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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
ul. Marszałka J. PIŁSUDKIEGO 19

3 lutego, godz. 19.00
JACEK KASPSZyK – dyrygent
MACIEJ MŁODAWSKI – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej

4 lutego, godz. 11.00
KONCERT CHARyTATyWNy „Życie jest przyszłością”
Orkiestra Kameralna „Artlibitum”, Radosław Pujanek
– koncertmistrz, Wrocławski Kwintet Dęty, Lutosławski
Quartet, Miłosz Rutkowski – wibrafon, Shoko Sakai
– marimba, Piotr Bugaj – trąbka, Wojciech Merena
– obój, Chór Filharmonii Wrocławskiej, Agnieszka Fran-
ków-Żelazny – dyrygent, Beata Solnicka – prowadzenie

4 lutego, , godz. 17.00 i 20.00
TANGA ŚWIATA – CHRISTIAN DANOWICZ – skrzypce,
prowadzenie; Zespół Al Tango: Piotr Rafałko – wokal; Ja-
rosław Kutera – akordeon; Tomasz Pawłowski – forte-
pian; Maciej Maciejewski – kontrabas; Wrocławska
Orkiestra Kameralna Leopoldinum

5 lutego, godz. 18.00. Muzeum Pana Tadeusza, rynek
JAKUB KOŚCIUKIEWICZ – wiolonczela
EWA MROWCA – klawesyn

10 lutego, godz. 19.30
MICHAŁ NESTEROWICZ – dyrygent
RACHEL BARTON PINE – skrzypce
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej

12 lutego, godz. 16.00 i 19.00
CHóR NA BIS Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
Chór Filharmonii Wrocławskiej

12, godz. 18.00 – sala Oratorium Marianum
ALFREDO BERNARDINI – obój, dyrygent
Wrocławska Orkiestra Barokowa

14 lutego, godz. 18.00 i 20.15
KONCERTy WALENTyNKOWE

17 lutego, godz. 19.00
ERNST KOvACIC – dyrygent
CHRISTIAN DANOWICZ – skrzypce;
Michał Micker – altówka; Marcin Misiak – wiolonczela
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum

19 lutego, godz. 18.00
KONSTANTy ANDRZEJ KULKA – skrzypce; Tomasz
Strahl – wiolonczela; Krzysztof Jabłoński – fortepian

21 lutego, godz. 19.00
OSTATKI Z PRZyTUPEM – ogniste flamenco
Compaía Flamenca LOS PAyOS: Irene Álvarez, Marta Ro-
bles – taniec; Carmen Fernandez, Rubin De La Ana
– śpiew; Grzegorz Ziętala – instrumenty perkusyjne
Arturo „El Polaco” Muszyński – gitara flamenco, kierow-
nictwo artystyczne

26 lutego, godz. 18.00 – Muzeum Pana Tadeusza
TRIO SOLISTóW LEOPOLDINUM:
Christian Danowicz – skrzypce; Michał Micker – altówka;
Marcin Misiak – wiolonczela

989-992 Wieczory lisztowskie

MONIKA SIKORSKA-WOJTACHA – fortepian
W programie utwory: Wolfganga Amadeusza Mozarta,
Josepha Haydna, Ludwiga van Bethovena.
Koncerty prowadzi Juliusz Adamowski

17. II godz. 12.30 – ObOrnIkI ŚląskIe
Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
134. koncert umuzykalniający dla młodzieży „Jak słuchać muzyki?”

17. II godz. 18.30 – ObOrnIkI ŚląskIe
Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
Koncerty pod patronatem Starosty Trzebnickiego Roberta Adacha

18. II godz. 18.00 – brzeg
Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1

20. II godz. 18.00 – WrOcłaW, KMiL, pl. T. Kościuszki 9

Monika sikorska-Wojtacha studia pianistyczne rozpoczęła
w PWSM w Łodzi u prof. Władysława Kędry, a ukończyła

w AM w Katowicach pod kier. prof.
Bolesława Woytowicza. Jest laure-
atką ogólnopolskich konkursów
pianistycznych. Prowadzi czynne
życie koncertowe, występując z re-
citalami, koncertami symfoniczny-
mi i kameralnymi na terenie kraju
i za granicą. Dokonała wielu nagrań
radiowych (w tym archiwalnych)
i telewizyjnych. W repertuarze po-
siada utwory literatury fortepianowej

od muzyki klawesynistów po awangardę. W kręgu jej zainte-
resowań naczelne miejsce zajmuje twórczość fortepianowa
W. A. Mozarta i C. Debussy'ego. Jej szczególnym zaintereso-
waniem cieszy się również muzyka polska – od twórców ery
przedchopinowskiej (Maria Szymanowska, Feliks Dobrzyń-
ski) poprzez kompozytorów przełomu XIX i XX wieku (Karol
Szymanowski) do muzyki współczesnej . W tej ostatniej dzie-
dzinie dokonała licznych prawykonań.
Współpracuje z wieloma muzykami i zespołami kameralnymi
(m. in. z Kwartetem Śląskim i z pianistami Joanną Domańską
i Hubertem Salwarowskim). Nie stroni od niekonwencjonal-
nych form prezentacji muzyki poprzez samodzielne prowa-
dzenie koncertów, w tym również dla dzieci, z którymi potrafi
nawiązać znakomity kontakt.
Jest profesorem i Kierownikiem Katedry Fortepianu w AM im.
K. Szymanowskiego w Katowicach. W gronie jej studentów
i absolwentów są laureaci krajowych i zagranicznych konkur-
sów pianistycznych. Ma pod opieką dydaktyczną także uzdol-
nioną młodzież ze średniego szkolnictwa muzycznego.
Uczestniczy w pracach jury wielu konkursów krajowych oraz
prowadzi liczne konsultacje, kursy i warsztaty pianistyczne.

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Sa-
morządowych Województwa Dolnośląskiego, StarostyTrzeb-
nickiego i Gminy Wrocław.

TOWARZYSTWO
im. FERENCA LISZTA

pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
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LUTY 2012

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

4 i 5 lu te go od bę dzie się pre mie -
ra ba le tu „Cór ka źle strze żo na”
z pięk ną mu zy ką Lo uisa Jo se -
pha Fer di nan da Hérol da. Au to -
rem świet nej in sce ni za cji re ali zo wa nej w kon wen cji
spek ta klu ko micz ne go oraz cho re ogra fii jest zna ny
wło ski ar ty sta Gior gio Ma dia, któ ry swo ją ka rie rę roz -
po czął w Te atro al la Sca la, a na stęp nie współ pra co -
wał z naj lep szy mi ze spo ła mi ba le to wy mi Eu ro py
i Sta nów Zjed no czo nych. Sce no gra fię stwo rzył Kin -
sun Chan – ar ty sta pla styk, tan cerz i cho re ograf. Ko -
stiu my są dzie łem Mał go rza ty Sło niow skiej. Re ży se rię
świa teł re ali zu je Łu kasz Ró że wicz. Przy przy go to wa -
niu ze spo łu do pre mie ry z Giorgio Ma dia współ pra cu -
je Bo że na Klim czak – kie row nik na sze go ba le tu.

W lu tym po wra ca na sce nę Ope ry Wro cław skiej 
„Sam son i Da li la” Ca mil le Sa int -Saënsa w re ży se rii 
Mi cha ła Zna niec kie go. Spek takl zre ali zo wa ny w ko pro -
duk cji z te atra mi ope ro wy mi w Bo lo nii, Lie ge i Trie ście
miał pre mie rę na na szej sce nie w kwiet niu 2009 ro ku
i zo stał nie zwy kle go rą co przy ję ty przez pu blicz ność.
Im po nu ją ce de ko ra cje do spek ta klu stwo rzył Ti zia no
San ti, au tor ką ko stiu mów jest Iza bel le Com te. Kie row -
nic two mu zycz ne spra wu je Chi ka ra Ima mu ra, a za pul -
pi tem dy ry genc kim sta nie Ta de usz Za they.

Za pra szam rów nież do obej rze nia na na szej sce nie
dzieł kla sy ków ope ry: G. ver die go – „Jo an na d’Arc”,
G. Bi ze ta – „Car men”, G. Puc ci nie go – „Cy ga ne ria”,
W. A. Mo zar ta – „Cza ro dziej ski flet”. 
W lu to wym re per tu arze umie ści li śmy rów nież spek -
ta kle: „Par si fal” R. Wa gne ra, „Le gen dy o Ma ryi” 
B. Mar tinů, „La li bertà chia ma la li bertà” E. Kna pi ka
oraz cie szą ce się za in te re so wa niem pu blicz no ści
„Opo wie ści Hof f man na” J. Of fen ba cha. Naj młod szej
ope ro wej wi dow ni pro po nu je my obej rze nie mu zycz -
nych przy gód „Czer wo ne go kap tur ka” J. Pau era oraz
„Si da, wę ża, któ ry chciał śpie wać” M. Fo xa.

Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny

Ope ry Wro cław skiej

4�so�1900 CCÓÓRRKKAA��źźLLEE��SSTTRRZZEEŻŻOONNAA��������������������PPRREEMMII EERRAA
LOuIS�JOSEPH�FERDINAND�HEROLD

5�nd�1900 CCÓÓRRKKAA��źźLLEE��SSTTRRZZEEŻŻOONNAA��������������������PPRREEMMII EERRAA
LOuIS�JOSEPH�FERDINAND�HEROLD

7�wt�1900 CCÓÓRRKKAA��źźLLEE��SSTTRRZZEEŻŻOONNAA����LOuIS�J.�FERDINAND�HEROLD

8�śr�1900 JJOOAANNNNAA��DD''AARRCC����gIuSEPPE�vERDI

9�cz�1900 CCAARRMMEENN�� gEORgES�BIZET

11�so�1700 PPAARRSSIIFFAALL����RySZARD�WAgNER

12�nd�1700 CCHHOOPPIINN����gIACOMO�OREFICE

18�so�1900 SSAAMMSSOONN��II��DDAALLIILLAA����������������������������������������WWZZNNOOWW IIEENN IIEE ��
CAMILLE�SAINT-SAëNS

19�nd�1900 SSAAMMSSOONN��II��DDAALLIILLAA����������������������������������������WWZZNNOOWW IIEENN IIEE
CAMILLE�SAINT-SAëNS

21�wt�1900 SSAAMMSSOONN��II��DDAALLIILLAA����CAMILLE�SAINT-SAëNS

22�śr�1900 LLAA��LLIIBBEERRTTÀ CCHHIIAAMMAA��LLAA��LLIIBBEERRTTÀ EugENIuSZ�KNAPIK

23�cz�1100 CCZZEERRWWOONNyy��KKAAPPTTuuRREEKK�� JIří�PAuER

23�cz�1900 HHAALLKKAA����STANISłAW�MONIuSZKO

24�pt�1100 SSIIDD,,��WWąąŻŻ,,��KKTTÓÓRRyy��CCHHCCIIAAłł��ŚŚPPIIEEWWAAćć MALCOLM�FOx

24�pt�1900 CCZZAARROODDZZIIEEJJSSKKII��FFLLEETT����WOLFgANg�AMADEuSZ�MOZART

25�so�1100 CCZZEERRWWOONNyy��KKAAPPTTuuRREEKK�� JIří�PAuER

25�so�1900 CCyyggAANNEERRIIAA����gIACOMO�PuCCINI

26�nd�1700 LLEEggEENNDDyy��OO��MMAARRyyII����BOHuSLAv�MARTINu

28�wt�1900 OOPPOOWWIIEEŚŚCCII��HHOOFFFFMMAANNNNAA JACquES�OFFENBACH

29�śr�1900 OOPPOOWWIIEEŚŚCCII��HHOOFFFFMMAANNNNAA JACquES�OFFENBACH

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

IINN��FFOORR��MMAA��CCJJAA II RREE��ZZEERR��WWAA��CCJJAA��BBII��LLEE��TTÓÓWW��––��Dział�Pro�mo�cji�i Ob�słu�gi�Wi�dzów:
tel.: 71 370 88 80;�tel./fax: 71 370 88 81

SSPPRRZZEE��DDAAŻŻ��BBII��LLEE��TTÓÓWW��––��Ka�sa�ope�ry,�ul.�Świd�nic�ka 35:�
pn�-so: 12.00-19.00,�nd: 11.00-17.00

go�dzi�nę�przed spek�ta�klem�tel.: 71 370 88 18�(prze�rwa 15.15-15.30)
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RA�CHEL�BAR�TON�PI�NE
Po raz pierw szy w Pol sce wy stą pi wy bit na ame ry kań ska
skrzy pacz ka o pol skich ko rze niach – Ra chel Bar ton Pi ne.
Zwy cięż czy ni w naj waż niej szych kon kur sach skrzyp co -
wych, gra z naj lep szy mi or kie stra mi i dy ry gen ta mi, ale
też z wiel ki mi mu zy ka mi, któ rym bli żej do Hen drik sa niż
Pa ga ni nie go. Ar tyst ka wy stą pi ra zem z Or kie strą Aka de -
mii Beetho ve now skiej, pod ba tu tą Mi cha ła Ne ste ro wi cza,
dy rek to ra art. Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej w San -
tia go de Chi le. Or kie strę two rzą naj wy bit niej si stu den ci
i ab sol wen ci eu ro pej skich wyż szych szkół mu zycz nych. 
W pro gra mie: J. Si be lius – Pe le as and Me li san de,
op. 46; A. vi val di – Czte ry po ry ro ku, op. 8.
Uro dzo na w 1974 ro ku Ra chel Bar ton Pi ne na skrzyp -
cach za czę ła grać w wie ku trzech lat. De biu to wa ła w wie -
ku 7 lat w En sam ble Chi ca go String, a swój pierw szy
wy stęp z Chi ca gow ską Or kie strą Sym fo nicz ną za li czy ła,
ma jąc 10 lat. Już ja ko na sto lat ka zdo by ła swo je pierw -
sze na gro dy w kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon kur -
sach. W wie ku 17 lat sta ła się naj młod szą i pierw szą zło tą
me da list ką z USA na pre sti żo wym kon kur sie J. S. Ba cha
w Lip sku (1992 r.). Zdo by wa ła rów nież waż ne na gro dy
m.in. na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Skrzyp co wym
Józ se fa Szi ge tie go (Bu da peszt, 1992 r.), Mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie im. Frit za Kre isle ra (1992), Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie Mu zycz nym w Mont re alu (1991),
Kon kur sie im. Ni co lo Pa ga ni nie go w Ge nui (1993 r.) czy
Kon kur sie Mu zycz nym Kró lo wej Elż bie ty (1993 r., Bruk -
se la). Zo sta ła trzy krot nie uho no ro wa na ty tu łem naj lep -
sze go kla sycz ne go ar ty sty pod czas Chi ca go Mu sic
Awards, a „Chi ca go Tri bu ne” i „Chi ca go Ma ga zi ne” przy -
zna ły jej ty tuł oso by Chi ca go ro ku.
Ra chel Bar ton Pi ne gra na skrzyp cach uzna wa nych
za jed ne z naj waż niej szych na świe cie, wy ko na nych
w 1742 ro ku przez Giu sep pe (del Ge su) Gu ar ne rie go, te -
go sa me go mi strza lut nic twa, któ ry zro bił ulu bio ne
skrzyp ce Pa ga ni nie go. 

