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FILHARMONIA WROCŁAWSKA

WAŁBRZYCH ul. SŁOWACKIEGO 4, tel. 74 842 28 93
Dyrektor Naczelny i Artystyczny – JERZY KOSEK
6 stycznia, godz. 19.00
7 stycznia, godz. 18.00
Koncert noworoczny „w KrAInIe wALcA”
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Warcisław Kunc
solistka: Karina Skrzeszewska (sopran)
Program: E. Waldteufel: Walc „Łyżwiarze”; Ch. Gounod: Aria z klejnotami z opery „Faust”; H. Berlioz: Walc
z Symfonii fantastycznej; P. Czajkowski: Walc kwiatów
z „Dziadek do orzechów”
M. Ravel: La Valse
J. Strauss: Walc „Odgłosy wiosny”
L. Różycki: Walc Caton z opery „Casanowa”
G. Puccini: Walc Musetty z opery „Cyganeria”
Ch. Gounod: Walc Julii z opery „Romeo i Julia”
13 stycznia, godz. 19.00
Orkiestra Kameralna Filharmonii Sudeckiej
Dyrygent: Małgorzata Sapiecha-Muzioł
Soliści: Anna Osowska (skrzypce)
Dorota Graca – Sztajnic (skrzypce)
Tomasz Kulisiewicz (skrzypce)
Sylwia Waindok (flet)
Dariusz Piechowiak (puzon)
Wojciech Kud (wiolonczela)
Program: J. S. Bach: III Koncert brandenburski; G. F.
Haendel: Koncert na obój i orkiestrę (transkrypcja
na puzon); J. Haydn: Koncert wiolonczelowy D – dur
J. S. Bach: Koncert d – moll na dwoje skrzypiec i orkiestrę; J. S. Bach: V Koncert brandenburski
20 stycznia, godz. 19.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jerzy Kosek
solista:Vad im Brodsky (skrzypce)
Program: „The Beatles” symfonicznie.

ul. Marszałka J. PIŁSUDKIEGO 19
6.01.2012 – Piątek, godz. 18.00
WIECZóR KOLęD
SPIRITUALS SINGERS BAND
7.01.2012 – Sobota, godz. 18.00
JACEK KASPSZYK – DYRYGENT
JAKUB JAKOWICZ – SKRZYPCE
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej
W. Lutosławski – Łańcuch II; L. Boccherini / L. Berio – Ritirata notturna di Madrid; M. Ravel – Alborada del gracioso, La Valse, Valses
nobles et sentimentales; L. Bernstein – Uwertura do opery Kandyd

8.01.2012 – niedziela, godz. 16.00 i 19.00
WALCE WIEDEńSKIE
ZBIGNIEW SZUFŁAT – prowadzenie
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum
J. Strauss, A. Loehr, P. Hindemith, A. Ferraris, R. Steczyński, B. Arbad

14.01.2012 – Sobota, godz. 18.00
RADOSŁAW PUJANEK – skrzypce; Agata Szymczewska
– skrzypce; Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka; Marcin
Zdunik – wiolonczela; Marcin Sikorski – fortepian
G. Bacewicz – Duety na dwoje skrzypiec; M. Markowicz – Duety
ze zbioru Jako-witz; W. Lutosławski – Bukoliki na altówkę i wiolonczelę; G. Mahler – Kwartet fortepianowy a-moll; J. Brahms
– Kwintet fortepianowy f-moll op. 34

20.01.2012 – Piątek, godz. 19.00
VLADIMIR KIRADJIEV – dyrygent
LUDMIL ANGELOV – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej
C. Debussy – Iberia; G. Gershwin – Koncert fortepianowy F-dur

21 i 22.01.2012 – Sobota i niedziela, godz. 18.00
KONCERTY NOWOROCZNE
ERNST KOVACIC – dyrygent
Neue Wiener Concert Schrammeln
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum
J. Strauss; A. Kukelka; B. Bartók; A. Dvořák; A. Strohmayer; P. Havlicek

22.01.2012 – nd, godz. 18.00 – oratorium Marianum
KATARZYNA DROGOSZ – pianoforte
SOLIśCI WROCŁAWSKIEJ ORKIESTRY BAROKOWEJ:
Jana Semerádová – flet; Zbigniew Pilch – skrzypce;
Adam Pastuszka – skrzypce; Dominik Dębski – altówka;
Jarosław Thiel – wiolonczela
W. A. Mozart; L. van Beethoven; J. Haydn

27.01.2012 – Piątek, godz. 19.00
AGNIESZKA FRANKóW-ŻELAZNY – dyrygent
MALWINA LIPIEC – harfa
Chór Filharmonii Wrocławskiej
P. Eben; S. Paulus; C.A.P. Cornelius; M. Chandler; B. Chilcott; J. Rutter

Vadim Brodsky

28.01.12 Sobota, godz. 18.00
Koncert karnawałowy „Z chórem po świecie”
AGNIESZKA FRANKóW-ŻELAZNY – dyrygent
Chór Kameralny Akademii Medycznej
29.01.2012 – niedziela, godz. 18.00
OD HABANERY DO TANGA
CHRISTIAN DANOWICZ – prowadzenie
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum
G. Bizet, C. Saint-Saëns, P. Sarasate

EWA MICHNIK
ZAPRASZA
STYCZEŃ 2012
1nd1700 ZEMSTANIETOPERZA JOhANNSTRAuSS
6pt1900 ZEMSTANIETOPERZA JOhANNSTRAuSS

Nowy Rok Opera Wrocławska
rozpoczyna spektaklami „Zemsta
nietoperza” Johanna Straussa.
Mam nadzieję, że operetka
skomponowana przez „króla walca” i od ponad 130
lat urzekająca piękną muzyką wprowadzi naszą publiczność w karnawałowy nastrój.

7so1900 ZEMSTANIETOPERZA JOhANNSTRAuSS
8nd1700 ZEMSTANIETOPERZA JOhANNSTRAuSS
10wt1900 DZIADEKDOORZEChÓW PIOTRCZAJKOWSKI
11śr1100 SID,WąŻ,K TÓRyChCIAłŚPIEWAćMALCOLMFOx
11śr1900 FALSTAFFGIuSEPPEVERDI
12cz1900 hALKASTANISłAWMONIuSZKO
13pt1900 OPOWIEŚCIhOFFMANNAJACquESOFFENBACh
14so1900 WESELEFIGARAWOLFGANGAMADEuSZMOZART
15nd1100 C ZERW ONyKAPTuREK JIříPAuER
15nd1700 C ARMEN GEORGESBIZET
17wt1900 RIGOLETTOGIuSEPPEVERDI
19cz1900 DONG IOVANNIWOLFGANGAMADEuSZMOZART
20pt1900 CyRuLIKSEWILSKIGIOACChINOROSSINI

W styczniu zapraszam do obejrzenia najnowszej pozycji repertuarowej – „Pułapki” Zygmunta Krauzego,
do której libretto – na podstawie dramatu Tadeusza
Różewicza – napisali kompozytor i Grzegorz Jarzyna.
Premiera światowa spektaklu pod kierownictwem
muzycznym Tomasza Szredera i w reżyserii Eweliny
Pietrowiak odbyła się na naszej scenie w grudniu
i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem publiczności, a krytycy uznali ją za najważniejsze wydarzenie
Roku Tadeusza Różewicza.
Ponadto w styczniowym repertuarze umieściliśmy
pozycje cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem
widzów: „Carmen” G. Bizeta, „Cyganeria” G. Pucciniego, „Nabucco”, „Falstaff” i „Rigoletto” G. Verdiego, „Napój miłosny” G. Donizettiego. Do opery
zapraszam także na spotkanie z piękna muzyką
W. A. Mozarta: „Wesele Figara” i „Don Giovanni”.
Zaprezentujemy również zarejestrowane przez TVP
nasze spektakle „Opowieści Hoffmanna” J. Offenbacha i „Borys Godunow” M. Musorgskiego, które miały swoją „premierę” na antenie regionalnej telewizji,
a ich emisja na szklanym ekranie spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem dużej, telewizyjnej widowni.

21so1900 CyGANERIAGIACOMOPuCCINI
22nd1700 PułAPKAZyGMuNTKRAuZE
24wt1100 ALIC JAWKRAINIEC ZARÓ WROBERTChAuLS
24wt1900 NABuCCOGIuSEPPEVERDI
25śr1900 MATKACZARNOSKRZyDłyChSNÓW hANNAKuLENTy

Najmłodszym fanom opery proponujemy obejrzenie
przedstawień: „Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego, „Sid, wąż, który chciał śpiewać” M. Foxa,
„Czerwony kapturek” J. Pauera, „Alicja w krainie czarów” R. Chaulsa.

Ewa Michnik
dyrektor naczelny i artystyczny
Opery Wrocławskiej

26cz1900 BORySGODuNOW MODESTMuSORGSKI
INFORMAC JA I REZERWACJABILETÓW–DziałPromocjii ObsługiWidzów:
tel.: 71 370 88 80;tel./fax: 71 370 88 81
00
S
P
R
Z
EDAŻBILETÓW–Kasaopery,ul.Świdnicka 35:
28so19 NAPÓJMIłOSNyGAETANODONIZETTI
pn-pt: 10.00-19.00,sb: 12.00-19.00,nd: 11.00-17.00
Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze
godzinęprzed spektaklemtel.: 71 370 88 18(przerwa 15.15-15.30)
www.o p er a.wr o claw.p l
27pt1900 KRÓLROGERKAROLSZyMANOWSKI

uLICzNejASeŁKA 6StyCzNIA,gOdz. 11.30–OStRóWtuMSKI

fot. d. Niedźwiecka

fot. A. Niedźwiecki

wrocławski orszak trzech Króli w 2012 roku wyruszy
w Święto objawienia Pańskiego – 6 stycznia o godzinie 11.30 z ostrowa tumskiego.
Uczestnicy i aktorzy spotkają się na Ostrowie Tumskim,
stąd rozpoczną wspólne przejście ulicami miasta. Tutaj
też zostaną rozdane złote korony i śpiewniki z tradycyjnymi kolędami. Trzej Królowie ze swoimi zastępami rycerzy, towarzyszącymi im dworzanami, a także aniołami
i pastuszkami przejdą w atmosferze radosnego kolędowania w kierunku wrocławskiego Rynku. Przemarsz ulicami Piaskową, świętej Katarzyny i Oławską ubarwiony
będzie występami aktorów – król Herod zaprosi na ucztę
na swoim dworze; aniołowie stoczą zwycięską bitwę
z diabłami, a mieszczki i dworzanie umilą atmosferę Orszaku wesołymi okrzykami. Będą też pastuszkowie i kolędnicy z gwiazdą. Na Rynku, przed świętą Rodziną, Trzej
Królowie z towarzyszącym im rycerstwem złożą pokłon
Prawdziwemu Bogu. Uczestników Orszaku pobłogosławi
Ksiądz Biskup. Wszyscy zostaną zaproszeni do wspólnego kolędowania, które poprowadzi dobrze znany wrocławianom zespół – 40 synów i Trzydziestu Wnuków
na Siedemdziesięciu Oślętach!

