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21 III 1200-1700 • 22 III 900-1800 • 23 III 900-1700 Wstęp wolny!
Politechnika Wrocławska – Centrum Kongresowe, ul. Janiszewskiego 8 (budynek D-20)

XVIII WROCŁAWSKIE
TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ

21–23 marca 2012 r.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
zaprasza na:

TARGI OBJĘTE SĄ PATRONATEM:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk – Oddział we Wrocławiu, Rektora Politechniki Wrocławskiej
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20 –24 marca
FESTIWAL MUZYKI JOHNA CAGE’A

Akademia Muzyczna we Wrocławiu zaprasza na FFee ssttii wwaall
MMuu zzyy kkii JJoohh nnaa CCaa ggee’’aa, w związ ku z przy pa da ją cą w bie żą cym
ro ku 100. rocz ni cą uro dzin kom po zy tora, uzna nego za jed -
nego z naj bar dziej kon tro wer syj nych, współ cze snych twór -
ców ame ry kań skich.
Fe sti wal jest pierw szą im pre zą kul tu ral ną we Wro cła wiu, któ -
ra prze kro jo wo za pre zen tu je twór czość Ca ge’a, Wy stą pią
zna ko mi ci Ar ty ści: ame ry kań ski pia ni sta i kom po zy tor, wie -
lo let ni współ pra cow nik Ca ge’a i pro pa gator je go twór czo ści
– Ste phen Dru ry, obec nie wy kła dow ca New En gland 
Con se rva to ry of Mu sic w Bo ston, Aga ta Zu bel, Ra fał 
Au gu styn, za pre zen tu ją się tak że stu den ci Aka de mii Mu zycz nej
we Wro cławiu oraz Aka de mic ka Or kie stra Sym fo nicz na.

Po my sło daw cą i kie row ni kiem ar ty stycz nym Fe sti wa lu jest
ame ry kań ski kom po zytor – Paul Preus ser, od kil ku lat zwią -
zany z Wro cła wiem i tu tej szą uczel nią mu zycz ną. 
W ra mach Fe sti wa lu oprócz kon cer tu symfonicznego i kon -
cer tów ka me ral nych od będą się otwar te kur sy mi strzow skie,
wykła dy, pa nele dys ku syj ne, spo tkania z Ar ty sta mi.

Kon cer ty w ra mach Fe stiwalu Mu zy ki Joh na Cage’a:
20 marca, godz. 19.00 Ora torium Ma ria num UW
21 marca, godz. 19.00 Au la Le opol di num UW
22 marca, godz. 19.00 Fil harmo nia Wro cław ska
23 marca, godz. 19.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej

Wstęp na wszyst kie impre zy w ra mach Fe stiwalu jest wol ny

Fe sti wal współ fi nan so wa ny ze środ ków Mia sta Wro cła wia Wi zy ta Ste phe na Dru ry'ego fi nan so wa na ze środ -
ków Mia sta Wro cła wia w ra mach pro gra mu Vi si ting
Pro fes sors, fun duszu Scien tiae Wra tisla vien ses
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XVIII WROCŁAWSKIE
TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ

Wrocław 21–23 marca 2012 r.

XVIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej to najstar-
sze Targi w kraju organizowane przez wydawnictwo
uczelniane – Oficynę Wydawniczą Politechniki Wro-
cławskiej. Cieszą się niesłabnącym powodzeniem za-
równo wśród odwiedzających, jak i wystawców.

Targi należą do najbardziej liczących się imprez w Pol-
sce prezentujących publikacje naukowe. Wśród uczest-
ników przeważają zatem wydawnictwa uczelniane, co jest
specyfiką tych Targów. Należy jednak podkreślić, że du-
żym zainteresowaniem cieszy się także oferta firm wy-
dawniczych, przedstawiających inną, bardzo różnorodną
tematykę. Targi Książki Naukowej są więc okazją do spo-
tkania wydawców – nie tylko z branży naukowej – z czy-
telnikami, bibliotekarzami, księgarzami i hurtownikami,
zapraszamy serdecznie!

KONKURSY TARGOWE
Tradycyjnie, jak co roku podczas Targów odbędą się

dwa konkursy: NA SZATĘ EDYTORSKĄ
oraz KONKURS CZYTELNICZY – na najlepszą książkę!
W pierwszym z nich jury, w skład którego wchodzą spe-
cjaliści różnych dziedzin nauki, wytypuje publikacje cha-
rakteryzujące się najtrafniejszą szatą edytorską,
w drugim zaś czytelnicy wybiorą najlepszą ich zdaniem
książkę prezentowaną w tym roku na Targach.