10 lu te go, godz. 19.30, Fil har mo nia Wro cław ska 

FLA�MEN�CO�NA�MIĘT�NIE
CORAZóN FLAMENCO I MAGDA NAvARETTE 

Spek takl muzyczny w reżyserii Krystyny Jandy opo wia -
da w pro sty spo sób o uczu ciach i wiel kich ludz kich na -
mięt no ściach. Prze pla ta ny pol ską pio sen ką Ewy
De mar czyk „Czer wo nym bla skiem oto czo na” z hisz pań -
ski mi ryt ma mi i me lo dia mi, po wo du je, że tekst jest je dy -
nie punk tem wyj ścia i wpro wa dza nas do peł ne go pa sji
świa ta flamenco, gdzie ta niec, śpiew, rytm i dźwię ki gi -
ta ry opo wia da ją o naj głęb szych ludz kich emo cjach
– od bó lu i roz pa czy po nie wy po wie dzia ną ra dość.
Zespół „Corazón Flamenco” istnieje od 2006 r. Tworzy
go czterech młodych muzyków – Magdalena Navarrete,
Anna Iberszer, Andrzej Lewocki oraz Marek Fedor.
Bilety: 60; 45; 35 i 25 zł – wejściówki

2 lutego, godz.19.00
synagoga Pod białym bocianem, ul. Włodkowica 7

WAŁ BRZyCH ul. SŁO WAC KIE GO 4, tel. 74 842 28 93
Dy rek tor Na czel ny i Ar ty stycz ny – JE RZy KO SEK

3 lu te go, godz. 19.00
Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Su dec kiej
Dy ry gent: Mar cin Na łęcz – Nie sio łow ski
So li sta: Mar ta Mag da le na Le lek – skrzyp ce

17 lu te go, godz. 19.00
Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Su dec kiej
Dy ry gent: Mar cin Som po liń ski
So li sta: Di ma Cha aback – flet nia Pa na, flet, flet sło wiań ski

24 lu te go, godz. 19.00
Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Su dec kiej
Dy ry gent: Woj ciech Mich niew ski
So li sta: Be ata Bi liń ska – for te pian
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IV FE�STI�WAL�SzTu�KA�Łą�Czy�PO�KO�LE�NIA
IN SPI RA CJE FLA MEN CO Wro cław 22-25 lu teg o 2012

22 lu te go, godz. 19.00. kawiarnia li te rat ka, ry nek 56/57
IN SPI RU Ją CE PO DRó ŻE (In die – Ma ro ko…) 
Pro mo cja książ ki „Za drzwia mi świa ta”. Lil la La tus – po -
et ka, po dróż nicz ka; Ma rek Ha me ra – wro cław ski wy kła -
dow ca, fo to graf, fil mo wiec, po dróż nik. Wstęp wol ny!
23 lu te go, godz. 19.00, sy na go ga ul. Włod ko wi ca 7
ge rO DO MIn gu ez & Ami gos Fla men cos

Ge ro Do min gu ez wy bit ny tan cerz, za li cza ny do awan gar dy
fla men co. Swo ją dro gę ar ty stycz ną roz po czął w Se vil li
w wie ku 9 lat pod kie run kiem mi strzów – An dre sa Ma ri -
na i An to nio Ca na le sa. Po sia da wła sny i nie po wta rzal ny styl
tań ca, od no si wie le mię dzy na ro do wych suk ce sów. Z ar ty -
stą wy stą pią: Ra fa Fa jar do – gi ta ra; Da vid „El Gal li” – śpiew.
Pod czas kon cer tu od bę dzie się po kaz etiu dy „Prze ni ka nie
kul tur” w wy ko na niu mło dych tan ce rzy z MDK -Krzy ki oraz
wy stęp wro cław skie go mu zy ka Mi cha ła Wró blew skie go.
Bi le ty: 25 zł – dwie go dzi ny przed kon cer tem 
23 lu te go, godz. 21.00, klub Fe sti wa lo wy Puz zle 
Przej ście garn car skie 2/2 pię tro 
FIE STA FLA MEN CO – im pre za ta necz na. Wstęp wol ny!
24 lu te go, godz. 19.00. Fil har mo nia Wro cław ska
PRZE GLąD form mu zycz no -ta necz nych „Eks plo zja kul -
tur”; Wy STA Wy: PRAC wy róż nio nych w kon kur sie pla -
stycz nym pt. Od Ma ro ka do Hisz pa nii... oraz ma lar stwa
Iwo ny Go cyk i San dry Wal czak. Wstęp wol ny!
24 lu te go, godz. 21.00, klub Fe sti wa lo wy Puz zle 
Wie czór ORIENT FLA MEN CO
Po ka zy tań ca, im pre za DJ. Wstęp wol ny!
25 lu te go, godz. 12.00, klub Fe sti wa lo wy Puz zle 
WARSZ TA Ty in te gra cyj ne „Fla men co po hisz pań sku”
Pro jekt z udzia łem dzie ci. Wstęp wol ny!
25 lutego, godz. 20.00 DcF ul. Pił sud skie go 64a
Pre zen ta cja fil mu Car lo sa Sau ry „Fla men co, fla men co”.
Przed fil mem po kaz tań ca fla men co. Wstęp: 20 zł.
Organizator: www.fla men co.mdk -krzy ki.pl

CA�MANé�PRIN CE OF FA DO
po raz pierw szy we Wro cła wiu

Peł ne na zwi sko Ca mané brzmi Car los Ma nu el Mo utin ho
Pa iva dos San tos Du ar te. Ar ty sta nie wie le o so bie mó wi,
po wta rza, że „kim jest, uka zu je śpie wa jąc” i że naj więk szy
wpływ na nie go mia ło tro je ar ty stów: Amália Ro dri gu es,
Car los do Car mo i Al fre do Mar ce ne iro. Dziś jed nak po dą -
ża wła sną ścież ką, za cho wu je sza cu nek dla tra dy cji, ale
i się ga po no we środ ki wy ra zu, po no wych po etów. Jed -
no po zo sta je nie zmien ne – jak mó wi – we wnętrz ne prze -
ko na nie, że fa do pra gnie śpie wać do koń ca ży cia.
Do udzia łu w swo im kon cer cie ar ty sta za pro sił An nę Ma rię
Jo pek. Wro cław ski kon cert pod czas Eth no Jazz Fe sti va lu
bę dzie jego dru gą wi zy tą w Pol sce.
Bi le ty: 150; 120; 90 i 50 zł wej ściów ki

18 lutego, godz. 19.00
sy na go ga pod białym bocianem, ul. Włod ko wi ca 7
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JERZY SKOCZYLAS

TA NASZA KLASA
reż. Wojciech Dąbrowski
Czas trwania: 100 minut bez przerwy
Muzyka: Bogusław Klimsa
Scenografia: Wojciech Dąbrowski, Paweł Motas

obsada:
Małgorzata Szeptycka, Katarzyna Skoniecka, Jerzy Skoczylas
Leszek Niedzielski, Stanisław Szelc

LUTY 2012
www.teatrkomedia.com

03.02 PT TA NASZA KLASA godz. 20.00
04.02 SO TA NASZA KLASA godz. 20.00
05.02 ND TA NASZA KLASA godz. 17.00
08.02 ŚR PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
09.02 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
10.02 PT BOEING, BOEING godz. 20.00
11.02 SO BOEING, BOEING godz. 20.00
12.02 ND BOEING, BOEING godz. 20.00
14.02 WT Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.30
15.02 ŚR Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
16.02 CZ Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
17.02 PT PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
18.02 SO PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
19.02 ND PRZYJAZNE DUSZE godz. 17.00
24.02 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
25.02 SO SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
26.02 ND SZALONE NOŻYCZKI 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

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

216_KOMEDIA:- 26-01-12 9:44 Strona 1

CS�IM�PART�ul. Ma zo wiec ka 17

KA LEN DA RIUM LU Ty 2012
4 g. 19.00 SPO TKA NIE – pre mie ra 

5; 6 g. 19.00 SPO TKA NIE – spek takl

6 g. 20.00 JAZ ZO WE JAM SES SION

7; 8 g. 19.00 AN NA SKU BIK
Zła ma ne pa znok cie. MO NO DRAM

8 g. 19.00 MA RZE NA I TO MA SZ GŁA ŻEW SCy
Wer ni saż wy sta wy

9 g. 9.30 i 12.00 PIO TRUŚ PAN I PI RA CI – dla dzie ci

9 g. 19.00 KA TA RZy NA ŁęC KA I JA KUB PAW LAK
Jan Po pra wa i Bo gu sław Sob czuk re ko men du ją

10 g. 9.30 i 12.00 PIO TRUŚ PAN I PI RA CI – dla dzie ci

10 g. 19.00 BE ATA LE RACH. Ucisz ser ce – re ci tal

11 g. 18.00 WE’RE BRI TISH, BUT…
Po kaz fil mów bry tyj skich z Bri tish Co un cil

14 g. 19.00 KA BA RET MU MIO
Lu tow ni ca ale nie pi sto le to wa tyl ko ta ka kol ba

14 g. 20.00 BLU ESO WE JAM SES SION

15 g. 19.00 TE ATR DA DA vON BZDüLöW
Mi ko łaj Trza ska. Du ety nie ist nie ją ce. Spek takl ta necz ny

17 g. 17.00 ZA CZA RO WA NA KO LO MO Ty WA – pre mie ra

18 g. 16.00 ZA CZA RO WA NA KO LO MO Ty WA

19 g. 20.00 TA Cy DU ZI CHŁOP Cy – spek takl mu zycz ny

20 g. 12.00 ZŁO TA KACZ KA – spektakl dla dzie ci

21; 22 g. 9.30 i 12.00 ZŁO TA KACZ KA

24 g. 19.00 MAR EK Dy JA K I PIO TR MA CHA LI CA
Uży wa ne pio sen ki na dwa gło sy mę skie – kon cert 

25 g. 19.00 EDy TA GEP PERT – w Te atrze Pio sen ki

28; 29 g. 19.00 NIE BEZ PIECZ NA GRA – spek takl

Teatr�Muzyczny CA�PI�TOL
www.te atr -ca pi tol.pl

3 lutego, godz. 19.00; 4 lutego, godz. 18.00
5 lutego, godz. 17.00
IDIOTA bilety: 40/35zł, Teatr Współczesny, ul. rzeźnicza 12

11 lutego, godz. 17.00 i 20.00; 12 lutego, godz. 17.00
DŻOB bilety: 40/35zł, studio TVP Wrocław, ul. karkonoska 8

14 i 15 lutego, godz. 20.00
EvERGREEN bilety: 25zł, Mała scena, ul. Piłsudskiego 72

17 lutego, godz. 19.00; 18 lutego, godz. 18.00
19 lutego, godz. 17.00
HAIR bilety:  48/42/36/30zł, cs Impart, ul. Mazowiecka 17

23 i 24 lutego, godz. 19.00
25 lutego, godz. 16.00 i 20.00; 26 lutego, godz. 17.00
FRANKENSTEIN
bilety: 49/39/32zł, rcTb przy Hali stulecia, ul. Wystawowa 1 

29 lutego, godz. 9.00 I 11.30
PEWIEN MAŁy DZIEŃ cs Impart, ul. Mazowiecka 17
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3 lu te go, godz. 18.00 i 4 lu te go, godz. 19.00
EDy TA STE IN. W PO ŚPIE CHU DO NIE BA
10 i 14 lu te go, godz. 19.00 UCISZ SER CE
17 lu te go, godz. 19.00 OSKAR I PA NI Ró ŻA
18 lutego, g.19 NIE OD WRA CAL NE – LEK CJA HI STO RII
24 i 25 lutego, godz. 19.00 SEN NOCy LETNIEJ

nieodwracalne - lekcja historii, reż. Renata Jasińska

Co by by ło, gdy by mło dy, pe łen ma rzeń mło dy Adolf nie zo -
stał od rzu co ny, ale przy ję ty na Aka de mię Sztuk Pięk nych
w Wied niu? Co by się wy da rzy ło, gdy by Aka de mia za de cy -
do wa ła ina czej? Czy ta mi nu ta zmie ni ła by bieg jed ne go ży -
cia, czy zmie ni ła by bieg dzie jów? Ja ki był by XX wiek bez
na zi zmu? Czy wy bu chła by II woj na świa to wa w świe cie,
w któ rym Adolf Hi tler zo stał by ma la rzem?
Świet na kre acja głów nej ro li Ale xan dra Ma rqu ezy oraz
Klau dii Le wan dow skiej w ro li al ter ego Hi tle ra w po łą cze -
niu z efek tow ną mu zy ką Jac ka Za mec kie go skła da ją się
na do sko na ły spek takl, któ re go in spi ra cją by ła książ ka
Eri ca -Em ma nu ela Schmit ta „Przy pad ki Adol fa H.”
Re ży ser za war ła w sce na riu szu rów nież po ru sza ją ce
frag men ty pa mięt ni ka wo jen ne go swo jej mat ki.

Ody�SE�JA
cHar le sTOWn WOr kIng THe aTre z bO sTO nu

Ada pta cja epo pei Ho me ra na dwie oso by, któ re po dró -
żu ją wspól nie łód ką, prze mie rza jąc na po ły rze czy wi stą,
na po ły fan ta stycz ną kra inę. Opo wieść o wy gna niu i po -
wro cie; hi sto ria po skle ja na z frag men tów, nie sio na na fa -
li pie śni, tek stu, ob ra zu i ru chu – ka lej do skop cy klo pów,
ka pła nek vo odoo i że gla rzy ob ra ca ją cych się wo kół hi -
sto rii Ody se usza i Pe ne lo py. Sce na riusz, re ży se ria i wy -
ko na nie: Jen ni fer John son i John Pe it so. Bi le ty: 15/10 zł

27 i 28 lu te go, godz. 19.00
sa la Te atru la bo ra to rium, ry nek -ra tusz 27

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

STAZIONE TERMINI
reżyseria – Marek Oleksy
scenografia – Jan Polivka
muzyka – Cezary Duchnowski
kostiumy – Elżbieta Terlikowska
współpraca choreograficzna – Piotr Biernat
15, 16 lutego, godz. 19.00

TEATR POLSKI SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c, bilety: 30zł (N), 20zł (U)

MIKROKOSMOS
scenariusz i reżyseria – Konrad Dworakowski
scenografia i kostiumy – Maria Balcerek
muzyka – Piotr Klimek
projekcje wideo – Michał Zielony
reżyseria światła – Bartek Dębski
7, 8, 9 lutego, godz. 11.00 – zapraszamy dzieci i nauczycieli

TEATR POLSKI – SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28, bilety: 25zł (N) , 20zł (U), 15zł (G),

fot. B.Sowa

fot. B.Sowa

216_PANTOMIMA 25-01-12 14:50 Strona 1

fot. Ed Pearson
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HI�STO�RIA�PO�TWO�RzA�STA
z PA�RA�SOL�KO�WE�gO�MIA�STA

Spek takl lal ko wy dla dzie ci w wie ku 4-9 lat. Opo wia da
o nie ty po wej przy jaź ni pa stusz ka Lir ka i Smo ka, za war -
tej w bar dzo nie sprzy ja ją cej sy tu acji, ale za to praw dzi wej
i szcze rej. Opo wieść trak tu je o to le ran cji wo bec in no ści
i uczy, by nie oce niać ni ko go na pod sta wie po zo rów, czy
przy ję tych ste reo ty pów.
Po spek ta klu na stą pi spo tka nie z ak to ra mi, któ rzy opo -
wie dzą o taj ni kach swo jej pra cy, a w trak cie, dzie ci zo -
sta ną na uczo ne pro stej pio sen ki do ty czą cej te ma tu
spek ta klu i po zna ją róż no rod ne ryt my mu zycz ne.
Re ży se ria: Ma ja Frie drich. Spek takl trwa ok. 1 h
Bi le ty: 18zł; gru p. 14zł; re zer wa cja: tel. 71 341 71 02
608 432 224, wctd.wroc law.pl

14, 15 lu te go, godz. 9.00
26 lu te go, godz. 17.00; 28, 29 lu te go, godz. 9.00

Wro cław skie cen trum Twór czo ści Dziec ka, ul. kuź ni cza 29a

XIII Fe sti wal ewen tu al nych Ta len tów ak tor skich
FE�TA 2012

Cze ka my na zgło sze nia mo no dra mów na pły tach DvD
do 20 mar ca 2012r.

Go ście te go rocz nej edy cji Fe TA, to m.in. An na Il czuk, Elż -
bie ta Li sow ska -Ko peć i An drzej Se we ryn ze spek ta klem
„Wo kół Szek spi ra”. Ju ro rzy po obej rze niu wy stę pu mło -
dych ak to rów udzie lać bę dą wska zó wek wy ko naw com
na te mat warsz ta tu ak tor skie go, po pro wa dzą rów nież
dys ku sję o sztu ce te atru.
Wstęp na prze gląd mo no dra mów jest bez płat ny, na to -
miast na warsz ta ty pro wa dzo ne przez Ma cie ja Masz tal -
skie go trze ba za pi sy wać się do 15 kwiet nia br. 
In for ma cja: Be ata Go nia, tel. 71 325 14 83, w. 122

ck agora, ul. serbska 5a

20-22 kWIeT nIa 2012

SPEKTAKLE�dLA�dzIECI
17 lutego, godz. 19.00 MEN SA MEN SAE. Bi le ty: 7 zł
Spek takl Te atru Pro. Sce nium dla mło dzie ży i do ro słych.
Głów nym bo ha te rem spek ta klu jest stół, a ra czej sto ły,
któ re na bie ra ją w spek ta klu wie lu zna czeń: nie tylko jako
fizyczne przedmioty, ale i jako kształty metafizyczne.