Orszak Trzech Króli – uliczne jasełka, odbywaja się we
Wrocławiu po raz drugi. Chcielibyśmy, aby w imprezę
włączyli się wszyscy, którzy chcą doświadczyć rodzinnej
atmosfery wspólnego świętowania – zaprasza organizator – Piotr Czekierda. (www.wroclawski.orszak.org)

CApItOLTEATR MUZYCZNY |www.teatr-capitol.pl
6 i 7 stycznia, godz. 20.00
MDŁOść, MNIEZŁOść, MIŁOść
14 i 15 stycznia, godz. 20.00
RZECZE BUDDA CHINASKI
24 i 25 stycznia, godz. 20.00
OJCOM I MATKOM WBREW. PIOSENKI KURTA WEILLA
Mała Scena, ul. Piłsudskiego 72. Bilety: 25zł

12 stycznia, godz. 9.00 i 11.30; 13 – godz. 10.30
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
20 stycznia, godz. 19.00; 21 stycznia, godz. 18.00
22 stycznia, godz. 17.00 – HAIR
cS Impart, ul. Mazowiecka 17

21 stycznia, godz. 20.00 – OPERA SMOCZA
Sala Baletowa, ul. Piłsudskiego 72. Bilety: 15zł

27 stycznia, godz. 19.00; 28 stycznia, godz. 16.00
28 stycznia, godz. 20.00; 29 stycznia, godz. 17.00
FRANKENSTEIN
rctB przy Hali Stulecia, ul. wystawowa 1
Bilety: 49/39/32zł
2 str. » CO JEST GRANE » styczeń 2012

CSIMpARtul. Mazowiecka 17
KALENDARIUM STYCZEń 2012
6 I godz. 9.30 i 12; 7 I godz. 15.00; 9 I godz. 9.30 i 12
ZŁOTA KACZKA – przedstawienie dla dzieci
9 I g. 19.00 Marianna Stuhr i Paulina Mager – wernisaż
13 I godz. 19.00 MARIUSZ LUBOMSKI – koncert
14 I godz. 19.00 KATARZYNA GRONIEC – koncert
17 I godz. 19.00 FEDRA – spektakl
18 I godz. 19.00 FEDRA – spektakl
20 I godz. 18.00; 21 I godz. 18.00
PRZEGLąD dokumentalnych filmów tajwańskich
23 I godz. 19.00; 24 I godz. 19.00
MONOLOGI WAGINY – spektakl
24 I godz. 18.00 ALEKSANDER PORAJ-ŻAKIEL
Spotkanie z mistrzem zen
25 I godz. 19.00 Debiuty jazzowe w Imparcie
Jarek śmietana poleca: OLA TROMBOLA QUINTET
26 I godz. 19.00; 27 I godz. 19.00
LENINGRAD – spektakl muzyczny
28 I godz. 19.00 STANKIEWICZ & HOŁOWNIA – koncert
www.cojestgrane.pl

Stowarzyszenie Prawosławne
im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu
zaprasza na

pod patronatem
Jego Ekscelencji
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa
Najprzewielebniejszego Jeremiasza
Mariana Gołębiewskiego
Prawosławnego Arcybiskupa
Metropolity Wrocławskiego
Wrocławskiego i Szczecińskiego
Księdza
Jego Ekscelencji
Bogdana Skowrońskiego
Biskupa Ryszarda Bogusza
Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej Dziekana Katedry Wrocławskiej
Kościoła Polskokatolickiego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Pani
Lucyny Rojzen-Siedleckiej
P.O. Przewodniczącej Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej
Jego Ekscelencji
Jana Chorostkowskiego
Konsula Honorowego Republiki
Bułgarii we Wrocławiu
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CAPELLA ECUMENICA

wystąpią

dyrygent – Adam Rajczyba
Chór Cerkwi Prawosławnej
Św. Św. Cyryla i Metodego OKTOICH
i Chór Katedry Prawosławnej SINAKSIS
dyrygent – Ks. Protodiakon Grzegorz Cebulski

.

Uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej S-ART
dyrygent – Galina Susłowa

CHÓR MLODZIEZY DIECEZJI
,
,
WROCLAWSKOSZCZECINSKIEJ BLAHODAR

CANTORES MINORES WRATISLAVIENSES

, BOCIANEM
CHÓR SYNAGOGI POD BIALYM

CHÓR AKADEMII MEDYCZNEJ we Wrocławiu

dyrygent – Anna Adrianow

dyrygent – Stanisław Michał Rybarczyk

dyrygent – Piotr Karpeta

dyrygent – Agnieszka Franków-Żelazny

www.cia.wroclaw.pl

ul. SIENKIEWICZA 8a

StyCzeń2012

23 stycznia, godz. 1800•Leszno – Miejski Ośrodek Kultury
24 stycznia, godz. 1800•Kalisz – Centrum Kultury

21 stycznia, godz. 1700•Jelenia Góra – Centrum Kultury
22 stycznia, godz 1800•Lubin – Centrum Kultury Muza

zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje
tel.: 503-166-129

Reżyseria i choreografia spektakli: Ewa Staroń
Występują: Ewa Staroń, Joanna Potkowska, Ula Szukałowska, Kaja Osóbka, Anna Postawka, Natalia Kuźnik
6 stycznia, godz. 20.30 – PIąTKI Z TAńCEM
spektakl Niezależnej Manufaktury Tanecznej (NMT)
KONIUGACJE (historie utkane z materii światła)
Najprawdopodobniej każdy człowiek ma swojego Anioła
Stróża. Nie jest istotne, czy dana osoba jest wierząca.
Aniołów jest zatem nieskończenie wiele. Nie mają formy,
są duchami. Są doskonałością. To posłańcy, opiekunowie, przewodnicy. Niosą przesłanie prawdy. Są TUTAJ.
muzyka: Arnika Dobras i Elżbieta Sokołowska
13 stycznia, godz. 20.30- PIąTKI Z TAńCEM – NMT
BEZTLENOWCE. spektakl – dancing inspirowany twórczoscią Tamary Lempickiej. Zapraszamy Państwa na
dancing w wykonaniu zniewolonych kobiet. Ich taniec
wyraża nieskończone piękno i pustkę.
LIMBO. (czyli punkt G (raniczny). Dwie kobiety trwając
w toksycznym zwiazku niezmiernie się ranią, ale nie mogą, nie potrafią wyrwać się z niewoli własnych uczuć.
20 stycznia, godz. 20.30 – PIąTKI Z TAńCEM – spektakle NMT z cyklu: Żywoty Muz
SZEPTY o Virginii Woolf; ZŁUDZENIA o Marylin Monroe
Kobiety stanowiące zespół Niezależnej Manufaktury Tanecznej zaprezentują publiczności spektakle będące manifestacją ich poglądów, doświadczeń, oczekiwań. Spektakle
podzielone są na tematycznie różnorodne spotkania.
Cykl ŻYWOTY MUZ powstał w wyniku fascynacji biografiami najsłynniejszych kobiet świata. Życiorysy Joanny
D'Arc, Hildegardy z Bingen, Coco Chanel, Isadory Duncan, Edith Piaf, Simone de Beauvoir, Marii Callas, Virginii Woolf, Marylin Monroe służą artystkom NMT jako
kanwa dla opowieści o życiu, śmierci, miłości, zdradzie,
wolności i pasji tworzenia.
27 stycznia, godz. 20.30 – PIąTKI Z TAńCEM – spektakl Niezależnej Manufaktury Tanecznej
SąSIADKI, cz. I – V (cykl komediowy)
bohaterkami cyklu są dwie znudzone życiem kobiety
– sąsiadki, które próbują w różnorodny (często zabawny)
sposób urozmaicić przytłaczające je bezsens i rutynę egzystencji. część 1: kawa czy herbata? – historyjka o potrzebie picia porannej kawy, lub herbaty (dla
uzależnionych); część 2: diagnoza – kobiety w szpitalach
i gabinetach lekarskich; część 3: (de) konstrukcja – czy
kobiety potrafią robić użytek z młotka i śrubokrętu? – czy
potrafią złożyć według zamieszczonej instrukcji meble?
część 4: monologi waginy (śmiech przez łzy, terapeutyczne); część 5: feng shui – opowieść o potrzebie kreowania harmonijnego środowiska życia wokół nas
i o bezmyślnej fascynacji filozofią Wschodu.
Bilety: 15 zł (n), 10 zł (U) / do zakupienia w recepcji cIA
informacje, rezerwacja miejsc: +48 666 533 665
www.cojestgrane.pl

Tańce Zwierząt to oryginalny trening fizyczny opracowany
przez dyrektora i aktora Teatru InZhest Slavę Inozemeva.
Jest to uniwersalny system kształcenia psychofizycznego
aktorów i tancerzy oparty w całości na starożytnym chińskim systemie Pięciu Przemian „U-SIN”.
Pory roku, części świata, cykle biologiczne, niektóre etapy rozwoju społeczeństwa, kolory, dźwięki, czy smaki
odpowiadają jednemu z podstawowych elementów:
Drzewie, Ogniowi, Ziemi, Metalowi, Wodzie. Elementy te
łączone są z obrazami zwierząt: Tygrysem, Ptakiem, Małpą, Wężem i Smokiem – z ich energią, rytmem, emocjami, motoryką, budową.
Warsztaty Tańce Zwierząt mają na celu stworzyć pełen obraz psychofizycznej specyfiki poszczególnych zwierząt,
poszukując centrum energetycznego każdego zwierzęcia.
Trening obejmuje: elementy pantomimy, tańca butho, improwizację, kung-fu, akrobatykę.
Wiaczesław Inozemcev dyrektor i aktor Teatru „InZhest”. Opracował i wykłada metodę „Tańce zwierząt”.
Zajęcia prowadzi zarówno w rodzinnej Białorusi oraz zagranicą, w tym m. in.: w Schloss Brollin (Niemcy), Teatro
Rojo (Hiszpania), na Europejskim Uniwersytecie Humanitarny w Wilnie (Litwa).
Szczegółowe informacje: www.pantomima.wroc.pl
6, 7, 8 stycznia 2012, godz. 12.00-16.00
9, 10, 11 stycznia 2012, godz. 18.00-22.00
ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
koszt: 300 zł (uczniowie/studenci 250 zł)

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
al. Dębowa 16

GASTRONOMIA
scenariusz i reżyseria: Aleksander Sobiszewski
20, 21, 22 stycznia, godz. 19.00

TEATR POLSKI
SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28

fot. B.Sowa

TAŃCE ZWIERZĄT
wg PIĘCIU PRZEMIAN!

fot. B.Sowa

I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TEATRU RUCHU

OSĄD
Jerzy Kalina / Leszek Mądzik / Paweł Passini
24, 25, 26 stycznia, godz. 19.00

TEATR POLSKI
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c

WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

KINOteAtRALNe–FORWARdMOtION
Sala Kinowa Instytutu Grotowskiego, rynek-ratusz 27
wstęp wolny! Filmy w języku angielskim z polskimi napisami

Forward Motion to wspólny projekt British Council i South
East Dance prezentujący barwny obraz brytyjskiej sceny
tańca współczesnego i wprowadzający w tajniki gatunku
zwanego po angielsku screen dance. Filmy przedstawiają
najbardziej interesujące produkcje i projekty tańca oraz wykorzystanie nowej technologii we współczesnych układach
choreograficznych, a także wywiady z artystami. Jest to
zbiór obrazów poświęconych sztuce tańca, wybranych
przez wybitnych artystów i znawców spośród najlepszych
produkcji brytyjskich ostatnich lat.
12 stycznia {czwartek} 18.00
FORWARD MOTION: INTROS (60”). Oprac. prof. Liz Aggiss,
która przybliża gatunek screen dance. W skład serii Intros
wchodzą krótkie filmy taneczne i wywiady z artystami.
touched reż. David Hinton, choreogr. Wendy Houstoun |
BBC, 1994; the Incomplete Autobiography reż./choreogr.
Rajyashree Ramamurthi | 2004; Sardinas reż./choreogr. Lea
Anderson, muzyka Steve Blake | 1990; Basini reż./choreogr.
Liz Aggiss i Billy Cowie | 1995; tra La La reż. Magali Charrier,
choreogr. Viv Moore, zdjęcia Gregory Nixon | 2004; Line Dance reż/choreogr. Alex Reuben, współpr. choreogr. Afua Awuku | 2003; Gold reż. Rachel Davies, choreogr. Hanna Gilgren,
zdjęcia Natasha Braier | 2004; Motion control reż. David Anderson, choreografia Liz Aggiss i Billy Cowie | BBC, 2002
19 stycznia {czwartek} 18.00
FORWARD MOTION: INSIGHTS (90”). Oprac. dr Vena Ramphal, choreografka i performerka, która przedstawia serię nieco bardziej eksperymentalnych obrazów wraz z wypowiedziami
artystów na temat ich pracy. Vanishing Point reż. Rosemary
Butcher i Martin Otter na zlecenie Capture 3, 2004; Snow reż.
David Hinton | choreogr. Rosemary Lee | 2003; night Practice reż. Susanna Wallin | 2006; Hands choreogr. Jonathan
Burrows, reż. Adam Roberts, muzyka Matteo Fargion |
BBC, 1995; Film reż./choreogr. Shelly Love | 2005; Magnetic north reż./choreogr. Miranda Pennell | 2003; Fold
reż./choreogr. Vena Ramphal | 2004; Horizon of exile
reż./choreogr. Isabel Rocamora (zdobywczyni nagrody IMZ
za najlepszą choreografię filmową 2007) | 2007
26 stycznia {czwartek} 18.00
FORWARD MOTION: ARTISTS” CHOICE (40”)
Choreografowie wielkiego formatu wybierają swoje ulubione
brytyjskie filmy taneczne: Boy reż. Rosemary Lee, Peter Anderson | BBC, 1995. Wybrany przez Wendy Houstoun; tattoo
reż./choreogr. Miranda Pennell | BBC, 2001. Wwybrany przez
Shobanę Jeyasingh; the tales of Hoffmann (fragment)
reż./prod. Michael Powell i Emeric Pressburger, 1951 | choreogr. Frederick Ashton. Wybrany przez Michaela Clarka; Feature Film (fragment) reż. Douglas Gordon | 1999; only you
(Portishead) reż. Chris Cunningham | 1998. Wybrany przez
Russella Maliphanta; the cost of Living reż. Lloyd Newson
na zlecenie Channel 4, 2004. Wybrany przez Akrama Khana
Więcej info: www.britishcouncil.org/forwardmotion
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pAńStWOWA
WyżSzASzKOŁAteAtRALNA
IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE
FILIA we wrocłAwIU
Spełniły się nasze marzenia o nowej pięknej szkole!
W poniedziałek 19 grudnia 2011 r. odbyło się uroczyste
otwarcie nowego budynku PWST przy ul. Braniborskiej 59
Serdecznie zapraszamy do nowego teatru PWST!
Repertuar dostępny jest na stronie www.pwst.wroc.pl!

