

czy zny, pół noc no -ar gen tyń skie go re gio nu Mi sio nes. 
... Cha mamé ist nie je już od po nad 200 lat. Jest to dzi ka,
zmien na i ar cha icz na for ma tra dy cyj nej mu zy ki, pro dukt
wie lo na ro do wej i wie lo ra so wej mie szan ki ja ką sta no wi
lud ność te go tro pi kal ne go re gio nu, le żą ce go przy gra ni cy
z Bra zy lią. Chan go Spa siu ko wi uda ło się prze kształ cić cha -
mamé w wy so ko roz wi nię tą for mę sztu ki. Je go wpływ
na cha mamé jest po rów ny wal ny z wpły wem je go kra ja -
na – Asto ra Piaz zol li, któ ry nie gdyś po łą czył tan go z jaz -
zem i ele men ta mi kla sycz ny mi i na no wo je oży wił.
Przy two rze niu swo jej mu zy ki Spa siuk bar dzo lu bi eks pe -
ry men to wać: lu do we po lki, moc ne ran che ra, we so łe scho -
tis i szyb kie ras gu idos do bles. 
W Pol sce Chan go Spa siuk wy stą pi z ze spo łem w skła dzie:
Chan go Spa siuk: akor de on; Se ba stian Vil lal ba: gi ta ra,
śpiew; Vic tor Re nau de au: skrzyp ce; Ben ja min Vil lal ba – gi -
ta ra, inst. per ku syj ne. Bi le ty: 80 zł; 60 zł, sto ją ce 40 zł

17 kwiet nia, godz. 19.00
sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, włod ko wi ca 7

Con CHa BU IKa 
GWIAZ DA FLA MEN CO

Z HISZ PA NII
Con cha Bu ika uro dzi ła się
w 1972 r. w Pal ma de Mal -
lor ca. Jej ro dzi na po cho dzi
z Gwi nei Rów ni ko wej, a ona
sa ma do ra sta ła w śro do wi -
sku cy gań skim. Od dziec ka
ujaw nia ła mu zycz ny ta lent,
ale do pie ro wy jazd do Lon -

dy nu na stu dia ak tor skie od mie nił jej ży cie. Mo men tem klu -
czo wym by ło za pro sze nie od Pa ta Me the ne go, któ ry
osta tecz nie prze ko nał ją do roz po czę cia ka rie ry w mu zy ce.
Jest jed ną z naj bar dziej spon ta nicz nych ar ty stek współ cze -
snej sce ny hisz pań skiej. Bi le ty: 150; 120; 100; 70; 40 zł

15 kwiet nia, godz. 20.00 
cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17
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WoL na gRU Pa BU Ko WI na 40-LE CIE!
Oprócz ju bi la tów udział we zmą le gen dy po ezji śpie wa nej
– Elż bie ta Ada miak i Ja cek Kleyff, kra kow ski po eta Adam
Zie mia nin, a z młod sze go po ko le nia – Mał żeń stwo z Roz -
sąd ku oraz wro cław ska wo ka list ka Na ta lia... Gro siak, zna -
na pu blicz no ści z ze spo łu Mi kro mu sic.
Twór cą i li de rem ze spo łu był nie ży ją cy już Woj tek Bel lon.
Od ty tu łu jed ne go z naj bar dziej zna nych utwo rów gru py
„Pieśń Ła god nych”, wziął swo ją na zwę ca ły nurt mu zycz -
ny, na zwa ny Kra iną Ła god no ści.
Bel lon ja ko twór ca więk szo ści re per tu aru rzad ko sam wy -
ko ny wał swo je utwo ry. Śpie wał je ze spół Bu ko wi ny – chó -
rek z akom pa nia men tem gi tar aku stycz nych, cza sa mi
fle tu. Naj waż niej sze by ły jed nak tek sty, w któ rych moż -
na by ło od kryć nie ba nal ny ta lent li rycz ny twór cy. Ka rie rę
ze spo łu prze rwa ła śmierć li de ra w 1985 ro ku, w wie ku
za le d wie 33 lat. Mu zy cy za wie si li dzia łal ność. Gru pa re ak -
ty wo wa ła się do pie ro w la tach 90-tych. Obec nie w Wol -
nej Gru pie Bu ko wi nie gra ją i śpie wa ją: Gra ży na Ku la wik,
Woj ciech Ja ro ciń ski oraz Wa cław Jusz czy szyn wspo ma -
ga ni przez licz nych mu zy ków. Bi le ty: 75; 60; 45; 30 zł

3 kwiet nia, godz. 18.00, cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

an DRZEJ SMo LIK
Ar ty sta, oprócz pro duk cji
utwo rów i al bu mów dla in -
nych, ta kich jak np.: Ka ta -
rzy na No sow ska, Ma ria
Pe szek, Ro bert Gaw liń ski,
Krzysz tof Kraw czyk, Ma ry la
Ro do wicz, wy da je swo je
wła sne pły ty. Na swo jej naj -
now szej, czwar tej au tor skiej
pły cie Smo lik po now nie za -
pra sza w swój mu zycz ny
świat, ide al ny na tę po rę ro -
ku. Pły ta na gra na ab so lut nie na ży wo i aku stycz nie z uży -
ciem wie lu tech no lo gii z lat 50 i 60. Sta re wzmac nia cze,
mi kro fo ny, in stru men ty na da ją nie zwy kły cha rak ter te mu
al bu mo wi. Bi le ty: 75; 50 zł
14 kwiet nia, godz. 20.00, klub Eter, ka zi mie rza wiel kie go 19

fa THER MUR PHy
Dzię ki roz stro jo nym gi ta -
rom, dro nu ją cym dźwię kom
or gan ków -za ba wek czy
chło pię co -dziew czę cym
har mo niom wo kal nym, któ -
re two rzy ły nie sa mo wi te na -
pię cie na po przed nim
al bu mie, Fa ther Mur phy po -

now nie za bie ra  słu cha cza w głę bo ką i du szą cą po dróż.
Dziw nie me lo dyj na mi ni ma li stycz na neu ro za, z bi ją cy mi
dzwo na mi i grze cho czą cy mi gi ta ra mi, po ci chu i nie po -
strze że nie obez wład nia wy obraź nię. Bi le ty: 15 zł
3 kwiet nia, godz. 21.00, pUz zlE, przej ście Garn car skie 2, 2p

RaZ, DWa, TRZy
Adam No wak – gi ta ra,
śpiew; Grze gorz Szwa łek
– pia ni no elektr, akor de on;
Ja cek Ole jarz – per ku sja; Ja -
rek Tre liń ski – gi ta ra elektr;

Mi rek Ko wa lik – gi ta ra ba so wa. Bi le ty: 100; 80; 60; 40 zł
20 kwiet nia, godz. 20.00, cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

THanKS JI MI fE STI vaL
HEN DRIX SYM FO NICZ NIE – STE VE HAC KETT ACO USTIC TRIO
Pod czas kon cer tu usły szy my naj bar dziej zna ne utwo ry,
jak „Fo xy La dy”, „Vo odoo Child”, czy „Hey Joe” w zu peł -
nie no wym brzmie niu wzbo ga co nym in stru men ta rium
Or kie stry Fil har mo nii Dol no ślą skiej. W dru giej czę ści kon -
cer tu wy stą pi gość spe cjal ny fe sti wa lu Ste ve Hac kett. To
w je go wy ko na niu zna my naj po pu lar niej sze aku stycz ne
wy ko na nie utwo rów Hen drixa. Bi le ty: 80, 60, 40zł

29 kwiet nia, godz. 19.00, ha la Or bi ta, ul. wej he row ska 34
TEN YAERS AFTER

Bry tyj czy cy wspo mo gą Gi ta ro wy Re kord Gu in nes sa 30
kwiet nia na wro cław skim ryn ku, a wie czo rem, ra zem z in -
ny mi gwiaz da mi, za gra ją kon cert na Wy spie Sło do wej.
Ten Years After to je den z naj waż niej szych ze spo łów blu -
eso wo -roc ko wych ubie głe go stu le cia. 

30 kwiet nia, godz. 17.00, wy spa sło do wa

PRZY JA CIE LE ŚPIE WA Ją 
JaC Ko WI KaCZ MaR SKIE MU

To już trze cia edy cja kon cer tu po świę co ne go pa mię ci naj -
więk sze go pol skie go bar da, pod czas któ re go przy ja cie le
i ucznio wie Jac ka wspól nie z pu blicz no ścią nie po zwa la -
ją za po mnieć o Je go, wciąż ak tu al nej, twór czo ści.
Wro cław ski Sa lon Jac ka Kacz mar skie go dzia ła w na szym
mie ście od 2006 r. Spotkania odbywają się co
miesiąc Klu bie Ły kend . Bi le ty: 75, 60, 45, 30zł

2 kwiet nia, godz. 19.00, cs im part ul. Ma zo wiec ka 17

PEn DRa gon
 Je den z naj bar dziej za słu żo nych ze spo łów prog -roc ko -
wych, za wi ta w kwiet niu do Pol ski aby pro mo wać no wy
al bum „Pas sion”. Za gra ją w skła dzie: Nick Bar rett
– śpiew, gi ta ra elek trycz na, Cli ve No lan – in stru men ty kla -
wi szo we, Pe ter Gee – gi ta ra ba so wa oraz Scott Hi gham
– per ku sja. Ze spo ło wi to wa rzy szyć bę dzie An dy Se ars
(ex -Twel fth Ni ght).

18 kwiet nia, godz. 20.00, ODa Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56



Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław

Szanowni Państwo,
Kwiecień w ofercie ar-
tystycznej Akademii
Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wro-
cławiu zapowiada się
niezwykle interesują-
co. Obok wielu kon-
certów studenckich,
miejsce szczególne
w ofercie artystycznej
kwietnia zajmuje Mię-
dzynarodowy Festiwal Klarnetowy CLARIMANIA
2011, organizowany przez wrocławską Akade-
mię Muzyczną już po raz czwarty. Do udziału w fe-
stiwalu zaproszeni zostali wybitni artyści muzycy,
wśród nich światowej sławy soliści Philippe
Berrod, pierwszy klarnecista Orchestre de Paris
oraz Justo Sanz, profesor Królewskiego Konser-
watorium w Madrycie. Koncertom, które zapre-
zentowane zostaną w różnych salach muzycz-
nych miasta, lekcjom mistrzowskim, wykładom,
spotkaniom z artystami, towarzyszyć będą pre-
zentacje multimedialne oraz wystawy instrumen-
tów i akcesoriów muzycznych. Zapraszam
Państwa także na kolejny spektakl dyplomowy
studentów Wydziału Wokalnego, którzy tym ra-
zem zaprezentują dzieło Georga Friedricha
Haendla – Kserkses (Serse), dramma per musi-
ca w trzech aktach, w reżyserii Elżbiety Lejman-
-Krzysztyniak. Kwiecień w Akademii Muzycznej to
także tradycyjny Koncert Wielkopostny, Naukowo-
-Metodyczna Konferencja Solfeżowa, konkursy
Małych Form Instrumentalnych oraz liczne reci-
tale studentów.

Ze szczerą radością pragnę zaprosić Państwa
do udziału w kwietniowych imprezach Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Zapraszam do korzystania z bogatej oferty wyda-
rzeń artystycznych i naukowych, które odbywają
się w naszej uczelni. Wierzę, że dostarczą one
Państwu niezapomnianych wrażeń.

Wraz z zaproszeniem proszę przyjąć życzenia
pogodnych, spokojnych i radosnych Świąt
Wielkanocnych.

Rektor
Krystian Kiełb

8, 9 kwietnia, godz. 9.00, Sala Kameralna
NAUKOWO-METODYCZNA KONFERENCJA SOLFEŻOWA
Skale modalne w teorii i praktyce
Seminarium autorskie – dr Barbara Stencel
9,10 kwietnia, godz. 9.00, Sala Teatralna
KONKURS MAŁYCH FORM INSTRUMENTALNYCH
14 kwietnia, godz. 19.00, Kościół św. Mikołaja
KONCERT WIELKOPOSTNY: Chór Kameralny Senza Rigore,
Orkiestra Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej
17,18,19 kwietnia, godz. 19.00, Sala Teatralna
KSERKSES – dramma per musica w trzech aktach
Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Wokalnego
Reżyseria – Elżbieta Lejman-Krzysztyniak
Kierownictwo muzyczne – Tadeusz Zathey

Pod Patronatem 

13.04.2011, godz. 19.00 / 7 pm

Irvin Venyš

dyrygent / conductor
 
14.04.2011, godz. 19.00 / 7 pm

!
Marek Werpulewski 

15.04.2011, godz. 19.00 / 7 pm

16.04.2011, godz. 19.00 / 7 pm

!