19 lutego, godz. 11.00 Bi le ty: 10 zł
MA GICZ NA TRU PA RO BIN SO NA BLU ESA
Spek takl Te atru Wiel kie Ko ło z Bę dzi na, dla naj młod szych
od 3 do 12 lat, ale po do ba się każ de mu, kto w głę bi du -
szy jest „dziec kiem pod szy ty”. Ma gicz na hi sto ria Ro bin -
so na, któ ry wraz z sy nem Ko smą oraz Ma ran tą two rzy
te atral ną tru pę wę dru ją cą po świe cie…

ck Wrocław-zachód, ul. chociebuska 4-6

TEATR�PWST�ul. BRA NI BOR SKA 59
Aria no Su as su na
TE STA MENT PSA czy li hi sto ria o mi ło sier nej
8, 9, 10 lu te go, godz. 18.00 Du ża sce na Te atru PWsT
pil grim / ma jew ski
ŚWIA DEC TWA wzlo tu upad ku wzlo tu wzlo tu wzlo tu
upad ku i tak da lej ant ka ko chan ka
24 i 25 lu te go, godz. 19.00 – Pre MIe ra
czar na sa la Te atru PWsT
ŚWIADECTWA wzlotu upadku
27, 28, 29 lutego, godz. 18.00 czarna sala

www.cia.wroc law.pl

ul. SIEN KIE WI CZA 8a

4 lu te go, godz: 15.30 i 17.00 KAR NA WA ŁO WE PSO Ty
– spek takl ta necz ny dla dzie ci od 3 lat w wy ko na niu tan -
ce rzy Nie za leż nej Ma nu fak tu ry Ta necz nej.
11 lu te go, godz. 20.00 LE MAN ACO USTIC – KON CERT 
Song -wri ter ze Ślą ska, Le man otrzy mał na gro dy i wy róż -
nie nia w ka te go riach wo ka li sta i in stru men ta li sta na kil ku
prze glą dach fe sti wa lowychch w ca łej Pol sce. W 2009 wy -
stą pił na Fe sti wa lu Maj Mu sic oraz na OFF Fe sti va lu.
W 2010 Le man wy dał dwie EP -ki, „So unds of the Past”
za wie ra ją cą 5 utwo rów z lat 2007/2008. Do utwo ru „Out of
Si ght” z te go wy daw nic twa po wstał te le dysk. Dru ga EP -ka,
„Whi spers of Lo ne li ness” za wie ra 4 utwo ry łą czą ce peł ne
brzmie nie gi ta ry aku stycz nej z bar dzo de li kat ną elek tro ni -
ką. Trze cia EP -ka „So phi sti ca ted Po int of view” za wie ra
4 utwo ry, w któ rych gi ta rze aku stycz nej to wa rzy szą wio -
lon cze la, gi ta ra ba so wa oraz in stru men ty per ku syj ne. 
26 lu te go, godz. 15.30 i 17.00 O ŚPIą CEJ KRó LEW NIE
spek ta kle dla Ro dzi ców i dzie ci
27 lu te go, godz. 10.00 i 11.30 dla szkół i grup min. 50 os.
In spi ra cją dla spek ta klu jest baśń J. H. An der se na. Ob sa -
dę sta no wi gru pa 6 dziew cząt w wie ku 12-15 lat. Jest to
sen ty men tal na opo wieść o gru pie dziew cząt, któ re w no -
cy nie mo gą spać i po sta na wia ją po ba wić się w te atr. 
PIąT kI z TaŃ ceM – nie za leż na Ma nu fak tu ra Ta necz na
3 lu te go, godz. 20.30 CIA ŁO ma ni fest
10 lu te go, godz. 20.30 BEZ TLE NOW CE / LIM BO
17 lu te go, godz. 20.30 ANIO Ły MA Ją CIA ŁA
24 lu te go, godz. 20.30 Cy MES – mu si cal

bi le ty: 15 zł (n), 10 zł (u) / do za ku pie nia w re cep cji cIa 
in for ma cje, re zer wa cja miejsc: +48 666 533 665



Wrocławski Teatr Współczesny
REPERTUARʼ02www.wteatrw.plul. rzeźnicza 12

bIałe MałżeŃsTWO 
Tadeusz Różewicz, reżyseria: Krystyna Meissner
9, 10, 11, 12 i 14 lutego, godz. 19.15

ballaDyna reż. Krystyna Meissner
17, 18, 19 lutego, godz. 19.15

...nP. MaJakOWskI reż. Krystyna Meissner
1 lutego, godz. 19.00

Trans-aTlanTyk 
Witold Gombrowicz, reż.: Jarosław Tumidajski
7, 8, 9 lutego, godz. 19.00,  10 lutego, godz. 18.00

Trans-aTlanTyk 
Witold Gombrowicz, reż.: Jarosław Tumidajski
20, 21,22 grudnia, godz. 19.00

WeDług bObczyŃskIegO 
reż. Agata Duda-Gracz
23, 24 lutego godz. 18.15

DaW nO Te Mu W ODe ssIe
Pre MIe ra – reż. łuksz czuj
25, 26 i 29 lu te go i 1 marca godz. 19.00 
28 lu te go godz. 18.00 + spo tka nie „Wo kół pre mie ry”

WERNISAżE�z�MuzyKą
syl WIa su cHa nek Wy sTa Wa gra FIk

„Od czte rech lat upra wiam gra fi kę warsz ta to wą. Pró bo wa -
łam róż nych tech nik, jed nak naj bliż szą mo je mu ser cu jest
li no ryt. W li no ry cie naj chęt niej uży wam krop ki. To ona two -
rzy pul su ją cą ma te rię i prze strzeń. To w niej naj bar dziej
prze ja wia się ob raz ener gii to wa rzy szą cej mi pod czas two -
rze nia. Mo je pra ce ma ją wy miar sym bo licz ny, nie chcę jed -
nak zdra dzać ich zna cze nia, waż ne dla mnie jest to aby
od bior ca od na lazł w nich wła sny po mysł na in ter pre ta cję,
ten frag ment sa me go sie bie, któ rym je wzbo ga ci.”
SyL WIA SU CHA NEK stu dent ka Wydz. Gra fia ka na ASP
we Wro cła wiu. W 2010 r. zdo by ła wy róż nie nie w III Ogól -
no pol skim Kon kur sie Gra fi ki im. Lu dwi ga Me id ne ra oraz
bra ła udział w wy sta wach po kon kur so wych.

Ja gO Da brze zIŃ ska kOn cerT Jaz zO Wy
Kon cert jaz zo wy Ja go dy Brze ziń skiej, któ ra wspól nie z ze -
spo łem wy ko na stan dar dy jaz zo we we wła snych aran ża -
cjach oraz utwo ry au tor skie. Ja go da Brze ziń ska lau re at ka
kon kur su „Swin gu ją cy Kruk”, pro mu ją ce go jazz tra dy cyj -
ny w ra mach fe sti wa lu vII HOT JAZZ SPRING. We wrze -
śniu te go ro ku zdo by ła na gro dę pu blicz no ści oraz 3
na gro dę na Mię dzy na ro do wych Spo tka niach Wo ka li stów
Jaz zo wych w Za mo ściu 2011. 
Zespół: Jagoda Brzezińska – voc; Wojciech Romanowski –
drums; Marcin Spera – double bass; Łukasz Perek – piano

5 lu te go, godz. 18.00. Wstęp wol ny!
klub For ma ty, ul. sam bor ska 3-5

27 lutego, godz. 18.00
WROCŁAW – HALA STULECIA

Sala Audytoryjna

28 lutego, godz. 18.00
JAROCIN – Ośrodek Kulutry

3 marca, godz. 17.00
STRZEGOM – Strzegomski Dom Kultury

24 marca, godz. 17.00
GŁOGÓW – Miejski Ośrodek Kultury

BILETY
zamówienia zbiorowe,

informacje, rezerwacje: 503-166-129

Kasa Hali Stulecia

TICKETPRO
Biuro Turystyczne REMEDIUM

ul. Piłsudskiego 2

16 marca 2012
godz. 18.00

Wrocław
Hala Stulecia

Sala Audytoryjna

bilety:
TICKETPRO

kasa Hali Stulecia
Biuro Turystyczne REMEDIUM

ul. Piłsudskiego 2
info: 503-166-129

Impresariat:
Agencja Artystyczna DAGA
www.daga.wroclaw.pl



W lu to wym nu me rze mie sięcz ni ka OD rOD raa: · nie po wstrzy ma my mar szu ku sa mo za gła dzie – ostrze -
ga krzysz tof Świer kosz · ste fan brat kow ski i Woj ciech gieł żyń ski o struk tu rach po zio mych · co z tą
Pol ską (urba nek) i co z ta ukra iną (but sen ko) · an drzej sza haj o kul tu rze upo ka rza nia · Tho mas
s. eliot – chó ry z dra ma tu Opo ka · Tur nau o Twar dow skim · Ma rzyń ski o ame ry kań skich eme ry tach
· Wier sze Ja ni ny katz · roz mo wa z agniesz ką Hol land · Todd so londz · lo thar Qu in ken ste in

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

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

OŚrODek
kulTury i szTukI

we Wrocławiu
LLUUTTYY  22001122 zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00

tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

FO�TO�gRA�FIE�WŁA�dy�SŁA�WA�MA�Ry�NO�WI�CzA
Wła dy sław Ma ry no wicz (1920-1977) – to ar ty sta nie zna ny obec nie sze ro kiej pu -
blicz no ści, choć je go dzia łal ność twór cza by ła po wszech nie zna na i do ce nia -
na na ca łym świe cie w cza sie, w któ rym ak tyw nie pra co wał. Ja ko fo to graf,
do per fek cji do szedł dzię ki ta len to wi, wiel kiej pa sji, ogrom nej pra co wi to ści oraz
wraż li wo ści twór czej. Je go ulu bio ne te ma ty to por tre ty, fo to gra fia zwie rząt i mar -
twa na tu ra. Pra co wał przede wszyst kim w ate lier, do pra co wu jąc w szcze gó łach
wszel kie de ta le. Eks pe ry men to wał z róż ny mi tech ni ka mi fo to gra ficz ny mi.

Wy sta wa po trwa do 25 lu te go 2012
Dol no ślą skie cen trum Fo to gra fii „Do mek ro mań ski”, pl. bpa nan kie ra 8

WROC�LAW�SCy
MA�LA�RzE I RzEŹ�BIA�RzE

CO JE. CO NENÍ
„Pre zen ta cja w Li ber cu obej mu je dzie -
ła czo ło wych wro cław skich ma la rzy
i rzeź bia rzy z do mi nan tą ar ty stów -dy -
dak ty ków Aka de mii Sztuk Pięk nych. 

Wy sta wa po trwa do 12 lu te go 2012
Ob last ni ga le rie, u Tiskárny 81/1

li berc, cze chy

NA�TA�LIA LL�OPus Ma gnuM – Mo no gra ficz na wy sta wa w bu da pesz cie

Wy sta wa ta jest pierw szym, tak du żym, prze kro jo wym po ka zem twór czo ści
ar tyst ki od wcze snych aż po pra ce z lat ostat nich. Na wy sta wie za pre zen to -
wa nych zo sta nie oko ło 50 prac, w tym pra ce wiel ko for ma to we, in sta la cje i fil -
my, pod su mo wu ją ce ca łą do tych cza so wą twór czość ar tyst ki.
na ta lia ll (Na ta lia Lach -La cho wicz) jest bez wąt pie nia jed ną z naj bar dziej fa -
scy nu ją cych i nie zwy kłych ar ty stek pol skich. W la tach 1957-1963 stu dio wa ła
w PSSP we Wro cła wiu m.in. pod kie r. prof. Sta ni sła wa Daw skie go. Zaj mu je się
fo to gra fią, ma lar stwem, ry sun kiem, per for man ce i sztu ką wi deo. W 1970 r. zo -

sta ła współ za ło ży ciel ką Ga le rii PER -
MA FO we Wro cła wiu. Od 1975 r.
bra ła udział w licz nych kon fe ren -
cjach, sym po zjach i wy sta wach or -
ga ni zo wa nych przez mię dzy na ro do-
wy ruch sztu ki fe mi ni stycz nej.
Od 2004 r. współ pra cu je z ASP
w Po zna niu ja ko ar tyst ka wi zy tu ją ca.
Or ganizacja: OKiS we Wro cła wiu.
Współ or ganizacja: Műcsar nok Kun -
sthal le i In stytut Pol ski w Bu da pesz cie.

Wy sta wa potrwa do 18 mar ca 2012, Mu zeum ern sta, na gy mező utca 8., bu da peszt

TO�MA�Sz�WO�LA�K�FO TO GRA FIE
Eks po zy cja jest au tor skim zbio rem fo -
to sów, ka drów i im pre sji fo to gra ficz -
nych uchwy co nych na pię ciu pla nach
fil mo wych. Zde cy do wa na więk szość
pre zen to wa nych ob ra zów po wsta ła
przy naj więk szej pro duk cji pt. „Da isy.
Wspo mnie nie mi nio ne go świa ta”. Au -
tor po za rze mieśl ni czą pra cą fo to si sty
po dej mu je pró bę od na le zie nia w po -
sta ciach po za fil mo we go wy mia ru,
sku pia jak w so czew ce kil ku mie sięcz -
ne dzia ła nia eki py fil mo wej TvP Wro -
cław i Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki we
Wro cła wiu pod czas re ali za cji cy klu
do ku men tal no -fa bu la ry zo wa ne go pt.
„Dol ny Śląsk Pe łen Hi sto rii”, któ ry re -
ali zo wa ny był na Dolnym Śląsku.

Wy sta wa czynna
od 16 lu te go do 16 marca 2012

Pi jal nia Wód Mi ne ral nych
ul. ra tu szo wa 1, szczaw no -zdrój
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AN�NA MA�LIC�KA�zA�MOR�SKA
RE TRO SPEK Ty WA

Uro dzo na w 1942r., ab sol went ka
wro cław skiej Aka de mii Sztuk Pięk -
nych. Sty pen dyst ka uni wer sy te tów
w Au stra lii, USA i Is lan dii. Jej pra ce
znaj du ją się w mu ze ach ca łej Eu ro py,
obu Ame ryk, Ja po nii, Taj wa nu i Ko -
rei Po łu dnio wej. By ły re pro du ko wa -
ne wie lo krot nie w książ kach (w tym
w pre sti żo wych: „The Com ple te Bo -
ok of Ce ra mic” Pol ly Ro then burg
oraz „Ce ra mics of the 20th Cen tu ry”
Ser ge Gau thie ra) i pi smach fa cho -
wych ca łe go świa ta. Ar tyst ka
od 1974 r. jest człon kiem Mię dzy na -
ro do wej Aka de mii Ce ra mi ki IAC z sie -
dzi bą w Ge ne wie. Od 10 lat pro wa dzi
Mię dzy na ro do we Sym po zjum Ce ra -
mi ki „Por ce la na Ina czej”. Miesz ka
i pra cu je we Wro cła wiu. 
An na Ma lic ka -Za mor ska bez wąt pie -
nia jest jed ną z naj bar dziej wy ra zi stych
oso bo wo ści twór czych pol skie go śro -
do wi ska ce ra mi ków i rzeź bia rzy. Jej
twór czość od nie mal 50 lat in try gu je
ko lej ne po ko le nia od bior ców i na dal
za chwy ca. Wy sta wa w Mu zeum Miej -
skim Wro cła wia bę dzie naj więk szym
po ka zem prac An ny Ma lic kiej-Za mor -
skiej, ja ki kie dy kol wiek miał miej sce.
Wy sta wa zor ga ni zo wa na zo sta ła
z oka zji 70. uro dzin ar tyst ki. Za pre -
zen to wa ny zo sta nie peł ny prze gląd  jej
twór czo ści z róż nych lat, rów nież naj -
bar dziej zna ne pra ce, w tym słyn ny
cykl z wil ka mi oraz se ria po sta ci i po -
pier si ze zło ty mi ma ska mi.
Wy sta wa trwa 17 lu te go – 20 mar ca br.
Mu zeum Miej skie Wro cła wia – Pa łac

kró lew ski, ul. ka zi mie rza Wlk. 15

7�gE�STÓW�MA�LAR�SKICH
Iza be la Cham czyk, Mar cin Har len der
Mar cin Mier zic ki, Eu ge niusz Min ciel

Zdzi sław Nit ka, Mi chał Wę grzyn
Ur szu la Wilk

DZIA ŁA NIA + Wy STA WA
Ko lej na, siód ma od sło na pro jek tu ga -
le rii En tro pia „Ge sty ma lar skie” two -
rzy prze strzeń ak cji i eks po zy cji dla 7
ar ty stów. Otwar ta for mu ła zda rze nia
po zwa la na swo bod ną eks pre sję lub
in ter pre ta cję ge stu ma lar skie go i roz -
wi nię cie jej w dia lo gu z pu blicz no ścią
– czę sto nie ocze ki wa nym i za ska ku -
ją cym obie stro ny. W pro jek cie bio rą
udział wy bit ni ar ty ści wro cław scy
róż nych ge ne ra cji. Na wy sta wę zło żą
się do ku men ta cje in dy wi du al nych
dzia łań oraz po wsta łe pra ce.

10 lutego, godz. 18.30, (do 29.02)
galeria enTrOPIa, ul.rzeźnicza 4

gRAF/O/MA�NIA
Za ło że nie wy sta wy GRAF/O/MA NIA,
pre zen tu ją cej naj now szą pol ską gra fi -
kę warsz ta to wą wy ro sło z prze ko na -
nia o ko niecz no ści przyj rze nia się
kon dy cji te go me dium we współ cze -
snym świe cie sztu ki.
uczest ni cy: Mo ni ka Ci choń, Teo dor
Dur ski, Aga ta Gert chen, Grze gorz Hań -
de rek, Ja cek Pon ton Jan kow ski, Mo ni -
ka Łu kow ska, Do ro ta No wak, Mar ta
Po go rze lec, Sy bil la Ska łu ba, Ewe li -
na So śniak, Ra dek Śla ny, vio la Tycz,
Mał go rza ta ET BER War li kow ska, Ma ja
Wo liń ska, Adam Ro ma niuk. Ku ra to rzy:
Ali cja Klim czak-Do brza niec ka (BWA);
Ja cek Szew czyk (ASP Wro cła w)

Wystawa czynna do 26 lutego br.
awan gar da bWa, ul. Wi ta stwo sza 32

viola Tycz

II PARK�SzTu�KI 2011
W PO SZU KI WA NIU BŁę KI TU

III edy cja Par ku Sztu ki zda je się być
swe go ro dza ju ba ro me trem po ma ga ją -
cym pre cy zyj nie okre ślić, czym rze czy -
wi ście cha rak te ry zu je się ple ner
w XXI wie ku. To nie mal że hap pe ning
ar ty stycz ny: ku ra tor ka pro jek tu Kry sty -
na Szcze pa niak, do bra ła na zwi ska,
kreu jąc eks klu zyw ną gru pę twór ców.
To zna ne sil ne oso bo wo ści ar ty stycz -
ne, współ twór cy współ cze snej pol skiej
hi sto rii sztu ki, dzia ła ją cy w róż nych
me diach, ak tyw ni na wie lu po lach.
Dwu na stu ar ty stów: Ma ciej Al brzy -
kow ski, Piotr But kie wicz, Mał go rza ta
Et Ber War li kow ska, Mał go rza ta Fut -
kow ska, Gra ży na Ja skier ska -Al brzy -
kow ska, An na Ko wal ska -Szew czyk,
An na Ku te ra, Ro man Ku te ra, Bo gu -
sław Sto ry, Kry sty na Szcze pa niak,
Ur szu la Śliz oraz Ur szu la Wilk
– nada ło ton eli tar ne mu spo tka niu
czy też cza so we mu skrzy żo wa niu
róż nych in dy wi du al nych dróg i po -
staw twór czych, któ rych wspól nym
mia now ni kiem sta ło się na mo ment
miej sce pra cy i za miesz ka nia: ma low -
ni czy Za mek Klicz ków”. 