teAtRARKAUL. MENNICZA 3 www.teatrarka.pl
6 stycznia, godz. 19.00 – UCISZ SERCE
13 stycznia, godz. 19.00 – OSKAR I PANI RóŻA
20 stycznia, godz. 19.00 – EDYTA STEIN
W pośpiechu do nieba
27 stycznia, godz. 19.00 – śWIąTYNIA. DYBUK
legendy żydowskie

świątynia. Dybuk – legendy żydowskie w reżyserii Renaty Jasińskiej to przejmująca, a przede wszystkim niebanalna i daleka od plakatowości i spłycenia przez
wszechobecny polski szablon martyrologiczny refleksja
nad losem Żydów i Holocaustem. Niewielka przestrzeń
sceny niemal wchłania widownię, niemalże ją pożera,
wtapiając w swój świat spraw okrutnych i trudnych,
w świat okrucieństwa i obojętności. Ze sceny w pewnym
momencie pada pytanie: Co na to wszystko sumienie
świata? Odpowiedzią jest milczenie. Wtedy świat milczał.
W naszym teatrze ten świat żywych i martwych Żydów,
świat Holocaustu znowu krwawi i głośno krzyczy.
www.cojestgrane.pl

XX FINAŁWIeLKIejORKIeStRy
ŚWIąteCzNejpOMOCy
8 STYCZNIA 2012 R.
SztAB Przy PoLKowIcKIM centrUM AnIMAcjI
Gramy z pompą! zdrowa mama, zdrowy wcześniak,
zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
tUrnIeje: 10.00 Otwarty Turniej Szachowy – P. O. K.
10.30 Tenisa Stołowego – MKSTS Polkowice – SP 1
wArSztAty plastyczne: 12.00-17.00 – art. Gallery
PoKAzy tAńcA – KIno: 12.30-15.00 – Zespół Fantazja;
Uczestnicy warsztatów: wokalnych; Hip Hop; Popping
– Wilku; Piotra Łozikowskiego; Uczniowie i zespół gitarowy z PTM ZHP Polkowice
Koncerty – KIno: 15.00-20.00 – No Name; NORESTRRACTIV; Nucior; Anakin; The Pozyt; Szteja/Haski/ Pacien;
Depth of Falter; Ofca feat. DJ Rożo. (Bilet: 5 zł do puszki)
IMPrezy towArzySzĄce: 10.00-16.00 – Oddawanie
krwi – ZG Rudna Klub H. D. K Polkowice – SP 3
AqUAPArK: 14.00-17.30 – KIERMASZ prac, serwetek,
ciasta, malowanie twarzy i. in atrakcje; 14.30 – występ
dzieci ze SP Integracyjnej w Jędrzychowie, 14.30-18.00
– Nauka nurkowania; 16.00 – występ zespołu Sobinianie
wIejSKI oK w SoBInIe oraz ŚwIetLIce: w tArnówKU I SUcHej Górnej; KoMornIKAcH: 14.00-17.30
KIERMASZE: prac, ciasto, konkursy i zabawy, występy zespołów; jasełka i wiele innych atrakcji
20.00 – ryneK: śWIATEŁKO DO NIEBA

pIeSeKI KOteK
SPEKTAKL EKOLOGICZNY
Scenariusz i reżyseria:
Patrycja Czyżewska-Soroko
Spektakl ten, to wspaniała
zabawa edukacyjno-interaktywna dla dzieci. Akcja rozgrywa się w domu wytwor
nej Kotki i bałaganiarza Pieska, a motywem przewodnim są … porządki. Zabawne
scenki i skoczne piosenki odpowiedzą na pytania: dlaczego tak ważne jest dbanie o środowisko? Po co sortujemy śmieci? Czy powinniśmy
oszczędzać wodę? Cóż to takiego jest recykling? O tym
opowiedzą widzom przygody Kotki i Psa. Spektakl trwa
ok. 45 min, grany jest w planie żywym i lalkowym.
Rezerwacja: 71/348 30 10 wew. 38
18 stycznia, godz. 10.00. Bilety: 15 zł
oDt ŚwIAtowID, ul. Sempołowskiej 54a

tOMCIOpALuSzeK
Uniwersalny motyw literacki małego, ale przebiegłego
chłopca, rozkapryszonej, ale ślicznej królewny oraz straszącego dzieci złego rozbójnika z tlącym się dobrem
w sercu posłużył zespołowi Zdrojowego Teatru Animacji, aby za pomocą słowa i muzyki opowiedzieć dzieciom
i przypomnieć dorosłym baśń o Tomciu Paluchu.
22 stycznia, godz. 11.00. Bilety 10 zł
cK wrocław-zachód, ul. chociebuska 4-6

zdROjOWyteAtRANIMACjI
JELENIA GóRA – CIEPLICE (www.teatr.jgora.pl)
1 stycznia, g. 17.30 GALA NOWOROCZNA – Koncert
3 stycznia, g. 10.00 BRZYDKIE KACZąTKO
4, 5, 10, 11 stycznia, g. 10.00
TYMOTEUSZ MAJSTERKLEPKA Jan Wilkowski
7 stycznia, g. 16.00 ENTLICZEK PENTLICZEK Brzechwa
8 stycznia, g. 16.00 PIOTRUś I WILK S. Prokofiew
9 stycznia, g. 18.00 WIECZóR CIEPLICKICH KOLęD

FeRIeW zdROjOWyMteAtRzeANIMACjI
15 stycznia, g. 19.00 SZOPKA JELENIOGóRSKA
Historyczno-turystyczna reż. Bogdan Nauka
19 stycznia, g. 11.00
TYMOTEUSZ MAJSTERKLEPKA Jan Wilkowski
20 stycznia, g. 11.00 BRZYDKIE KACZąTKO
22 stycznia, g. 11.00
TOMCIO PALUSZEK Jerzy Zaborowski
26 stycznia, g. 10.00 ACH TA MYSIA J.Czepowiecki
27 stycznia, g. 10.00 PIOTRUś I WILK S.Prokofiew
29 stycznia, g. 16.00
CZAROWNICE W BIBLIOTECE Pierre Gripari
Info: tel. 75 75 57 690 w. 20; 512-21-99-07
Bilety: 15 zł N, G 12 zł , R( dla 3 osób) 32 zł
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CALINECZKA

pl. Teatralny 4 – budynek Teatru Lalek
Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10

JERZY SKOCZYLAS, JAN KACZMAREK

WROCŁAWSKIteAtRLALeK
PL. TEATRALNY 4
13 stycznia, godz. 10.00; 15 stycznia, godz. 11.00 i 15
17 i 18 stycznia, godz. 11.00 – KONIK GARBUSEK
27, 28 i 29 stycznia, godz. 11.00
31 stycznia, godz. 9.30 – OCH, EMIL!
7 stycznia, godz. 14.00, 13 stycznia, godz. 17.30
14 stycznia, godz. 14.00; 15 stycznia, godz. 12.00
JAś I MAŁGOSIA spektakl z lekcja muzyczną
Jaś i Małgosia jest przedstawieniem interaktywnym: dzieci dostają proste instrumenty muzyczne i biorą udział
w tworzeniu ścieżki dźwiękowej: naśladują odgłosy leśnych zwierząt i zjawisk atmosferycznych, śpiewają piosenki, a przede wszystkim – wspaniale się bawią.
Bilet dla dziecka 20zł, dla dorosłego 25zł, grupowy 17zł
3, 4 i 5 stycznia, godz. 10.00; 7 stycznia, godz. 12.00
8 stycznia, godz. 14.00; 10, 11 i 12 stycznia, g. 10.00
25 stycznia, godz. 11.00 – CALINECZKA
3, 4, 10, 11, 12, 13 stycznia, godz. 10.00
JAś I MAŁGOSIA
3, 4, 5 stycznia, godz. 10.00
7, 8 stycznia, godz. 15.00 – PASTORAŁKA

pAStORAŁKA– LEON SCHILLER
Reżyseria Roberto Skolmowski
Pastorałka z muzyką Jana Maklakiewicza – nie bez powodu
nazywana cudem polskiego teatru – to zbiór najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Tekst nawiązuje do nieco
zapomnianych form ludowego teatru jasełkowo-szopkowego. Pastorałka – pełna wdzięku i liryzmu, dzięki któremu to,
co swojskie, zyskuje wymiar cudowności, a metafizyka staje się niespodziewanie bliska – to propozycja zarówno dla
najmłodszych (od 7 lat), jak i dla dorosłych, okazja do zadumy i szczerego, dziecięcego zachwytu.
Spektaklowi towarzyszy bożonarodzeniowa wystawa pt.
GoDy IDĄ, GoDy... ze zbiorów Muzeum Narodowego we
Wrocławiu i Muzeum Etnograficznego. Zaprezentowane
zostaną wyjątkowe eksponaty dokumentujące historię obchodów Bożego Narodzenia w Polsce: malarstwo
na szkle, rzeźby i grafiki, formy piernikarskie, szopki typu
krakowskiego, kukiełkowe, rzeźbiarskie, a także przebrania kolędnicze, maski oraz plastyka obrzędowa.
Bilety: 25/20zł
www.cojestgrane.pl

TA NASZA KLASA
reż. Wojciech Dąbrowski
Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Muzyka: Bogusław Klimsa
Scenografia: Wojciech Dąbrowski, Paweł Motask
obsada:
Małgorzata Szeptycka, Katarzyna Skoniecka, Jerzy Skoczylas
Leszek Niedzielski, Stanisław Szelc

STYCZEŃ 2012
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BOEING BOEING
godz. 20.00
BOEING BOEING
godz. 18.00
BOEING BOEING
godz. 20.00
BOEING BOEING
godz. 20.00
PSYCHOTERAPIA
godz. 20.00
SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00 i 20.00
PRZYJAZNE DUSZE
godz. 20.00
PRZYJAZNE DUSZE
godz. 17.00
PSYCHOTERAPIA
godz. 20.00
MAYDAY 2
godz. 20.00
MAYDAY 2
godz. 17.00
MAYDAY 2
godz. 17.00
TA NASZA KLASA
godz. 20.00
TA NASZA KLASY
godz. 20.00
TA NASZA KLASA
godz. 20.00
TA NASZA KLASY
godz. 20.00
TA NASZA KLASA
godz. 17.00

SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek-piątek, godz. 9.00-19.00 oraz 2 godz. przed spektaklem
tel.: 071 335 49 10

AKtUALnoŚcI KULtUrALne oKiS

oŚroDeK
KULtUry i SztUKI
we wrocławiu

STYCZEN´ 2012

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Arkadiusz Sikora
www.okis.pl, okis@okis.pl

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

zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

WROCLAWSCy
MALARze I RzeŹBIARze
CO JE. CO NENÍ
„Prezentacja w Libercu obejmuje dzieła czołowych wrocławskich malarzy
i rzeźbiarzy z dominantą artystów-dydaktyków Akademii Sztuk Pięknych.
Wystawa ta jest nie tylko przejawem
coraz żywszych kontaktów artystycznych środowisk: czeskiego i polskiego. Ten pokaz jest też trochę wystawą
„na skraju”, tj. pojawia się przy pewnym już podsumowaniu tradycji sztuki Wrocławia i otwieraniu na całkiem
nowe inspiracje.”
Andrzej Kostołowski
wystawa potrwa do 12 lutego 2012
oblastni Galerie, U tiskárny 81/1
Liberc, czechy

FOtOgRAFIeWŁAdySŁAWAMARyNOWICzA
Władysław Marynowicz (1920-1977) – to artysta nieznany obecnie szerokiej publiczności, choć jego działalność twórcza była powszechnie znana i doceniana na całym świecie w czasie, w którym aktywnie pracował. Jako fotograf,
do perfekcji doszedł dzięki talentowi, wielkiej pasji, ogromnej pracowitości oraz
wrażliwości twórczej. Jego ulubione tematy to portrety, fotografia zwierząt i martwa natura. Pracował przede wszystkim w atelier, dopracowując w szczegółach
wszelkie detale. Eksperymentował z różnymi technikami fotograficznymi.
wernisaż 18 stycznia, godz. 17.00. wystawa potrwa do 25 lutego 2012
Dolnośląskie centrum Fotografii „Domek romański”, pl. bpa nankiera 8

NAtALIA LLoPUS MAGnUM – Monograficzna wystawa w Budapeszcie
natalia LL (Natalia Lach-Lachowicz)
jest bez wątpienia jedną z najbardziej
fascynujących i niezwykłych artystek
polskich. W latach 1957-1963 studiowała w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu m.in.
pod kierunkiem prof. Stanisława
Dawskiego. Zajmuje się fotografią,
malarstwem, rysunkiem, performance i sztuką wideo. Natalii LL udało się
stworzyć charakterystyczny, niezwykle sugestywny i ekscentryczny wizerunek artystyczny, który silnie
odwołuje się do wartości egzystencjalnych, za którymi zawsze stoi konkretny człowiek. Według Artystki
sztuka może powstać tylko z prawdziwej miłości i jest bezwzględnie najwyższą wartością w życiu człowieka.