Jan Krzeszowiec

Irvin Venyš

dyrygent / conductor

KWIECIEŃ W AKADEMII MUZYCZNEJ

www.amuz.wroc.pl
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8 str.  » CO JEST GRANE » kwiecień 2011 www.cojestgrane.pl 

ZDE nEK BI na aCo USTIC PRo JECT
Zde nek Bi na zna ny z ze spo łu „-123min.” jest jed ną z waż -
niej szych po sta ci cze skiej kul tu ry. Re pre zen to wał swój
kraj na trzech kon ty nen tach. Je sie nią 2010ro ku wraz z Ja -
nem Urnab cem za gra li na jaz zo wym fe sti wa lu w Pe ki nie.
Jan Urba nec, mło dy ba si sta, któ ry ma za so bą współ pra -
cę z dwo ma mię dzy na ro do wy mi for ma cja mi osa dzo ny mi
w Cze chach, Al -yama nem i Sha ha bem To lo uie. Uczest ni -
czył w na gra niu płyt obu wy ko naw ców.
Mu zy cy bu du ją skrom ny mi, na po zór, środ ka mi na strój
ba lan su ją cy od za du my i me lan cho lii po kar na wa ło wą za -
ba wę. Zde nek jest głów ną po sta cią przed sta wie nia, opro -
wa dza po swo im świe cie opo wia da jąc wła sne hi sto rie.
Nie co cha otycz ne, roz bie ga ne, roz im pro wi zo wa ne. Zde -
nek, jak zwy kle, ma wie le do prze ka za nia a w jed nym
utwo rze od na leźć moż na po my słów na kil ka pio se nek.
Kon cert to po dróż po peł nym hu mo ry a nie kie dy za du my
świe cie Zden ka Bi ny.

2 kwiet nia, godz. 20.00
apro pos, ul. wie niaw skie go 82, wał Brzych

6 kwiet nia, godz. 20.00, klub ły kend, pod wa le 37/3

Bo no Bo LI vE BanD
Bo no bo, mistrz na stro jo we go no we go jaz zu/do wn tem po
i au tor zna ko mi cie przy ję tej pły ty „Black Sands”, w kwiet -
niu za gra we Wro cła wiu z ze spo łem w 6-os. skła dzie!
Bo no bo Li ve Band za pre zen tu je się w Pol sce w ra mach
swo je go eu ro pej skie go to ur nee. Bi le ty: 90; 105;, 120 zł
9 kwiet nia, godz. 19.00, klub Eter, ka zi mie rza wiel kie go 19

Kon CERT fI na LI STÓW nEU Ro MU SIC 
W RA MACH ASYM ME TRY FE STI VAL 2011

Pod czas Fi na łu Kon kur su Neu ro Mu sic wy stą pi sześć,
nie zwy kle obie cu ją cych ze spo łów pol skiej sce ny nie za leż -
nej: Bel ze bong, Elvis De lu xe, sun For Mi les, Ul ti ma te
Uni ver se, phobh i zol tar. Część z nich ma już na kon cie
licz ne kon cer ty i na gra ne pły ty, część sta wia po cząt ko we
kro ki. Wszyst kie jed nak za chwy ca ją wy so kim po zio mem
ar ty stycz nym, nie kon wen cjo nal ny mi kom po zy cja mi
i twór czym po dej ściem do mu zy ki. Pod czas fi na łu, bę dzie
moż na od dać głos na swo je go fa wo ry ta, da jąc mu tym
sa mym szan sę na wy stęp po czas Asym me try Fe sti -
val 2011 jak i ho no ra rium z tym zwią za ne. Bi le ty: 15zł

2 kwiet nia, godz. 19.00, ODa Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

PoRT Son gW RI TER fE STI WaL
En TEr Ta in MEnT FOr ThE Bra in DE aD
JO�O DE sO Usa / VUk / in Di GO TrEE

Gwiaz da mi so bot nie go wie czo ru bę dą En ter ta in ment For
The Bra in de ad i In di go Tree. Pod pierw szą na zwą kry je
się Ju lia Ko tow ski z Ko lo nii, któ ra two rzy kom po zy cje…
z na stro ju, ja ki pa nu je w jej wła snym do mu, a do kład niej
– w sy pial ni. Za po mo cą mi kro fo nu re je stru je to, co tyl -
ko na da je się na mu zy kę. In di go Tree to już praw dzi wa
gwiaz da ro dzi mej sce ny al ter na tyw nej. Trzon In di go Tree
od po cząt ku two rzą Fi lip Za wa da i Pe ve Le ty. Ja kiś czas
te mu do skła du do łą czył Mi chał Ku bisz.
W nie dzie lę po ja wią się Por tu gal czyk z Wro cła wia i Fin ka
z No we go Jor ku. Jo�o de So usa dał się po znać wy stępem
go ścin nym na ostat niej pły cie Mi kro mu sic. Nie daw no za -
śpie wał na płycie Smo li ka. Vuk to mul tin stru men ta list ka,
któ ra w swo jej mu zy ce łą czy skan dy naw skie umi ło wa nie
do at mos fe ry i no wo jor skie za cię cie do eks pe ry men tu.

9 kwiet nia, godz. 22.30; 10 kwiet nia, godz. 21.00
stu dio na Gro bli. wstęp wol ny!

aLL So UnDS aL Lo WED
Ru�ry,�me�ta�lo�we� i pla�sti�ko�we�becz�ki,�bla�cha,�sprę�ży�ny,
pcv,�etc.�–�to�su�row�ce,�któ�re�wy�ko�rzy�stu�je�my�bu�du�jąc�na�-
sze�in�stru�men�ta�rium.�Po�le�za�in�te�re�so�wań�so�no�rycz�nych
ALL�SO�UNDS�AL�LO�WED�to�nie�tyl�ko�post�-pro�duk�cyj�ne
ma�te�ria�ły,�ale�też�elek�tro�na�rzę�dzia:�wier�tar�ki,�szli�fier�ki,�pi�-
ły.�Na�sze�utwo�ry�ma�ją�swój�po�czą�tek�w ryt�mie.�Po�śród
zgrzy�tu�i zgieł�ku�skrę�ca�nej�bla�chy�mie�sza�ją�się�dźwię�ki
róż�nych�ga�tun�ków�i po�cho�dze�nia.�Jest�to�per�ma�nent�ny
eks�pe�ry�ment�pro�wa�dzo�ny�na gra�ni�cy�za�sad�BHP.�Każ�de
wy�ko�na�nie�jest�nie�po�wta�rzal�ne.�Jest�nas�trzech�ale�gra�-
my�za dwu�na�stu. Kto wi dział ten wie, że są nie sa mo wi ci.
3 kwiet nia, godz. 20.00, Gu mo wa ró ża, ul. wi ta stwo sza 32

KaPELa ZE WSI WaRSZaWa 
Obecni i byli członkowie zespołu udzielali i udzielają się w
szeregu innych polskich grupach folkowych (Village
Kollektiv; Incarnations; Stilo; Swoją Drogą; Weronika
Grozdew i Kapela do Szymanowskiego; Kaptoszki), ale
także punkowych (Antidotum). Grupa znana jest także z
zaangażowania w akcję Stowarzyszenia Nigdy Więcej
„Muzyka przeciwko rasizmowi”. Bilety: 50; 30 zł 

7 kwietnia, godz. 20.00
synagoga pod Białym Bocianem, włodkowica 7



15-17 kwiet nia 2011
Pią tek – 16.00 warsz ta ty z wy kła dow ca mi PWST (za pi sy)
So bo ta – 10.00 – prze słu cha nia mo no dra mów – wstęp wol ny!
Nie dzie la – 14.00 – FI NAŁ i dys ku sja,
17.00 spek takl Woj cie cha Pszo nia ka „Bel fer” – bi le ty 40 zł!

WRoCŁaWSKI TEaTR LaLEK 
PL. TEATRALNY 4 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Franciszek, sen everymana. po spektaklu rekolekcje.
12 kwietnia, godz. 11.00 - ks. Paweł Kajl

13 kwietnia, godz. 11.00 - ks. Mariusz Rosik

14 kwietnia, godz. 19.00 - ks. Jerzy Babiak

15 kwietnia, godz. 11.00 - o. Mariusz Simonicz

16 kwietnia, godz. 19.00 - dla studentów - ks. M.Maliński

19 kwietnia, godz. 11.00 - o. Tobiasz Fiećko

20 kwietnia, godz. 19.00 - dla dorosłych - ks. M.Maliński
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Wrocławski Teatr Współczesny
REPERTUARʼ

www.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

BaT yaM reżyseria: Yael Roneni 
28, 29, 30 kwietnia, godz. 19.15, DS, bilety: N:32zł, U:24zł

klaUs DEr GrOssE reż: Maćko Prusak
26 i 27 kwietnia, SnS, bilety: N:32zł, U:24zł 

pOżEGnaniE JEsiEni wg Witkacego
reżyseria: Piotr Sieklucki 3, 8, 9, 13, 17, 19 kwietnia,
g.19.00 oraz 12 kwietnia, g.18.00, SnS, bilety: N:32zł, U:24zł 

akrOpOlis. rEkOnsTrUkcJa
reżyseria: Michael Marmarinos 
5, 6 kwietnia, godz. 18.15, DS, bilety: N:32zł, U:24zł 

szTanDar zE spóDnicy 
reżyseria: Ula Kijak prEMiEra: 16 kwietnia, g.19.15
17 i 19 kwietnia, g.20.15, 20 kwietnia, g.19.15 oraz 20
i 21 kwietnia, g.18.15, SnS, bilety: N:32zł, U:24zł 

04

fo
t. 
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SZU Ka JąC LE aRa ORA TO RIUM
Mu zycz na po dróż i pró ba od -
na le zie nia źró dła sa crum. To
tak że opo wieść o utra cie
świę to ści, jej co dzien nym od -
rzu ca niu i za prze cza niu. Czy
ist nie je szan sa od zy ska nia
ludz kie go wy mia ru świę to -
ści? Czy mu zy ka mo że nas ku
nie mu po pro wa dzić? Kon cer -
ty Szu ka jąc Le ara – Ora to rium sta no wią nie zwy kły mo -
ment w pra cy ze spo łu: są za pi sem we wnętrz nych
po szu ki wań każ de go z ar ty stów oraz punk tem wyj ścia
do stwo rze nia no we go ro dza ju tre nin gu ak tor skie go.
„Pie śni Le ara” da ją przed smak po wsta ją ce go spek ta klu,
któ re go pre mie ra od bę dzie się w se zo nie ar ty stycz -
nym 2012/2013. Pro jekt zo sta nie po ka za ny w Lon dy nie
je sie nią 2012.
Re ży se ria: Grze gorz Bral, mu zy ka: Je an -Clau de Acqu avi -
va, aran ża cja mu zycz na: Ma ciej Ry chły, przy got. pie śni:
Kac per Ku szew ski. Ak to rzy: Pau la An dra de, Va nio Pa pa -
del li, Anu Sa lo nen, Ma ria Sen dow, An na Zu brzyc ki, Ewan
Do wnie, Ga briel Ga win, Ra fał Ha bel, Kac per Ku szew ski,
Ian Mor gan, Mar cin Ru dy. Bi le ty: 30 zł (ulg.), 40 zł (n.)
1, 2 kwiet nia, g. 20.00, Te atr pieśń ko zła, ul. pur ky nie go 1 

oPaT GRU PY TE ATRAL NEJ Te -O -Ka
Od waż na hi sto ria dla do ro słe go wi dza wpro wa dza ją cą nas
w ta jem ni czy świa ta ży cia mni chów w klasz to rze. Za in spi -
ra cję do przed sta wie nia po słu żył je den z wąt ków po wie -
ści M. G. Le wi sa pt. „Mnich”. Ci sza, w któ rej przy cho dzi
mni chom żyć, wpły nę ła na wy bór pan to mi my i ru chu ja ko
naj sil niej sze go środ ka te atral ne go wy ra zu przed sta wie nia. 
Wy stę pu ją: Mag da le na Cios, Ka ta rzy na Do ner, Ewe li -
na Nie wia dow ska, Ro bert Iwań ski, To masz Mar sza łek, Ja -
ro sław Pacz kow ski, Grze gorz Paw łow ski, Mi chał Je zier ski.
Re ży se ria: Ja ro sław Pacz kow ski. Sce no gra fia: Agniesz -
ka Przy sta wa. Mu zy ka: Mi chał i Adam Wró blew scy

pre mie ra: 16 kwiet nia, godz. 19.00
cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

fot. F. Lupa



WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H.Tomaszewskiego

al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

OTWARTE WARSZTATY
SZTUKI MIMU
15 – 17 kwietnia, tel.: 71 337-21-04
Wrocławski Teatr Pantomimy, al. Dębowa 16

OSĄD
Jerzy Kalina / Leszek Mądzik / Paweł Passini

13, 14, 15 kwietnia, godz.19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c

206_PANTOMIMA:1 29-03-11 0:30 Strona 11

TE aTR aR Ka UL. MEN NI CZA 3

sen no cy let niej 1 kwiet nia, godz. 19.00 
nie od wra cal ne – lek cja hi sto rii 8 kwiet nia, godz. 19.00 
Świą ty nia. Dy buk – le gen dy ży dow skie – 15 kwiet nia,
godz. 19.00 
Oskar i pa ni ró ża – 29 kwiet nia, godz. 19.00 
Ucisz ser ce (prE MiE ra)
reż. Da riusz Ta rasz kie wi – 30 kwiet nia, godz. 19.00 

aD SPECTaToRES
BROWAR MIESZCZAŃSKI, UL. HUBSKA 44-48

zabójstwo przy rue Morgue reż. Maciej Masztalski
2, 3 kwietnia, godz. 20.00 PREMIERA 
zabójstwo przy rue Morgue reż. Maciej Masztalski
8, 9, 10 kwietnia, godz. 20.00 
narGan khEl reż. Maciej Masztalski
15, 16, 17 kwietnia, godz. 20.00 