Ali cja Klim czak -Do brza niec ka
Wy sta wa czyn na do 20 lu te go br.

ar se nał, ul. cie szyń skie go 9
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CK�zAMEK�-�WySTAWy�W�LuTyM
17 lu te go, godz. 18.00 
KUL TU Ry ŚWIA TA – Fak tu ry Ma zur
PIOTR KON STAN Ty NO WICZ – foto re la cja oraz wy sta wa
fo to gra fii pt. Tu taj. Wy sta wa czyn na do 6 mar ca br.

24 lu te go, godz. 16.00
JU STy NA BRZE ZIŃ SKA – Świat wo kół mnie – wer ni saż
wy sta wy fo to gra fii. Wy sta wa czyn na do 9 mar ca br.
24 lu te go, godz. 19.00
TO MASZ LIP KA – Ca ły Ten Dżez – wer ni saż wy sta wy ma -
lar skiej. Wy sta wa czyn na do 25 mar ca br.

ck zamek, pl. Świętojański 1. Wstęp wol ny!

O.�M.�g.
W ran kin gu po pu lar no ści na szyb kie sko ja rze nia, zwrot
„Oh my God”, wy po wie dzia ny w ję zy ku współ cze snej po -
pkul tu ry, w ję zy ku an giel skim, ko ja rzy się w ko lej no ści z:
za sko cze niem, (zwy kle peł nym prze ra że nia lub obrzy dze -
nia), z or ga zmem (prze ży wa nym przez ko goś in ne go
w fil mie), z fil mem fa bu lar nym ja ko ta kim (i/lub ko mik -
sem) i wresz cie na koń cu, z bo go boj nym okrzy kiem wy -
da wa nym w sy tu acji, w któ rej Bóg „za zna czył swo ją
obec ność”, sta wia jąc nas twa rzą w twarz wo bec wy da -
rze nia aspi ru ją ce go do ran gi cu du. (...).
ar ty ści bio rą cy udział w wy sta wie: Mi chał Bie niek, Piotr
Bla jer ski, Iza be la Cham czyk, Krzysz tof Fur tas, Pa weł Ja -
rodz ki,  Kor dian Le wan dow ski, Bar tek Ko ko siń ski, An na
Ko ło dziej czyk, Ka mil Mo skow czen ko, Prze mek Pin tal,
Woj tek Pu kocz, An na Ry marz, Piotr Ski ba, Dy Ta gow ska,
Krzysz tof Wa ła szek, Szy mon Woj tył ła, Jo an na Woj tył ła,
Ma ja Wo liń ska. Ku ra tor wy sta wy: Prze mek Pin tal 

Wer ni saż 16 lu te go, godz. 18.00
galeria Miejska, ul. kiełbaśnicza 28

PO�KÓJ�dzIE�CIĘ�Cy�3D czy li DI ZAJN DLA DZIE CI
„Kró le stwo dzie ci! Ten po kój to mi kro ko smos. Miej sce
do za ba wy, przyj mo wa nia go ści, na uki, spa nia, prze cho -
wy wa nia ubrań. To tak że prze strzeń na nie zli czo ną ilość
rze czy -skar bów, bez któ rych nie moż na się obejść. Praw -
da? Spró buj my zba dać nie zwy kły te ren, ja kim jest po kój
dzie cię cy” (cy tat z książ ki „Ze szy ty do di zaj nu”)
Za chę ca my Was do współ two rze nia eks po zy cji to wa rzy -
szą cej pro jek to wi. Prze ślij cie lub przy nie ście do ga le rii zdję -
cia swo ich po koi dzie cię cych – mo gą to być ak tu al ne
fo to gra fie lub  zdję cia z ro dzin nych al bu mów po ka zu ją cych
po ko je dzie cię ce sprzed lat. Wszyst kie fo to gra fie stwo rzą
uni ka to wą eks po zy cję, któ rą bę dzie moż na oglą dać w ga -
le rii w trak cie trwa nia pro jek tu. Wy sta wa bę dzie roz ra stać
się wraz z otrzy ma niem ko lej nych zdjęć, dla te go nie zna my
jej osta tecz ne go kształ tu.

6 lu te go – 3 mar ca br.
ga le ria bWa De sign, ul. Świd nic ka 2-4

MIę DZy NA RO DO WE
BIEN�NA�LE�Ry�SuN�Ku 2010

W mię dzy na ro do wym kon kur sie or ga ni zo wa nym co dwa
la ta przez Mu zeum Za chod nio cze skie w Pilź nie bio rą
udział ar ty ści -ry sow ni cy z ca łej Eu ro py. Po kon kur so wa
wy sta wa pre zen to wa na we Wro cła wiu obej mu je pra ce na -
gro dzo ne w 2010 ro ku, w tym ry sun ki pol skich ar ty stów
Paw ła War cho ła i Ka ta rzy ny To ma szew skiej, oraz pra ce
osób wy róż nio nych przez mię dzy na ro do we ju ry.

Wer ni saż 9 lutego, godz. 17.00 (do 11.03)
Muzeum architektury, ul. bernardyńska 5

STE�FA�N�AR�Czyń�SKI�CHIŃ SKIE DA CHy Fo to gra fie 
Ne stor pol skiej fo to gra fii, mistrz bu do wa nia ka dru i na -
stro ju, od po nad sie dem dzie się ciu lat nie roz sta je się
z apa ra tem. Jest au to rem zdjęć do ku men tu ją cych po wo -
jen ne znisz cze nia Wro cła wia, nie zrów na nym por tre ci stą
kra jo bra zu i ży cia kul tu ral ne go mia sta, głów nie te atru
i ba le tu. Od ręb nym nur tem je go twór czo ści są zdję cia
z licz nych po dró ży po świe cie. Wy sta wa „Chiń skie da chy”
po raz pierw szy zo sta ła po ka za na wro cław skiej pu blicz no -
ści w 1959 ro ku, za raz po po wro cie Ste fa na Ar czyń skie -
go z eg zo tycz nej po dró ży. Dzi siaj, 60 lat póź niej, ar ty sta
po now nie dzie li się z na mi swo ją fa scy na cją Chi na mi.

Wer ni saż 2 lutego, godz. 17.00 (do 11.03)
Muzeum architektury, ul. bernardyńska 5

PLASTyKA
Za pra sza my na po kon kur so wą wy sta wę Iv Ogól no pol -
skie go Kon kur su Pla stycz ne go dla dzie ci z au ty zmem or -
ga ni zo wa ną przez Ze spół Szkół nr 25 przy ul.
Skwie rzyń skiej 17 we Wro cła wiu. 

Wy sta w czynna od 4 do 9 lutego br.
ck Wrocław-zachód, ul. chociebuska 4-6
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POR�CE�LA�NA�INA�CzEJ
Wy sta wa prac po wsta łych pod czas wał brzy skich warsz ta -
tów to wa rzy szą cych XXXv Sym po zjum Por ce la na Ina czej.
Jest to wy da rze nie ar ty stycz ne o ugrun to wa nej re no mie,
któ re od by wa się w dol no ślą skich fa bry kach por ce la ny co
ro ku, już od trzy dzie stu pię ciu lat. Wy bo ru 12 oso bo wej gru -
py ar ty stów bio rą cych udział w warsz ta tach do ko na ła, w ro -
li Pre zy den ta po raz czwar ty, Mo ni ka Pa tu szyń ska.
ar ty ści bio rą cy udział w wy sta wie:
Je ro en Bech told (Ho lan dia); Ray Chen (USA); Piotr Flą dro
(Pol ska); Ry an Flet cher (USA); Mi cha el Flynn (Ir lan dia);
An na Ma lic ka Za mor ska (Pol ska); Ali cja Pa ta now ska (Pol -
ska); Mo ni ka Pa tu szyń ska (Pol ska); Da ni je la Pi va se vic -Ten -
ner (Niem cy); yasu ko Sa ku rai (Ja po nia); Chris vi ci ni
(Szwe cja); Mał go rza ta ET BER War li kow ska (Pol ska)

Wer ni saż 2 lu te go, godz. 18.00
ga le ria szkła i ce ra mi ki, pl. ko ściusz ki 9/10. Wstęp wol ny!

MuZeuM MieDZi W LeGNicy

ul. Partyzantów 3
tel. 76 862 49 49

www.muzeum-miedzi.art.pl
Muzeum czyn ne:

od wt do so b  g. 11-17.00
Bi le ty: n. 6,5 zł; ulg. 3,5 zł

W pierw szą śro dę mie sią ca
i wszyst kie so bo ty

wstęp wolny!

Ob�ra�zy�kO�lek�cjO�ne�ra
na wy�sta�wie�pre�zen�tu�je�my�ma�lar�stwo�pol�skie�z ko�lek�cji�ro�dzi�ny�Mrocz�kow�skich.�Po�cząt�ki
ko�lek�cjo�ner�stwa�ro�dzi�ny�Mrocz�kow�skich�się�ga�ją�lat 20. XX w.,�a ini�cja�to�ra�mi�two�rze�nia�zbio�-
ru�by�li�Wło�dzi�mierz�i ka�rol�Mrocz�kow�scy.�eks�po�no�wa�ny�ze�spół�po�nad 100�dzieł,�two�rzą
pra�ce�po�wsta�łe�w okre�sie�od koń�cu XVIII do lat 30. XX wie�ku.
Ko lek cję two rzą ob ra zy, z któ rych wy ła nia ją się ar ty stycz ne oraz es te tycz ne upodo ba nia ko lek -
cjo ne ra. Do mi nu ją cym te ma tem jest pej zaż pol ski, któ ry dla wie lu wy bit nych ma la rzy stał się tłem
do uka za nia róż no rod nych scen ro dza jo wych (Wła dy sław Tet ma jer, Ta de usz Aj du kie wicz, Jan
Sta ni sław ski). W ko lek cji za uwa żal ne są dzie ła two rzo ne w du chu re ali stycz nym, mło do pol skim
oraz post im pre sjo ni stycz nym (Jó zef Brandt, An to ni Ko za kie wicz, Jan Ne po mu cen Gło wac ki, Al -
fred Wie rusz -Ko wal ski, Wła dy sław Pod ko wiń ski). Do wy róż nia ją cych się na eks po zy cji ob ra zów,
na le ży de ko ra cyj na ga le ria por tre tów „luk su so wych” ko biet Teo do ra Axen to wi cza, a tak że uro kli -
we wi ze run ki dzie cię ce na ma lo wa ne przez Ta de usza Ma kow skie go. Ozdo bą zbio ru są wy jąt ko -
we ob ra zy Jac ka Mal czew skie go, Bo le sła wa Bie ga sa, oraz Zo fii Stry jeń skiej.
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TE�RE�SA�SzCzĘ�SNA-gROTOWSKA
CZTE Ry RZę Sy

Bo ha ter ka mi  zdjęć są pa -
cjent ki wro cław skiej Aka de -
mii do Wal ki z Ra kiem.
Au tor ka po ka zu je ko bie ty
bo le śnie do tknię te przez
cho ro bę, któ ra pró bu je od -
ci snąć pięt no na ich cia łach
i uro dzie. Zdję cia te nio są
wia rę i na dzie ję, że nawet w
tak trudnym czasie moż -

na wy glą dać god nie i pięk nie. Wy stawa wro cław skiej fo to -
graf ki po wsta ła przy Fun da cji Dol no ślą skiego Cen trum
Psy cho on ko lo gii i Re ha bi li tacji.

Wy sta wa czyn na do koń ca lu te go br.
Mu zeum na ro do we, pl. Po wstań ców War sza wy 5

PO�MIĘ�dzy�Wy�BO�RA�MI
PO�MIĘ�dzy�KRE�ACJA�MI�

Wy sta wa ka dry pe da go gicz nej Akademii Sztuk Pięknych
im. Wł. Strze min skie go w Ło dzi, Pra cow nia Dru ku
na Tka ni nie, Wy dział Tka ni ny i Ubio ru. Pre zen ta cja sku pia
pra ce ósem ki pro fe so rów i asy sten tów, daw nych i nie -
daw nych ab sol wen tów ma cie rzy stej uczel ni, nie ogra ni -
cza ją ce się do tka ni ny ar ty stycz nej, ale wy kra cza ją ce
da le ko po za nią. uczest ni cy: prof. Wło dzi mierz Cy gan,
prof. Kry sty na Czaj kow ska, dr Piotr Czaj kow ski, prof. Kry -
sty na Ja gu czań ska -Śli wiń ska, Agniesz ka Ko tec ka, dr Mał -
go rza ta Lach man -Al wa siak, dr Iza be la Wy rwa, dr Lu dwi ka
Żyt kie wicz -Ostrow ska.
Wer ni saż 3 lutego, godz. 18.00, ga le ria sztu ki. Wstęp wol ny!
Wystawa trwa do 4.03 br. w ga le rii sztu ki, pl. ka te dral ny 1

oraz ga le rii ring, ry nek 12-14, le gnI ca

AN�dRzEJ�MA�CIE�JEW�SKI
WE ATHER RE PORT / fo to gra fie

Wy sta wa skła da się z 36 ko -
lo ro wych fo to gra fii te go sa -
me go miej sca (daw ne go
do mu i ogro du ar ty sty w ka -
na dyj skiej wsi Mo scow, On -
ta rio), wy ko na nych
o róż nych po rach dnia i ro -
ku, w róż nych wa run kach
po go do wych. Fo to gra fie zo -

sta ły zro bio ne w okre sie jed ne go ro ku (maj 2003
– maj 2004). Od bit ki pre zen to wa ne na wy sta wie to ar chi -
wal ne wy dru ki, wy ko na ne z uży ciem tech no lo gii Ep so na
K3 Ul tra chro me na bez kwa so wym pa pie rze Hah ne muh le.

Fi ni saż 17 lu te go, godz. 19.00, ck ago ra, ul. serb ska 5a
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MAg�dA�LE�NA
KWA�PISz�-gRA�BOW�SKA

SEN SU AL FI GU RES
Sen su al fi gu res to kon ty nu acja roz -
wa żań nad al ter na tyw nym uję ciem
syl wet ki ludz kiej, nie tyl ko z punk tu
wi dze nia for mal ne go, ale rów nież
psy cho lo gicz ne go. (...) Z punk tu wi -
dze nia for mal ne go ma lar stwo to jest
peł ne sprzecz no ści. De li kat na, czę sto
pa ste lo wa ko lo ry sty ka neu tra li zu je
nie po kój kom po zy cji. Teo re tycz nie
sta tycz ne przed sta wie nia wy da ją się
być ro ze dr ga ne, eks pre syj ne.
M. Kwa pisz -Gra bow ska ukoń czy ła
ASP w Kra ko wie (fi lia w Ka to wi cach)
w 1999 r. Miesz ka i pra cu je w Ber li nie.
Wy sta wa do 29 lu te go br. Wstęp wol ny!

ga le ria Pla ton, ul. krup ni cza 13

AL�CHE�MIA�NA�Czy�NIA
SZKŁO I CE RA MI KA + OB RA Zy

Marta zawierucha, kina górska
natalia gruszecka, Matylda Makulska

Wy ko na nie ar ty stycz ne go szkła i por -
ce la ny wią że się ze skom pli ko wa ną
tech no lo gią i sze ro ką wie dzą ich wy -
ko naw cy. Pre zen ta cja obiek tów to nie
wszyst ko, w Al che mii Na czy nia zgłę -
bi my taj ni ki tej trud nej sztu ki.

Wer ni saż 24 lu te go, godz. 19.00
(do 18.03). Wstęp wol ny!

ga le ria ck agO ra, ul. serbska 5a

dO�MI�NI�KA�zA�KRzEW�SKA
PO EMA Zy

Mło da, nie po kor na stu dent ka ASP we
Wro cła wiu za pra sza do no we go wy -
mia ru, w któ rym sło wo pi sa ne i ob raz
od naj du ją wspól ny mia now nik. Ma lar -
stwo to jed no z wie lu ar ty stycz nych
ob licz D. Za krzew skiej. W ob sza rze jej
twór czych dzia łań znaj du ją się m.in.
fu sing, rę ko dzie ło, fo to gra fia.
„Po ema zy” są wy ra zem ana li zy sło -
wa i bar wy. Sym bio zą my śli z po gra -
ni cza dwóch świa tów  - po ezji
i ma lar stwa, bę dąc jed no cze śnie wy -
ra zem idei mo stu, nie wy klu cza ją ce go
współ ist nie nia żad ne go z nich.