Wystawa porusza problem prywatnego, społecznego i geograficznego
terytorium Artystki, w tym również intymnego, dlatego podtytułem wystawy
jest OGRANICZENIE, TERYTORIUM, OKREśLENIE. Natalia LL sztukę traktuje jako jedyną możliwą aktywność, która jest w stanie przeciwstawić się
destrukcji i „utonięciu” w codzienności.
„Zastanawia mnie szczególna energia, siła, rodzaj vis vitalis, która jest podstawą twórczości artystycznej. W moim przypadku jest to rozpoznanie, określenie
i ograniczenie intymnego terytorium jako jedynej aktywności przeciwstawiającej się rozpadowi, entropii i zagładzie. Ta prywatna, dyskretna intymność staje
się czarownym ogrodem,
w którym odkrywam zastanawiająco piękne i nieznane mi
kwiaty. Byłabym szczęśliwa,
gdyby część moich heurez
mogła uradować i ubogacić innych ludzi, będących odbiorcami mojej sztuki. (...) Sztuka
stanowi nadzieję, że życie ma
sens. Że istnienie ma sens.”
Natalia LL, listopad 2010 r.
wystawa czynna od 19 stycznia do 18 marca br., Mucsarnok Kunsthalle, Budapeszt

Org. OKiS we Wrocławiu. Współorg.: Műcsarnok Kunsthalle i Instytut Polski w Budapeszcie

w styczniowym numerze miesięcznika oD rA
rA :
· „oDrA”: widmo kryzysu ekonomicznego(Bogusław Fiedor) i politycznego (wojciech Giełżyński) · wojowanie według Macchiavellego i Malapartego · czasopisma literackie, patronackie
i sieciowe · Kulisy popskandali · wisława Szymborska · thomas Venclova · Georges Poulet
· czytanie Świetlickiego · camerimage · transgresja tomasza Białkowskiego

· 27

lutego, godz. 18.00 – wrocłAw – Sala audytoryjna – HALA StULecIA
· 28 lutego, godz. 18.00 – jArocIn – ośrodek Kultury

BILety: zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje tel.: 503-166-129
Kasa Hali Stulecia Biuro turystyczne remedium ul. Piłsudskiego 2
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EKSPOZYCJE STAŁE

www.mn.wroclaw.pl
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SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.
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nowa galeria: POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
poddasze Muzeum Narodowego
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ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO
MUZEUM ETNOGRAFICZNE XO7UDXJXWWD:URFãDZ
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VII Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich
– wystawa pokonkursowa
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pAWeŁjAROdzKIGODZINA JAZDY
Paweł Jarodzki – wrocławski malarz, grafik, rysownik, autor komiksów i publikacji dla dzieci. Zajmuje się też poezją
i sztuką wideo. Profesor w pracowni multimediów na Wydziale Malarstwa i Rzeźby we wrocławskiej ASP. Kurator
BWA Awangarda. Pracuje w różnych konwencjach, posługuje się szablonem i cytatem, świadomie odrzuca poprawność rysunkową i formalną, operując programową
antyestetyką. W jego sztuce wyraźnie widać dwie tendencję: popartowską i konceptualistyczną, zabarwione „radosną” prowokacją, kontestacją i zgrywą.
Autor o projekcie: Wystawa jest pokazem różnych prac
i to z różnych okresów. Daty i tytuły nie są ważne. Mam
wręcz przekonanie, że całe życie pracuję nad jakąś tajemniczą, również dla mnie, układanką. Z czasem powstają
kolejne jej elementy, a na wystawach próbuję z nich ułożyć coraz – mam nadzieję – doskonalszą całość. (...) Kiedyś twierdziłem, że nieważne co się robi i tak wszystko
jest o śmierci i miłości. Jest to efektowne, ale chyba jednak za duże uproszczenie. Pojawia się przecież w moich
pracach polityka, przemoc, pieniądze a nawet, tak niemodne obecnie, zagadnienie piękna. Z jakiegoś dziwnego
powodu, większość tego co robię wywodzi się z rysunku. I chociaż jestem z wykształcenia malarzem, to większość moich obrazów przypomina – przynajmniej według
jednego z moich znajomych – plakaty. Ale ta opinia mi
pochlebia. Podoba mi się ulotność plakatu, ale też jego
bezpośredniość. Tak więc, gdy przybędziecie na wystawę, zobaczycie wiele plakatów. Tyle, że one nie nawołują
do niczego wprost, niczego nie reklamują. No, może czasami protestują przeciw niektórym sprawom. Ale też nie
wprost. I można na nie patrzeć godzinami. Zapewniam.
Żyję jak każdy, patrząc w telewizor, czytając gazety, ale też
rozmawiam z ludźmi, chodzę po ulicach. Dziwi mnie jednak, że wyciągam z tego wnioski zupełnie inne niż większość, z którą się absolutnie nie zgadzam. Po mimo to
uważam, że świat idzie w bardzo dobrym kierunku i każdego dnia jest lepiej. Nawet gdy stajemy się coraz starsi.
wernisaż 5 stycznia, godz. 18.00 – Galeria Sztuki
Spotkanie autorskie 5 stycznia, godz. 17.00 – Galeria ring
wystawa 5-29 stycznia – Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1
Galeria ring, rynek 12 – LeGnIcA
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KRzySztOFSAjPRZENIKANIE MIAST
Krzysztof Saj jest absolwentem Międzynarodowego Forum Fotografii i Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia sztuki, a od 2011 roku członkiem ZPAF. Brał
udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych
m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Berlinie, Lwowie, Gorzowie
Wielkopolskim. Jego pasją jest fotografia miejska.
Na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkanaście czarno-białych zdjęć, pokazujacyvh europejskie miasta. Autor stara się na swych fotografiach uchwycić pulsujące
życiem miasto, przenikanie się ludzi, bilbordów – tego,
co statyczne, z tym, co jest w ruchu. Ciekawe zestawienia
mieszkańców z ich otoczeniem, w postaci tego wszystkiego, co jest z miastem związane: reklam, światła, ruchu
ulicznego, architektury, sztuki; zarówno codziennych sytuacji, jak i wielkich wydarzeń, ulotnych chwil, anonimowych ludzi, którzy dzięki uwiecznieniu na zdjęciu zostają
zapamiętani. Z jednej strony dynamiczne, zaskakujące
swą kompozycją kadry, z drugiej prezentują wyrafinowane obrazy naszej rzeczywistości.
wystawa czynna do 29 stycznia br.
Galeria za Szafą, ul. Św. Marcina 4

IzABeLLAguStOWSKA
CICHYM śCIGAŁAM Ją LOTEM
Wystawa anektuje przestrzeń galerii, głównie
wszechotaczającym dźwiękiem, ale i poprzez
narracje zawarte w sześciu filmach prezentowanych na monitorach oraz w sześciu kolistych light-boxach, punktujących sześć kadrów
wyłuskanych z filmowych narracji.
Tropy tej dziwnej podróży wyznaczają w przestrzeni galerii czerwone diody wędrujące pomiędzy obiektami.
Izabella Gustowska w 1972 r. uzyskała dyplom
poznańskiej PWSSP (dziś Uniwersytet Artystyczny). Od roku 1991 posiada tytuł profesora zwyczajnego. Naucza na macierzystej uczelni,
prowadząc Pracownię Działań Performatywnych
i Multimedialnych na Wydz. Komunikacji Multimedialnej oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na kier. Grafika.
wystawa czynna do 27 stycznia br.
centrum Sztuki wro, widok 7
www.cojestgrane.pl

ARtNOuveAuW RuMuNII
Rumunia – niezwykła mieszanka kultur, wpływów europejskich i Bliskiego Wschodu, zróżnicowana społecznie, o burzliwej historii. O sztuce rumuńskiej,
a zwłaszcza architekturze tego kraju wiemy niewiele.
Wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu ma
na celu przybliżenie jednego z najbardziej świetnych jej
okresów – Art Nouveau. Na sześćdziesięciu pięciu
planszach zaprezentowane zostaną najpiękniejsze przykłady rumuńskiej architektury secesyjnej, dzieła najważniejszych twórców stylu: Jakaba Dezo, Komora
Marcella, Alexandra Orascu czy Ermila Pangrati. O specyfice rumuńskiej Art Nouveau opowie podczas uroczystego otwarcia wystawy profesor Sorin Vasilescu.

BORISpOdReCCA.ArcHIteKt
Boris Podrecca jest dziś jednym z najwybitniejszych
austriackich architektów, wykładowcą i badaczem architektury modernizmu w Europie środkowej. Z równym entuzjazmem angażuje się w wielkie miejskie
projekty, jak w projektowanie mebli czy małych przedmiotów dnia codziennego. Na wystawie we Wrocławiu
zobaczymy wielkoformatowe fotografie, wizualizacje
i modele jego dotychczasowych realizacji.
wystawa czynna do 19 lutego 2012

gALeRIAjedNegOpROjeKtu

TEATR POLSKI W SZCZECINIE.
ARCHITEKT ROMUALD LOEGLER
Czym jest współczesny
NAtuRAjAKOINSpIRACjA
spektakl teatralny, jakimi
środkami dysponować będą
WYSTAWA PRAC Z ZAKŁADU RYSUNKU
zespoły teatralne i operowe
MALARSTWA I RZEźBY
za kilkadziesiąt lat – to pytaWYDZIAŁU ARCHITEKTURY PWR
nia, na które powinni dać odTematem przewodnim
powiedź wizjonerzy scen
tegorocznej wystawy
i menedżerowie kultury iniprac pedagogów wycjujący kolejne przebudowy,
działowego Zakładu Ryrozbudowy i budowy obieksunku,
Malarstwa
tów dla Melpomeny. Jak zai Rzeźby Wydziału Archiwsze istotne są program
tektury PWr. jest natura
funkcjonalny, ekonomia i walory estetyczne. Rolę niepojako źródło artystycznej
ślednią gra również miejski kontekst. Szansa, jaką dają teinspiracji. Do natury,
go typu inwestycje, na poprawę lub kreację nowej
w całej jej różnorodnoprzestrzeni publicznej jest nie do przecenienia.
ści, nawiązują na wystana pierwszym w 2012 roku spotkaniu Galerii jednewie
różne
formy
go Projektu rozmawiać będziemy o rozbudowie teatru
twórczej wypowiedzi
Miejsce I Polskiego w Szczecinie z krakowskim architektem
– malarstwo, rzeźba, graKarolina Jaklewicz romualdem Loeglerem.
fika, rysunek i fotografia.
wernisaż 26 stycznia, godzina 17.00
wystawa czynna do 11 marca 2012

wystawa czynna do 29 stycznia 2012

Spotkanie 12 stycznia, godzina 17.30

www.ma.wroc.pl

ŚWIeżAKReW

ANdRzejMACIejeWSKI

PRZEGLąD MŁODEJ SZTUKI
Jeszcze do 14 stycznia br. można
oglądać prace młodych artystów
na Przeglądzie Młodej Sztuki pt.
śWIEŻA KREW. Wystawa ta, to prezentacja najmłodszych absolwentów
wydziałów malarstwa z całej Polski.
Prezentujemy szerokie spektrum
wschodzącej sztuki – obrazy pełne
energii, koloru i wigoru.
Talent części uczestników Przeglądu
został już nagrodzony w konkursach
promujących młodych twórców, ale
i tak większość po raz pierwszy pokazuje swoje prace we Wrocławiu.
Na Przeglądzie prezentowane są różne postawy artystyczne. Ponadto
kontynuując działania edukacyjne, zachęcamy widzów do aktywnej oceny
sztuki – głosowania i przyznania Nagrody Publiczności, ufundowanej
przez SklepPlastyczny. pl
Mamy nadzieję, że śWIEŻA KREW
dotleni wrocławski „krwiobieg” artystyczny. Wstęp wolny!