PWST PL. TE ATRAL NY 6/7 (SA LA 107)
kró lo wa śnie gu – na podst. J. Ch An der se na 
1, 19, 20 kwiet nia, godz. 10.00
straż po rząd ko wa -kom pro mis z te atrem
– na pod sta wie dra ma tów T. Ró że wi cza
28, 19 kwiet nia, godz. 18.00

HO TEL SA VOY, PL. KO ŚCIUSZ KI 19
na sze mia sto – Thorn to n wil de r
9, 10 kwiet nia, godz. 19.00 – PRE MIE RA
12, 13, 14, 15 kwiet nia, godz. 18.00
we se le – st. wy spiań ski
19 kwiet nia, godz. 11.00, 20 kwiet nia, godz. 18.00

WRoCŁaWSKI TEaTR LaLEK PL. TEATRALNY 4
calineczka
1 kwietnia, godz. 10.00 i 12.00
2 kwietnia, godz. 11.00 i 13.00
legendy wrocławskie
3 kwietnia, godz. 11.00;  5, 6, 7, 8 kwietnia, godz. 09.30
najpiękniejsze bajki świata
09 kwietnia, godz. 11.00 i 15.00
10, 17 kwietnia, godz. 11.00
12 kwietnia, godz.,12.00 i godz. 09.30
13, 14, 15, 19 kwietnia, godz. 09.30 i 12.00
16 kwietnia, godz. 15.00; 20 kwietnia, godz. 09.30
25 kwietnia, godz. 11.00 i 15.00
27, 28, 29 kwietnia, godz. 09.30 i 12.00
30 kwietnia, godz. 11.00
wroniec
28, 19 kwietnia, godz. 19.00

Kró lo wa śnie gu
fot. F.Lupa





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 arty-
stycznej. Komedia romantyczna pełna ciepła, refleksji, ale i błysko-
tliwego humoru. Wzruszająca, szlachetna opowieść o świecie nas
otaczającym widziana z perspektywy ludzi doświadczonych, inteli-
gentnych, których zawodem przez całe życie było pokazywanie rze-
czywistości w jej skondensowanej, scenicznej formie. Teraz rzeczy-
wistość upomina się o swoje niezbywalne prawa. Przemijanie, ale
i pogoda ducha. Świat jest piękny, ale jak dobrze żyć trzeba się na-
uczyć. „Słoneczni chłopcy” to propozycja dla wszystkich, to opo-
wieść o teatrze, ale i o nas, którym w teatrze życia przyszło grać
swoje najważniejsze role.

KWIECIEŃ 2011
www.teatrkomedia.com

01.04 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
02.04 SO PSYCHOTERAPIA godz. 18.30
02.04 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
03.04 ND SŁONECZNI CHŁOPCY godz. 20.00
05.04 WT SŁONECZNI CHŁOPCY godz. 18.00
05.04 WT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
06.04 ŚR RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
07.04 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
08.04 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
10.04 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00
12.04 WT MAYDAY 2 godz. 20.00
13.04 ŚR MAYDAY 2 godz. 20.00
15.04 PT Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
17.04 ND Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 16.30
21.04 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
22.04 CZ MAYDAY 2 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 COONEY

MAYDAY 2
reż. Marcin Sławiński
Przekład: Elżbeta Woźniak
Scenografia: Wojciech Stefaniak

Obsada:
Vicky Smith: Katarzyna Baraniecka / Anna Ilczuk
Barbara Smith: Marzena Oberkorn
Mary Smith: Małgorzata Szeptycka
Stanley Gardner: Wojciech Dąbrowski / Jerzy Mularczyk
Gavin Smith: Radosław Kasiukiewicz / Łukasz Dziemidok
John Smith: Paweł Okoński
Ojciec Stanleya Gardnera: Edwin Petrykat / Lech Gwit
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w kwiETniOwyM nu me rze mie sięcz ni ka OD raOD ra: Trzy ra zy rO sJa (wła di mir kan tor, Je rzy 
szper ko wicz, ni ko łaj iwa now) · Ba JEr o śmier tel nym grze chu me diów · hEn ry ka BOch niarz
o pol skim biz ne sie · li sty iwasz kie wi cza · al ter na tyw na hi sto ria ar chi tek tu ry · li be skind · Deh nel
„we se le Fi ga ra” dziś · MU siał – Dzien nik wło ski · wier sze piw kow ska, szewc i Dą brow ski.

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
KKWWIIEECCIIEE

  22001111

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

www.dcik.pl; cik@okis.pl

MaR EK Dy ŻEW SKI WYKŁAD Z CYKLU: COL LE GIUM MU SI CUM
Szcze gól ną war to ścią wy kła dów Mar ka Dy żew skie go jest ich sze ro ka per spek -
ty wa hu ma ni stycz na: uka zy wa nie związ ków mu zy ki z in ny mi dzie dzi na mi sztu -
ki. 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.
Ko lej ny wy kład z cy klu Col le gium Mu si cum no si ty tuł: „Kan tyk Ma ryi
w uję ciu Jana Sebastiana Ba cha”.

17 kwietnia, godz. 16.00 – klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9

Wy STa Wa UPa MIĘT nIa Ją Ca
I RoCZ nI CĘ TRa gE DII SMo LEŃ SKIEJ

10 kwiet nia 2010 ro ku w po bli żu lot ni ska Smo leńsk -Sie wier nyj wy da rzy ła się
naj więk sza ka ta stro fa w po wo jen nej Pol sce. Zgi nę ło w niej 96 osób: Pre zy dent
RP Lech Ka czyń ski z mał żon ką Ma rią, ostat ni Pre zy dent RP na uchodź stwie
Ry szard Ka czo row ski, Wi ce mar szał ko wie Sej mu i Se na tu RP, gru pa par la -
men ta rzy stów, do wód cy wszyst kich ro dza jów Sił Zbroj nych RP, pra cow ni cy
Kan ce la rii Pre zy den ta, du chow ni, przed sta wi cie le mi ni sterstw, in sty tu cji pań -
stwo wych, or ga ni za cji kom ba tanc kich i spo łecz nych, oso by to wa rzy szą ce
– ca ła de le ga cja pol ska na uro czy sto ści zwią za ne z ob cho da mi 70. rocz ni cy
zbrod ni ka tyń skiej, a tak że za ło ga sa mo lo tu.
Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii „Do mek Ro mań ski” za mie rza upa mięt nić I rocz -
ni cę tra ge dii po przez wy sta wę fo to gra fii trzech wy bit nych pol skich fo to re por te -
rów: Ma cie ja Choj now skie go, Ma cie ja Osiec kie go i Sła wo mi ra Ka miń skie go.
Wy sta wa pre zen to wać bę dzie zdję cia Pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go po cho -
dzą ce z ar chi wum ro dzin ne go, przy po mi nać la ta dzia łal no ści spo łecz nej i pre zy -
den tu ry oraz czas ża ło by na ro do wej po ka ta stro fie smo leń skiej.

wernisaż 7 kwiet nia, godz. 17.00. wy sta wa czyn na do 30 kwiet nia
DcF Do mek ro mań ski, pl. bpa nan kie ra 8

To MaSZ MnIa MoS – JA PO NIA – FO TO GRA FIE
Na eks po zy cję skła da ją się m.in. zdję cia z kil ku -
let nie go po by tu w Ja po nii. Jest to swo isty ro -
dzaj po dró ży fo to gra ficz nej przez kraj po cząw szy
od Na ga sa ki Fu ku oki, Kio to, Tot to ri i To kio. Zdję -
cia po cho dzą z okre su 2000-2005. 
DVJ Mnia mos – wro cław ski fo to gra f, ka me rzy -
sta, mon ta ży sta vi deo, gra fik i twór ca ani ma cji
kom pu te ro wych po sia da ją cy wie lo let nie do świad cze nie w bran ży fil mo wo -
-te le wi zyj nej. Ca łość zwieńczy kon cert (godz. 21.30) ze spo łu ACID TV w skła -
dzie: Mnia mos – in stru men ty elek tro nicz ne i wi zu ali za cje, Michał Hyc ki
– gi ta ra ba so wa, Ku ba Sło ma – kon tra bas.
Współ or ga ni za tor: Art Ca fe Ka lam bur.

wernisaż 9 kwiet nia, godz. 20.00, art ca fe ka lam bur, ul. kuź ni cza 29 a

To MaSZ Wo LaK
MA RIAN NA ORAŃ SKA

W MO NO CHRO MIE
To masz Wo lak, fo to graf wciąż po szu -
ku ją cy – po wo li wy cho dzą cy z pod zie -
mia, pa sjo nat ru cho mych ob ra zów
do bre go ki na, któ re by wa naj więk szą
in spi ra cją, fre elan cer, po dróż nik, ab -
sol went Uniwersytetu Wrocławskiego.
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, uchwa lo ne go de cy zją Sej mi ku
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go.
Dotychczas wy sta wę moż na by ło
oglą dać w Dol no ślą skim Cen trum In -
for ma cji Kul tu ral nej we Wro cła wiu (21
X–15 XI), Pi jal ni „Woj ciech” w Ląd ku -
-Zdro ju (17 XI–6 XII), Zamku na Ska -
le w Trze bie szo wi cach k/Ląd ka -Zdro ju
(6 XII –10 I) oraz w Mu zeum Zie mi
Kłodz kiej (10 I –13 II).

wy sta wa czynna do 26 kwiet nia
cen trum Edu ka cji, Tu ry sty ki i kul tu ry

sTrO niE ŚlĄ skiE, ul. ko ściusz ki

Ja n BoRT KIE WI CZ 
FO TO GRA FIE I...

Wy sta wa pre zen tu je 
twór czość wro cław skie go
ar ty sty fo to gra fi ka- Jana Bortkiewicza
z lat 1973-2011. Eks po zy cja to swo -
isty ko men tarz ar ty stycz ny ota cza ją -
cej nas rze czy wi sto ści. 

wy sta wa czynna do 30 kwietnia
Mu zeum hi sto rii Fo to gra fii 
im. wa le re go rze wu skie go
kra ków, ul. Jó ze fi tów 16



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

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. 

do 29 kwietnia, Ga le ria En TrO pia ul. rzeź ni cza 4 (www.en tro pia.art.pl)

EKS PRE SJo nIZM W SZTU CE
Wy sta wa o cha rak te rze kul tu ral nym i edu ka cyj nym. Jej głów nym za ło że niem
jest za pre zen to wa nie nur tu w sztu ce, ja kim był eks pre sjo nizm, któ ry roz cią gał
się na jej wszyst kie dzie dzi ny, czy li ma lar stwo, te atr, li te ra tu rę, mu zy ką i film.
Wy sta wa zo sta ła za pla no wa na tak, aby za cie ka wić za rów no wi dza po cząt ku ją -
ce go, któ ry jest nie obe zna ny z hi sto rią sztu ki, jak rów nież do świad czo ne go ko -
ne se ra sztu ki, co jest za da niem bar dzo trud nym.
For ma pre zen ta cji tre ści jest bar dzo no wa tor ska, znaj dzie my w niej kla sycz ne
plan sze z tek stem i zdję cia mi, ale rów nież mul ti me dial ne sta no wi ska, na któ rych
widz ma moż li wość od by cia in te rak tyw ne go wir tu al ne go spa ce ru po świe cie
sce no gra fii eks pre sjo ni zmu nie miec kie go, czy obej rze nia ma te ria łów oraz po -
słu cha nia mu zy ki z te goż okre su.

6 kwiet nia, godz. 19.00, (do 30.04)
hol głów ny po li tech ni ki wro cław skiej bud. a -1, wy brze że wy spian skie go 27

STÓŁ WIEL Ka noC ny 
W ra mach wy sta wy pre zen to wa ne
bę dą wy pie ki Emi lii No wak (ba ra ny,
ba by, ko ła cze, za ją ce, ku ry i gę si). Po -
nad to obej rzeć bę dzie moż na me ta lo -

we for my do ciast, któ re sta no wią część bo ga tej ko lek cji gro ma dzo nej przez
trzy po ko le nia w ro dzi nie Pań stwa No wa ków. Mie czy sław Ci sek – lu do wy rzeź -
biarz, pre zen to wał bę dzie dro gę krzy żo wą (rzeź ba w drew nie), a Iwo na Łu ka -
sie wicz – pi san ki wy ko na ne z mu li ny i ha ftu.
Po nad to pre zen to wa na bę dzie wy sta wa fo to gra ficz na do ku men tu ją ca ob rzę do -
wość wiel ka noc ną na Łu ży cach (te ry to rium Nie miec). W ka to lic kim re gio nie
Gór nych Łu życ od 500 lat ży je tra dy cja jeźdź ców wiel ka noc nych gło szą cych
Zmar twych wsta nie Pań skie w nie dzie lę Wiel ka noc ną. Z pra daw nej sym bo li ki
wo dy, ognia i ży cia po cho dzi zwy czaj zdo bie nia pi sa nek wg sta rych łu życ kich
wzo rów. Na to miast w ob rzę do wo ści Łu ży czan ewan ge lic kich za cho wał się zwy -
czaj śpie wa nia wiel ko piąt ko wych pie śni pa syj nych przez tzw. kan tor ki. 

wy sta wa czyn na od 12 do 26 kwiet nia br. pn -so; w godz. 10-18.00
klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9. wstęp wol ny!