Politechnika Wrocławska – Centrum Kongresowe
ul. Janiszewskiego 8 (budynek D-20)

21 marca 12.00–17.00
22 marca 9.00–18.00; 23 marca 9.00–17.00

Wstęp na Targi jest wolny!

Podobnie jak w latach ubiegłych na Targach zaprezentu-
ją swoje nowości wydawnictwa publikujące książki na-
ukowe oraz popularnonaukowe. W tym roku swoją ofertę
zaprezentuje ok. 60 wydawców z całego kraju, wśród
nich także duże i znane firmy wydawnicze, prezentując
w atrakcyjnych cenach swoje najnowsze tytuły.

Atrakcją trzydniowej imprezy obok bogatej oferty tytu-
łów będą seminaria, prelekcje i spotkania z autorami,
wśród których chcemy Państwu polecić spotkanie ze
znanym ekonomistą Grzegorzem Kołodko. Jego wykład
zatytułowany: Dlaczego ekonomiści tak często nie mają
racji? odbędzie się 22 marca o godzinie 11.00 w Cen-
trum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, obok pl.
Grunwaldzkiego przy ul. Janiszewskiego 8.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka, które jest wydawcą
książek prof. Kołodki zorganizuje stoisko z jego książka-
mi – Wędrujący świat, Świat na wyciągnięcie myśli.
Książki będzie podpisywał prof. Grzegorz Kołodko.

Zaprasza
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Targi pod patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Polskiej Akademii Nauk – Oddział we Wrocławiu
Rektora Politechniki Wrocławskiej

Współorganizatorzy: Forum Akademickie, Lublin (prasa akademicka) AIESEC Polska Komitet Lokalny Politechnika Wrocławska
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993-998 WIECZORY LISZTOWSKIE
23 III g. 18.30 – Oborniki Śląskie
Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
24 III g. 18.00 – Brzeg, zamek Piastów Śl. pl. zamkowy 1
26 III g. 18.00 – Oława, Sala Rycerska, pl. zamkowy 15
27 III g. 18.00 – Wrocław, KMil pl. T. Kościuszki 9
28 III g. 12.30 – Trzebnica, Starostwo Powiat., ul. leśna 1
135. koncert umuzykalniający dla młodzieży: Jak słuchać muzyki
28 III g. 18.00 – Trzebnica, Starostwo Powiat., ul. leśna 1

W programie: fragmenty Suity „Iberia” i inne utwory Izaaka
Albeniza oraz „Rigoletto” i 2 Rapsodia węgierska F. liszta.

Koncerty prowadzi Juliusz Adamowski.

Maciej Pabich – adiunkt w Kate-
drze Fortepianu Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu. Studia ukończył
z wyróżnieniem pod kierunkiem
prof. Andrzeja Tatarskiego.
Prowadzi ożywioną działalność ar-
tystyczną w kraju i za granicą.
Koncertował jako solista recitali,
koncertów kameralnych i koncer-
tów symfonicznych w wielu mia-
stach w Polsce, we Francji,

Niemczech, na Węgrzech oraz w Rosji. Współpracował
z wieloma wybitnymi dyrygentami, m. in. J. Salwarowskim,
J. Simonowem, J. Maksymiukiem, A. Duczmal, B. Jarmo-
łowiczem. z upodobaniem występuje jako kameralista.
Jest laureatem II nagrody oraz wielu nagród pozaregulami-
nowych dla najlepszego Polaka na I Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. Ferenca liszta we Wrocławiu
w 1999 r. W 1997 r. został laureatem Estrady Młodych Fe-
stiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz IV Ogólnopol-
skiego Konkursu Pianistycznego im. Ferenca liszta we
Wrocławiu. Władze samorządowe Poznania w ramach Na-
grody Artystycznej Miasta Poznania za 1999 r. przyznały
mu. Stypendium dla Młodych Twórców. Jury powołane
przez Oficynę Wydawniczą „Głosu Wielkopolskiego” przy-
znało M. Pabichowi „Medal Młodej Sztuki” – prestiżową na-
grodę środowiska poznańskiego.
W maju 2003 roku otrzymał tytuł doktora sztuki muzycz-
nej. zajmuje się też pedagogiką; jego uczniowie i studenci
zdobywają laury na ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursach pianistycznych.