WEATHER REPORT / fotografie
Projekt ukazuje ulotność wrażeń i magię świata, który zmienia się z każdą
najkrótszą upływającą chwilą. Jest pochwałą medium fotografii, która daje
możliwość uchwycenia w formie obrazu tego, co dla ludzkiego oka jest jedynie momentem. Na wystawę składa
się 36 fotografii tego samego miejsca
w różnych porach roku, które zostały
wykonane przy użyciu dużej stacjonarnej Camery Obscury, którą artysta
zbudował specjalnie dla tego projektu. Odbitki na wystawę to archiwalne
wydruki (z użyciem technologii Epsona K3 Ultrachrome) na bezkwasowym
papierze Hahnemuhle. Prace artysty
wystawiane były w Polsce, Niemczech, Kanadzie, USA oraz Ugandzie.
Znajdują się w licznych kolekcjach
prywatnych i muzealnych, w tym: Canadian Museum of Contemporary
Photography w Ottawie i McCord Museum of Canadian History w Montrealu. Wstęp wolny!

wystawa czynna do 14 stycznia br.
Galeria Socato, ul. oławska 21/7

13 stycznia, godz. 19.00 (do 17.02)
cK Agora, ul. Serbska 5a

IReNAMASzKO
MALARSTWO INSTALACYJNE
Wystawa malarstwa instalacyjnego
jest pierwszą indywidualną wystawą
Ireny Maszko. Stanowi podsumowanie kilkunastu lat działań twórczych,
które przede wszystkim charakteryzuje próba wyjścia poza drugi wymiar. Wykorzystując jutę, drewno,
papier, plastik oraz akryl autorka buduje trójwymiarowe obrazy umieszczając je w klasycznych ramach.
W jej pracach dominuje czerń – ukrywająca wszystko i nie pozwalająca
ukryć niczego. Do roku 2000 autorka
związana była ze szprotawską grupą
Foto-Plast. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych grupy.
wernisaż 21 stycznia, godz. 18.00
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

XyDrugie De en A
XY śledzi prawa, jakimi rządzi się rynek sztuki, analizuje preferencje nabywców-kolekcjonerów, nie ukrywa
spostrzeżeń na temat finansowego
funkcjonowania artysty. (...) Są to spostrzeżenia o tyle cenne, że formułuje je
osoba żyjąca ze sztuki, której prace
cieszą się dużym powodzeniem wśród
kolekcjonerów. Na wystawie prezentowanych jest 15 wielkoformatowych
akryli na płótnach pochodzących
z dwóch serii „Pranie mózgu” i „Drugie De eN A”. W serii „Pranie mózgu” XY pokazuje jak moda na „nowe media” zawładnęła rynkiem sztuki. Z kolei w serii drugie „De eN A” XY jest zafascynowana efektami przetworzonego przez media
obrazu. W pierwszym wypadku krytyczna, w drugim zafascynowana sztukami
wideo XY zawsze pozostaje wierna malarstwu. Kurator: Anna Kania-Saj
wystawa czynna do 15 stycznia br., Muzeum Miejskie wrocławia – Stary ratusz
18 str. « CO JEST GRANE « styczeń 2012

www.cojestgrane.pl

SeLeNA KIMBALLRZECZY, KTóRE POJAWIAJą SIę I ZNIKAJą
instalacja / kolaże / fotografie
Selena Kimball jest amerykańską artystką mieszkającą i pracującą w Nowym
Jorku. Inspiracją dla jej twórczości są zazwyczaj dokumenty archiwalne, ilustrowane opowieści, stare ryciny, genealogie. Materiał ikonograficzny jest
tworzywem dla prac będących autorską wizją przedstawianych tam historii.
Uważając, że sama historia począwszy od Herodota jest miksturą prawdy i fikcji Selena Kimball rozwija własne narracje wychodzące od faktów historycznych, społecznych i literackich i przetwarza je w rozbudowane kolaże, zbiory
archiwów, rysunki i instalacje site-specific /np. cykle Boska komedia i Piekło
Dantego na podstawie ilustracji Gustawa Dore'a (1905), Nowy świat na podstawie Johna Stoddarda.
W 2004 roku artystka rozpoczęła współpracę z Agnieszką Taborską, pisarką
i krytyczką sztuki czego efektem jest m.in. niezwykła książka pt. Senny żywot
Leonory de la Cruz z kolażami jej autorstwa. /Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria 2004, 2011/ oraz projekt The
Unfinished Life of Phoebe Hicks.
Wystawa Rzeczy, które pojawiają się
i znikają jest pomyślana jako instalacja łącząca różne obiekty i prace
w tym m.in. najnowszy cykl wielkoformatowych kolaży Fenomeny materializacji oparty na pochodzącej
z pocz. XX wieku książce barona von
Notziga pod tym samym tytułem dokumentującej zjawiska spirytystyczne, fotografie z trwającego projektu
Archiwum znikających zdarzeń oraz
wielkoformatowy kolaż będący zapisem kilkumiesięcznego procesu tworzenia opartego na fragmentach gazet
codziennych.
Przyjeżdżająca specjalnie na wystawę
w Galerii Entropia artystka spotka się
z publicznością odwiedzającą Galerię.
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną inne prace, książka pt. Senny żywot Leonory de la Cruz oraz film
animowany Marcina Giżyckiego oparty na kolażach.
wernisaż 13 stycznia, godz. 18.00
Spotkanie autorskie / pokaz: 14 stycznia, godz. 17.00
wystawa czynna do 3 lutego br. Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4
www.cojestgrane.pl

dAMBORSKAevA
SWARY PAPIERU Z WŁóKNEM
wystawa monograficzna
Na wystawie prezentowane są niezwykłe prace czeskiej artystki, wytworzone z ręcznie czerpanego
papieru w kombinacji z włóknem, gazą i celofanem, wykonane technikami
szycia, omotania i lepienia.
wystawa czynna do 17 stycznia br.
Galeria tkacka na jatkach
ul. Stare jatki 19-24

gRupAMOtyLANOgAMALARSTWO OLEJNE
ANNA GUTT – Kwiaty | JOHN WINNICKI – Portrety
MAREK ŻARCZYńSKI – Kapliczki
MOTYLA NOGA: grupa artystów amatorów zakochanych w malowaniu farbami olejnymi. Powstała z głębokiej potrzeby serca, by móc poprzez kolor
i fakturę wyrazić swoje uczucia i emocje. Artyści, zainspirowani otaczającą
przestrzenią, nanoszą na papier lub płótno obrazy osobistej interpretacji rzeczywistości lub wyobraźni, każdy w swój subiektywny sposób. Spotykają się
na warsztatach malarskich raz w tygodniu by wspólnie malować, wzajemnie
się inspirować, wspierać radą i cieszyć z efektów pracy, która daje im wiele
satysfakcji i radości. Każdy z tej trójki to inny styl, którego abstrakcyjna jakość
zaskakuje i przyciąga uwagę. Kolorystyczna wrażliwość i umiejętność budowania zestawień to jeden z atutów ich prac.
9 stycznia, godz. 18.00. wystawa czynna do 31 stycznia br. (pn, śr, pt - g. 16-20)
Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

SzOpKIZ KOLEKCJI:
HENRYKA TOMASZEWSKIEGO I STEFANA KAYSERA
Jeszcze do 7 stycznia Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza do Pałacu
Królewskiego na świąteczną wystawę szopek, na której znalazło się aż 8 oryginalnych szafkowych szopek śląskich z przełomu XIX i XX wieku. Szopki śląskie
prezentowały wyższy poziom artystyczny niż popularne szopki krakowskie,
znacznie różniły się też wyglądem. Szopki, które pokazywane są na wystawie,
przeznaczone były dla indywidualnych nabywców. To tzw. szopki skrzynkowe
lub szafkowe. Ich wygląd często nawiązuje do widoków dolnośląskich miejscowości, w które wbudowano sceny związane z Bożym Narodzeniem. Całość zamykano w drewnianej skrzynce za szybą. Zachwycają w nich trójwymiarowe
bajkowe krajobrazy oraz misternie opracowane postacie. Do dziś śląskich szopek, szczególnie tych szafkowych zachowało się bardzo mało, a prezentowana
wystawa to właściwie jedyna okazja żeby je zobaczyć.

geRARdKOCH
NA MARGINESIE – RYSUNEK
wystawa czynna do 8 stycznia br.
cK zamek, pl. Świętojański 1
wrocław-Leśnica

wystawa czynna do 7 stycznia br.
Pałac Królewski, ul. Kazimierza wielkiego 15

Dolny śląsk
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pRzeŁAMSIęSztuKą
Mimo braku konkretnego, wiążącego
tematu prac, ich wspólnym mianownikiem jest medium – papier, forma
trwała i jednocześnie niezwykle ulotna, niemal od zawsze używany
do chwilowego zapisu wrażeń, pobieżnych notatek. Prace na wystawie
to w większości szkice, malarskie notatki, preludium do dalszych projektów. Zebrane razem stanowią zestaw
ciekawych spostrzeżeń, ulotnych
chwil zapisanych na papierze.
wystawa czynna do 20 stycznia br.
Arttrakt, ul. ofiar oświęcimskich 1/1

czArny neSeSer wystawa 6

pAWeŁBAjeWKROOMeN

MAgdALeNA
FRANKOWSKA

Wrocławski Klub Firlej zaprasza na wystawę fotografii Pawła Bajewa, znanego z licznych portali fotograficznych, na których publikuje swoje zdjęcia
pod pseudonimem Kroomen. Tak o fenomenie jego portretów pisze fotograf
– Maks Skrzeczkowski: „Portrety autorstwa Pawła Bajewa to dużo więcej niż
wizerunki fotografowanych osób. To niesamowity świat, do którego autor
i modele zapraszają widzów; to kraina, w której nie ma żadnych ograniczeń.
W portretach Bajewa ujrzymy nie tylko barwnych bohaterów naszej szarej
rzeczywistości, ale także jego samego, odbijającego swe niepowtarzalne piętno w każdym obrazie. Zachęcam do uważnego wchodzenia w ten świat... Kto
wie czy nie znajdziemy tam samych siebie”.
PAWEŁ BAJEW (KROOMEN), urodzony w 1981 roku w Puławach. Fotografujący samouk. Przygodę z fotografią zaczął w 2007 roku. Na swoim koncie ma kilka wystaw autorskich, między innymi w galerii Obok ZPAF w Warszawie.
W marcu 2009 roku projektem Dziwadła zajął III miejsce w I edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych w Jarosławiu. W kwietniu 2009 zajął I miejsce w konkursie Flaga RP w obiektywie organizowanym przez Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego. W maju 2009 fotografie Bajewa ukazały się w limitowanym albumie poświęconym Polskiej fotografii o tematyce aktu New Polish Nude Photography wydawnictwo Negoist. W maju 2010 laureat sekcji
ShowOff Miesiąca Fotografii w Krakowie, gdzie pod opieką swojego kuratora
Tomka Sikory, zaprezentował cykl Autoportret, który został wyeksponowany
w Krakowskiej galerii Pauza, a następnie w lutym 2011 roku w Polskim Instytucie w Sofii. W marcu 2011 roku zaprezentował swoje prace w postaci projekcji
multimedialnej podczas ósmego Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Rybniku. W czerwcu 2011 współpracował z reaktywującym się zespołem Illusion.

FONTARTE wunderkammer
Prezentacja zdjęć i wizerunków z prywatnej kolekcji Wunderkammer Magdaleny Frankowskiej (Fontarte).
Projektantka zebrała wirtualną kolekcję
wizerunków ludzi i zwierząt, hybryd, tajemniczych postaci, przedmiotów
i obiektów tworząc współczesny, osobisty gabinet osobliwości.
Czarny Neseser to galeria szkatułkowa
o niewielkiej powierzchni czterech m2
i dużym potencjale wystawienniczym.
Nastawiona jest głównie na promowanie zagadkowych artystów, a także
przedstawicieli lokalnej społeczności
artystycznej.Czarny Neseser stanowi
poszerzenie „oficjalnego” programu
galerii Design – BWA Wrocław.
Kurator: Beata Wilczek
Produkcja: Katarzyna Roj.
wystawa czynna do 14 stycznia
BwA Design, ul. Świdnicka

pIRACIzKARAIBóW
Wernisaż wystawy pokonkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie
zobrazować charakterystyczne scenki
i postaci z filmu Piraci z Karaibów.
Podczas wernisażu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród, a dodatkową atrakcją będą warsztaty wykonania
pirackich czapek w technice origami.
Info: 71 325 14 83 w.109
17 stycznia, godz.13.00
cK Agora, ul. Serbska 5a
www.cojestgrane.pl

wernisaż 24 stycznia, godz. 18.00, oDA Firlej, ul. Grabiszyńska 56

gALeRIAMIejSKAUL. KIEŁBAśNICZA 28
MArcIn BerDySzAK SZTUCZNE ZŁUDZENIA
Do 5 stycznia w Galerii Miejskiej można jeszcze oglądać wystawę Marcina
Berdyszaka pt. Sztuczne złudzenia.
wystawa czynna do 5 stycznia br.

MAreK KoProwSKI FOTOGRAFIA
Od 16 stycznia do 3 lutego br. trwać będzie wystawa zdjęć Marka Koprowskiego pt. Pojawia się i znika. Parowozy. Zapraszamy!
wystawa czynna od 16 stycznia do 3 lutego br.