KRZySZ Tof KU CZyŃ SKI ZWY KŁE FO TO GRA FIE
Ab sol went Wyż sze go Stu dium Fo to gra fii w War sza wie (dy plom1989 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. Lau re at wie lu na gród i wy róż nień.

do 24 kwietnia, Ga le ria za sza fą, ul św. Mar ci na 4
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MEBLOWY SALON GIER
4 grudnia 2010 – 26 czerwca 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

  
BIBUŁOWE KWIATY
29 marca – 15 kwietnia 2011

  
KIERMASZ WIELKANOCNY
16 kwietnia 2011

  
PISANKI I PALMY WIELKANOCNE
29 marca – 15 kwietnia 2011

  
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

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

SZLACHETNE ZDROWIE...
4 kwietnia – 12 czerwca 2011 

SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.

SZTUKA POLSKA XVII - XIXw.

                                 MUZEUM NARODOWE 
WE WROCŁAWIU              

www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa-piątek, niedziela: 10.00-17.00

   sobota: 10.00-18.00
Ostatni wtorek miesiąca: 10.00-17.00

pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

JAPOŃSKIE WYROBY Z METALU Z KOLEKCJI MUZEUM 
NARODOWEGO WE WROCŁAWIU
29 marca - 28 sierpnia 2011

NATALIA  LACH - LACHOWICZ 
OPERA OMNIA
14 lutego - 3 maja 2011

ca  i 
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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.

do 30 kwiet nia w godz. 12.00-22.00
ri sTO ran TE cO nVi ViO, ul. pur ky nie go 1

vLa DI MIR Ma La KHov
KO LEK CJA 

Wy sta wa ob ra zów z ko lek cji Vla di mi -
ra Ma la kho va to wy da rze nie nie zwy -
kłe, bo wiem nie czę sto zda rza się,
aby wiel ki ar ty sta dzie lił się z pu blicz -
no ścią swo ją pa sją. Mu zy cy, pi sa rze
i ak to rzy by wa ją tak że znaw ca mi i ko -
lek cjo ne ra mi sztu ki. Jed nak ich zbio -
ry po dzi wiać mo gą je dy nie go ście ich
pry wat nych re zy den cji. 
Vla di mir Ma la khov jest jed nym
z naj wy bit niej szych tan ce rzy ba le to -
wych na świe cie. Ten wy kształ co ny
w Mo skwie ar ty sta po wszech nie
okre śla ny jest mia nem „tan ce rza stu -
le cia”. Od 2002 ro ku jest dy rek to rem
ar ty stycz nym i głów nym so li stą Sta -
ats bal lett w Ber li nie. Te ma tem więk -
szo ści zgro ma dzo nych przez nie go
prac jest wła śnie ta niec i to wszyst ko
co się z nim wią że. Du żą gru pę w pre -
zen to wa nym zbio rze sta no wią aka de -
mic kie ak ty mę skie oraz pej za że.
Na wy sta wie za pre zen to wa nych zo -
sta nie oko ło 100 prac wy ko na nych
w róż nych tech ni kach pla stycz nych.
Ku ra to rem wy sta wy jest Jan Sta ni -
sław Wit kie wicz. Za pra sza my do Pa -
ła cu Kró lew skie go na wer ni saż
z udzia łem Vla di mi ra Ma la kho va.

wer ni saż 15 kwiet nia, godz. 17.00
(do 20.05. br) pa łac kró lew ski
ul. kaziemierza wielkiego 35

PoL SKIE PaŃ STWo
PoD ZIEM nE

Wy sta wa uka zu je w spo sób chro no lo -
gicz no -te ma tycz ny taj ne struk tu ry
pań stwo we, ja kie ist nia ły w Pol sce
przez okres oku pa cji w latach 1939 -
1945. W skład eks po zy cji wcho dzi
ory gi nal na broń, wy daw nic twa pod -
ziem ne, nie spo ty ka ne fo to gra fie z po -
wsta nia war szaw skie go prze my co ne
do An glii przez Ja na No wa ka -Je zio -
rań skie go tuż po upad ku po wsta nia,
szy fro wa ne de pe sze, wy sy ła ne do rzą -
du RP w Lon dy nie, ory gi nal ne afi sze
i dru ki kon spi ra cyj ne, po cho dzą ce
z ar chi wum Wła dy sła wa Bar to szew -
skie go, oku pa cyj ne pie nią dze czy ory -
gi nal na ra dio sta cja po wstań cza.
Za pre zen to wa ne zo sta ną rów nież do -
ku men ty dźwię ko we i fil mo we z wy -
po wie dzia mi do ty czą cy mi wy wia du
pol skie go, łącz no ści czy zwal cza nia
do no si ciel stwa. Wśród eks po na tów
po ka za na zo sta ła oso bi sta pa miąt ka
ro dzi ny No wak -Je zio rań skich  ślub ne
ob rącz ki Ja na i Ja dwi gi z cza sów Po -
wsta nia War szaw skie go, z wrze -
śnia 1944 r. (www.oss.wroc.pl)
Bilet: ulg. 2 zł, n. 5 zł 

wystawa czynna do 10 czerw ca
wt-nd, godz. 10-18.00

ka mie ni ca pod zło tym słoń cem, ry nek 6

– TRanS I TLanD –
WI DEO Z EU RO PY ŚROD KO WO -

-WSCHOD NIEJ 1989-2009
Mię dzy na ro do wy pro jekt pre zen tu ją -
cy 100 prac wi deo z lat 1989-2009,
uwi dacz nia ją cych prze mia ny na stę pu -
ją ce w post so cja li stycz nych kra jach Eu -
ro py Środ ko wo -Wschod niej w cią gu 20
lat od upad ku Mu ru Ber liń skie go.
Trans i tland jest bli ski przed sta wie niu
spe cy fi ki tej wy jąt ko wej czę ści Eu ro -
py, któ ra od mo men tu na zwa nia jej
„blo kiem wschod nim” za czę ła być
poj mo wa na ja ko te ry to rium w pew -
nym stop niu jed no rod ne; ja ko ciem -
na stro na Eu ro py, ist nie ją ca gdzieś
za że la zną kur ty ną. Eu ro pa Środ ko wa -
-Wschod nia, z róż ny mi pod re gio na mi,
obej mu je obec nie 24 kra je. Dwa dzie -
ścia lat te mu ob szar ten na le żał wy -
łącz nie do dzie wię ciu państw.
Wie le punk tów wi dze nia, ja ko idea i za -
ło że nie pro jek tu, re pre zen to wa ło gro -
no ok. 40 za pro szo nych do współ pra cy
ku ra to rów, kry ty ków sztu ki i ar ty stów,
któ rzy no mi no wa li łącz nie po nad 350
dzieł od no szą cych się do róż no rod -
nych – es te tycz nych, po li tycz nych,
tech no lo gicz nych czy spo łecz nych
– aspek tów trans for ma cji. Wśród pol -
skich ar ty stów zna leź li się An na Jan -
czy szyn -Ja ros, Jó zef Ro ba kow ski,
Ar tur Żmi jew ski, Oskar Da wic ki i Su -
per gru pa Azor ro. Fi nal ne go wy bo ru
do ko nał mię dzy na ro do wy ze spół eks -
per tów: Edit András, Dun ja Blažević,
Ol ga Shi sh ko, Ste phen Ko vats i Ka thy
Rae Huf f man, któ ra wraz z Ri tą Kálmán
i Ti ja ną Ste pa no vić stwo rzy ła kon cep -
cyj ną stro nę przed się wzię cia. Trans i -
tland w 2010 ro ku był pre zen to wa ny
m.in. w Re ina So fia w Ma dry cie, Lu -
dwig Múzeum w Bu da pesz cie czy Col -
le gium Hun ga ri cum w Ber li nie.

do 24 kwietnia, cs wrO, ul. wi dok 7
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Ga lE ria JED nE GO prO JEk TU
GMACH NA RO DO WEJ OR KIE STRY SYM FO NICZ NEJ 

PR W KA TO WI CACH (To masz M. Ko nior, Ko nior Stu dio)
Do naj chęt niej po dej mo wa nych in we sty cji kul tu ral nych przez dba -
ją ce o pre stiż mia sta, a tak że fun da cje czy sto wa rzy sze nia, na le żą
– obok mu ze ów i ga le rii sztu ki – sa le kon cer to we, bu dyn ki ope ro -
we i fil har mo nie. Do tych czas w GJP za pre zen to wa li śmy pro jek ty
Cen trum Mu zy ki, Ba le tu i Spor tu w Lu sła wi cach i Fo rum Mu zy ki
we Wro cła wiu oraz m.in. zre ali zo wa ne pro jek ty oper w Bia łym sto -
ku, By to miu i Kra ko wie. Tym ra zem za pra sza my na spo tka nie z To -
ma szem Ko nio rem (Ko nior Stu dio) i dys ku sję o no wej sie dzi bie
Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach.

7 kwietnia, godz. 17.30

46. MięDzynarODOwy plEnEr cEraMicznO-rzEźBiarski
w BOlEsławcU. WYSTAWA POPLENEROWA 

wystawa czynna do 5 maja 2011 r.

ŚLa Dy CZa SU 1990 – 2011 
Spo tka nie w 1990 ro ku szwedz kich i pol -
skich gra fi ków oka za ło się być po cząt -
kiem praw dzi wej ar ty stycz nej przy jaź ni,
któ ra za owo co wa ła w cią gu dwu dzie stu
lat licz ny mi wspól ny mi pre zen ta cja mi,
warsz ta ta mi i ple ne ra mi. Wy sta wa w MA
to po now na kon fron ta cja sze ściu twór -
ców, pe da go gów wro cław skiej ASP
i szwedz kich uczel ni, pod czas któ rej za -
pre zen tu ją gra fi kę, ry su nek i ma lar stwo. 

wer ni saż 14 kwietnia, godz. 17
wy sta wa czyn na do 22 ma ja 2011 r.

WSPÓŁ CZE Sna aR CHI TEK TU Ra 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 

Da niel Li be skind to mię dzy na ro do wej
sła wy twór ca pro jek tów ar chi tek to nicz -
nych i urba ni stycz nych. Na wy sta wie
pre zen to wa ne są fo to gra fie zre ali zo wa -
nych przez nie go pro jek tów, 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.

Da ga Ra Ma. 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. Na swo ich ry sun kach „wy cza ro wy wał” fu tu ry stycz ne wy obra -
że nia miast przy szło ści, in spi ro wa ne kształ ta mi za ob ser wo wa ny mi
w na tu rze i wy na laz ka mi tech no lo gicz ny mi po cząt ku lat sześć dzie -
sią tych XX wie ku. Po po nad 40 la tach od pierw szej mo no gra ficz nej
wy sta wy pro jek tów Ja na Głu sza ka, wro cław skie Mu zeum Ar chi tek -
tu ry po wra ca do ów cze snych wi zji ge niu sza z Tar no wa.

wy sta wa czyn na do 22 ma ja 2011 r.

Ze spol jed no stek wy so kich dla No we go Jor ku, 1965

Drewno na opał, Firewood,2011

Denver Art Museum, Colorado, USA
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aLI CJa UnIa To WICZ TWA RZE
Kil ka lat miesz ka ła z ro dzi ną w Au gs -
bur gu, gdzie przy jaź ni ła się z Mał go sią
ma lar ką. To właśnie wtedy po łknę ła
bak cy la ma lar stwa. W Pol sce ko rzy sta -
ła z na uki ry sun ku i ma lar stwa u Pa ni
Ewy Bar skiej, na pl. Wol no ści we Wro -
cła wiu. „Ma lu jąc, od szu ku ję sie bie.
Cza sem we wnętrz nym wzro kiem do -
kład nie wi dzę, co chcę na ma lo wać,
a cza sem pę dzel sam szu ka dro gi. (...)”