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządo-
wych Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Brzeg, Powiatu Trzebni-
ca, Gmin Brzeg, Oborniki Śląskie, Wrocław, Ośrodka Kultury w Oławie
oraz Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o.

Koncert w Brzegu objęty jest patronatem Starosty Brzeskiego Macieja
Stefańskiego i Burmistrza Brzegu Wojciecha huczyńskiego. Patronat
nad koncertami w Trzebnicy objął Starosta Trzebnicki Robert Adach.

TOWARZYSTWO
im. FERENCA LISZTA

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

ATiFL

STYpENdYśCI
SAmORzĄdU WROCŁAWIA – mIASTU

zapraszamy na kolejny – 120. koncert z tego cyklu.
26 marca, godz. 18.00, KMiL, pl. Kościuszki 9

W 2012 roku obchodzimy jubileusz 50-lecia festiwalu pol-
skiej muzyki współczesnej Musica Polonica Nova, który
w 1962 r. po raz pierwszy zorganizowała grupa wrocław-
skich kompozytorów. Jubileuszowa edycja potrwa dziewięć
dni, zaplanowano dwanaście koncertów kameralnych, sym-
fonicznych, multimedialnych. Najważniejszym elementem
programowym festiwalu będą prawykonania utworów
– w tym zamówionych przez Festiwal – pochodzących
w szczególności z wrocławskiego środowiska kompozytor-
skiego, obecnie jednego z najciekawszych w Polsce.
Trzech wrocławskich kompozytorów: Cezary Duchnowski,
Marcin Bortnowski oraz Paweł hendrich umuzyczni po-
ezję legendarnego wrocławianina Rafała Wojaczka. Pod-
czas Festiwalu swoją premierę będą miały również dwie
kompozycje twórców ukraińskich: Igora Szczerbakowa
z Kijowa i Jurija łaniuka ze lwowa. Wątek międzynarodo-
wy festiwalu dopełni koncert zespołu Idée Fixe z utwora-
mi greckich kompozytorów.
Musica Polonica Nova 2012 to nie tylko premiery nowych
dzieł oraz debiuty młodych kompozytorów. Na szczególną
uwagę zasługuje monograficzny koncert-hołd złożony
zmarłemu w 2010 roku henrykowi Mikołajowi Góreckie-
mu, autorowi słynnej III Symfonii Pieśni żałosnych, wypeł-
niony dwoma cyklami rzadko dziś wykonywanych
wczesnych utworów artysty. Podczas koncertu inaugura-
cyjnego zabrzmi III Symfonia Witolda lutosławskiego,
przygotowując słuchaczy do obchodów setnej rocznicy
urodzin kompozytora w 2013 roku. Gwiazdami festiwalu
będą znakomici soliści: Agata zubel i Andrzej Bauer oraz
dyrygenci Jacek Kaspszyk i Ernst Kovacic.

WROCłAW 20–28 kwietnia 2012

XI OGólNOPOlSKI
KONKURS SKRzYpCOWY

SzKół MuzyCzNyCh I ST. im. GRAżyNy BACEWICz
Wrocław 1–3 marca 2012

Przesłuchania konkursowe odbędą się w budynku Szko-
ły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu,
przy pl. Powstańców Śląskich 12. harmonogram prze-
słuchań dostępny jest na stronie internetowej szkoły:
www.sm1st.wroclaw.pl. Jury pracować będzie pod prze-
wodnictwem prof. Krzysztofa Jakowicza.
Koncert Inauguracyjny Konkursu odbędzie się w Filhar-
monii Wrocławskiej. Jego wykonawcami będą Julita
Smoleń – skrzypce, oraz Wrocławska Orkiestra Młodzie-
żowa pod dyrekcją Marzeny Diakun.
Koncert 1 marca, godz. 18.00, Filharmonia, ul. Piłsudskiego 19
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Ewa Mich nik
za pra sza