OdgŁOWONOgADO STUDIUM PROPORCJI POSTACI LUDZKIEJ
wystawa edukacyjna prac plastycznych dzieci i młodzieży.
2-30 stycznia br., Galeria MDK Śródmieście, ul. Dubois 5
styczeń 2012 « CO JEST GRANE « str. 21

KAtARzyNAgRONIeC
PIN – UP PRINCESS
Pin-Up Princess to już siódma płyta
w dorobku Katarzyny Groniec. Najnowszy album to rodzaj zapisu przemyśleń, jakie nawiedzają kobietę
po 35 roku życia.
„Zapis zarówno chwil pięknych jak
i tych, kiedy uświadamiamy sobie, że
uczestniczymy w długim procesie
przemijania. Po albumach „Przypadki” i „listach Julii” bardziej ascetycznych aranżacyjnie, miałam ochotę
na rytm, puls i prostotę melodii.
Do współpracy zaprosiłam Wojciecha
Waglewskiego, który napisał dla mnie
sześć piosenek. Na płycie gościnnie
zaśpiewa też Kapela ze Wsi Warszawa” – mówi o swojej najnowszej płycie Katarzyna Groniec. Koncert we
Wrocławiu odbywa sie w ramach trasy koncertowej po Polsce, promującej nową płytę artystki.
14 stycznia, godz. 19.00
cS Impart, ul. Mazowiecka 19

ASyMMetRy
KReŚLIKIeRuNKI
Asymmetry zapowiada przełomową
edycję, a ogłoszone dotąd zespoły potwierdzają kierunek zmian: więcej
gwiazdorskich projektów i nowatorskich eksperymentów, niż znanych
i sprawdzonych zespołów – uczestników innych europejskich festiwali.
Tym razem fanów Asymmetry poczęstowano aż siedmioma nowymi nazwami: red Fang, earthship,
Priestess, obake, Mombu, the
Ascent of everest, A whisper In the
noise, z czego największe emocje
wśród fanów budzi nowy międzynarodowy super-skład Obake, prawdziwa
post-rockowa orkiestra – The Ascent
Of The Everest ze Stanów Zjednoczonych oraz grający w lidze mistrzów
stoner-rocka Red Fang.
Organizatorzy Asymmetry Festival 4.0
przypominają o trwającym przeglądzie
zespołów, chcących wystąpić podczas
przyszłorocznej edycji w Browarze
Mieszczańskim. Więcej informacji
na stronach internetowych festiwalu:
www.asymmetryfestival.pl
Asymmetry Festival 4.0 odbędzie się
w dniach 3-5 maja 2012 roku
w Browarze Mieszczańskim
ul. Hubska 44

AtOMStRINgQuARtet

AMjAdFARIdSABRI(SABRI BROTHERS)
Legenda sufickiej muzyki qawwali z Pakistanu po raz pierwszy w Polsce.
Syn legendarnego Hajiego Ghulama Farida Sabri'ego i spadkobierca tradycji
qawwali klanu Sabri, Amjad Farid Sabri już w wieku 34 zdobył status jednego z wiodących wykonawców qawwali w dzisiejszym Pakistanie. Muzyczny
rodowód artysty sięga wielu wieków wstecz. Muzyka wykonywana przez Amjada, qawwali, to muzyka religijna sufich, mistyków islamu, „sema”, „boska
nowina, która sprawia, że serce zaczyna poszukiwać Boga”. Choć dla sufich
bardzo ważny jest utwór poetycki, pasja i intensywność muzyki są w stanie
poruszyć także tych słuchaczy, którzy nie rozumieją słów.
Koncert w ramach Ethno Jazz Festivalu, zostanie zarejestrowane (audio i video). Nagrany materiał ukaże się w marcu 2012 roku nakładem CM Records/Transetnika, będąc pierwszym wydawnictwem w Europie,
prezentującym kunszt Amjada Sabriego i jego zespołu. Honorowy Patronat
nad wydarzeniem objęła Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu w Warszawie. http://www.amjadsabri.net/
Bilety: 80 zł I m, 60 zł II m, 45 zł III m, 35 zł wejściówki (studenci i uczniowie
26 stycznia, godz. 19.00. Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. włodkowica 7
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Pierwszy w Polsce kwartet smyczkowy grający jazz. Laureaci prestiżowej
nagrody Grand Prix Jazz Melomani
w kategorii Nowa Nadzieja Roku 2010. Atom String Quartet jest
jednym z nielicznych na świecie
i pierwszym w Polsce kwartetem
smyczkowym grającym jazz. Zespół
tworzą – Dawid Lubowicz i Mateusz
Smoczyński na skrzypcach, Michał
Zaborski na altówce oraz Krzysztof
Lenczowski na wiolonczeli. Są to muzycy, którzy na co dzień prowadzą
własne zespoły oraz występują z najlepszymi polskimi artystami. Wykonują głównie własne kompozycje,
które dzięki zastosowaniu tak nietypowej dla muzyki jazzowej obsady
wykonawczej, brzmią bardzo nowocześnie i oryginalnie.
15 stycznia, godz. 19.00
Synagoga Pod Białym Bocianem
ul. włodkowica 7
www.cojestgrane.pl

COvANWAKe
tHeFuCKuptOuR 2012

jAMeSHARRIeS
Na przełomie 2011/2012 roku James
będzie w trasie koncertowej obejmującej m.in. Izrael, Niemcy, Holandię
i Słowację. Odwiedzi również Polskę!
Jego muzyka to wypadkowa folku, alt
country i bluesa. Jego dorobek artystyczy, to sześć albumów, koncerty
na całym świecie i świetne recenzje
w branżowej prasie: Ten chłopak ma
złoty głos pisze The Rolling Stone,
natomiast Observer Music twierdzi:
To co robi ten Brytyjczyk jest surowe,
pierwotne i wykwintne.
19 stycznia, godz. 18.30
Salonik 4 Muz, ul. Piłsudskiego 13
oBornIKI ŚLĄSKIe

Aż 33 zespoły, reprezentujące czołówkę polskiej sceny metalowo-rockowej,
zagrają w wybranych dziesięciu największych miastach Polski. Zaprezentują się publiczności w ramach
charytatywnej trasy na rzecz pomocy
poszkodowanemu w tragicznym wypadku Adrianowi Kowankowi!
We Wrocławiu usłyszymy: VIRGIN
SNATCH + THY DISEASE + QUO VADIS + THE SIXPOUNDER + CALM
HATCHERY + LOSTBONE. Podczas
koncertów uruchomiona zostanie
sprzedaż specjalnie przygotowanej
kolekcji Covan Wake The Fuck Up, jak
również szereg przedmiotów przeznaczonych zostanie do licytacji. Cały dochód zebrany w ten sposób jak
również zyski ze sprzedaży biletów,
powędrują wprost do Adriana!
Bilety cegiełki: 20 zł
26 stycznia, godz. 18.30
Klub Madness, ul. Hubska

tuRBuLeNCeIBLACKpROpHet

Prawie pół roku organizatorzy cyklu koncertowego WrocLove Reggae Station
kazali czekać miłośnikom reggae na kolejne spotkanie z mistrzami tego
gatunku. Ale było warto, ponieważ w lutym zobaczymy na scenie aż dwóch
wyjątkowych wykonawców! We wrocławskim klubie Alibi zagrają aż dwie
gwiazdy światowej sceny reggae: Turbulence i Black Prophet. Będzie to ich
jedyny koncert w Polsce, w ramach wspólnej europejskiej trasy koncertowej.
Bilety: 29 zł – pierwsze 100 szt., 35 zł – przedsprzedaż, 40 zł wdk

ANIARuSOWICz
MóJ BIG –BIT. Pół wieku później
Córka Ady Rusowicz, wokalistka,
kompozytorka i autorka tekstów. 21
października 2011 roku ukazał się nakładem Universal Music Polska jej
solowy album. Płyta składa się
z dwunastu piosenek. Sześć z nich
pochodzi z repertuaru Ady Rusowicz
wykonywanych z zespołem Niebiesko-Czarni na przełomie lat 60 i 70”.
Pozostałe sześć kompozycji jest autorstwa Ani. To hołd artystki złożony
matce. Wytrawny odbiorca od razu
odkryje, że Ania nie szuka komercji.
Jest obecnie jedyną polską wokalistką, śpiewającą prawdziwy big-bit.
Podczas koncertu usłyszymy, podobnie jak na płycie, połowę repertuaru
koncertowego czyli niezapomniane
przeboje Ady Rusowicz i zespołu Niebiesko-Czarni w nowych aranżacjach.
Druga część składa się z kompozycji
przedstawicielki nowej fali Ani Rusowicz. Jak słusznie zauważył Artur
Orzech „Kompozycje Ani Rusowicz
nie odbiegają stylistycznie od tych
tworzonych przez Czesława Niemena
i Janusza Popławskiego”.
Bilety: 40 zł – miejsca siedzące, 25 zł
– miejsca stojące
14 stycznia, godz. 19.00
oDA Firlej, ul. Grabiszyńska 56

1 lutego, godz.20.00. Klub Alibi, ul. Grunwaldzka 67
www.cojestgrane.pl
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Zarezerwujcie sobie w ten dzień dużo więcej czasu oraz
zaoszczędźcie trochę drobnych gdyż gwarantujemy, że
nie będziecie chcieli wracać do domu i najchętniej zostaniecie na tej imprezie przez następny tydzień.
......:::::::ScenA DUBSteP:::::::::.....
KONCERTOM TOWARZYSZYŁ BęDZIE VJ BAD TRIP, KTóRY ZAFUNDUJE WAM DAWKę GRUBYCH VISUALI!!
.::Dj GrzywA (Arkadiusz Skrzypczyński) jeden z lepszych
wrocławskich dj’ów jeśli chodzi o dubstep i drum’n’bass.
Na swoim koncie ma kilka własnych produkcji, które choć
jeszcze nie zostały wydane to można było ich posłuchać
na antenie radia Planeta Poznań oraz na antenie Muzycznego Radia Jelenia Góra .::Dj FALLen +Mucky Micky znany
i bardzo lubiany dubstepowy dj ze Szczecina - Michael Fallen we współpracy ze swoim utalentowanym kolegą z Wrocławia - Oleszczukiem. Będzie najgłośniej! Fallen zaczął
swoją przygodę grając w krakowskich klubach pod szyldem
kolektywu CrimeWave. Rok później wrócił do rodzinnego
miasta i zdobył wielkie uznanie na terenie całego województwa zachodnio-pomorskiego. Gra głównie dubstep, elektro
w stylu UK i drum’n’bass .::Dj qBIor swoje wykształcenie
muzyczne odebrał na legendarnych imprezach Dja Makena i Joint Venture Sound System. Potem przez 10 lat związany z łódzką sceną break & big-beatową. Od 1995 roku
prowadził w Radiu Kiks jedną z pierwszych audycji z muzyką klubową w Polsce – Strefa Zagrożenia Wybuchem. Dobre show, jeszcze lepsza muzyka.
......:::::::ScenA rAP:::::::::.......
.::Dj Pinki & czajnik dużo scratchu, dużo klasyków, dużo jointów, niesamowity klimat i muzyka przy której po prostu
nie da się nie bujać .::Dj Kacpa pokaże nam kawał dobrego rapu! Wystąpią również gorące dziewczyny, które zachwycą was fenomenalnym tańcem hip-hopowym!
Oprócz właściwej imprezy na SCENIE RAP można będzie
zobaczyć parę ciekawych koncertów: .::jahbiddah (Kuba
Stawiński) bardzooo specyficzny człowiek, z bardzo specyficznym podejściem do rapu i niesamowitym freestylem,
warto posłuchać!.::the Flunkers najbardziej rozpoznawalna wśród wrocławskiej młodzieży kapela, każdego z nich dobrze znacie i lubicie .::wave Breakers (Łukasz Lorenc
i Mateusz Prokopczak) nowy projekt, Mateusz robi świetne
Beaty, co tylko pomaga Łukaszowi znanemu głównie jako
Sensil na pokazanie swoich umiejętności. Troche rapu, troche ragga i dużo duuużo zajawki. Nasi ludzie, polecamy;)
.....:::DoDAtKowe AtrAKcje:::..........
W galerii ART Browaru Mieszczańskiego będziecie mogli
podziwiać różne prace artystyczne. Jeśli ktoś z Was chce,
żeby jego praca znalazła się na tej wystawie, to przyślijcie
nam zdjęcia/skany itp. Swoich wyczynów. A także: Nasz
partner Blesswear rozdaje ciuchy! Odbędą się różne konkursy do zgarnięcia czapki i koszulki! Oraz wiele innych!!