13 kwiet nia, godz. 18.00, (do 29.04)
ODŚ rO -kUź ni ki, ul. sar bi now ska 21

ZPfP W PO SZU KI WA NIU WIO SNY
Okręg Dol no ślą ski Związ ku Pol skich
Fo to gra fów Przy ro dy za pra sza na spo -
tka nie z cy klu: Wi zje na tu ry.
ZPFP ist nie je 15 lat. Sku pia lu dzi -pa -
sjo na tów, za rów no „za wo dow ców” jak
i fo to gra fów ama to rów – mi ło śni ków
przy ro dy, któ rzy są zdol ni do wie lu
wy rze czeń i wie lu po świę ceń aby
uchwy cić ulot ne, ma gicz ne pięk no na -
tu ry. (www.zpfp.wroc law.pl)

27 kwietnia, godz. 18.00
klu b Ślą skie go Okrę gu woj sko we go

ul. pret fi cza 24

WoJ CIECH gI LE WICZ
WY PRZE DAŻ

Wy sta wa ak cen to wać bę dzie pro ces
two rze nia, któ re go pu en tą sta nie się
do pie ro jej fi ni saż, od by wa ją cy się
w trak cie wro cław skiej No cy Mu ze ów.
Ty tu ło wa „Wy prze daż” z jed nej stro ny
do ty czyć ma wy prze da ży ide ałów ro -
man tycz ne go sta tu su twór cy, kwe stio -
no wa nia je go ro li w cre atio ex ni hi lo.
Z dru giej zaś, wy prze daż trak to wa na
bę dzie ja ko od nie sie nie do ma so wej,
po wta rzal nej pro duk cji, po zba wio nej
in dy wi du al nych cech i cha rak te ru ory -
gi na łu. Po przez za ma lo wy wa nie ko lej -
nych warstw płót na, bądź od twa rza nie
przy pad ko wych przed mio tów w me -
dium ma lar skim kwe stie róż ni cy mię -
dzy ory gi na łem i re pro duk cją zo sta ną
wy róż nio ne i jesz cze raz prze pra co wa -
ne w cza sie po mo der ni stycz nej
i post mo der ni stycz nej go rącz ce.

15 kwietnia do 15 maja 
Fi ni saż 15 ma ja g. 18-24 (no c Mu ze ów)

Bwa awan gar da,ul. wi ta stwo sza 32

Tosca II, 2009, akryl na papierze

oLI vER SCHoL LEn BER gER
AR CHE TY PY ŻY WOT NO ŚCI 

Uro dzo ny 1961 roku ar ty sta, w la -
tach 1984-1990 stu dio wał ma lar -
stwo, hi sto rię sztu ki oraz na uki
po li tycz ne na Uni wer sy te cie w Mo -
gun cji. W tym cza sie, przez rok 1988
był sty pen dy stą mia sta Mo gun cji
w Sal zbur gu. Od te go też ro ku wy sta -
wia w Nad re nii -Pa la ty na cie, Kra ju Sa -
ry, Ber li nie, Fran cji i Wło szech. Jest
człon kiem Fe de ral ne go Związ ku Ar ty -
stów Pla sty ków Nad re nii -Pa la ty na tu,
a od 1996 roku ry sow ni kiem eks klu -
zyw nej Rens bur ger Grup pe, sku pio -
nej wo kół prof. F. W. Bern ste ina.
Miesz ka i two rzy w Du den ho fen
w Nad re nii -Pa la ty na cie. Upra wia ma -
lar stwo abs trak cyj ne i ry su nek.

wer ni saż 28 kwiet nia, godz. 17.00
(do 17.05). Ga le ria kry sty ny ko wal skiej

ul. Jat ki 14-15

ELŻ BIE Ta Wo Da Ła
FLOROTYPIA

Wro cła wian ka, ban ko wiec, od 2004
ro ku wy ko nu je kom po zy cje wy kle ja -
ne z za su szo nych ro ślin, włą cza jąc
się w nurt „li ścia ków” Cze sła wa Ro -
dzie wi cza. Ory gi nal ne ob ra zy prze -
twa rza na ro dzaj gra fi ki ar ty stycz nej,
któ rą okre śla mia nem flo ro ty pii.

wer ni saż 5 kwiet nia, godz. 18.00
(do 30.04), klub ŚOw, ul. pret fi cza 24

KRÓ LEW SKa Ła ZIEn Ka
Nie mal 100 uni ka to wych za byt ków
zwią za nych z daw nym wy po sa że niem
ła zie nek i po koi ką pie lo wych. Mie dzia -
ne wan ny i pie ce ła zien ko we, że liw ne
zle wy, mo sięż ne ar ma tu ry, por ce la no -
we umy wal ki, ce ra micz ne kom ple ty
to a le to we oraz in ne sprzę ty i przed -
mio ty do ablu cji i pie lę gna cji cia ła two -
rzą re pre zen ta cyj ny zbiór, ja kie go nie
po sia da żad ne pol skie mu zeum. Te
nie zwy kle rzad kie i uni ka to we przed -
mio ty pochodzą z kolekcji prywatnej,
gro ma dzonej przez wiele lat.

wystawa czynna do 4 maja br.
pa ła c kró lew ski, ul. kazimierza wlk. 35
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LaU Ra Sa WIC Ka
MIL CZą CE MIA STO. 

FO TO GRA FIE Z CZAR NO BY LA
W tym ro ku – w no cy z 25 na 26
kwiet nia – przy pa da 25. rocz ni ca wy -
bu chu w Czar no by lu. To do bra oka -
zja, by po ka zać zdję cia z te go
miej sca. Au tor ka wy ko na ła je w paź -
dzier ni ku 2009 ro ku. Przed sta wia ją
Czar no byl, szcze gól nie naj bliż sze
oto cze nie blo ku nr 4 w Stre fie Ze ro,
oraz Pry peć. Jest to miej sce, gdzie
mar twa te raź niej szość mie sza się
z ży wą prze szło ścią. Oba świa ty, ten
daw ny i ten dzi siej szy, bo le sny,
uświa da mia ją nam, jak zgub ne dzia -
ła nie czło wie ka mo że nie do po zna nia
od mie nić ca łe mia sto oraz ży cie
wszyst kich je go miesz kań ców.
„Spa dła z nie ba wiel ka gwiaz da, pło -
ną ca jak po chod nia; a spa dła na trze -
cią część rzek i źró dła wód. A gwiaz da
na zy wa się Pio łun. I trze cia część wód
zmie ni ła się w pio łun, i wie lu lu dzi po -
mar ło od wód, bo sta ły się gorz kie”
(Apo ka lip sa św. Ja na 8, 10-11). W ję -
zy ku ukra iń skim pio łun to byl’ia. Czar -
ny pio łun to Czar no byl...
lau ra sa wic ka fo to gra fo wa nia uczy -
ła się w Ośrod ku Po staw Twór czych
w au tor skiej pra cow ni fo to gra fii cy fro -
wej Fi li pa Za wa dy, uczest ni czy ła w wie -
lu wy sta wach. W Wi zu aliach 2008
zdo by ła wy róż nie nie w kon kur sie
„Wro cław po 22”. Wstęp wol ny!

1 kwiet nia, godz. 19.00, (do 30.04)
cs im part, Ga le ria na Do le

ul. Ma zo wiec ka 19

EWa KU Ry LUK
OB RY SO WAĆ CIEŃ

IN STA LA CJE -AU TO FO TO GRA FIE
MA LAR STWO

W 2010 ro ku, po wi zy cie we wro -
cław skiej ga le rii De sign – BWA, Ewa
Ku ry luk za pro jek to wa ła wy sta wę
z trzech czę ści. Pierw sza to dwie in -
sta la cje: „Tryp tyk na żół tym tle”
(2010) – in spi ro wa ny hi sto rią ro dzi -
ców ar tyst ki i jej za mor do wa nych
w cza sie Ho lo kau stu dziad ków – któ -
ry po wstał spe cjal nie dla ga le rii wro -
cław skiej i bę dzie miał pre mie rę 25
mar ca, oraz no wa wer sja słyn ne go
„Te atru Mi ło ści” (1986), po ka za ne go
po raz pierw szy w Bo sto nie. Część
dru ga to ma lar stwo: spro wa dzo ne
z Pa ry ża w 2009 ro ku i do tąd raz tyl -
ko wy sta wio ne w Pol sce ob ra zy
z lat 1968-1975. Część trze cia to „Au -
to fo to gra fie”, z któ rych część nie by -
ła jesz cze ni gdy po ka zy wa na w kra ju,
z lat sie dem dzie sią tych.
Ewa Ku ry luk to po stać le gen dar na we
współ cze snej kul tu rze wi zu al nej i li -
te rac kiej. Uro dzi ła się w Kra ko wie
w 1946 ro ku, ma tu rę zda ła w Wied -
niu, 15 lat spę dzi ła w Sta nach Zjed -
no czo nych, dziś miesz ka w Pa ry żu.
Jej pra ce pre zen to wa ne by ły w naj -
bar dziej pre sti żo wych ga le riach
na świe cie. Jest ma lar ką, ry sow nicz -
ką, au tor ką in sta la cji, hi sto rycz ką
sztu ki, po wie ścio pi sar ką i ese ist ką,
na któ rej książ kach wy cho wa ło się
kil ka po ko leń wiel bi cie li sztu ki.
Wy sta wie to wa rzy szy książ ka Ewy
Ku ry luk pt. „Ob ry so wać cień”. Jest to
za pro jek to wa ny przez ar tyst kę al bum
za wie ra ją cy sto naj waż niej szych ob -
ra zów ma lar ki z lat 1964-1978 oraz
istot ne tek sty o jej twór czo ści. 

do 23 kwiet nia br.
Bwa De sign, ul. Świd nic ka 2-4

an na BoD naR FA CE OFF
Z wy kształ ce nia fi lo log oraz gra fik
kom pu te ro wy. Od mar ca 2008 jest
człon kiem ZPAF, a od stycz nia 2011
ro ku człon kiem Roy al Pho to gra phic
So cie ty. Ma na swo im kon cie licz ne
wy sta wy, pu bli ka cje w Pol sce i za gra -
ni cą. W 2010 ro ku zdo by ła pierw szą
na gro dę w kon kur sie „Di gi tal Ca me ra
Pho to gra pher of the Year w ka te go rii
„Por tret”, oraz dru gą na gro dę w kon -
kur sie „Di gi tal Pho to gra pher of the
Year w ka te go rii „Fo to gra fia kre atyw -
na”. (www.an na bod nar.eu)
wer ni saż 27 kwiet nia 18.00, (do 22.05)

Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

MaŁ go RZa Ta JEn Ta -DMI TRUK / JE RZy DMI TRUK
PO DWóJ NE ŻY CIE JED NEJ SZTA LU GI

Obo je są ab sol wen ta mi kra kow skiej ASP. Dzie lą mię dzy sie bie ty tu ło wą szta lu gę
w do mo wej pra cow ni. Ich ma lar stwo łą czy geo me try zu ją ce przed sta wia nie świa -
ta, po słu gi wa nie się zna ka mi i so czy stość ob ra zu. Ale da lej są już róż ni ce. Mał -
go rza ta kre śli od per so na li zo wa ne abs trak cyj ne pej za że za po mo cą ko lo ro wych
hie ro gli fów. Je rzy fan ta zyj ne raj skie ga je czy ni sce ne rią swo jej żar to bli wej opo -
wie ści o ko bie cie i męż czyź nie. 

wer ni saż 1 kwiet nia, godz. 19.00, (do 30.04). cs im part, ul. Ma zo wiec ka 17

Małgorzata Jenta-Dmitruk
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MU ZEUM MIE DZI W LE gnI Cy ul. par ty zan tów 3
Mał GO rza Ta słO niOw ska KO STIU ME RIA (do 29.05)
Zaprezentowanych zostanie po nad 50 ko stiu mów ope ro -
wych 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.

szkłO sE cE syJ nE (do 4.09)
ZE ZBIO RóW MU ZEUM KAR KO NO SKIE GO

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/.