Wy sta wa czyn na do 28 lu te go br.
ga le ria Pub In sty tut nie złych sztuk

ram Pam Pam Pam, ul. ry nek 48, I p.

AN�NA�gu�BER�NAT
RO SES ARE RED Malarstwo

Ob ra zy z tego cy klu przede wszyst kim
te ma ty zu ją ru dość. Ru de wło sy po ja -
wia ją się ja ko le it mo tiv prac, ma lo wa -
nych z gra cją i dba ło ścią o warsz tat.
Ro ses are red to stu dium po sta ci, ale
i od da nie hoł du me dium, ja kim jest
sa mo ma lar stwo.
Anna Gu ber nat uro dzi ła się w 1984 r.
w Gli wi cach. Ma lu je od czwar te go ro -
ku ży cia. Obec nie miesz ka i pra cu je
w Po zna niu, gdzie w 2008 r. obro ni ła
Dy plom na Wy dzia le Ma lar stwa ASP.
Wer ni saż 3 lu te go, go. 19.00 (do 18.02)

art trakt, ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1

IRE�NA�MASz�KO
MA LAR STWO IN STA LA CyJ NE

Wy ko rzy stu jąc ju tę, drew no, pa pier,
pla styk oraz akryl au tor ka bu du je trój -
wy mia ro we ob ra zy umiesz cza jąc je
w kla sycz nych ra mach. W jej pra cach
do mi nu je czerń – ukry wa ją ca wszyst -
ko i nie po zwa la ją ca ukryć ni cze go.

Wy sta wa czyn na do 20 lutego br.
klub Pod ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21

MIę DZy NA RO DO WE
BIEN�NA�LE�Ry�SuN�Ku 2010

W mię dzy na ro do wym kon kur sie or -
ga ni zo wa nym co dwa la ta przez Mu -
zeum Za chod nio cze skie w Pilź nie
bio rą udział ar ty ści -ry sow ni cy z ca łej
Eu ro py. Po kon kur so wa wy sta wa pre -
zen to wa na we Wro cła wiu obej mu je
pra ce na gro dzo ne w 2010 ro ku,
w tym ry sun ki pol skich ar ty stów
Paw ła War cho ła i Ka ta rzy ny To ma -
szew skiej, oraz pra ce osób wy róż nio -
nych przez mię dzy na ro do we ju ry.

Wer ni saż 9 lutego, godz. 17.00
Muzeum architektury, ul. bernardyńska 5
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POCz�TA�POL�SKA�W STy�Lu�ART�dE�CO
Na wy sta wie bę dzie moż na zo ba czyć jak na ro do wy styl dwu dzie sto le cia mię -
dzy wo jen ne go wpły nął tak że na pol ską pocz tę. Za raz po od zy ska niu nie pod -
le gło ści Art De co owład nął za rów no ar chi tek tu rę, sztu kę jak i wzo ry mię dzy
in ny mi blan kie tów te le gra ficz nych. Sty li zo wa no w nim wnę trza urzę dów pocz -
to wych, ce chy Art De co mia ły sa mo cho dy pocz to we czy stro je li sto no szy. 

Od 15 lu te go do 23 mar ca br.

SzCzĘ�śCIA�BEz�MIA�Ry�dLA�MŁO�dEJ�PA�Ry
FO TO GRA FIE ŚLUB NE Z DAW NyCH LAT

Wy sta wa przy go to wa na wspól nie z Wro cław skim Cen trum Se nio ra, na któ -
rej zgro ma dzo ne zo sta ły zdję cia ślub ne miesz kań ców Dol ne go Ślą ska
z lat 1885-1970. Wśród pre zen to wa nych zdjęć wy róż nia ją się tak zwa ne mo -
ni dła, czy li por tre ty ślub ne na ma lo wa ne na pod sta wie zdję cia, po pu lar ne
szcze gól nie w la tach 40. XX wie ku. Na wy sta wie po ka za ne są tak że te le gra -
my ślub ne z lat 1921-1936 po cho dzą ce ze zbio rów Mu zeum. 
Wy sta wa trwa do 13 lu te go, Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji, ul. kra siń skie go 1

WA�CŁAW�RO�PIEC�KI�ROSJA NIEZNANA
Wy sta wa przed sta wia wi ze ru nek kra ju, któ ry mi mo swej ak tyw nej obec no ści
w me diach, na are nie po li tycz nej i w go spo dar ce świa ta, nie jest bli żej zna ny.
Wa cław Ro piec ki spę dził tam 13 lat, z cze go 10 lat na te re nach ro syj skie go
Da le kie go Wscho du, wo kół miej sco wo ści Cha ba rowsk. W swych pre lek cjach
po ka zu je co dzien ne ży cie lu dzi ży ją cych w nie co dzien nych wa run kach, któ -
rych spo ty kał ja ko mi sjo narz i wo lun ta riusz Mię dzy na ro do wej Mi sji „Ro dzi -
na”. Je go zdję cia pre zen tu ją rów nież szpi ta le, wię zie nia, do my dziec ka, do my
se nio ra, do któ rych do cie rał z po mo cą hu ma ni tar ną.
WA CŁAW RO PIEC KI w la tach 1972-76 był człon kiem i współ za ło ży cie lem Gru -
py For mat. W la tach 1977-78 współ dzia ła z Ga le rią Fo to -Me dium -Art, a w okre -
sie 1978-80 z Ga le rią Per ma fo. W la tach 1982-85 współ pra cu je z łódz ki mi
ani ma to ra mi Stry chu, Tan ga, Nie me go Ki na, Kon struk cji w Pro ce sie i Ło dzi Ka -
li skiej. W la tach 1980-85 two rzy pra ce pod wspól nym ha słem: Do życia przez
sztukę. Od grud nia 1981r., w pro te ście na wpro wa dze nie w Pol sce Sta nu Wo -
jen ne go, roz po czy na dzia łal ność Po dró żu ją cej Ga le rii WIę CEJ ŚWIA TŁA! prze -
no sząc w tor bie i pre zen tu jąc pra ce w po sta ci tzw. Ksiąg. Od 1977r. jest
człon kiem ZPAF. Ma na swo im kon cie wie le wy staw in dy wi du al nych i zbio ro -
wych w kra ju i za gra ni cą, a je go pra ce znaj du ją się w mu ze ach i zbio rach pry -
wat nych Eu ro py. Tra gicz na śmierć przy ja cie la po bu dza go do wie lu re flek sji,
stu diów i w re zul ta cie, do ra dy kal nych zmian sys te mu war to ści. Co raz bar dziej
an ga żu je się w dzia łal ność spo łecz ną, a od roku 1986 roz po czy na współ pra cę
z Mię dzy na ro do wą Mi sją Ro dzi na (The Fa mi ly In ter na tio nal), z któ rą przez 13
lat pro wa dzi dzia łal ność cha ry ta tyw ną i mi syj ną na te re nie Ro sji, z cze go 10 lat
w re jo nie Cha ba row ska i Wła dy wo sto ku. Przez dwa la ta kon ty nu uje tę dzia łal -
ność w Dnie pro pie trow sku na Ukra inie. Re zul ta tem tej pra cy sta ła się książ ka,
cykl wy staw i pre lek cji za ty tu ło wa nych Frag men ty No tat ni ka Mi syj ne go ZMIEŃ
ŚWIAT! (www.wydawnictwo-wlodkowica11.pl)

klubokawiarnia Wydawnictwo, ul. Włodkowica 11
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TE�LE�SKOP
Ma il -art -scho ol for lbT

Wszy scy że glu je my pod tym sa mym
nie bem, Pra cow nia Pla stycz na Re ja 17. 
Do ku men ta cja prac pla stycz nych wy -
sła nych do naj więk sze go te le sko pu
świa ta na pu sty ni w Ari zo nie. Pre zen -
ta cji to wa rzy szy wy sta wa Zna ki zo dia -
ku – zwie rzy niec nie bie ski, na któ rą
skła da ją się re ali za cje te ma tu in ter pre -
to wa ne w tech ni kach ry sun ko wych,
gra ficz nych, ma lar skich oraz for my
rzeź biar skie ze szkła i ce ra mi ki.

Wer ni saż 3 lutego, godz. 17.30
ga le ria MDk Śród mie ście, ul. Du bo is 5

Cy�RI�L�HO�RISz�Ny�UKRA IŃ Cy:
Mię dzy Wscho dem i Za cho dem...

Pro jekt po przez ga le rię por tre tów
przed sta wia jesz cze zu peł nie nie zna -
ne i czę sto po ka zy wa ne w ka ry ka tu -
ral ny spo sób spo łe czeń stwo. 
Nie si ląc się na et no gra ficz ne za cię -
cie, po ka zu je su biek tyw ną wi zję au -
to ra na Ukra iń ców w róż nych
śro do wi skach kul tu ro wych i za wo do -
wych. Pa ra le le róż nych po rząd ków:
spo łecz ne go, po li tycz ne go, geo gra -
ficz ne go, uczu cio we go, czy fi lo zo ficz -
ne go, pod kre śla ją tak po do bień stwa,
jak i kon tra sty.
Ten nie jed no rod ny i nie prze wi dy wal -
ny wy bór prac ma na ce lu przede
wszyst kim skło nić do re flek sji o toż -
sa mo ści na ro du 20 lat po uzy ska niu
nie pod le gło ści. 
cy ril Ho risz ny uro dził się w Pa ry żu
w 1977 r. Po zdo by ciu ty tu łu ma gi -
stra hi sto rii na Sor bo nie, w 2002 r.
wró cił na bli skie mu te re ny – do Eu -
ro py Wschod niej, na Ukra inę, w stro -
ny je go dziad ków. Przy cią ga ją go
te re ny po stra dziec kie, skom pli ko wa -
ne i uroz ma ico ne jed no cze śnie. Lu -
dzie oraz at mos fe ra Wscho du sta ły
się le it mo ty wem je go twór czo ści fo -
to gra ficz nej. Od Ukra iny po Ro sję,
od Gru zji po Bia ło ruś fo to re po ter po -
dró żu je po by łym Związ ku Ra dziec -
kim, ob ser wu jąc go okiem dzien
ni ka rza. Współ pra cu je z pra są mię -
dzy na ro do wą (Le Mon de, The Fi nan -
cial Ti mes, Der Spie gel, El le...) oraz
re gu lar nie wy sta wia swo je pra ce
w ga le riach i mu ze ach na ca łym
świe cie: w Pa ry żu, To ron to, Sztok hol -
mie, Ber li nie, Bar ce lo nie, Ki jo wie...

Wy sta wa czynna do 17 lutego br.
(co dzien nie od 16.00)

sy ner gia, pl. sol ny 16. Wstęp wolny!

dA�MIAN�CHRO�BAK
MAKE-UP LINE Fotografia

Fo to graf zna ny z te go, że pre fe ru je fo -
to gra fię, ana lo go wą, pre zen tu je tu se rię
wy ko na ną przy uży ciu apli ka cji Hip sta -
ma tic na te le fo nie iPho ne. (...) Pod czas
gdy w du żych aglo me ra cjach z pro ble -
mem zdą żo no się nie co oswo ić,
a oprócz gło sów za i prze ciw moż na już
na wet zna leźć po ra dy spe ca li stów
na te mat, jak naj spraw niej i w naj mniej
draż nią cy spo sób wy ko nać ma ki jaż,
w mniej szych mia stach pro blem ten
jest czymś no wym i dość szo ku ją cym.
Czy mo że my so bie wy obra zić, iż sie -
dząc w tram wa ju pew ne go pięk ne go
po ran ka na prze ciw nas usią dzie pa ni,
wyj mie ko sme tycz kę i nie zwa ża jąc
na nic za cznie przed sta wie nie – krem,
pod kład, ko rek tor, pu der, róż…?
DA MIAN CHRO BAK od 2005 ro ku
miesz ka w Lon dy nie. Stu dio wał
na Aka de mii Fo to gra fii w War sza wie.
Ukoń czył rów nież kurs Black & Whi -
te Pho to gra phy na Uni ver si ty of the
Arts Lon don. W stycz niu 2010 zo stał
człon kiem ZPAF. Jest po my sło daw cą
i współ za ło ży cie lem gru py fo to gra -
ficz nej un -po sed. Pro wa dzi za ję cia
z fo to gra fii dla STP (Sto wa rzy sze nie
Tech ni ków Pol skich) w Lon dy nie
oraz za ję cia prak tycz ne z fo to gra fii
ulicz nej w stu dium ZPAF -u w War -
sza wie. Po za licz ny mi wy sta wa mi
w Pol sce i w Eu ro pie, je go zdję cia
wy sta wio ne by ły pod czas Lon don
Stre et Pho to gra phy Fe sti val w ra -
mach wy sta wy „Po lish Per spec ti -
ves”. (www.do amian chro bak.com)

Wernisaż 24 lutego, godz. 18.00
(do19.03) Wstęp Wolny!

Firlej, ul. grabiszyńska 56

PA�WEŁ�BA�JEW�KRO�OMEN
Jeszcze do 22 lutego we wro cław -
skim Fir leju trwa wy sta wa fo to gra fii
Paw ła Ba je wa, zna ne go z licz nych
por ta li fo to gra ficz nych, na któ rych
pu bli ku je swo je zdję cia pod pseu do -
ni mem Kro omen. 

Wystawa czynna do 22 lutego br.
ODa Firlej, ul. grabiszyńska 56
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MI�CHAŁ�BRu�SI�ŁO
SPO TKA NI Fo to gra fia

Dzien ni karz, fo to graf i ope ra tor ka -
me ry. Ab sol went dzien ni kar stwa
i sto sun ków mię dzy na ro do wych,
współ pra co wał z te le wi zją tvn, dzi siaj
„wol ny strze lec”. W 2008 ro ku wy -
sta wa zbio ro wa ab sol wen tów dzien -
ni kar stwa w DCK Do mek Ro mań ski.
„Mo je zdję cia do wy sta wy SPO TKA NI
in spi ro wa ne są w du żym stop niu po -
ezją Ka ta rzy ny Fe dyk. W fo to gra fii ce -
nię so bie brak ko niecz no ści uży wa nia
słów do prze ka za nia emo cji, opi su hi -
sto rii, po zo sta wie nie miej sca wy -
obraź ni.” (www.bru si lo.com)
W pro gra mie wer ni sa żu: pro mo cja
de biu tanc kie go to mi ku po ezji Ka ta -
rzy ny Fe dyk pt. „RóW NO -WAŻ NE
ZWIąZ KI”... a tak że nie spo dzian ki
mu zycz ne w wy ko na niu za pro szo -
nych przez nią Go ści...
KA TA RZy NA FE DyK stu dio wa ła eu ro -
pe isty kę na Wy dzia le Dzien ni kar stwa
i Sto sun ków Mię dzy na ro do wych.
Miesz ka we Wro cła wiu. Pi sze, ma lu je,
fo to gra fu je. W la tach szkol nych pi sa -
ła wier sze, opo wia da nia, dzien ni ki,
a tak że sce na riu sze do krót kich form
te atral nych. Od czerw ca 2011 uczest -
ni czy w warsz ta tach li te rac kich we
wro cław skim Sa lo ni ku Trzech Muz.

Wer ni saż 6 lu te go, godz. 18.00
sa lo nik Trzech Muz, ul. za wal na 7

(czyn ny pn, śr, pt w godz. 16-20.00)

gRzE�gORz�żE�BRAK
STAN SKU PIE NIA Fo to gra fia

Mo imi ży wio ła mi są: fo to gra fia oraz
pi sa nie. Za ba wa ob ra zem i sło wem
two rzy nie za po mnia ne re flek sje. Li -
rycz ne wy pra wy do miejsc okry tych
płasz czem nie by tu. Szu kam głę bi na -
stro ju, za tknię tej wy so ko na szczy cie
po etyc kiej alu zji.

Wer ni saż 3 lu te go go dz. 17.30
ga le ria Pod Pla fo nem DbP, ry nek 58

KA�ME�RAL�NA�SzTu�KA�TKAC�KA
Nie wiel kich roz mia rów tka ni ny uni ka -
to we wy ko na ne tech ni ką go be li no wą,
ko bier co wą i fil co wą otwie ra ją no wą
od sło nę sztu ki włók na w Ga le rii Tkac -
kiej Na Jat kach. Tka ni na ar ty stycz -
na o ce chach ka me ral nych de li kat nie
prze no si wy obraź nię oglą da ją ce go
w we wnętrz ny świat ar ty sty, któ ry był
im pul sem dla owej kre acji. Wi zu al ne
obiek ty w uro kli wy spo sób, bez pa te -
tycz no ści i wznio sło ści, otwie ra ją
czas me dy ta cji i re flek sji.
udział bio rą: An na Ba ran; Mał go rza -
ta Biel ska; Dag ma ra Chot nic ka -Świat;
Agnie szak Godsz ling; Kry sty na Hen -
dry chow ska; Mał go rza ta Ho bler; An -
na Je si no wicz -Nguy en; Lu dwi ka
Ol szew ska; Ewa Elż bie ta Piss; Ewa
Ma ria Po ra dow ska -Wer sz ler; Bar ba -
ra Strze li chow ska -Za sa da.
(www.ga le ria.md4.pl)

Wer ni saż 3 lu te go, godz. 17.00
ga le ria Tkac ka na Jat kach

ul. sta re Jat ki 19-23 (do 29.02)

PIOTR�SMO�gÓR
MO MENT Ma lar stwo

Au to ra pre zen to wa nej wy sta wy in te -
re su je przede wszyst kim sfe ra zja -
wisk wi zu al nych, w któ rej głów nym
bo ha te rem jest czło wiek, je go na stro -
je, lę ki i nie od gad nio ne sta ny. Trak tu -
je ma lo wa nie ja ko my śle nie ob ra zem,
a po przez prze ni ka nie się róż nych
pla nów w swo ich pra cach sta ra się
uka zać wpływ pa mię ci na po strze ga -
nie rze czy wi sto ści. Jest ab sol wen tem
fi lo zo fii na Uni wer sy te cie Wro cław -
skim. Zaj mu je się fil mem, ma lo wa -
niem, gra fi ką i fo to gra fią. Pra cu je
ja ko gra fik/we bma ster we wro cław -
skim wy daw nic twie.