Grupa nazywana jest „odkryciem Woody’ego Allena”,
a ich muzyka, podobnie jak filmy tego nowojorskiego mistrza absurdu, stanowi mieszankę stylów, kultur i emocji.
Międzynarodowy skład zespołu i piosenki, będące niejako muzyczną mapą Europy – od hiszpańskiego folku,
przez francuskie ballady, po subtelny jazz – to znak rozpoznawczy Giulii y los Tellarini, a także największy atut
ich muzyki. Zespół powstał w Hiszpanii w 2004 roku, dwa
lata później nagrał swoją pierwszą płytę „Eusebio”, która
jednak nie odniosła żadnego medialnego sukcesu. Giulia
y los Tellarini pozostali więc mało znanym, lokalnym zespołem, jakich wiele w Barcelonie, do czasu gdy, przypadkiem, w 2008 roku Woody Allen usłyszał ich płytę
i zdecydował się uczynić z piosenki „Barcelona” muzyczny motyw przewodni swojego najnowszego filmu „Vicky
Cristina Barcelona”. Film zachwycił publiczność międzynarodowych festiwali, „Barcelona” stała się przebojem,
a Giulia y los Tellarini „muzycznym odkryciem roku”.
W styczniu ukaże się druga płyta hiszpańskiego zespołu
Giulia y los Tellarini pt. L'Arrabbiata. Polskich słuchaczy,
zapewne zainteresuje kompozycja „Warszawa”, która
po „Barcelonie” i „Buenos Aires” stanowi cykl utworów
napisanych na cześć miast, będących dla Giulii inspiracją.
Bilety: 120/90/60 zł

13 stycznia, godz. 20.00. Bilet: 20 zł
Browar Mieszczański ul. Hubska 44-48, www.browar.wroc.pl

22 stycznia, godz. 18.00. Bilet: 40 zł
cK wrocław-zachód, ul. chociebuska 4-6
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gIuLIAyLOSteLLARINI

31 stycznia, godz. 19.30
centrum Sztuki IMPArt, ul. Mazowiecka 17

gRzegORzHALAMA
Piosenki, monologi, skecze i formy bliżej nie określone
będące wszystkim po trochu – oto co można zobaczyć
w kabarecie Grzegorz Halama Oklasky. Grzegorz Halama
gromadzi ludzi w różnych salach po czym, pokazuje
na scenie wszystko co może ich rozbawić, o czym są
wcześniej uprzedzeni. Znany w szczególności z kreacji
Pana Józka, hodowcy kurczaków, jak również z wielu parodii, monologów czy skeczy. Jego utwór „Ja wiedziałem,
że tak będzie” przez trzy tygodnie trwał na pierwszym
miejscu kabaretowych list przebojów.

www.cojestgrane.pl

Polskie Pulitzery rozdane – wyróżnienie dla rozmówek
Do konkursu zgłoszono 375 prac w 10 kategoriach. Jury
obradowało pod przewodnictwem prezesa Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Krzysztofa Skowrońskiego.
Autorki audycji Rozmówki polsko-czeskie wyemitowanej
w TVP Wrocław (1.X.2010; 9.I.2011; 13.II.201; 8.V.2011 r.
oraz w tym samym czasie w telewizji czeskiej ČT24) – Kinga Wołoszyn-świerk i Šárka Bednářová otrzymały honorowe wyróżnienie SDP im. Jerzego Zieleńskiego za popula
ryzację wiedzy w różnych dziedzinach, a także za cenny pomysł pokazujący problemy polsko-czeskiego pogranicza.

vOOvOOAKUSTYCZNIE
Legenda polskiej sceny muzycznej wystąpi w ramach Ethno Jazz Festivalu w specjalnym programie, z towarzyszeniem żeńskiego kwartetu smyczkowego Ladies String
Quartet. Tym razem akustyczne wersje zarówno z „żelaznego kanonu Voo Voo”, jak i utwory instrumentalne,
mniej znane – te z filmu i ze scen teatralnych.
Voo Voo istnieje nieprzerwanie już ćwierć wieku. To jedna z najbardziej pracowitych marek w historii polskiej muzyki – wydali przeszło 20 studyjnych albumów. W ich
nagraniach usłyszeć można echa najróżniejszych światów,
dziś już klasycznych, ale nade wszystko osobisty świat Voo
Voo. W tej odsłonie, kameralna, wręcz domowa atmosfera zdarzenia sprzyjać ma i muzycznym wypowiedziom…

tVP wrocłAw – każda nIeDzIeLA o godz. 17.00
POWTóRKI: poniedziałki: o godz. 18.00 w TVP Wrocław
i 19.30 TVP Opole oraz w czwartki 17.15 TVP Kraków.
Emisja w Czechach: ČT24 w niedziele o godz. 11.00
teMAty oDcInKów w StycznIU 2012:
RZEMIOSŁA (powtórka) 1 stycznia; ROK 2012 – 8 stycznia; NA KOńCU śWIATA – 15 stycznia; KULTURA – 22
stycznia; Organizacje pozarządowe – 29 stycznia;
oraz LUty: ZIMA – 5 lutego; TANIEC – 12 lutego
Autorkami programu są Kinga Wołoszyn-świerk z TVP
Wrocław i Šárka Bednářová z ČT Ostrava. Audycji przyświeca idea – Polska oczami Czechów, Czechy oczami
Polaków. Każdy odcinek programu, utrzymany w formie
magazynu i poświęcony jest innemu zagadnieniu.

22 stycznia, godz. 19.00
Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. włodkowica 7

rozmowki-polsko-czeskie.pl;
ceskatelevize.cz/hranicedokoran

KABARetSKeCzóWMęCząCyCH
śMIECHOSTERON

Kabaret powstał w 2003 r. w Kielcach. Wtedy też grupa została dostrzeżona przez jurorów Festiwalu FAMA. W między
czasie zdobyli wiele nagród oraz trafili do telewizyjnych realizacji. Regularnie pojawiają się w kabaretowych programach TVP2, są także gwiazdami na letnich kabaretonach.
Artyści: Karol Golonka – muzyk i świetny konferansjer, czarujący i zdolny Marcin Szczurkiewicz, Michał Tercz
– o świetnym głosie i uroku osobistym, Jarosław Sadza
– tworzący niepowtarzalne postacie, Kłaku lub kultowy
śruba, a także Paweł Piotrowski – technik i akustyk.
W 2010 r. Kabaret podbijać będzie sceny programem
śmiechosteron. Bilety: 50/40 zł (www.ckmuza.eu)
8 stycznia, godz. 20.00, cK Muza, LUBIn – duża sala
www.cojestgrane.pl
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LeKSyKONARCHIteKtuRyWROCŁAWIA

CzteRypOeMAty–jOHNASHBeRy

Monumentalną publikację
współtworzyło ponad 100
osób. W około 1500 hasłach, którym towarzyszy
ponad 2000 ilustracji archiwalnych oraz współczesnych – zdjęć, planów
i rysunków, starano się
ukazać 1000-letnią historię
miasta zapisaną w kształcie
poszczególnych budynków
i całych zespołów domów,
powstałych zarówno w minionych stuleciach, jak
i w ostatnich latach; przedstawiono także postaci ich twórców – architektów, inżynierów, artystów oraz inwestorów.
Książka została sfinansowana przez Miasto Wrocław.
Format: 21,5 x 30,0 cm; ilość stron: 1104
wydawnictwo VIA noVA

Książka zawiera przekład całego tomu Three Poems (Trzy
poematy) z 1972r. oraz poemat czwarty – Fala ze zbioru
(A Wave, 1984). Cztery poematy w tłumaczeniu Andrzeja Sosnowskiego znajdą się
w księgarniach 19 stycznia.
Okładkę zdobi praca Johna Cage'a amerykańskiego
kompozytora, malarza i poety, River Rocks and Smoke,
z kolekcji John Cage Trust.
JOHN ASHBERY (ur. 1927) to jeden z najlepszych amerykańskich poetów drugiej poł. XX stulecia i przełomu wieków. Współbohater słynnego niebieskiego numeru
Literatury na świecie (nr 7/1986) i samodzielny bohater
numeru monograficznego tegoż czasopisma (7-8/2006),
miał w Polsce też wybór wierszy No i wiesz (1993) w tłumaczeniach Piotra Sommera, Andrzeja Sosnowskiego
i Bohdana Zadury.

MAgdALeNAzARęBSKA
WIECZóR AUTORSKI pt. DZIEń OTWARTY
W programie wieczoru przewidziany jest także recital gitarowy studenta II roku Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu MATEUSZA ŁAWNICZAKA.
MAGDALENA ZARęBSKA
– autorka książek dla dzieci
i dorosłych. Mieszka we
Wrocławiu. Mama dwóch
córek, z którymi dzieli największą życiową pasję – jazdę konną. Długo szukała dla
siebie miejsca w życiu, odnalazła się dopiero w przelewaniu myśli na papier. W 2008 roku opowiadaniem pt.
40 razy Wrocław wygrała konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu. Brała udział
w warsztatach creative writing w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. W księgarniach można znaleźć następujące pozycje jej autorstwa: Maja poznaje świat
(wyd. Skrzat 2009); Życie teoretycznie (wyd. Prozami 2010); Kaktus na parapecie (wyd. Skrzat 2011); Ida, konie i reszta świata (wyd. Dookoła świata 2011).
www.magdalenazarebska.blogspot.com.
od autorki: „Znam ich dobrze, wszystkie wady i zalety.
Wiem co lubią, a czego się boją. Co im sprawi przyjemność, a czego unikają. Niekiedy rozśmieszają mnie do łez,
a czasem wytrącają z równowagi. Lubią mnie zaskoczyć.
Każdego z osobna widzę, jakby przede mną stał. Znam
na pamięć ich twarze, kolor włosów i oczu. Wiem, kiedy
są szczęśliwi, a kiedy się boją. Lubię o nich myśleć, ciągle mam ich w pamięci. Nigdy nie zapomnę bohaterów
moich książek. Jeśli macie ochotę się z nimi spotkać, zapraszam do Saloniku Trzech Muz.”
23 stycznia, godz. 18.00, Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7
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KuLtuRACzASóWStANISŁAWOWSKICH
WYKŁAD W OPARCIU O ZBIORY OSSOLINEUM
Wykład poświęcony czasom ostatniego króla Polski poprowadzi Grzegorz Polak. Prelekcja zostanie zilustrowana (w formie prezentacji komputerowej) różnorodnymi
zabytkami znajdującymi się w Ossolineum. Zaprezentowane zostaną m.in. rękopisy ludzi czasów oświecenia (Krasicki, Naruszewicz, Kościuszko), pierwodruk pierwszej polskiej
powieści, Konstytucja Trzeciego Maja, osiemnastowieczne
monety i medale z wizerunkami króla, rysunki Aleksandra
Orłowskiego, miniatury portretowe.
3 stycznia, godz. 13.00. wstęp wolny!
ossolineum, ul. Szewska 37 – hol, na parterze
wejście od zaułka ossolińskich

OtWARtyuNIWeRSytetpOSzuKIWAń
Semestr autorski
GROTOWSKI I ANARCHIA MYśLENIA – dr Łucja Iwanczewska. ścieżka sprawiedliwych – warsztat
9 stycznia – poniedziałek, godz. 17.00–20.00

Kurs wiodący │KULTURY PRZEDSTAWIEń – PRZEDSTAWIENIA KULTUR: INDIE
13 stycznia – piątek, godz. 17.00

Jogin z Nienadówki
WYKŁAD Z OKAZJI TRZYNASTEJ ROCZNICY śMIERCI JERZEGO GROTOWSKIEGO – Koryna Dylewska
20 stycznia – piątek, godz. 17.00

Natjaśastra Bharaty-muniego a europejskie poetyki i teorie teatralno-dramatyczne – dr Elżbieta Kołdrzak – wykład
Instytut Grotowskiego, rynek-ratusz 27. wstęp wolny!

SALonIKowe wArSztAty LIterAcKIe
16 i 30 stycznia, godz. 18.00
Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7
www.cojestgrane.pl

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws

4 stycznia, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Książki
dla Seniorów
O HANC E B IEL ICK I EJ
Biblioteka Niemiecka, I piętro
7 stycznia, godz. 11.00
Warsztaty architektoniczne
dla gimnazjalistów
CI EPŁO – ZI MNO
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
9 stycznia, godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki
dla Rodziców
K IEDY POZWOL IĆ,
A K IE DY ZA BRO NIĆ ?
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

S YL W I A O L S Z EW SK A -T R AC Z – „ SA M OT N O Ś Ć ”
5-31 stycznia, (wernisaż 5 stycznia, godz. 17.30), Galeria pod Plafonem

Wystawa grafik absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom z grafiki artystycznej u prof. prof. A. Basaja i L. Żelaźniewicza – 2008,
dyplom z malarstwa u prof. K. Skarbka – 2010). Artystka zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Jej prace przesycone są tematyką mistyczną,
a jednocześnie bardzo śmiało wkraczają w sferę seksualną. Należy jednak
podkreślić, że ciało, mimo że wysuwa się tu na pierwszy plan, to jest tylko
pretekstem. W 2011 r. zdobyła wyróżnienie honorowe na IV Ogólnopolskim Konkursie Grafiki im. Ludwiga Meidnera w Oleśnicy. Prace prezentowała na kilku wystawach indywidualnych i licznych zbiorowych.
(Powyżej: Boże błogosław, akwatinta, akwaforta, 50 x 70, 2008)

T E AT E R I E – F E R I E W B I B L I O T E C E
W czasie ferii zapraszamy dzieci i młodzież na dziesięć dni cudownej zabawy w teatr! Podczas spotkań
uczestnicy będą poznawać różne rodzaje teatru (aktorski, lalkowy, pantomima, teatr cieni), przygotowywać
własne przedstawienie, z wykonanymi
przez siebie dekoracjami, spotkają ciekawych ludzi związanych z teatrem,
poszerzą swoje zainteresowania, a zapewne poznają też bliżej siebie i swoje możliwości. Spotkania będą się
odbywały w dniach 16-27 stycznia
(bez week endu), w godz. 11.00-14.00,

w Bibliotece Siedmiu Kontynentów.
Każdy dzień będzie składał się z rozgrzewki, warsztatów teatralnych, zajęć
plastycznych oraz... przekąski, by mieć
siły do zabawy!
Zapisy – tel. 71 3 3-52-217.