Bracia łOpiEŃscy (do 19.06)
POLSKA SZTUKA DEKORACYJNA XIX-XX w

Po nad 100 eks po na tów z kil ku na stu zbio rów pań stwo -
wych i pry wat nych, w tym ze zbio rów ro dzin nych spad -
ko bier ców. Wy sta wa jest oka zją do przy po mnie nia
chwa leb nych dzie jów pol skie go od lew nic twa.

ksiĄ żę ca kO lEk cJa (do 3.07)
ZE ZBIORóW FUNDACJI  XX CZARTORYSKICH W KRAKOWIE

PIoTR KMI Ta PRE VIEW
Kmi ta po la tach kon fron tu je swo je wspo mnie nia z rze czy -
wi sto ścią pró bu jąc od two rzyć za pa mię ta ne ob ra zy i at mos -
fe rę peł ne go blich tru, ko lo rów i no wo ści świa ta, któ rą
kar mił nas za chód u po cząt ku lat 80.
piotr kmi ta stu dio wał fi lo zo fię na Uni wer sy te cie Wro -
cław skim. Ab sol went Wy dzia łu Gra fi ki wro cław skiej ASP.
Dy plom „Znie wa gi i ob ra zy” zre ali zo wał w pra cow ni pro -
fe so ra Eu ge niu sza Ge ta Stan kie wi cza. Uczest ni czył w wie -
lu wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych.

wer ni saż 28 kwietnia, godz. 19.00. (do 11.05)
arT TrakT, (wt -so 12-19.00), ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1

Mag Da LE na KaC PRZaK-ga ga TEK
ME BEL CHA RAK TE RY STYCZ NY – OD SŁO NA DRU GA

Wy sta wa me bli uni ka to wych pre zen tu je głów nie sto li ki
ka wo we wy ko na ne w róż nych tech ni kach. Pro jek tant ka
ba wi się for mą na da jąc me blom wię cej niż jed ną funk cję.

do 15 kwiet nia br., Galeria Miejska, ul. kiełbaśnicza 28

CZaS WZRa STa nIa
PA MIĘ CI PA PIE ŻA JA NA PAW ŁA II

W 6. ROCZ NI CĘ ODEJ ŚCIA DO DO MU OJ CA
AU TO RZY DZIEŁ: Pa pież Jan Pa weł II (1920 -2005) · Ma ria
Bia ło wol ska, Wro cław · Ar ka diusz Bo rek, Dę bi ca · Mał go -
rza ta Bu czek -Śle dziń ska, Kra ków · Teo do zja Buj now ska -Nie -
dziel ska, Wro cław · Ma ria T. Choj nac ka, War sza wa ·
Dag ma ra Chot nic ka -Świat, Wro cław · ks. Mi ro sław Drze -
wiec ki, Wro cław · Kry sty na Dyr da -Kor ty ka, Wro cław ·
Agniesz ka Godsz ling, Dzia ło szyn · Da nu ta Ja wor ska -Tho -
mas, War sza wa · Ma ria Je ło wic ka, War sza wa · An na Je si -
no wicz -Nguy en, Wro cław · Ka zi mierz Ko cio łek, Wro cław ·
Mo ni ka I. Ko strze wa, Ka lisz · An na Kuź mi to wicz, Łódź · Jo -
an na Mi kul ska -Mos sa kow ska, Lą dek Zdrój · Elż bie ta Na -
wroc ka -Sta niec ka, Łódź · Da nu ta Pał ka -Szysz ka, Wro cław ·
Ewa Piss, Wro cław · Ewa M. Po ra dow ska -Wer sz ler, Wro -
cław · Han na Pu ław ska, War sza wa · Ho no ra ta Rę bisz -Wer -
sz ler, Wro cław · Wan da Sie radz ka (+2011), Wro cław · Be ata
Sob czyk, Go dzie sze · Bar ba ra Strze li chow ska -Za sa da, Wro -
cław · Te re sa Szusz kie wicz -Spry szak, Ja no wi ce · Ja nusz
Trze bia tow ski, Kra ków · Jo lan ta Wdow czyk, Ka lisz · Alek -
san dra We resz ka, An to niew · Je rzy Wer sz ler, Wro cław · Ra -
fał Wer sz ler, Wro cław · Ja cek E. Za sa da, Wro cław.

1-30 kwie cień. wstęp wol ny!
Galeria Tkacka na Jatkach, ul. stare Jatki 19-23

Anna Kuźmitowicz, Nasiono

ŁaDnE SZTUKI
Za pra sza my na ko lej ną wy sta wę stu den tek IV ro ku Ma -
lar stwa ASP we Wro cła wiu. Swo je pra ce za pre zen tu ją:
So nia Ru ciak; Ka ta rzy na Pu lit -Bin kow ska; Na ta lia Ka ra -
siń ska; Al ber ty na Ka ca lak. W trak cie wer ni sa żu mu zy ka
na ży wo – Dj Ju ra sze [! lec tric play,! fa ir play – Wro cław]

wernisaż 8 kwietnia, godz. 19.30, (do 22.04)
Browar Mieszczański, ul. hubska 44-48

Lo Ka To RZy MA LAR STWO / IN STA LA CJA / FO TO GRA FIA
na Ta lia kraw czyk

Mar Ta pO kO JOw czyk, Bar Ba ra szyM czak
Ty tu ło wi „lo ka to rzy” to trzy mło de ar tyst ki, które po dej mą
się stwo rze nia w Ga le rii CK Ago ra wspól nej wy sta wy.
Za po mo cą pro stych, sym bo licz nych środ ków za go spo -
da ru ją ga le rię róż no rod ny mi obiek ta mi, ma lar stwem, re -
ady -ma des, fo to gra fia mi i in sta la cja mi, ob ra zu ją cy mi ich
in dy wi du alizm, a tak że róż no rod ne po dej ście do me dium. 

wernisaż 27 kwietnia, godz. 19.00, (do16.05)
Galeria ck agora, ul. serbska 5a
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Mo nI Ka MoJ SE JÓW BI ŻU TE RIA
Wy sta wa pre zen tu je pra ce wy ko na ne tech ni ką mie sza ną
z du żym ukło nem w stro nę li no ry tu. Uży cie róż nych tech -
nik pla stycz nych słu ży po szu ki wa niom w kie run ku łą cze -
nia ze so bą struk tur i ma te rii: me ta lo wych z dru kiem,
ry sun kiem cza sa mi z ma lar stwem.
Mo ni ka Moj se jów Dy plom 2002 r. na ASP we Wro cła wiu,
Wy dział Ar chi tek tu ry Wnętrz; Stu dia Po dy plo mo we, Gra fi -
ka Ar ty stycz na w pra cow ni Prof. An drze ja Ba sa ja w 2010.
acU TrO nic DUO – pro jekt po wo ła ny przez Ka mi la Pa te -
ra i Paw ła Urow skie go, któ ry łą czy w so bie ele men ty mu -
zy ki im pro wi zo wa nej i eks pe ry men tal nej opar te
na brzmie niach kon tra ba su i gi ta ry z ele men ta mi elek tro -
ni ki – wy stą pi pod czas wer ni sa żu.

17 kwiet nia, godz. 18.00. wstęp wol ny!
wro cław ski klub For ma ty, ul. sam bor ska 3-5

ŁU KaSZ KĘ DZIER SKI BIR MA
wy sta wa fotografii | po kaz slaj dów | spotkanie

Za�pra�szam�w ma�gicz�ną�po�dróż�po kra�ju�do�bro�ci.
www.lke dzier ski.com

2 kwiet nia, godz. 17.00, (do 6.05). wstęp wol ny!
ck za mek, pl. Świę to jań ski 1. Do jazd: au to bu sy 403, 409

MaRIan LoREK SURREALIZM AKSAMITNY
Ma lar stwo któ re pre zen tu je ar ty sta jest bar dzo in dy wi du al -
ne i cha rak te ry stycz ne po przez ko lor i for mę oraz ma te riał
na któ rym jest two rzo ne. W ob ra zach tych wi dać na wią za -
nie do pierw szych sur re ali stów ubie głe go wie ku, któ rzy
wy war li wpływ na je go twór czość. Ob ra zy by ły wy sta wia -
ne w kra ju i za gra ni cą. (www. sur re alizm -ak sa mit ny. pl)

do 30 kwietnia, w godz. 10-18.00
Galeria MarlO „na zapleczu” ul. komuny paryskiej 96

PIoTR gaRDECKI MALARSTWO
www.flickr.com/photos/pgardecki/
Finisaż 14 kwietnia, godz 18.00-21.00 

księgarnio-kawiarnia-Vegedajnia nalanda, pl. kościuszki 12
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göTZ DIER gaR TEn
PO KAZ SLAJ DóW

+ wy sta wa ME TRO PO LIS
W ra mach pro jek tu od bę dzie
się cykl 8. spo tkań z uzna ny -
mi fo to gra fa mi z Pol ski i Nie miec, któ rzy nie tyl ko za pre zen -
tu ją swo je pra ce, ale m.in. pod czas spo tkań i wy kła dów
po dzie lą się swo imi za wo do wy mi i ar ty stycz ny mi do świad -
cze nia mi w dzie dzi nie fo to gra fii. Za pro sze ni ar ty ści – fo to -
gra fi cy są czo ło wy mi przed sta wi cie la mi swo jej dzie dzi ny,
a spo tka nie z ni mi to zna ko mi ta oka zja, by spoj rzeć na sztu -
kę fo to gra fii z dwóch per spek tyw – pol skiej i nie miec kiej.
28 kwiet nia, godz. 18.00, Dom Edy ty ste in, ul no wo wiej ska 38

an na WI DaW SKa -DĘB SKa
Ab sol went ka Pań stwo we go Ogni ska Kul tu ry Pla stycz nej we
Wro cła wiu. Upra wia ma lar stwo olej ne, głów nie pej za że
i kwia ty. Na le ży do Gru py Pla stycz nej Nad Pral nią. Ma w swo -
im do rob ku twór czym udział w wie lu kon kur sach, na któ rych
otrzy my wa ła na gro dy i wy róż nie nia (m.in. na X, XI i XII Ogól -
no pol skim Kon kur sie Ama tor skiej Twór czo ści Pla stycz nej
– EKO 91, 92 i 93). Swo je pra ce pre zen to wa ła na wie lu wy -
sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych. Na spo tka niu pro mo -
wać bę dzie naj now szy to mik wier szy pt. Ścież ki ży cia.
27 kwietnia, g. 18.00, ODŚ rO -kUź ni ki, ul. sar bi now ska 21

1. BIEn na LE SZTU KI MŁo DE go WRo CŁa WIa
Ga le ria Im pArt za pra sza mło dych ar ty stów wro cław skich
do kon kur su. Ter min zgło sze nia: 15 kwiet nia 2011.
Ogło sze nie wy ni ków i wer ni saż: 6 ma ja 2011
Na gro dy: 2000 zł oraz wy sta wa in dy wi du al na w ga le rii
Im pArt przy CS Impart, ul. Mazowiecka 17
re gu la min i karta zgłoszenia: http//im part.art.pl/ak tu al nosci
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Sa Lo nIK TRZECH MUZ
po nie dzia łek, 4 kwiet nia, godz. 18.00 (do 29.04)

ELŻ BIE TA ZA KRZEW SKA – otwar cie wy sta wy prac pla stycz -
nych pt. Kon tra sty. Wer ni saż po łą czo ny z wie czo rem au tor -
skim, SŁA WO MI RA ZA KRZEW SKIE GO, któ ry pro mo wać
bę dzie de biu tanc ki to mik po ezji pt. Po sze rza nie prze strze ni. 

pią tek, 8 kwiet nia, godz. 18.00
Bóg – ho nor – Oj czy zna. pa Mię Ta My... Pro mo cja dru -
giej An to lo gii wier szy po świę co nych Ka ta stro fie Smo leń -
skiej 10.04.2010 r. W pro gra mie wie czo ru kon cert
w wy ko na niu uczniów wro cław skich szkół mu zycz nych.

po nie dzia łek, 11 kwiet nia, godz. 18.00
SA LO NI KO WE WARSZ TA TY LI TE RAC KIE

po nie dzia łek, 18 kwiet nia, godz. 18.00
al FrED kaM pa – wie czór au tor ski pt. CZŁO WIEK
– WSZYST KO I NIC. Opra wę mu zycz ną za pew nia ją je go cór -
ka Ka ta rzy na i wnucz ka Gra ży na, (gi ta ra i śpiew).
sa lo nik Trzech Muz, pn -wt -pt, godz. 16-20.00, ul. za wal na 7 

UMOcz war Gi w ka MiE niU
KRY STY NA RO DOW SKA

Jest�to�książ�ka�po pro�stu�oso�-
bi�sta,�na któ�rą�zło�ży�ły�się�prze�-
kła�dy�z prze�szło�trzy�dzie�stu�lat.
Ba�zu�ją�ca�na od�kry�ciach,�wy�bo�-
rach�i mniej�lub�bar�dziej�uda�-
nych� pró�bach� wy�do�by�cia
bla�sku�i od�cie�ni�po�etyc�kiej�pol�-
sz�czy�zny� z utwo�rów�po�etów,
przy�na�leż�nych�od�le�głej�od na�-
szej�stre�fie�kul�tu�ro�wej.�Na ile�ta
stre�fa�jest�nam�'ob�ca',�a na ile
'swoj�ska'?�Już�sam�wy�bór�au�-
to�rów�i tek�stów�od�po�wia�da�po�-
śred�nio�na to�py�ta�nie – pi sze
w sło wie wstęp nym Kry sty -
na Ro dow ska.

BiU rO li TE rac kiE

TysiĄc laT 
DOBrych MODliTw

YIYUN LI
De biu tanc ki zbiór opo wia -
dań ame ry kań skiej pi sar ki
chiń skie go po cho dze nia Yiy -
un Li po ka zu je, jak hi sto ria,
kul tu ra i mi to lo gia spla ta ją
się – przy pad kiem, a mo że
z nie uchron ną ko niecz no -
ścią – two rząc oso bo wość
czło wie ka i kształ tu jąc je go
los – od tęt nią ce go ży ciem
Pe ki nu przez gwar ne uli ce
Chi ca go do ja ło wych pust -
ko wi Mongolii.
Seria: PROZA ŚWIATA

wyDawnicTwO czarnE

16. PoRT WRo CŁaW 8-10 KWIET NIA 2011
Ingmāra Ba lo de (Ło twa), San na Karlström (Fin la dia), Elż -
bie ta Le ese (Da nia), José Ángel Ley va (Mek syk), Edu ar -
do Li zal de (Mek syk), Mi cha el Lon gley (Ir lan dia), Am bar Past
(Mek syk), Brian Pat ten (An glia), Ana Pe pel nik (Sło wie nia),
Zoë Sko ul ding (Wa lia) i Si gurbjörg Thra star dót tir (Is lan dia). 
Tak wy glą da li sta za gra nicz nych go ści fe sti wa lu or ga ni -
zo wa ne go przez Biu ro Li te rac kie.