W mar�cu�wy�da�rze�niem�ar�ty�stycz�nym
w na�szym�te�atrze�bę�dzie�Nad�zwy�czaj�-
na Ga�la�Ba�le�to�wa�z udzia�łem�wiel�kiej
gwiaz�dy�–�Vla�di�mi�ra�Ma�la�kho�va.�
Ar�ty�sta�uzna�ny�za Tan�ce�rza�Stu�le�cia�za�-
pre�zen�tu�je�swój�kunszt�mię�dzy�in�ny�mi�w po�pi�so�wej�ro�li�„umie�-
ra�ją�ce�go�ła�bę�dzia”�w cho�re�ogra�fii�Mau�ro�de�Can�dia�do mu�zy�ki
Ca�mil�le’a�Sa�int�-Saënsa.�Bę�dzie�to�je�dy�ny�wy�stęp�Vla�di�mi�ra�Ma�-
la�kho�va�w Pol�sce,�któ�re�mu�na sce�nie�Ope�ry�Wro�cław�skiej�to�wa�-
rzy�szyć�bę�dą�so�li�ści�Sta�ats�bal�lett�Ber�lin.�Je�stem�prze�ko�na�na,�że
zna�ko�mi�ci�ar�ty�ści�i nie�zwy�kle�atrak�cyj�ny�pro�gram�ga�li�ba�le�to�wej
do�star�czą�pu�blicz�no�ści�wie�lu�nie�za�po�mnia�nych�prze�żyć.

Ser�decz�nie�za�pra�szam 20�mar�ca�na spek�takl�„Strasz�ne�go�dwo�ru”
S.�Mo�niusz�ki,�któ�ry�od�bę�dzie�się�w uro�czy�stej�at�mos�fe�rze.�W par�-
tii�Cze�śni�ko�wej�wy�stą�pi�Alek�san�dra�le�misz�ka,�nie�zwy�kle�lu�bia�-
na przez�pu�blicz�ność�so�list�ka,�któ�ra�w tym�dniu�ob�cho�dzić�bę�dzie
ju�bi�le�usz 30-le�cia�pra�cy�ar�ty�stycz�nej.�Bę�dzie�to�do�sko�na�ła�oka�zja
do gra�tu�la�cji�i po�dzię�ko�wań�za pięk�ne�kre�acje,�za nie�za�po�mnia�ną
To�skę,�za wspa�nia�łe�wzru�sze�nia,�któ�rych�nam�pa�ni�Alek�san�dra
do�star�cza�ła�przez�te�wszyst�kie�la�ta�swo�jej�pięk�nej�ka�rie�ry.�Wcze�-
śniej,�bo 11�mar�ca�w ope�rze�od�bę�dzie�się�spe�cjal�ne�spo�tka�nie�ar�-
tyst�ki�z pu�blicz�no�ścią�w ra�mach�cy�klu�Ku�li�sy�Ope�ry,�pod�czas
któ�re�go�wy�stą�pią�mło�dzi�śpie�wa�cy�–�uta�len�to�wa�ne�dzie�ci�Alek�-
san�dry�le�misz�ki:�Mar�cjan�na i Ma�te�usz�oraz�sy�no�wa�Mar�ta.

za�chę�cam�w mar�cu�do obej�rze�nia�przed�sta�wie�nia�„Ko�bie�ta�bez
cie�nia”�R.�Straus�sa,�w któ�rym�w par�tii�Ce�sa�rza�za�de�biu�tu�je�te�nor
zdzi�sław�Ma�dej,�a tak�że�do wy�słu�cha�nia�„Par�si�fa�la”�R.�Wa�gne�ra.
W tym�ro�ku�mi�ja 130�lat�od pre�mie�ry�te�go�dzie�ła.�Współ�cze�sny
nurt�ope�ro�wy�w na�szym�re�per�tu�arze�re�pre�zen�tu�ją:�„Pu�łap�ka”�
z.�Krau�ze,�„le�gen�dy�o Ma�ryi”�B.�Mar�tinů,�„Raj�utra�co�ny”�K.�Pen�-
de�rec�kie�go,�„Mat�ka�czar�no�skrzy�dłych�snów”�h.�Ku�len�ty,�„Król
Ro�ger”�K.�Szy�ma�now�skie�go.�Mi�ło�śni�ków�kla�sy�ki�ope�ro�wej�za�-
pra�szam�na spek�ta�kle:�„Cy�ga�ne�ria”�G.�Puc�ci�nie�go,�„We�se�le�Fi�ga�-
ra”� i „Co�si� fan� tut�te”� W.� A.� Mo�zar�ta,� „Cy�ru�lik� se�wil�ski”�
G.�Ros�si�nie�go�i dzie�ła�mi�strza�ga�tun�ku�G.�Ver�die�go:�„Tra�via�ta”,
„Na�buc�co”,�„Ri�go�let�to”,,�„Fal�staff”.