V I I S PAC E R L I T E R AC K I
Do Oficyny Wydawniczej „Atut”, która wydała już ponad 600 książek, głównie związanych z tematyką pogranicza
kulturowego polsko-czesko-niemieckiego. Zbiórka 12 stycznia, o godz. 15.00
przed siedzibą Biblioteki.

11 stycznia, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Muzyki i Filmu
„GO R ZK I E MLE KO“
CL AUDII L LOSY
Czytelnia, II piętro
13 stycznia, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
DOT YK ALNI A, CZYLI
SK R ZYNIA PEŁNA RÓ ŻNOŚCI
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
18 stycznia, godz. 16.00
Akademia Zdrowego Seniora
SP OTK ANIE
Z L ARY NGO LO GI EM
Czytelnia, II piętro
20 stycznia, godz. 18.30
Dyskusyjny Klub Książki
Podróżniczej„Globtrotter”
GRUZ JA MEL LERÓW
American Corner, II piętro
20 stycznia, godz. 18.30
Dyskusyjny Klub Książki
dla Dorosłych
HI STO RI A O CALO NE J
American Corner, II piętro
26 stycznia, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
O CZYM SZC ZEK A PIE S?
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

WROCŁAWW NOWyMtySIąCLeCIu

KINOW CKWROCŁAW-zACHód

Wykład Prof. Tomasza Ossowicza, Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia, w dniu 10 stycznia 2012, godz. 17,
w Bibliotece im. tadeusza Mikulskiego, rynek 58, IIIp,
w ramach Wszechnicy Wiedzy o Wrocławiu – zaprasza
Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Biblioteka.

ul. CHOCIEBUSKA 4-6, tel. 71 354-46-60, ckwz. art. pl

pRezeNtpOd CHOINKę
DLA MUZEUM MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Czas przedświątecznych porządków to moment sprzyjający przejrzeniu szuflad z rodzinnymi archiwami – czasami pełnych ciekawych dokumentów i pamiątek, z którymi
nie bardzo wiadomo co począć. Jeśli tak jest, to może
warto pomyśleć o przygotowaniu: Prezentu pod choinkę
dla Muzeum Miejskiego Wrocławia.
Organizatorom tej akcji zależy na pozyskaniu do zbiorów
prac malarskich, graficznych i fotograficznych z widokami miasta, wrocławskich plakatów i druków ulotnych dokumentujących wydarzenia historyczne, materiałów
obrazujących ciekawe losy rodzinne wrocławian (zdjęć,
dokumentów, pamiątek) oraz wyrobów rzemiosła artystycznego wytworzonych przez miejscowe warsztaty.
Efekt zbiórki prezentowany będzie w ramach wystawy nabytków. Najbardziej hojni darczyńcy otrzymają upominki
w czasie otwarcia ekspozycji.
Prezenty przyjmuje Muzeum Historyczne, codziennie
do 15 stycznia 2012 z wyjątkiem sobót i niedziel w godz.
od 13.00 do 15.00.
Muzeum Historyczne – oddział MM
ul. Sukiennice 14/15, 50-107 wrocław
tel. (71) 347-16-92 wew. 12; 601 35 99 23; www.mmw.pl

StyCzeńz uNIveRSyteteMŚWIAtA
PAłAc KróLewSKI, ul. Kazimierza wielkiego 35
7 stycznia (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
KARNAWAŁ W PAŁACU KRóLEWSKIM
7 stycznia (sobota), godz. 11.15 (6-12 lat)
HOLANDIA W KUPIECKIM WROCŁAWIU
21 stycznia (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
O TYM JAK SŁODYCZE
TRAFIŁY NA KRóLEWSKI DWóR
21 stycznia (sobota), godz. 11.15 (6-12 lat)
PORCELANA Z KRóLEWSKICH KOMNAT
MUzeUM ArcHIDIecezjALne, pl. Katedralny 16
(+ 4 zł – bilet wstępu)
14 stycznia (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
W CIENIU PIRAMID
28 stycznia (sobota), godz. 11.00 (6-12 lat)
GARGULCE, ANIOŁY, DIABŁY I SMOKI
MUzeUM ArcHIteKtUry, ul. Bernardyńska 5
14 stycznia (sobota), godz. 11.15 (6-12 lat)
BIBLIA W SZKLE ZACZAROWANA
28 stycznia (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
DAMY DWORU, RYCERZE I… SMOK
Rezerwacja: tel. 511 132 287; 1 godz. – 10 zł/dziecko
+ 5 zł bilet wstępu Rodzice – wstęp wolny!
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rIo FILM DLA DZIECI 15 stycznia, godz. 11.00
rewerS, Polska, 2009, 96 min
reżyseria: Borys Lankosz. obsada: Agata Buzek, Krystyna Janda, Anna Polony, Marcin Dorociński
nagrody – Złote Lwy 2009: Najlepszy film; Najlepsza
pierwszoplanowa rola kobieca; Najlepsza drugoplanowa
rola męska; Najlepsza muzyka; Najlepsze zdjęcia.
Projekcja z audiodeskrypcją
15 stycznia, godz. 16.00. wstęp wolny!

DZIEń BABCI I DZIADKA
1920 BItwA wArSzAwSKA, Polska, 2011, 110 min
reżyseria: Jerzy Hoffman. obsada: Borys Szyc, Natasza
Urbańska, Daniel Olbrychski, Bogusław Linda
Wielki fresk historyczny o jednej z najważniejszych bitew
w dziejach świata. Akcja rozpoczyna się w Warszawie,
w 1920 roku. Jan, poeta i kawalerzysta, po otrzymaniu
rozkazu wyjazdu na front polsko-bolszewicki, oświadcza
się swojej narzeczonej Oli, aktorce teatru rewiowego. ślubu udziela młodym ksiądz Ignacy Skorupka. Podczas
walk Jan trafia do niewoli. Jego los leży w rękach czekisty Bykowskiego, który ucieleśnia okrutne oblicze bolszewickiej rewolucji. Historia znajdzie finał w wielkiej bitwie,
która na zawsze odmieni nie tylko losy Jana i Oli, ale całej dwudziestowiecznej Europy. Obok bohaterów fikcyjnych na ekranie pojawiają się także postacie historyczne:
marszałek Józef Piłsudski, generał Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Wieniawa-Długoszowski, a także Włodzimierz Lenin i Józef Stalin. Reżyserowi udało się
odtworzyć atmosferę lat 20. ukazując wielki patriotyzm
i heroiczny wysiłek pokolenia naszych przodków.
Projekcja z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących
21 stycznia, sobota, godz. 17.00. Bilet: 10 zł
Dla seniorów wstęp bezpłatny za zaproszeniami!

SKórA, w Której żyję, Hiszpania, 2011, 120 min
reżyseria: Pedro Almodovar. obsada: Antonio Banderas, Elena Anaya, Blanca Suarez
Od czasu, gdy żona doktora Roberta Ledgarda (Antonio
Banderas), chirurga plastycznego, spłonęła w wypadku samochodowym, próbował on stworzyć nową ludzką skórę,
która mogłaby ją ocalić. Po dwunastu latach badań udaje
mu się wyhodować skórę, będącą prawdziwą zbroją, chroniącą przed wszelkimi zagrożeniami. Film owacyjnie przyjęty na festiwalu w Cannes. Reżyser od początku filmu
mnoży pytania, trzymając widzów przez cały seans w napięciu. Twórca po raz drugi w swojej karierze sięgnął
po materiał literacki i przygotował scenariusz na podstawie powieści Tarantula Thierry'ego Jonqueta.
29 stycznia, niedziela, godz. 18.00. Bilet: 10 zł
www.cojestgrane.pl

FeRIezeŚWIAtOWIdeM
PROGRAM ZIMA W MIEśCIE
Podczas ferii zimowych
Ośrodek Działań Twórczych
światowid zaprasza dzieci
w wieku 7-10 lat na pięciodniowe turnusy zajęć rekreacyjnych. W programie
m.in. warsztaty plastyczne
i grafiki artystycznej, wyjścia do kina, kręgielni, muzeum oraz na basen
Uniwersytetu Przyrodni
czego (zajęcia w wodzie
prowadzą instruktorzy pływania).
Terminy: 16-20 stycznia; 23-27 stycznia br.
Koszt turnusu 260 zł, w tym zajęcia w ODT, koszt wycieczek, przejazdów, biletów na wyjścia, obiadów i napojów.
zapisy: oDt Światowid; ul Sempołowskiej 54A – Biskupin;
(p. 203 I piętro), tel. 071 348 30 10 wew. 37

CKAgORAul. SERBSKA 5a
złAP ByKA zA roGI - HISZPAńSKIE FERIE ZIMOWE
Zgodnie z tradycją, kolejne ferie odkryją tajemnice kultur
innych narodów. Tym razem wybierzemy się do barwnej
Hiszpanii, by zobaczyć niezwykłe miejsca tego egzotycznego kraju. W programie m.in.: tematyczne warsztaty plastyczne, teatralne, taneczne, projekcje multimedialne,
degustacja tradycyjnych hiszpańskich potraw, wystawa
fotografii, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji.
Warsztaty edukacyjne i dobra zabawa wprowadzą małych
uczestników w samym środku zimy w prawdziwie upalny
klimat hiszpańskiej przygody.
irena.lukaszewicz@ckagora.pl, tel. 71 325 14 83, w. 107
16-20 stycznia, od godz. 10.00 do godz. 14.00

wIeLoPoKoLenIowy BAL PrzeBIerAńców
Zabawa taneczna z okazji święta Babci i Dziadka, a także
trwającego karnawału. Wielopokoleniowy Bal Przebierańców to jedna z niewielu imprez, na której zobaczyć można przebranych w stroje karnawałowe zarówno maluchy
oraz dziadków i rodziców. W programie konkursy z nagrodami, wspólne korowody oraz dobra zabawa.
irena.lukaszewicz@ckagora.pl, tel. 71 325 14 83, w. 107

tyBet–NA pOgRANICzuNIeBAI zIeMI
Z cyklu: CZTERY STRONY śWIATA
Tybet to najwyższy płaskowyż świata. Kraina, która niegdyś była suwerennym państwem, większym od ówczesnych Chin. Kultura tybetańska to szczególny
światopogląd, religia i specyficzni ludzie. W dalekowschodnią podróż do kraju zwanego Dachem świata zaprasza podróżnik Wojciech Osypiuk.
11 stycznia, godz. 18.00
Klub Śląskiego okręgu wojskowego, ul. Pretficza 24

WędRujI zWIedzAjzA NAMI
Klub turystów Miłośników wrocławia przy tMw
Klub Przewodników oskar o/PttK przy Instytutach PAn
3. 12, g. 7.40 (PKP Dw. Gł.) – Wędrówka szl. B. Turonia:
Smolec – Leśnica; 4.12, g. 10.00 – Spacer po Wrocławiu; spotkanie przy pomniku hr. A. Fredry; 8.12, g. 15.30
– Spotkanie klubowe – „Małgosia” Odrzańska 39; 10.12,
g. 7.40 (Dw.Gł.PKP)* Jaworzyna śl.; 11.12, g. 7.40 (Dw.
PKS* 17.12, g. 8.00* „Wrocław – Południe”
Zgłoszenia na wycieczki (*) „Przewodnik czeka” na spacerze lub spotkaniu klubowym lub tel. 661 701 176 wieczorem; wyjazdy z pl Solidarności.

SpOtKANIez pOdRóżNIKIeM
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży serdecznie zaprasza na spotkanie z podróżnikiem i organizatorem pierwszej wyprawy szlakiem Benedykta Polaka,
panem Robertem Szyjanowskim,
9 stycznia, godz. 17.00 – Sala Klubowa, ul. Kołłątaja 20

21 stycznia, godz. 11-13.00. wstęp 5zł/os.

MdKŚRódMIeŚCIeul. DUBOIS 5
Koncert HEJ KOLęDA, KOLęDA...
13 stycznia, godz. 17.00. wstęp wolny!

ALteRgOdzINA www.radioluz.pwr.wroc.pl
AUDYCJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA
W każdą środę o godz. 21.00 w działającym przy Politechnice Wrocławskiej Akademickim Radiu LUZ, we Wrocławiu na 91,6 FM oraz na całym świecie w internecie.
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