MI CHA EL LON GLEY W POL SCE! 
Na kła dem Biu ra Li te rac kie go uka za ła się książ ka
„Od kwiet nia do kwiet nia”, dru gi zbiór po ezji Mi cha ela
Lon gleya – z tłu ma cze nia mi Pio tra Som me ra. Po eta
uświet ni pre mie rę książ ki, przy jeż dża jąc na Port Wro cław.

9 kwiet nia, godz. 19.00, stu dio na Gro bli
JOSé ÁNGEL LEY VA / AM BAR PAST / EDU AR DO LI ZAL DE
Wie czór au tor ski z oka zji wy da nia jed nej z naj waż niej -
szych książ ko wych pre mier te go ro ku. Li czą cy po -
nad sześć set stron zbiór pt. Umocz war gi w ka mie niu. 

10 kwiet nia, godz. 18.00 stu dio na Gro bli

MDK ŚRÓD MIE ŚCIE ul. DU BO IS 5, tel. 71 329 95 31
1 kwiet nia, godz. 10.00 

X Fe sti wal Sa ty ry i Hu mo ru SA TY RY KIA DA 2011 oraz wy -
sta wa po kon kur so wa ka ry ka tu ry i ry sun ku SA TY RYS 2011

6 kwiet nia, godz. 12.00 (do 20.04)
ZWIE RZA KI Z KART NA SZYCH KSIą ŻEK wy sta wa

11 kwiet niaa, godz. 16.00
WARSZ TA TY PI SAN KAR SKIE. Wstęp wol ny!

16 kwiet nia, godz. 10.00 (www. ilu zja. pop. pl)
XI OGóL NO POL SKIE WARSZ TA TY ILU ZJO NI STYCZ NE

9 kwiet nia, godz. 11.00
GI TAR KA 2010 – kon cert ze spo łów gi ta ro wowych z MDK
Krzy ki; Śród mie ście, Cen trum Edu ka cji Kul tu ral nej Dzie -
ci i Mło dzie ży; Fa brycz na. Wstęp wol ny!

28 kwiet nia, godz. 12.00, (do 28.05)
STWO RY MI TYCZ NE, ISTO TY Z LE GEND, BA ŚNI I SNóW
Wer ni saż wo je wódz kiej wy sta wy po kon kur so wej.

WIEL KIE Ja Jo TWO RZY MY EFEK TOW NE PI SAN KI
MDK „Fa brycz na” za pra sza na warsz ta ty two rze nia wie -
eel kich pi sa nek dzie ci od 7 lat wraz z ro dzi ca mi. Od bę dą
się 2 spo tka nia: na pierw szym (11.04) wy ko na my ba zę
pi san ki, na dru gim (14.04) bę dzie my jaj ko ozda biać. Pro -
wa dze nie: Elż bie ta Kan da, ar tyst ka -pa sjo nat ka. Za pi sy tyl -
ko pod nr tel. 71/783-63-85 Udział jest bez płat ny!

11 i 14 kwiet nia, godz. 16.30
MDk Fa brycz na, ul. ze mska 16a, no wy Dwór.

Trwa ją przy go to wa nia do V
edy cji pro jek tu, któ re go ce -

lem jest pro mo wa nie praw czło wie ka i za po bie ga nie prze -
ja wom dys kry mi na cji wo bec mniej szo ści. Po raz pierw szy
or ga ni za to rzy stwa rza ją moż li wość wy ty po wa nia ocze ki -
wa nych Ży wych Ksią żek, a tak że zgło sze nia wła snych pro -
po zy cji. Za pra sza my do wy peł nie nia an kie ty:
www.zy wa bi blio te ka.pl; www.me dia te ka.bi blio te ka.wroc.pl

UnI vER Sy TET ŚWIa Ta
2 kwiet nia, godz. 11.15 i 12.45 (3-5 lat)
PO DRóŻ DO KRA INY BA JEK I LE GEND
Mu zeum Ar chi die ce zjal ne (+4zł/dziec ko)
9 kwiet nia, godz. 11.15 (6-12 lat)
RY CE RZE KON TRA SA MU RA JE
Mu zeum Mi li ta riów Ar se nał (+5zł/dziec ko)
10 kwiet nia, godz. 11.15 i 12.45 (3-5 lat)
JAK KRE CIK PO SZU KI WAŁ WIO SNY
Mu zeum Ar chi tek tu ry (+5zł/dziec ko)

re zerwacja tel. 511 132 287; 
1 godz.10 zł. ro dzi ce wstęp wolny!

!ywa Biblioteka to projekt edukacyjny, którego celem jest 
promowanie praw cz!owieka i zapobieganie przejawom dyskryminacji wobec 
mniejszo"ci. 

#ywa Biblioteka to miejsce-szansa na spotkanie tych, którzy s$ stawiani z 
boku, ze wzgl%du na swój zawód, pochodzenie, kolor skóry, orientacj%, 
wyznanie.

Wierzymy, &e najskuteczniejsz$ form$ przeciwdzia!ania uprzedzeniom jest 
bezpo"rednie spotkanie z inno"ci$.

#ywa Biblioteka jest miejscem, gdzie reprezentantów dyskryminowanych grup 
mo&na zaprosi' do  indywidualnej rozmowy w celu zweryfikowania swoich 
pogl$dów i poszerzenia wiedzy. Czytelnicy, którzy decyduj$ si% na udzia! w 
projekcie, mog$ wypo&yczy' jedn$ z Ksi$&ek na 30-minutow$ rozmow%.

5 LAT !ywej Biblioteki we Wroc"awiu

Ka&da edycja projektu we Wroc!awiu anga&uje ok. 20 osób-Ksi$&ek o 
ró&norodnych tytu!ach: Antyfacet, Arab, Ateista, Azjata, By!y Bezdomny, By!y 
Wi%zie(, By!y Kibol, Gej, Katolik, Lesbijka, Niemiec, Muzu!manin, Muzu!manka, 

Osoba Ciemnoskóra, Osoba Nies!ysz$ca, Osoba Niewidz$ca, Osoba Niskiego 
Wzrostu, Rom, Rodzic Dziecka Niepe!nosprawnego, Policjant, Protestant, 

Trze)wy Alkoholik, Uchod)ca, Ukrainiec, Zakonnica, Zakonnik, #yd. 

Dotychczasowymi bestsellerami byli: Muzu!manin, Trze)wy Alkoholik i Lesbijka.

Co roku #yw$ Bibliotek% odwiedza ponad 600 osób, rejestrujemy ponad 400 
wypo&ycze(  #ywych Ksi$&ek. Wroc!awska #ywa Biblioteka jest najwi%ksz$ i 
najbardziej regularnie odbywaj$c$ si% tego typu bibliotek$ w Polsce.

Jak pokazuj$ raporty z #ywej Biblioteki 1/4 osób po rozmowie z Ksi$&k$ zmienia 
pogl$dy i postawy wobec grup mniejszo"ciowych.

***

Nast%pna #ywa Biblioteka odb%dzie si% w dniach 10-11/06/2011 w Mediatece.

Organizatorzy:

Dom Spotka( im. Angelusa Silesiusa - www.silesius.org.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - Mediateka www.mediateka.biblioteka.wroc.pl

Kontakt:

Dorota Mo!ody(ska-Küntzel – koordynatorka projektu
dorota@incontro-training.org
tel. 0 668 17 80 90

Strona internetowa projektu: www.zywabiblioteka.pl

INFORMACJE DLA MEDIALNYCH I HONOROWYCH 
PATRONÓW PROJEKTU

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            

       
       

          
         

      

       
         

          

          
        

        

       
       

          
        

            



DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I M . T A D E U S Z A M I K U L S K I E G O W E W R O C Ł A W I U
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws

GGEE  NNEE  AALLOO  GGIICCZZ  NNEE  PPEE  RREE  GGRRYY  NNAA  CCJJEE
ZZ MMII  ŁŁOO  SSZZAA  MMII
6 kwiet nia, godz. 16.00, Czy tel nia, II pię tro
Pre lek cja po świę co na po cho dze niu na zwi ska Mi łosz,
któ rą wy gło si ge ne alog Grze gorz Men dy ka, pre zes
Ślą skie go To wa rzy stwa Ge ne alo gicz ne go. W spo tka -
niu we zmą udział no szą cy na zwi sko Mi łosz miesz -
kań cy Wro cła wia i oko lic. Wstęp wol ny!

AAFFRRYY  KKAA  KKAA  ZZII  KKAA
5 kwiet nia, godz. 17.00
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów
Spo tka nie z Łu ka szem Wierz -
bic kim, po dróż ni kiem, re dak -
to rem, au to rem książ ki
Afry ka Ka zi ka, w któ rej
przed sta wił mło dym czy tel ni -
kom po stać przed wo jen ne go
po dróż ni ka Ka zi mie rza No wa ka, któ ry ja ko pierw -
szy na świe cie czło wiek prze mie rzył Afry kę z pół no -
cy na po łu dnie i z po wro tem, m.in. na ro we rze
i ka ja ku, pie szo i kon no. Spo tka nie z Łu ka szem
Wierz bic kim jest skie ro wa ne do dzie ci i mło dzie ży,
ale ma cha rak ter otwar ty. Wstęp wol ny!

WWIIEE  CCZZÓÓRR  AAUU  TTOORR  SSKKII  HHAANN  NNYY  CCYY  GGLLEERR
7 kwiet nia, godz. 18.00, Ame ri can Cor ner, II pię tro
Spo tka nie z pro za icz ką i tłu macz ką, au tor ką po pu -
lar nej try lo gii – Tryb wa run ko wy, De kli na cja mę -
ska/żeń ska i Przy szły nie do ko na ny – re pre zen tu je nurt
po pu lar nej pro zy dla ko biet, choć jej po wie ści czy ta -

ją tak że męż czyź ni. W jej
pi sar stwie spo ty ka ją się ro -
man tyzm Da niel le Ste el,
sen sa cja à la Jac kie Col lins
i seks w sty lu Jil ly Co oper.
Wstęp wol ny!

KKIIMM  BBĘĘ  DDĘĘ,,  GGDDYY  DDOO  RROO  SSNNĘĘ
8 kwiet nia, godz. 17.00, Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów
Dla dzie ci w wie ku 4-6 lat – spo tka nie z eko rol ni kiem. 

SSZZKKOO  ŁŁAA  PPRRZZEE  TTRRWWAA  NNIIAA  –– WWAARRSSZZ  TTAA  TTYY
9 kwiet nia, godz. 12.30, Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów
Cykl „In spi ra cja – eks pe ry ment – za ba wa”
Za ję cia dla gim na zja li stów po pro wa dzi Alek san dra
Hry cyk. Za pi sy od 28 mar ca (tel. 71 33-52-217).

DDYYSS  KKUU  SSYYJJ  NNYY  KKLLUUBB  MMUU  ZZYY  KKII II FFIILL  MMUU
13 kwiet nia, godz. 16.00, Czy tel nia
„Eu fo ria” Iwa na Wy ry pa je wa.

DDKKKK  DDLLAA  DDOO  RROO  SSŁŁYYCCHH
13 kwiet nia, godz. 16.00, Bi blio te ka Nie miec ka

„Fau sta” Kry sty ny Ko fty.

BBII  BBLLIIOO  TTEECCZZ  NNAA  AAKKAA  DDEE  MMIIAA  MMAA  LLUU  CCHHAA
28 kwiet nia, godz. 17.00, Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów
Kil ka dźwię ków o trój ką cie – dla dzie ci do 4 ro ku ży cia.

AAKKAA  DDEE  MMIIAA  ZZDDRROO  WWEE  GGOO  SSEE  NNIIOO  RRAA
20 kwiet nia, godz. 16.00, Czy tel nia
Spo tka nie ze spe cja li stą la ryn go lo giem, prof. dr hab.
Lu cy ną Po śpiech, któ ra wy gło si wy kład na te mat dia -
gno sty ki i le cze nia za pa leń za tok przy no so wych
zgod nie z ak tu al nym sta nem wie dzy. Wstęp wol ny!

BBOO  ŻŻEE  MMŁŁYY  NNYY
KKrrzzyy  żżee  ii kkaa  pplliicczz  kkii  pprrzzyy  ddrroożż  nnee
nnaa ppoo  ggrraa  nnii  cczzuu  kkuu  ddooww  sskkoo  --nnaa  --
cchhooddzz  kkiimm 12-27 kwiet nia
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Pre zen to wa ne na wy sta wie fo to -
gra He po nad 200 obiek tów ma łej
ar chi tek tu ry sa kral nej wy ko nał ks.
Ta de usz Fi tych z Ku do wy Zdro ju.
Eks po zy cja obej mu je tak że map -
-ki, wy kre sy, świa dec twa i syn te zy
hi sto rycz no -kul tu ro we).
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aL TER go DZI na 
AU DY CJA SPO ŁECZ NIE ZA AN GA ŻO WA NA

W Al ter go dzi nie, pre zen tu je my Al ter -Ser wis, czy li prze -
gląd wy da rzeń kra jo wych i mię dzy na ro do wych ostat nie -
go ty go dnia, wi dzia nych z per spek ty wy ru chów
spo łecz nych, kry tycz nych wo bec po li ty ki głów ne go nur -
tu. W au dy cji gra my też mu zy kę ar ty stów i ar ty stek za an -
ga żo wa nych spo łecz nie i po li tycz nie.
Słu chaj cie nas w każ dą śro dę o godz. 22.00 w dzia ła ją -
cym przy Po li tech ni ce Wro cław skiej Aka de mic kim Ra diu
LUZ, we wro cła wiu na 91,6 FM oraz na ca łym świe cie
w In ter ne cie (www.ra dio luz.pwr.wroc.pl).