W mar�co�wym�re�per�tu�arze�umie�ści�li�śmy�ba�let�„Cór�ka�źle�strze�-
żo�na”�F.�he�rol�da�w in�sce�ni�za�cji�zna�ko�mi�te�go�wło�skie�go�cho�re�-
ogra�fa�Gior�gia�Ma�dii.�Pre�mie�ro�we�przed�sta�wie�nia�spo�tka�ły�się
z go�rą�cym�przy�ję�ciem�pu�blicz�no�ści�i zo�sta�ły�wy�so�ko�oce�nio�ne
przez� re�cen�zen�tów.� Naj�młod�szą� pu�blicz�ność� za�pra�szam
do ope�ry�na przed�sta�wie�nia:�„Czer�wo�ny�kap�tu�rek”�J.�Pau�era,
„Ali�cja�w kra�inie�cza�rów”�R.�Chaul�sa�i „Sid,�wąż,�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

1�cz�1900 CCÓÓRRKKAA��źźLLEE��SSTTRRZZEEŻŻOONNAA����LOuIS�J.�FERDINAND�hEROLD

2�pt�1100 CCZZEERRWWOONNyy��KKAAPPTTuuRREEKK�� JIří�PAuER

2�pt�1900 CCyyGGAANNEERRIIAA����GIACOMO�PuCCINI

3�so�1900 BBOORRyySS��GGOODDuuNNOOWW MODEST�MuSORGSKI

4�nd�1700 WWEESSEELLEE��FFIIGGAARRAA WOLFGANG�AMADEuSZ�MOZART

6�wt�1900 PPuułłAAPPKKAA����ZyGMuNT�KRAuZE

7�śr�1900 LLEEGGEENNDDyy��OO��MMAARRyyII����BOhuSLAV�MARTINů

8�cz�1100 CCZZEERRWWOONNyy��KKAAPPTTuuRREEKK�� JIří�PAuER

8�cz�1900 KKOOBBIIEETTAA��BBEEZZ��CCIIEENNIIAA�� RIChARD�STRAuSS

10�so�1700 PPAARRSSIIFFAALL�� RIChARD�WAGNER

11�nd�1700 CCOOSSII��FFAANN��TTuuTTTTEE�� WOLFGANG�AMADEuSZ�MOZART

13�wt�1100 CCyyRRuuLLIIKK��SSEEWWIILLSSKKII�� GIOACChINO�ROSSINI

14�śr�1900 TTRRAAVVIIAATTAA�� GIuSEPPE�VERDI

15�cz�1900 RROOMMEEOO��II��JJuuLLIIAA�� SERGIuSZ�PROKOFIEW

16�pt�1900 hhAALLKKAA�� STANISłAW�MONIuSZKO

17�so�1900 CCÓÓRRKKAA��źźLLEE��SSTTRRZZEEŻŻOONNAA����LOuIS�J.�FERDINAND�hEROLD

18�nd�1900 SSAAMMSSOONN��II��DDAALLIILLAA����CAMILLE�SAINT-SAëNS

20�wt�1100 SSIIDD,,��WWąąŻŻ,,��KKTTÓÓRRyy��CChhCCIIAAłł��ŚŚPPIIEEWWAAćć MALCOLM�FOx

20�wt�1900 SSTTRRAASSZZNNyy��DDWWÓÓRR�� STANISłAW�MONIuSZKO

21�śr�1900 RRAAJJ��uuTTRRAACCOONNyy�� KRZySZTOF�PENDERECKI

22�cz�1100 AALLIICCJJAA��WW��KKRRAAIINNIIEE��CCZZAARRÓÓWW�� ROBERT�ChAuLS

22�cz�1900 NNAABBuuCCCCOO�� GIuSEPPE�VERDI

23�pt�1900 MMAATTKKAA��CCZZAARRNNOOSSKKRRZZyyDDłłyyCChh��SSNNÓÓWW hANNA�KuLENTy

24�so�1900 VVLLAADDIIMMIIRR��MMAALLAAKKhhOOVV�� NADZWyCZAJNA�GALA�BALETOWA

25�nd�1700 NNAAPPÓÓJJ��MMIIłłOOSSNNyy�� GAETANO�DONIZETTI

27�wt�1900 CChhOOPPIINN����GIACOMO�OREFICE

28�śr�1900 KKRRÓÓLL��RROOGGEERR����KAROL�SZyMANOWSKI

29�cz�1900 RRIIGGOOLLEETTTTOO����GIuSEPPE�VERDI

30�pt�1900 WWEESSEELLEE��FFIIGGAARRAA WOLFGANG�AMADEuSZ�MOZART

31�so�1900 FFAALLSSTTAAFFFF����GIuSEPPE�VERDI

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)