Wer ni saż 3 lu te go, godz. 18.00
ODT swia to wid

ul. sem po łow skiej 54a
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gRzE�gORz�TuR�NAu
Z ZE SPO ŁEM

Kla syk pol skiej po ezji śpie wa nej
– Grze gorz Tur nau jest ar ty stą
wszech stron nym. „Stwo rzył swój wła -
sny, cha rak te ry stycz ny styl mu zycz ny
i kom po zy cyj ny. Na wią zu je do mu zy ki
jaz zo wej, smo oth jaz zo wej, a tak że
do do ko nań Mar ka Gre chu ty i Ja -
na Kan te go Paw luś kie wi cza.
Mi mo pra wie 30. lat na pol skiej sce -
nie mu zycz nej, mu zyk ca ły czas cie -
szy się sza cun kiem i sym pa tią
za rów no młod szej, jak i star szej pu -
blicz no ści. Do tej po ry Grze gorz Tur -
nau wy dał 15 al bu mów so lo wych
oraz zdo był sze reg pre sti żo wych na -
gród, m.in.: Zło ty Krzyż Za słu gi, Me -
dal Glo ria Ar tis, 9 Fry de ry ków, 2
Wik to ry, Grand Prix fe sti wa lu Opo -
le, 2 Su per je dyn ki. Ostat nia pły ta ar -
ty sty, wy da na w 2010 ro ku „Fa bry ka
kla mek” już po ty go dniu uzy ska ła
sta tus zło tej pły ty. Nie za leż nie od na -
grań, Grze gorz Tur nau pro wa dzi in -
ten syw ną dzia łal ność kon cer to wą.
14 lu te go, godz. 18.00. bi le ty: 90/70 zł

sa la kon cer to wa Pol skie go ra dia
ul. kar ko no ska 10

KNż�–�Ka�zik�Na ży�wo
Ze spół (po cząt ko wo pod na zwą Ka -
zik) po wstał w 1991 ro ku w skła dzie:
wo ka li sta Ka zik Sta szew ski, gi ta rzy -
sta Adam „Bu rza” Bu rzyń ski, ba si sta
Mi chał „Kwia tek” Kwiat kow ski oraz
per ku si sta Ku ba Ja błoń ski. For ma cja
gra ła po cząt ko wo wy łącz nie utwo ry
z so lo wych pro jek tów Ka zi ka, póź niej
ule gło to zmia nie. Naj waż niej szym
kon cer tem na po cząt ku ist nie nia ka -
pe li był wy stęp pod czas fe sti wa lu
w So po cie w 1992 ro ku. W 1994 ro -
ku ze spół Ka zik wy dał swo ją pierw -
szą pły tę „Na ży wo, ale w stu dio”.

16 lutego, godz. 20.00
klub eTer, ul. ka zi mie rza Wlk. 19

HEy
Po zna ko mi cie przy ję tym kon cer cie
pro mu ją cym so lo wą pły tę „8” w li -
sto pa dzie 2011, czas na kon cert ze -
spo łu Hey. Wśród wie lu na gród, ja kie
ze spół otrzy mał, mu zy cy bar dzo so -
bie ce nią „Zło te go Bącz ka”, któ re go
otrzy ma li na Przy stan ku Wo od stock
za naj lep szy kon cert na fe sti wa lu
w 2004 ro ku – wy bo ru do ko na li
uczest ni cy im pre zy. War to rów nież
wspo mnieć, że Hey i Ka ta rzy na No -
sow ska są naj czę ściej no mi no wa ny -
mi ar ty sta mi w hi sto rii na gród
Fry de ryk, a zdo by li ich w su mie 23!

12.02.12 godz. 19.00. bilety: 57zł
klub eTer, ul. ka zi mie rza Wlk. 19

PI�-ELEC�TRO�STEP�
No wy pro jekt, naj lep sze go pol skie go
ba si sty Wojt ka Pi li chow skie go, w któ -
rym na wią zu je do ak tu al nych tren dów
zwią za nych ze współ cze sną mu zy ką
elek tro i dub step. We współ pra cy
z To ma szem Świer kiem, stwo rzył no -
wo cze sne aran ża cje za rów no swo ich
utwo rów jak i stan dar dów pre zen tu jąc
no we spoj rze nie na swo ją do tych cza -
so wą twór czość. Mu zycz nie pro jekt
na wią zu je do kli ma tów klu bo wych,
w zde rze niu z któ ry mi in dy wi du al ność
ar ty stycz na Wojt ka na bie ra no we go
wy ra zu i kształ tu. Pre mie ra pro jek tu
mia ła miej sce w Man n he im – pod czas
naj więk sze go fe sti wa lu ba so we go
– Fe el the Bass – gdzie Woj tek zo stał
za pro szo ny ja ko głów na gwiaz da.

14 lutego, godz. 20.00
klub Muzyczny łykend, Podwale 37/38

ASyM ME TRy FE STI vAL
BE FO RE PAR Ty

ASTRO�NAu�TA�LIS
&�BLEu�BIRd

W ra mach roz grzew ki przed ma jo -
wym fe sti wa lem Asym me try, na sce -
nie Klu bu Puz zle za gosz czą nie zwy kle
obie cu ją ce na zwy un der gro un do we -
go, nie za leż ne go ra pu – Astro nau ta lis
oraz Bleu bird. Wy stę py te po prze dzo -
ne zo sta ną SLA MEM po etyc kim, pro -
wa dzo nym przez Wojt ka „Kidd”
Ci cho nia (dde kom bi na cja).

2 lu te go, godz. 20.00. bilety: 15/20zł
slamerzy wstęp wolny!

Puz zle, Przej ście garn car skie 2, II p.

LAMB
Du et two rzo ny przez cha ry zma tycz -
ną wo ka list kę i au tor kę tek stów Lou
Rho des oraz pro du cen ta i mul tin -
stru men ta li stę An dy’ego Bar lo wa.
Ich nie zwy kłe pro duk cje oscy lu ją po -
mię dzy li rycz ny mi, am bien to wy mi
bal la da mi, mrocz nym trip ho pem
oraz ner wo wym drum’n’bas sem.
Na swo im kon cie ma ją 5 al bu mów
i 3 kom pi la cje, na któ rych po ja wi ły
się kul to we już dziś utwo ry jak: Ga -
briel, Gó rec ki, He aven, An ge li ca, Lul -
la by, Cot ton wo ol czy God Bless.
Wszyst kie kon cer ty pol skiej tra sy for -
ma cji Lamb, w tym tak że wro cław ski,
po prze dzą wy stę py mło dych, wscho -
dzą cych ar ty stów – za gra ją Jay Le -
igh ton i The Ra mo na Flo wers.
9 lutego, godz. 20.00. bi le ty: 120/130 zł
klub eter, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 19
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WROC�LO�VE
REg�gAE�STA�TION�VOL.�2

Pra wie pół ro ku or ga ni za to rzy cy klu
kon cer to we go Wroc Lo ve Reg gae
Sta tion ka za li cze kać mi ło śni kom reg -
gae na ko lej ne spo tka nie z mi strza mi
te go ga tun ku. Ale by ło war to, po nie -
waż w lu tym zo ba czy my na sce nie aż
dwóch wy jąt ko wych wy ko naw ców!
Tur bu len ce to, po cho dzą cy z Ja maj ki,
je den z naj cie kaw szych wo ka li stów
dan ce hal lo wych, któ ry cha rak te ry -
stycz nie wpla ta w swo ją mu zy kę
brzmie nia R&B i hip -hop. Na to miast
Black Pro phet to uta len to wa ny ar ty -
sta z Gha ny, któ re go uni kal ne kom -
po zy cje łą czą har mo nie reg gae
z afry kań ski mi ko rze nia mi, two rząc
uni ka to wą mie szan kę sty lów.
1 lutego, g. 20, alibi ul. grunwaldzka 67

SNOR�RI�HEL�gA�SON
Z IS LAN DII NA TRA SIE W POL SCE!
To na zwi sko mo że Wam nic nie mó -
wić, na Is lan dii je go al bum „Win ter
Sun” świet nie się sprze da je! W lu tym
Snor ri Hel ga son przy le ci do Pol ski
na tra sę kon cer to wą!
Ma 27 lat, od de ka dy wy stę pu je z gi ta -
rą na sce nach ca łej Eu ro py. W do rob -
ku Is land czy ka jest pierw szy al bum
„I’m Gon na Put My Na me On your
Do or”, dru gi „Win ter Sun” (wy da ny
przez kul to wą is landz ką wy twór nię Ki -
mi Re cords) tra fił do skle pów w lecie
ubiegłego roku. W lip cu zo stał naj le -
piej sprze da ją cym się al bu mem w no -
to wa niu go goy oko.com. Po przed nia
pły ta Snor rie go rów nież zna la zła się
w pierw szej dzie siąt ce ze sta wie nia.
Snor ri no wy al bum na grał z Sin dri
Már Sigfússo nem, zna nym z pro jek -
tów Se abe ar i Sin Fang.

28 lu tego, godz. 20.00
szaj ba, ul. Św. an to nie go 2-4

LOW�-CuT�I dE�Ad�SNOW�MON�STER�WE�WRO�CŁA�WIu!
Obie ka pe le two rzo ne są wy łącz nie przez fa ce tów. Obie gra ły na kil ku pol -
skich fe sti wa lach z gdyń skim Ope ner Fe sti va lem na cze le! Obie ser wu ją słu -
cha czom por cje ener ge tycz nej mu zy ki! Bi le ty: 10 zł
low -cut cho ciaż to zu peł nie no wa na zwa na pol skiej sce nie al ter na tyw nej,
gru pa nie jest two rzo na przez no wi cju szy. Więk szość skła du ma za so bą dzie -
siąt ki kon cer tów w kra ju i za gra ni cą. (www.my spa ce.com/low -cut)
De ad snow Mon ster – jest ich trzech. Dwóch z nich to bra cia. Re zy du ją we
Wro cła wiu. Dzia ła ją ra zem od dwóch lat. Trio po łą czy ła fa scy na cja ga ra żo -
wym gra niem, cha rak te ry zu ją cym się brud nym brzmie niem. Je śli lu bi cie The
Whi te Stri pes, po lu bi cie też De ad Snow Mon ster! Wy stę po wa li m.in. na Ba -
ra que Fe sti val w Wo ło wie, Piotr kOFF Art. Fe sti val w Piotr ko wie Try bu nal skim
i na Ope ner Fe sti val w Gdy ni! (www.my spa ce.com/de ad snow mon ster)

19 lu ty 2012, godz. 20.00, klub Włod ko wi ca  21, ul. Paw ła Włod ko wi ca 21

Low-Cut / fot. T. Pohl De ad Snow Mon ster

FEM�FA�TAL
fe at. MAR CIN SZySZ KOW SKI

Fem Fa tal, to świe ży mu zycz ny pro -
jekt, któ ry za ist niał w świa do mo ści
je go twór ców na po cząt ku 2010 ro -
ku. W skład du etu wcho dzi au tor ka
tek stów i wo ka list ka – Emi lia So ko -
łow ska oraz Se ba stian Zło to wicz,
two rzą cy war stwę dźwię ko wą i ryt -
micz ną. Pod czas kon cer tu wspól nie
z ze spo łem wy stą pi rów nież Mar cin
Szysz kow ski (gu itar).

12 lu te go, godz. 18.00. Wstęp – 5 zł
klu b For ma ty, ul. sam bor ska 3-5

JOÃO dE�SO�uSA
&�FA�dO�PO�LA�CO

Go ścin nie: ARIEL RA MI REZ
Tra dy cyj ne i współ cze sne fa do, jazz,
fla men co, por tu gal ski folk lor, po łą -
czo ny z afry kań skim i arab ski mi in -
spi ra cja mi – wszyst kie te ele men ty
współ two rzą uni kal ną wi zję Fa do Po -
la co, któ re jest tak że po łą cze niem
współ cze sne go dzie dzic twa mu zycz -
ne go, por tu gal skie go fa do z folk lo -
rem oraz pol skim. Pro jekt Jo ao de
So usa & Fa do Po la co po wstał ubr.
Jo ao, z da la od swo jej oj czy zny, in -
spi ro wa ny był po szu ki wa niem wła -
snej toż sa mo ści kul tu ro wej. Pod czas
po nad 8 lat nie obec no ści w Por tu ga -
lii, więk szość te go cza su spę dził
miesz ka jąc w Pol sce. Bi let: 8 zł

24 lu te go, godz. 20.00
ck ago ra, ul. serb ska 5a
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MMyyRR��RRAA��RRÓÓSS��//��OOWWLLSS��OOFF��TTHHEE��SSWWAAMMPP::
nIe za leż na Mu zy ka Is lanDz ka I au sTra lIJ ska

Myrra rós jest jed ną z naj bar dziej ce nio nych sin ger/son -
gw ri te rek w Is lan dii. Naj le piej czu je się w kli ma cie fol ko -
wych pie śni. Jej mu zy ka chwy ta ze ser ca swo ją pro sto tą
i szcze ro ścią, a tek sty nie jed no krot nie wy wo łu ją uśmiech
i łzy. Ide al na mu zy ka dla wszyst kich, któ rzy ce nią ar tyst ki
po kro ju Hal li Nord fjord, Ha fdis Huld czy ólöf Ar nalds.
Owls Of The swamp au stra lij czyk Pe te Uhlen bruch po tra -
fi wy cza ro wać ma gicz ną daw kę do sko na le wy wa rzo ne go
fol ku. Zna ny ja ko Owls of the Swamp, Uhlen bruch per -
fek cyj nie łą czy bez ład ny folk lor ze skom pli ko wa ny mi me -
lo dia mi i wo ka lem, któ ry na dłu go po zo sta je w pa mię ci.

4 lu te go, godz. 19.30. bi le ty: psp – 13 zł; wdk – 17zł
Fa lan sTer pro jekt eko no mii par ty cy pa cyj nej 

klub/ka wiar nia/księ gar nia/sklep Fa Ir Tra De/ga le ria
ul. św. an to nie go 23

kOncerT WalenTynkOWy „love songs”
MAGDALENA ZWARTKO QUINTET

W pro gra mie naj pięk niej sze stan dar dy jaz zo we o te ma ty -
ce mi ło snej. Na uczest ni ków kon cer tu cze ka nie spo dzian -
ka: każ dy bi let bie rze udział w lo so wa niu na gród dla
dwoj ga: po dwój nej wej ściów ki na kon cert Mi cha ła Ba jo -
ra; po dwój nej wej ściów ki na wszyst kie po ka zy fil mo we
dla do ro słych or ga ni zo wa ne w Cen trum do koń ca czerw -
ca br.; ksią żek Ta de usza Ró że wi cza z au to gra fem au to ra.

19 lutego, godz. 18.00. bilety 20 zł
ck Wrocław-zachód ul. chociebuska 4-6

27 lutego, godz. 18.00
WROCŁAW – HALA STULECIA

Sala Audytoryjna

28 lutego, godz. 18.00
JAROCIN – Ośrodek Kulutry

3 marca, godz. 17.00
STRZEGOM – Strzegomski Dom Kultury

24 marca, godz. 17.00
GŁOGÓW – Miejski Ośrodek Kultury

BILETY
zamówienia zbiorowe,

informacje, rezerwacje: 503-166-129

Kasa Hali Stulecia

TICKETPRO
Biuro Turystyczne REMEDIUM

ul. Piłsudskiego 2

16 marca 2012
godz. 18.00

Wrocław
Hala Stulecia

Sala Audytoryjna

bilety:
TICKETPRO

kasa Hali Stulecia
Biuro Turystyczne REMEDIUM

ul. Piłsudskiego 2
info: 503-166-129

Impresariat:
Agencja Artystyczna DAGA
www.daga.wroclaw.pl

www.cojestgrane.pl 
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JO GA Ty BE TAŃ SKA – WARSZ TAT
4-5 lu te go, godz. 10.00-18.00
„Głęb szy od dech ży cia czy li jo ga ty be tań ska Tsa Lung dla
po cząt ku ją cych i nie tyl ko”. Łą cząc umysł, od dech i ruch
cia ła, w każ dym ćwi cze niu otwie ra my okre ślo ne cza kry,
czy li ośrod ki ener gii, i usu wa my blo ka dy, któ re nam prze -
szka dza ją w roz po zna niu czy stej, bez kre snej prze strze ni
ist nie nia. Pro wa dzi In struk tor Związ ku „Ga ru da” Ry szard
Ada miak. Za pi sy: tel. 503 72 00 25

TAO RE GE NE RA CJI SyS TE MU NER WO WE GO
Wy KŁAD – 10 lu te go. godz. 18.00-20.00. Wstęp wol ny!
WARSZ TAT – 11-12 lu te go, godz. 10-19.00. koszt 100zł
Pod sta wo we i śred nio za awan so wa ne prak ty ki Uzdra wia -
ją ce go Tao, ma ją ce na ce lu od two rze nie lub roz sze rze nie
spraw no ści mo to rycz nej i in te lek tu al nej, któ ra z wie kiem,
gro ma dzo nym stre sem i wsku tek cho rób ule ga de ge ne ra -
cji. Ma te riał wy kła du to mię dzy in ny mi na uki mi strzów
Man tak Chia, dr yang Jwing -Ming’a, Shou -yu Liang’a.
Uczest ni cy warsz ta tu po zna ją prak ty ki an ty stre so we, po -
pra wia ją ce pa mięć i kon cen tra cję, re ge ne ru ją ce zdro wie
umy słu, we dług na uk mi strzy ni Ro sma rie We ibel.  Pro wa -
dzi Ro man Fier fas – czło nek Sto wa rzy sze nia Astro lo gicz -
ne go i Mię dzy na ro do we go Klu bu Li de rów. „Pro wa dzę
prak tycz ne kur sy uzdra wia nia tao istycz ne go. Wspie ram
i pro pa gu ję ty be tań ską kul tu rę w Pol sce. Współ pra cu ję
z In sty tu tem Me dy cy ny Ho li stycz nej ve ga Me di ca.”