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”
2 kwiet nia, g. 7.00 – *Świe ra dów – Wleń
3 kwiet nia, g. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka -
nie przy po mni ku hr. Aleksandra Fre dry
9 kwiet nia, g. 7.00 – *Na chod i oko li ce (Cze chy)
10 kwiet nia, g. 7.40 – *Ślę ża (Dw. Centr. PKS)
14 kwiet nia, g. 15.30 – Spo tka nie klu bo we w ka mie -
nicz ce „Mał go sia” – ul. Od rzań ska 39
25 kwiet nia, g. 7.00 – „Ślę ża Wiel ka noc na”
30 kwiet nia, g. 7.00 – *Łu ży ce: Ma rien thal – Baut zen
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. *Prze wod nik cze ka

aR TUR an DRUS WIECZóR AUTORSKI
Spo tka nie z jed ną z naj więk szych gwiazd pol skie go ka ba -
re tu, czło wie kiem re ne san su – kon fe ran sje rem, au to rem
ksią żek, słu cho wisk ra dio wych, ak to rem, tek ścia rzem,
kom po zy to rem, pio sen ka rzem. Pań stwa go ściem bę dzie
cie szą cy się od lat ogrom ną sym pa tią Ar tur An drus. 

8 kwiet nia,godz. 18.00, Bi blio teka pOD pE Ga zEM
OlE Śni ca, ul. F. kle eber ga 4 – bu dy nek sp nr 6

na Lan Da WY BRA NE ZDA RZE NIA
1 kwiet nia – pią tek, godz 18.30-19.30

KON CERT GON GóW I MIS TY BE TAŃ SKICH. Lecz ni cza
ką piel w dźwię kach w wy ko na niu Aga ty Bia ło szew skiej.

1-2 kwiet nia – pią tek i so bo ta
WARSZ TA TY TAN TRYCZ NE (tan tra.pl; alay atan tra.pl)
Warsz tat dla sin gli i związ ków. 165zł/oso ba, pa ry 280zł.
Za pi sy: be ata@vir tu.com.pl; tel. 519 103 202

4 kwiet nia, po nie dzia łek, godz 18.00 
SPO TKA NIE Z PO EZJą EWY SON NEN BERG (son nen berg.pl)

5 kwiet nia, wto rek, godz 18.00 
Pro jek cja fil mu JE DZE NIE MA ZNA CZE NIE i roz po czę cie
cy klu spo tkań o świa do mym się ga niu po lo kal ne zdro we
pro duk ty. WY KŁAD pt. Li gna ny lnia ne dla zdro wia i uro dy.

Śro dy: 6, 13, 21, 27 kwiet nia, od godz. 18 do 20
PRZE MIA NY – za ję cia EWY ŚWI TOŃ łą czą im pro wi za cje
ta necz ne Li ving Dan ce Form z sys te mem ko mu ni ka cyj -
nym Po ro zu mie nie Bez Prze mo cy Mar shal la Ro sen ber -
ga. 20 zł, ewa@kio skru chu.com.pl; tel. 693 603 643 

nie dzie le: 3, 10, 17 kwiet nia, g. 10.30-13.30 i 16.30-19.30
YOGA IN TE GRAL NA (www.ay ury oga.pl)
Warsz ta ty pro wa dzi JO LA LE NART (Shi kha), co ach Shri
Vi vek Yogi In te gral ne ji Ma sa żu Ay urve dyj skie go. 120zł/os.

14 kwiet nia godz 18.00-21.00 
FI NI SAŻ wy sta wy ma lar stwa Pio tra Gar dec kie go

16-17 kwiet nia, godz. 12.30-18.00
RO BERT BO REK BO ROW SKI – BI ŻU TE RIA DA
... za pra szam na eks plo ra cję sta rej wa liz ki z rze cza mi za krę -
co ny mi. Pa sjo nu je mnie two rze nie przede wszyst kim z MA -
TE RIA ŁóW ZBĘD NYCH na szej cy wi li za cji, i ka wał ków
na tu ry zna le zio nych po dro dze...

17 kwiet nia, nie dzie la, 10.30 i 12.30
BAJ KI CZY TAJ KI z Lesz kiem Gór skim i Mar ci nem Bed na -
rzem, w któ rych dzie ci są nie tyl ko wi dza mi. Wstęp 10 zł

18 kwiet nia, po nie dzia łek, godz 17.30
PO CZUJ SIĘ DO BRZE ZE SWO IM CIA ŁEM dzię ki od ży -
wia niu wg 5-ciu prze mian. Spo tka nie i mi ni warsz tat wo -
kół no wej książ ki BAR BA RY TE ME LIN. Wstęp wol ny!

21 kwiet nia, czwar tek, godz. 20.00
CZY TAN KI DLA DO RO SŁYCH

22 kwiet nia, 18.00, pią tek, 
Pro jek cja fil mu pt. NA RO DZI NY JA KIE ZNA MY
Naj bar dziej głę bo ki i ob szer ny prze wod ni k na tu ral nych
na ro dzin w świe cie. (www.shan ta la.pl/ma ma/baw ki.html)

28 kwiet nia, czwar tek, godz. 18.00
SE NE GAL 2011 – slaj dy, mu zy ka, tań ce, de gu sta cja
oraz wer ni saż wy sta wy fo to gra fii z po dró ży Be aty Ve tu la ni

księgarnio-kawiarna-Vegedajnia nalanDa
plac kościuszki 12. in fo: tel. 696 350 815; www.nalanda.pl
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Da RIUSZ Do LIŃ SKI
PRZY CZY NY I KON SE KWEN CJE LUDZ KIEJ BEZ RE FLEK SYJ NO ŚCI
Choć czło wiek sam so bie przy znał dum ne mia no SA PIENS,
za dzi wia ją co czę sto za cho wu je się bez myśl nie i bez re flek -
syj nie. Wy kład po świę co ny bę dzie omó wie niu ba dań z te go
za kre su. Szcze gól nie kon se kwen cjom bez re flek syj no ści
w ob sza rach edu ka cji i zdro wia.
prof. dr hab. Da riusz Do liń ski – Dzie kan Szko ły Wyż szej
Psy cho lo gii Spo łecz nej Wy działu Za miej sco we go we Wro -
cła wiu, zna ny w Pol sce i za gra ni cą psy cho log spo łecz ny.
Pro wa dzą ca spo tka nie: dr Da nu ta Bo cheń ska, Wy dział Za -
miej sco wy SWPS we Wro cła wiu. Wstęp wol ny!

14 kwiet nia, godz. 19.00, ck zamek,pl. Świętojański 1

W nIE USTan nyM RU CHU LO DOW CE
Wy kład pro wa dzi dr Agniesz ka La to cha, UWr., In sty tut Geo -
gra fii i Roz wo ju Re gio nal ne go. W ko lej nej po pu lar no nau ko -
wej pre lek cji z cy klu: „Zro zu mieć Zie mię” przyj rzy my się
funk cjo no wa niu lo dow ców i lą do lo dów.

13 kwietnia, godz. 18.00 klub ŚOw, ul. pretficza 24



Jarmark Ekologiczny
9–22 kwietnia 2011

skwer koło św. Marii Magdaleny

Organizator Patroni honorowi Partnerzy i sponsorzy Patroni medialni

więcej informacji: www.ekojarmark.pl

Wy-Twórczość 
Festiwal Rzemiosła Ludowego i Artystycznego 

– 10.04 i 16/17.04 (zapisy na warsztaty www.flafi.org.pl)

Dr Bike napraw swój rower z Wrocławską Inicjawywą Rowerową 

– 9/10 i 16/17.04

Film Rytmy Natury w Dolinie Baryczy
spotkanie z autorem zdjęć Arturem Homanem 

– 16.04, godz. 18.00, katedra św. Marii Magdaleny

SPLOT Szewska, kulturalne rozplatanie ulicy Szewskiej
– 16/17.04

ZONKW Zamień Odpady na Kulturalne Wypady 

– 09.04, godz. 12.00

Biuro Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego Wrocławia

Parafia 
św. Marii Magdaleny



Filmfestival      14. - 20. April 2011       Berlin



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

MIĘDZY NAMI

ERRATUM

ZWYCZAJNA HISTORIA

KWIECIEŃ 2011

· 4.04 DKF: „Niebo nad Berlinem” (W. Wenders)
· 7.04 MovieWro: „Dzień chleba” i „Artel”
· 9-12.04 Filmowa Rewizyta Krzysztofa Zanussiego
· 11.04 DKF: „Stalker” (A. Tarkowski)
· 14.04 MovieWro: „Warszawa do wzięcia”
· 18.04 DKF: „Przepowiednia” (L. Alcoriza)
· 28.04 MovieWro: „Jeden dzień w PRL”
· 29.04-5.05 Lato Filmów
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afD „Mo vieW ro”
NO WE RO SYJ SKIE KI NO DO KU MEN TAL NE 

Tym ra zem dwa fil my w trak cie jed ne go wie czo ru. W do -
dat ku są to naj cie kaw sze do ko na nia dwóch wy bit nych ro -
syj skich do ku men ta li stów two rzą cych współ cze śnie: „Dzień
chle ba” Sier gie ja Dwor ce wo ja i „Ar tel” Sier gie ja Łoź ni cy.
Oby dwaj fil mow cy spo ty ka ją się w Pol sce z en tu zja stycz -
nym przy ję ciem, ale jed no cze śnie ich do ko na nia nie są
w na szym kra ju zna ne szer szej pu blicz no ści. Po se an sie,
jak zwy kle, cze ka nas dys ku sja, w tym przy pad ku do ty czą -
ca współ cze snej do ku men ta li sty ki ro syj skiej, któ rą po pro -
wa dzi kry tyk fil mo wy Bła żej Hrap ko wicz, a udział po twier dził
już Mi ko łaj Jaz don, teo re tyk fil mu, spe cja li sta od ki na do ku -
men tal ne go oraz dzien ni karz fil mo wy Mi chał Bie law ski.

7 kwiet nia, godz. 19.00. Bilet: 10 zł

WAR SZA WA DO WZIĘ CIA
14 kwiet nia po wra ca my do bar dzo lu bia ne go przez pu blicz -
ność cy klu „do ku ment_pl”. Po ka za ny zo sta nie film „War -
sza wa do wzię cia”, na gro dzo ny na ubie gło rocz nym
Kra kow skim Fe sti wa lu Fil mo wym do ku ment opo wia da ją cy
o ko bie tach z pro win cji, któ re pró bu ją swo je go szczę ścia
w sto li cy. Po pro jek cji od bę dzie się spo tka nie z re ży ser ka -
mi fil mu: Ka ro li ną Bie law ską i Ju lią Rusz kie wicz, któ re po -
pro wa dzi pro mo tor kul tu ry fil mo wej Bar tosz So la re wicz.

14 kwiet nia, godz. 19.00. Bilet: 10 zł
ki no war sza wa – sa la nOT, ul pił sud skie go 74

nIE DZIEL nE Po Ran KI fIL Mo WE
EDY CJA WIO SNA do 5 czerw ca 2011

Pre zen ta cje fil mów ani mo wa nych w cy klu Przed szko le Me -
diów. Wszyst kie nie dzie le, za wsze o 12.30, wstęp wol ny!

cs wrO, ul. widok 7 (www.wro cen ter.pl)

PRZE gLąD KI na fRan CU SKo JĘ ZyCZ nE go
Wer sja ory gi nal na fran cu ska, na pi sy pol skie

FIL MY LUK SEM BUR SKIE – 2 kwiet nia godz. 17.00
„Uchy la ją cy się od służ by” (Re frac ta ire)
reż. N. Ste il, fa bu lar ny 2009
godz. 19.00 „Do peł na” (Ple in d’es sen ce)
reż. G. Mersch film do ku men tal ny 2007, 57 min.
godz. 20.00 „Czer wo ny most” (Le Pont ro uge)
reż. G. Me rach, film dok., 1991, 21 min.

FIL MY SZWAJ CAR SKIE – 3 kwiet nia, godz. 17.00 
„Wy zwo le nie” (Décha înées)
reż. Ray mond Vo uil la moz, fa bu lar ny 2003
godz. 19.00 „Mło dy czło wiek” (Jeu ne Homm me)
reż. Ch. Schaub, fa bu lar ny 2004, 98 min. 

cen trum Edu ka cji kul tu ral nej Dzie ci i Mło dzie ży
ul. koł łą ta ja 20

® 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@cjg.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.