KON CERT MIS Ty BE TAŃ SKICH I GON GóW
9, 23 lu te go, godz. 19.00-20.30. koszt: 30zł/oso ba
Lecz ni cza ką piel w dźwię kach w wy ko na niu Aga ty Bia ło -
szew skiej. Przed i po kon cer cie de gu sta cja chle ba na za -
kwa sie z we gań ski mi pa sta mi. War to przy nieść ze so bą
ka ri ma tę al bo śpi wór. Za pi sy: tel. 696 350 815

DIA MEN TO WE USTA WIE NIA:
17 lu te go, godz. 18.00-20.00. Wol ny da tek!
WIE CZóR OB FI TO ŚCI z Le ną Świa dek au tor ką książ ki
Dia men to we Ko bie ty + mi ni -warsz ta ty
18-19 lu te go, 10.00-18.00
DWU DNIO Wy WARSZ TAT. Przyjdź, po słu chaj, za in spi ruj
się, za daj py ta nia, i weź udział w nie po wta rzal nej me dy -
ta cji Ob fi to ści. Za bierz ze so bą świa teł ko w po sta ci świe -
cy. Za pi sy: tel. 660 79 41 28

LI vING DAN CE FORM – ta niec dla każ de go 
1, 8, 15, 22, 29 lu te go, godz. 18.15-20.00. 25zł/za ję cia
Li ving Dan ce Form opie ra się na na tu ral nym ru chu czło -
wie ka, uka zu je nasz po ten cjał, sza nu jąc jed no cze śnie na -
sze gra ni ce. Pro wa dzi Ewa Świ toń – tre ner ka roz wo ju
oso bi ste go, im pro wi za cji ta necz nych Li ving Dan ce Form.
Adept ka „Aka de my of New Dan ce and Im pro vi za tion” we
Wro cła wiu. Za pi sy: tel. 693 603 643

na lan da – ka wiar nia, księ gar nia, Ve ge daj nia
pl. ko ściusz ki 12 (www. na lan da. pl)

Im pre za pod na zwą „znajdź swo ją wa len tyn kę” skie ro wa -
na jest głów nie do sin gli szu ka ją cych „dru giej po łów ki”
ale rów nież do brej za ba wy. Jak za wsze urzą dza my „rand -
kę w ciem no”. Co kwa drans bę dzie my ko ja rzy li pa ry, któ -
re otrzy ma ją cen ne na gro dy: KO LA CJE DLA DWOJ GA,
BI LE Ty DO KI NA itp. Wie my, że do dziś są ze so bą pa ry,
któ re po zna ły się pod czas po przed nich im prez. Tak więc
stu den ci wszyst kich uczel ni łącz cie się
KONCERTy�W�ALIBI:
TURBULENCE, BLACK PROPHET
1 lutego, godz. 20.00 bIleTy 29/35/40 zł
LUXTORPEDA
8 lutego, godz. 20.00 bIleTy 29/35/40 zł
FOREIGN BEGGARS
9 lutego, godz. 20.00 bIleTy 35/45 /60 zł
HIP HOP 12 lutego, godz. 20.00
IJAHMAN LEvI, FANTAN MOJAH, I- WAyNE & more!
19 lutego, godz. 20.00 bIleTy 70 /90 zł
PIH, TRZECI WyMIAR  oraz pokaz brakedance
23 lutego, godz. 20.00 
TZN XENNA, GA GA, ZIELONE ZABKI
26.02.2012  gODz. 19.00 bIleTy 30 /35 zł

KO�uK�SuN�dO
ZDRO WE CIA ŁO, SPO KOJ Ny UMySŁ

NA TU RAL NE Ży CIE
Na sza re ak cja na stres i na pię cie ma pod ło że fi zjo lo gicz -
ne. Jak po twier dza ją ba da nia oraz opi nie wie lu wy bit nych
psy cho lo gów od re ago wa nie jest istot nym czyn ni kiem po -
zwa la ją cym uwol nić się od nę ka ją ce go na pię cia. W wy ni -
ku wy ko ny wa nych ła god nych ćwi czeń, pra wi dło we mu
od de cho wi, sku pie niu i kon cen tra cji wy twa rza my ener gię
po zwa la ją cą po zbyć się nad mia ru ad re na li ny i in nych
stre so wych hor mo nów z krwi, wy dzie la ją się na to miast
en dor fi ny – zwa ne hor mo na mi szczę ścia, któ re spra wia -
ją, że czu je my się od prę że ni, uwol nie ni od go ni twy my śli,
otwar ci na kon takt z in ny mi.
Pro wa dzą cy: Ja cek Ko złow ski – in struk tor Qi gong, ka płan
bud dyj skiej tra dy cji zen, czło nek wie lu mię dzy na ro do -
wych or ga ni za cji pro pa gu ją cych Qi gong, Ko uk sun do
i Sun mu do. In struk tor re kre acji ru cho wej i bio ener go te -
ra peu ta. Informacje: tel. 695 464 970

25 lu te go, godz. 9.00-19.00 (10 godz.) koszt: 160zł
stre fa In spi ra cji Ośro dek roz wo ju

ul. Pau liń ska 4/8
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z�PAMIĘTNIKA�zAŁOżENIA�I�uPOSAżENIA
O OSSOLIŃSKICH DARCZyŃCACH

Za pra sza my na wy kład Grze go rza Po la ka po świę co ny osso -
liń skim dar czyń com i ich ko lek cjom prze ka za nym do Osso -
li neum od po cząt ku ist nie nia fun da cji, aż do cza sów
współ cze snych. Przed sta wio na zo sta nie hi sto ria two rze nia
zbio rów Bi blio te ki i Mu zeum Ksią żąt Lu bo mir skich za po cząt -
ko wa na przez pry wat ne ko lek cje hra bie go Jó ze fa Mak sy mi -
lia na Osso liń skie go i księ cia Hen ry ka Lu bo mir skie go.
W gro nie ofia ro daw ców spo tka my m.in. Alek san dra Fre drę,
ro dzi nę Paw li kow skich, a tak że Ja na No wa ka Je zio rań skie -
go, To ma sza Nie wod ni czań skie go, Sta ni sła wa Gar czyń skie -
go, An drze ja Waj dę i Wła dy sła wa Bar to szew skie go.

7 lu te go, godz. 13.00, Osso li neum, ul. szew ska 37
hol, na par te rze, wej ście od za uł ka Osso liń skich

sa lO nI kO We Warsz Ta Ty lI Te rac kIe
20 i 27 lutego, godz. 18.00

salonik Trzech Muz, ul. zawalna 7

LE�śNIC�KA�AKA�dE�MIA�zAM�KO�WA
DLA CZE GO JA POŃ CZy Cy Są GRZECZ NI I PRA CO WI CI,

CHOć NIE WIE RZą W BO GA?
Wy kła dow ca: dr Be ata Bo cho ro dycz.
Mo de ra tor: dr Da nu ta Bo cheń ska
Ja po nia fa scy nu je wie lu Po la ków ze wzglę du na swą tra dy -
cyj ną kul tu rę (ge isha, bon sai, ike ba na, ce re mo nia her ba -
ty), kul tu rę ma so wą (man ga, ani me), sztu ki wal ki (jūdō,
ka ra te, aikidō, yaidō), hi sto rię (sa mu raj, ka mi ka ze), jak
i po wo jen ne osią gnię cia go spo dar cze (sa mo cho dy To yo ty,
Mit su bi shi, Hon dy, elek tro ni ka, ro bo ty itd.). Fa scy na cja kul -
tu rą i sztu ką nie idzie jed nak, jak się zda je, w pa rze ze zro -
zu mie niem za cho wań miesz kań ców kra ju kwit ną cej wi śni.
Po strze ga my ich ja ko grzecz nych i pra co wi tych, ale nie
do koń ca im ufa my czy ro zu mie my. Do te go nie są chrze -
ści ja na mi. Na spo tka niu po ru szo ne bę dą kwe stie róż nic
kul tu ro wych na wy bra nych przy kła dach: sto sun ku Ja poń -
czy ków do pra cy i re li gii oraz ry tu ałów grzecz no ści. Za gad -
nie nia te omó wio ne zo sta ną w kon tek ście ja poń skich
do świad czeń hi sto rycz nych, sys te mu war to ści i in nych
czyn ni ków spo łecz no -po li tycz nych.
Dr BE ATA BO CHO RO DyCZ – ja po nist ka (UAM) i po li to log
(Uni wer sy tet Kyūshū, Ja po nia). Wy kła da ła na Kyūshū
Uni ver si ty i yoko ha ma Na tio nal Uni ver si ty w Ja po nii, UMK
w To ru niu, SWPS we Wro cła wiu. Obec nie pra cu je na UAM
w Po zna niu. Pro wa dzi ba da nia z dzie dzi ny hi sto rii po li tycz -
nej i spo łecz nej Ja po nii, teo rii pro ce su de cy zyj ne go w ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, pro ble mu Oki na wy w sto sun kach
ja poń sko -ame ry kań skich oraz róż nic mię dzy kul tu ro wych
w biz ne sie. Wstęp wol ny!

2 lutego, godz. 18.00, ck zamek, pl. Świętojański 1

OTWAR�Ty�uNI�WER�Sy�TET�PO�Szu�KI�WAń
se mestr au tor ski 2 │ TE ATR W KRA INIE UTO PII.
MON TE vE RITÁ – MA THIL DENHöHE – HEL LE RAU – GO -
ETHE ANUM – BAU HAUS (wy kła dy) prof. dr hab. Mał go -
rza ta Ley ko. MA THIL DENHöHE – Ry TU AŁ SyM BO LU

20 lu te go, gpdz. 17.00
KUL TU Ry PRZED STA WIEŃ – PRZED STA WIE NIA KUL -
TUR: IN DIE, dr Ce za ry Ga le wicz. Ryt my kul tu ro wej eks pre -
sji: mu zy ka w ke ral skich tra dy cjach te atral nych (wy kład).

24 lu te go, godz. 17.00 , In sty tut gro tow skie go
ry nek -ra tusz 27. Wstęp wol ny na warsz ta ty i wy kła dy!

WSzECHNICA�WIEdzy�O�WROCŁAWIu�
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia oraz Bi blio te ka Pu -
blicz na im. Ta de usza Mi kul skie go za pra sza ją na ko lej ne
spo tka nie pt. MOST Rę DZIŃ SKI pro jekt i re ali za cja. Wy -
kład wy gło si prof. dr hab inż. arch. Jan Bi lisz czuk kie row -
nik Za kła du Bu do wy Mo stów na Po li tech ni ce Wro cław skiej. 
14 lutego, godz.17.00 w siedzibie biblioteki, rynek 58, III p.

XVIII�WROCŁAWSKIE
TARgI�KSIążKI�NAuKOWEJ

21–23 marca 2012 r. Politechnika Wrocławska
zaprasza Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

centrum kongresowe, ul. Janiszewskiego 8 (budynek D-20)

SA�LON�EM�PIK�RE�NO�MA�ul.�świd�nic�ka 40
7 lu te go godz. 18.00 – DA NU TA WA Łę SA – spo tka nie od -
bę dzie się z oka zji wy da nia książ ki „Ma rze nia i ta jem ni ce”,
któ ra oka za ła się be st sel le rem wy daw ni czym 2011 ro ku.
10 lu te go godz. 17.00 – SyL WIA GRZESZ CZAK spo tka -
nie z au tor ką pio sen ki „Ma łe rze czy”, jed ne go z naj więk -
szych hi tów ze szło rocz nych wa ka cji.
12 lu te go godz. 11.00 – WA LEN TyN KI PEŁ NE PO My -
SŁóW – warsz ta ty tech nik scrap bo okin gu.
17 lu te go, godz. 10.00 – FI NAŁ KON KUR SU – CO OL TU -
RAL NIE DO KO ŁA ŚWIA TA. W tym ro ku fi na li ści spraw dzą
swo ją wie dzę na te mat kul tu ry i geo gra fii Au stra lii. 

z BRE�SLAu�dO BIR�KE�NAu
Mu zycz na bio gra fi ani ty la sker

Te mat ko bie cej or kie stry w obo zie
kon cen tra cyj nym  w Oświę ci miu
jest w Pol sce zna ny wy łącz nie wą -

skie mu gro nu spe cja li stów, pra ca Agniesz ki Kłos ma wa -
lor po znaw czy i po pu la ry za tor ski. Naj waż niej sze jest jej
od kryw cze spoj rze nie – po za fa scy nu ją cy mi lo sa mi mu -
zy ków (np. Ani ty La sker, świa to wej sła wy wio lon cze list -
ki), Agniesz ka Kłos przed sta wia fe no men or kie stry
w kon tek ście mu zy ki tam tych cza sów – głów nie mu zy ki
po pu lar nej, zna nej z ra dia i wi ny lo wych płyt.
„Szcze gól ne miej sce w mo jej pra cy zaj mu ją lo sy wy bra -
nych bo ha te rów, któ rzy w mniej szym lub więk szym stop -
niu by li zwią za ni z hi sto rią lo kal ną. Po zwa la to
słu cha czom le piej ob jąć, za pa mię tać i zro zu mieć spe cy -
fi kę tam te go okre su. Do tar łam też do uni kal nych na grań
przed wo jen nych, któ re by ły w tym cza sie nie zwy kle po pu -
lar ne; gry wa no je za rów no w Ber li nie, jak i pod czas kon -
cer tów na te re nie obo zu Au schwitz – Bir ke nau. Na gra nia
po pu lar nych prze bo jów, pio se nek z fil mów, ka ba re tów
i re wii, od da ją na strój Zło te go Okre su We imar skie go
i zbli ża ją emo cjo nal nie do bo ha te rów mo je go wy kła du.” 

3 lu te go, godz. 19.00, ame ri can cor ner, II p. Wstęp wol ny!
DbP im. Ta de usza Mi kul skie go, ry nek 58
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GGRRZZEE  GGOORRZZ  ŻŻEE  BBRRAAKK
„„SSttaann  sskkuu  ppiiee  nniiaa””  –– ffoo  ttoo  ggrraa  ffiiee
3-27 lu te go, Ga le ria pod Pla fo nem
Grze gorz Że brak mó wi o so bie, że
„je go ży wio ła mi są fo to gra Ia i pi sa -
nie. Że in te re su je go „za ba wa ob ra -
zem i sło wem”, bu dzą ca w od bior cy
głęb sze re Jek sje i że sta ra się „do ty -
kać głę bi na stro ju, za tknię tej wy so -
ko na szczy cie po etyc kiej alu zji”,
od by wa jąc „li rycz ne wy pra wy
do miejsc okry tych płasz czem nie -
by tu”. Swo je pra ce pre zen to wał
na wy sta wach in dy wi du al nych we
Wro cła wiu, Gli wi cach, To ru niu,
Ląd ku Zdro ju, Żyw cu. 
Wer ni saż 3 lu te go, o godz. 17.30.

VVIIIIII SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII
Na si wy ciecz ko wi cze tra Ią tym ra zem do Mu zeum
Sztu ki Książ ki, któ re jest od dzia łem wro cław skie go Mu -
zeum Na ro do we go. Pod czas spo tka nia z ku sto szem
Woj cie chem Ka czo row skim obej rzą zgro ma dzo ne tam
oka zy sztu ki książ ki, m.in. se ce syj ne, mię dzy wo jen ne,
daw ne książ ki dla dzie ci, dru ki bi blio Il skie. Zbiór ka 15
lu te go, o godz. 15.00. w ho lu bi blio tecz nym.

Kon kurs na naj bar dziej „za ko cha ną”
kart kę, dla dzie ci w wie ku od 3 do 14
lat ogło sił Ame ri can Cor ner. 
Go to wą kart kę wy star czy przy nieść
14 II przed godz. 11.00 do AC (II pię -
tro), gdzie na stą pi roz strzy gnię cie kon -
kur su. Na gro dy cze ka ją!

ZZ BBRREE  SSLLAAUU  DDOO  BBIIRR  KKEE  NNAAUU
Z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Ho -
lo kau stu Am ba sa da USA i Ame ri can
Cor ner za pra sza ją na po kaz mul ti me -

1 lutego, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Książki 
dla Seniorów
„„SSIIŁŁAA  BBEEZZSSIILLNNYYCCHH””  VV..  HHAAVVLLAA
Biblioteka Niemiecka, I piętro

1 lutego, godz. 16.30
Klanzowe spotkanie otwarte
z pedagogiki zabawy
AANNIIMMAACCJJEE  NNAA  LLEEKKCCJJAACCHH
JJĘĘZZYYKKÓÓWW  OOBBCCYYCCHH
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

4 lutego, godz. 11.00
Warsztaty architektoniczne
dla gimnazjalistów
NNAAJJWWYYŻŻSSZZAA  WWIIEEŻŻAA  ŚŚWWIIAATTAA
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

6 lutego, godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki 
dla Rodziców
JJAAKK  WWYYCCHHOOWWYYWWAAĆĆ
UUPPAARRTTEE  DDZZIIEECCKKOO
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

8 lutego, godz. 16.00
Akademia Kinomaniaka
OO  KKOOBBIIEETTAACCHH  WW  IIRRAANNIIEE
––  „„PPEERRSSEEPPOOLLIISS””
Czytelnia, II piętro 

20 lutego, godz. 11.00
PPRREESSIIDDEENNTT''SS  DDAAYY
Gry i zabawy dla dzieci
American Corner, II piętro

20 lutego, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
GGDDYY  NNIIEE  WWIIDDZZĘĘ,,  CCOO  SSŁŁYYSSZZĘĘ??
Biblioteka 7 Kontynentów, parter 

24 lutego, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
NNIIEEZZBBĘĘDDNNIIKK  MMŁŁOODDEEGGOO
RREEKKOORRDDZZIISSTTYY
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

24 lutego, godz. 18.30
Dyskusyjny Klub Książki 
Podróżniczej „Globtrotter”
JJAAKK  ZZNNIIKKAAJJĄĄ  MMIIAASSTTEECCZZKKAA
American Corner, II piętro
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dial ny „Z Bre slau do Bir ke nau. Mu -
zycz na bio gra Ia Ani ty La sker”, uka zu -
ją cy lo sy świa to wej sła wy wio lon-
cze list ki. Au tor ką po ka zu i opo wie ści
jest Agniesz ka Kłos. Pro po no wa ne
przez nią uję cie te ma tu jest i od kryw -
cze, i cie ka we – po za fa scy nu ją cy mi lo -
sa mi mu zy ków, przed sta wia fe no men
or kie stry w kon tek ście mu zy ki tam tych
cza sów – głów nie tej po pu lar nej, zna -
nej z ra dia i wi ny lo wych płyt.
3 lu te go, godz. 19.00, Ame ri can Cor ner
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WĘ�dRuJ�I zWIE�dzAJ�zA NA�MI
klub Tu ry stów Mi ło śni ków Wro cła wia przy TMW

klub Prze wod ni ków Oskar O/PTTk przy In sty tu tach Pan
4.02., g. 7.40 Wę drów ka szla kiem B. Tu ro nia: Mię ki nia
– Brze zin ka; Dw. Gł. PKP; 5.02, g. 10.00 Spa cer po Wro -
cła wiu; spo tka nie przy po mni ku hr. A. Fre dry; 8.02.,
g. 15.00 Zdo by wa my od zna kę „Tu ry sty Mi ło śni ka Wro cła -
wia” – spo tka nie przy po mni ku hr. A. Fre dry; 9.02.,
g. 15.30 Spo tka nie klu bo we w ka mie nicz ce „Mał go sia”
(Od rzań ska 39); 12.02., g. 7.40 (Dw.PKS) * Ślę ża; 21.02.,
g. 12.00 Mię dzy na ro do wy Dzień Prze wod ni ka – spo tka nie
przy po mni ku hr. A. Fre dry; 25.02., g. 8.00 * Je le nia Gó -
ra – Szklar ska Po rę ba.
Zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa ce -
rze, spo tka niu klu bo wym lub tel. 661 701 176 wie czo rem;
wy jaz dy z pl So li dar no ści.

Lu�Ty�z uNI�VER�Sy�TE�TEM�śWIA�TA
Mu zeuM ar cHI DIe ce zJal ne, pl. ka te dral ny 16
4 lu te go (so bo ta), godz. 11.00 (6-12 lat)
GO TyK W MU ZEUM POD KRZy Wą WIE Żą
Pa łac krÓ leW skI, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 35
4 lu te go (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
Z WI Zy Tą NA KRó LEW SKIM DWO RZE
11 lu te go (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
ZA CZARO WA NE PRZy GO Dy W KRA INIE WROC. LE GEND
11 lu te go (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
O KRó LACH Z WRO CŁAW SKIE GO PA ŁA CU
18 lu te go (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
ZMy SŁy CZy LI O TyM, JAK PO ZNA JE My ŚWIAT
18 lu te go (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
WIEL KA HI STO RIA SŁO Dy CZy
25 lu te go (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
HEJ, HO! W Gó Rę Z PIO TRU SIEM PA NEM
25 lu te go (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
W GO DZI Nę O HI STO RII WRO CŁA WIA

1 g.10zł/dziecko + 5zł b. wstępu. re zer w: tel. 511 132 287

SA�LO�NI�KO�Wy�WIE�CzÓR�WA�LEN�TyN�KO�Wy
W mi ło sny na strój wie czo ru wpro wa dzą wier sze Po etów
Sa lo ni ku Trzech Muz – efek ty ćwi czeń li te rac kich na sa lo -
ni ko wych warsz ta tach li te rac kich. 
Jak co ro ku, od bę dzie się BŁy SKA WICZ Ny KON KURS NA
NAJ PIęK NIEJ SZy WIERSZ MI ŁO SNy. W kon kur sie mo że
wziąć udział każ dy, kto przy nie sie ze so bą wiersz o te ma -
ty ce mi ło snej. Zwy cięz ca otrzyma ty tu ł Wa len tyn ko we go
Mi strza Pió ra i na naj bliż szy rok sta nie się po sia da czem
na gro dy prze chod niej: Mi ło sne go Pió ra Trzech Muz, au -
tor stwa Ma cie ja Sła wu skie go, vel Sla wu sa. 

13 lu te go, godz. 18.00, sa lo nik Trzech Muz, ul. za wal na 7

TVP WrO cłaW – każ da nIe DzIe la o godz. 17.00
PO WTóR KI: po nie dział ki: o godz. 18.00 w TvP Wro cław
i 19.30 TvP Opo le oraz w czwart ki 17.15 TvP Kra ków.
Emi sja w Cze chach: ČT24 w nie dzie le o godz. 11.00

Te Ma Ty OD cIn kÓW W lu TyM 2012:
ZI MA – 5 lu te go; TA NIEC – 12 lu te go;
AU TO Ry TE Ty – 19 lu te go; POCZ TA – 26 lu te go
oraz MA LAR STWO – 4 mar ca; 
„Hra ni ce do kořán – Roz mów ki pol sko -cze skie” to au dy -
cja te le wi zyj na re ali zo wa na we współ pra cy TvP Wro cław
oraz ostraw skie go stu dia Te le wi zji Cze skiej. Do mar -
ca 2012 ro ku zo sta nie wy pro du ko wa nych 78 od cin ków,
któ re są emi to wa ne w obu kra jach. Każ dy z od cin ków jest
po świę co ny jed ne mu te ma to wi wio dą ce mu, a ma te ria ły
są re ali zo wa ne przez pol skich i cze skich dzien ni ka rzy
na ob sza rze ca łe go po gra ni cza. Au dy cji przy świe ca idea
– Pol ska ocza mi Cze chów, Cze chy ocza mi Po la ków.
Au tor ki pro gra mu – Kin ga Wo ło szyn -Świerk oraz Šárka
Bednářová – 15 grud nia 2011 r. otrzy ma ły wy róż nie nie
SDP im. Je rze go Zie leń skie go za cen ny po mysł po ka zu -
ją cy pro ble my pol sko -cze skie go po gra ni cza i po pu la ry -
za cję wie dzy w róż nych dzie dzi nach.
roz mow ki -pol sko -cze skie.pl; ce ska te le vi ze.cz/hra ni ce do ko ran

WA�LEN�TyN�KI�W CK�zA�MEK
gODz. 18.00 – FI NI SAŻ Wy STA Wy fo to gra fii Jo an ny
Wilk -Ka lis pt. Je den dzień w Pa ry żu.
gODz. 19.00 – JAZZ IN PA RIS kon cert ze spo łu KO KA
TRIO, który wykona zna ne utwo ry mu zy ki fran cu skiej
w jaz zo wych aran ża cjach. Kon cert od bę dzie się w kli ma -
tycz nych pod zie miach zam ku le śnic kie go.

14 lutego, ck zamek, pl. Świętojański 1. Wrocław-leśnica

z cy�klu:�zRO�zu�MIEĆ�zIE�MIĘ
ZWy KŁE I NIE ZWy KŁE

ZJA WI SKA ME TE ORO LO GICZ NE W KAR KO NO SZACH
Zja wi ska me te oro lo gicz ne są spek ta kla mi przy rod ni czy mi
o nie zwy kłym pięk nie i dy na mi ce. Wie le z nich mo że my za -
ob ser wo wać tyl ko i wy łącz nie w gó rach, a Śnież ka i Kar ko -
no sze są ide al nym miej scem do ich po dzi wia nia.
Uczestnicy pre zen ta cji po zna ją wiele fe no me nów na tu ry,
ta kich jak: glo ria, mo rze chmur, czy mi raż.
Spotkanie prowadzi To masz Na siół kow ski – geo graf, me -
te oro log w Wy so ko gór skim Ob ser wa to rium Me te oro lo -
gicz nym na Śnież ce, prze wod nik su dec ki, pi lot wy cie czek.

29 lutego, godz. 18.00
klub Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go, ul. Pret fi cza 24
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KI�NO�W CK�WRO�CŁAW�-zA�CHÓd
ul. CHO CIE BU SKA 4-6, tel. 71 354-46-60, ckwz.art.pl

26 lutego, godz. 11.00
Film dla dzie ci pt. LA TA Ją CA MA SZy NA. Bi le ty: 8 zł
Animacja/familijny/przygodowy
Norwegia, Indie, Polska, Wielka Brytania, 2011, 76 min
26 lu te go, godz. 18.00
Pro jek cja fil mu pt. Wy MyK, Bi le ty: 10 zł.
Obyczajowy, Polska, 2011, 85 min, reż. Greg Zglińskli

MIŁOśĆ�W dKFie
31 stycz nia roz po czy na się du ży cykl fil mów o mi ło ści
– skom pli ko wa nej, gorz kiej, czę sto de struk cyj nej... Ża den
z tych fil mów nie trak tu je te ma tu mi ło ści po wierz chow nie
i sche ma tycz nie. Na po cza tek kla sy ka pol ska: Hol land, Waj -
da, Kie ślow ski, a 14 lu te go, w Wa len tyn ki, je den z naj bar -
dziej zna nych ro man sów w hi sto rii ki na – Ca sa blan ca.
31.01 Ko bie ta sa mon ta, Pol ska 1981, reż. A. Hol land

7.02 Ostat ni dzień la ta, Pol ska 1958, reż. T. Kon wic ki
14.02 Ca sa blan ca, USA 1942, reż. M. Cur tiz
21.02 Nie win ni cza ro dzie je, Pol ska 1960, reż. A. Waj da
28.02 Jo wi ta, Pol ska 1967, reż. Ja nusz Mor gen stern
6.03 Ła god na, Pol ska 1995, reż. Ma riusz Tre liń ski

+ Ła god na Pol ska 1985 (ani ma cja), reż. Piotr Du ma ła
13.03 Pierw sza mi łość, PL 1974 (do k.), reż. K. Kie ślow ski

0Początek, go dz. 18.30, Mię dzysz kol ny klub Dys ku syj ny
cen trum edu ka cji kul tu ral nej Dzie ci i Mło dzie ży, ul. koł łą ta ja 20    

KI�NO�TE�ATRAL�NE
Mar cel łO zIŃ skI – Pol ska szko ła Do ku men tu

Re ży ser fil mo wy, jed nen z naj bar dziej zna nych i do ce nia -
nych na świe cie do ku men ta li stów pol skich, lau re at fe sti -
wa li, jak Obe rhau sen, Kra ków, San Fran ci sco, Lipsk oraz
wie lu pre sti żo wych na gród fil mo wych.
2 lu te go, godz. 18.00 
HAP Py END sce na riusz i re ali za cja z Paw łem Kę dzier skim
(1972/16”). Ze bra nie par tyj ne, pod czas któ re go ma miej -
sce czyst ka w sty lu Mar ca 68.
KRóL (1974/7”) Syl wet ka ide al ne go kon for mi sty.
WI Zy TA (1974/16”) Wi zy ta u pro wa dzą cej sa mot nie go -
spo dar stwo na wsi mło dej ko bie ty, in te re su ją cej się kul tu -
rą, ko re spon du ją cej z pi sa rza mi. Ło ziń ski wró ci do niej 24
la ta póź niej, w fil mie Że by nie bo la ło. 
ZDE RZE NIE CZO ŁO WE (1975/11”) O ko le ja rzu, któ ry
przed przej ściem na eme ry tu rę spo wo do wał wy pa dek ko -
le jo wy, co prze kre śli ło wszyst kie za wo do we za słu gi.
DO TKNIę CIE (1978/13”) Opo wieść o po by cie w War sza -
wie słyn ne go uzdro wi cie la Cli ve'a Har ri sa. 
EG ZA MIN DOJ RZA ŁO ŚCI (1978/17”)
9 lu te go, godz. 18.00
JAK Żyć (1977/82”) Obóz ZSMP dla mło dych mał żeństw
16 lu te go, godz. 18.00 
PRó BA MI KRO FO NU (1980/19”)
ćWI CZE NIA WARSZ TA TO WE (1984/12”)
Ulicz na son da na te mat współ cze snej mło dzie ży.
MO JE MIEJ SCE (1985/14”).
Me ta fo rycz na i po da na z hu mo rem opo wieść o so poc kim
Grand Ho te lu i je go pra cow ni kach. 
ŚWIAD KO WIE (1987/26”). Do ko na ny w 1987 za pis re la -
cji świad ków po gro mu kie lec kie go z lip ca 1946. Ilu stro wa -
ny ar chi wa lia mi Pol skiej Kro ni ki Fil mo wej. 
89 MM OD EU RO Py (1993/11’). Gra ni ca w Brze ściu.
Na pe ro nie zde rzo ne dwa świa ty, za chod ni – pa sa że rów
po cią gu i wschod ni – bia ło ru skich ro bot ni ków. 
23 lu te go, godz. 18.00 
WSZyST KO SIę MO ŻE PRZy TRA FIć (1995/39’)
Opo wieść o ży ciu i śmier ci, któ rej bo ha te rem jest sze ścio -
let ni syn re ży se ra To ma szek i star si lu dzie, spę dza ją cy
czas na ła wecz kach jed ne go z war szaw skich par ków. Jeż -
dżą cy na hu laj no dze To ma szek za da je sta rym lu dziom
nad zwy czaj do ro słe, choć pod sta wo we dla czło wie ka py -
ta nia, a oni chęt nie od po wia da ją. 
ŻE By NIE BO LA ŁO (1998/47’)
Zre ali zo wa na po 24 la tach dru ga część fil mu Wi zy ta. Tym
ra zem u Ur szu li Flis, ko bie ty pro wa dzą cej sa mot nie wiej -
skie go spo dar stwo, któ rą fil mow cy od wie dzi li nie gdyś,
po ja wia się ten sam fo to re por ter Erazm Cio łek i dzien ni -
kar ka „Ga ze ty Wy bor czej” Agniesz ka Ku blik. Film o sa mot -
no ści, prze gra nym, a mo że wy gra nym (?) ży ciu, wresz cie
o gra ni cach in ge ren cji fil mow ców w ży cie bo ha te ra fil mu
do ku men tal ne go (tę gra ni cę wy zna cza bo ha ter ka mó wiąc:
„Że by nie bo la ło”).
Fil my w ję zy ku pol skim z an giel skim na pi sa mi. Wstęp wol ny!

sa la ki no wa In sty tu tu gro tow skie go, ry nek -ra tusz 27

POd�gLą�dA�NIA�FIL�MO�WE�–�Lu�Ty
JEN-LUC GO DARD ur. 3 grud nia 1930 w Pa ry żu) – re ży -
ser fil mo wy, sce na rzy sta i kry tyk. Jest czę sto utoż sa mia -
ny z gru pą fil mow ców okre śla nych ja ko przed sta wi cie li
fran cu skiej No wej Fa li (fr. No uvel le va gue).
13 lutego „Do utra ty tchu” reż. Je an -Luc Go dard
20 lutego „Sza lo ny Pio truś” reż. Je an -Luc Go dard
27 lutego „Po gar da” reż. Je an -Luc Go dard
godz. 21.00, Puzzle, ry nek – Przej ście garn car skie 2 / 2 p.