4 str.��» CO�JEST�GRANE » marzec�2012 www.cojestgrane.pl�

KON�CERT�ChA�RY�TA�TYW�NY
za pra sza Lions Club Wro cław Wra ti sla via

Kon�cert�mło�dych�wy�bit�nie�uta�len�to�wa�nych�wro�cław�skich
ar�ty�stów,�uczniów�Szkół�Mu�zycz�nych I i II st:�Ro�za�lia
Kierc�i Jo�wi�ta�Szwe�do –�na dwa�for�te�pia�ny�i czte�ry�rę�ce
oraz�Sła�wo�mi�r�Kry�sy�–�for�te�pian.�W pro gra mie:�J.�S.
Bach,�W.�A.�Mo�zart, l. V.�Beetho�ven, C.�De�bus�sy, M.�Ma�-
gi�ne,�F.�liszt,�J.�F.�Ron�de�au, M.�Sko�ry�ka,�F.�Cho�pin.
Po sło�wie�„ko�chać”�naj�pięk�niej�szym�sło�wem�na świe�cie
jest� „po�ma�gać”.� Do�chód� z kon�cer�tu� prze�zna�czo�ny
zostanie�dla�na�szych�sty�pen�dy�stów.
Bi�le�ty:�do�ro�śli: 25;�mło�dzież: 15 zł.�tel. 691 520 117

2 mar ca, godz. 19.00, Fil har mo nia, ul. Pił sud skie go 19

So no trio pre zen tu je mię dzy na ro do wy pro jekt:
mO�zAR�TIA�dA�Wstęp�wol�ny!

Wy�jąt�ko�wy�wie�czór�z mu�zy�ką�Mo�zar�ta.�Naj�pięk�niej�sze
sce�ny�ope�ro�we�peł�ne�uczuć,�emo�cji�i wspa�nia�łej�har�mo�-
nii.�Świat�cza�su�ga�lant�ocza�mi�współ�cze�snych.�Wy�kwint�-
na,�ka�me�ral�na�uczta�du�cho�wa.
SO LI ŚCI: Agniesz�ka�Droż�dżew�ska�(Wro�cław);�Bar�ba�ra
Spit�zer�(Wie�deń);� Iza�be�la�Strze�lec�ka�(Wro�cław);�Eri�ka
Weiβ-Wi�chert�(zu�rich);�An�na Wil�czyń�ska�(Wro�cław);�Ivo
Mi�chl�(Pra�ga);�Ma�te�usz�Myr�lak�(War�sza�wa).�For te pian:
Wi�told�Ja�nusz�(W-w)�i�WRO�CłAW�MO�DERN�Qu�AR�TET
KON CER TY PRE MIE RO WE:
1 mar ca, 19.00 –�Dom�Edy�ty�Ste�in,�ul.�No�wo�wiej�ska 38
3�mar�ca, 16.30�– Aka�de�mia�Mu�zycz�na,�pl.�Jana�Pawła�II
4�mar�ca, 15.30�–�Dusz�ni�ki�zdrój,�Dwo�rek�Cho�pi�na

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

9 marca,godz. 19.00 A
OR�KIE�STRA�SyM�FO�NICz�NA�FIl�hAR�MO�NII�Su�DEC�KIEJ
dy�ry�gent:�JO�AN�NA�NO�WIC�KA
so�li�ści:�IGOR�CE�CO�ChO i�PA�WEł�Tu�lIń�SKI�(trąb�ka)
W�pro�gramie:�F.�Schu�bert;�l.�Mo�zart;�O.�Böhme;�A.�Vi�val�-
di:�Kon�cert�na dwie�trąb�ki C�–�dur;�P.�Czaj�kow�ski
16 marca, godz. 19.00 Mu�SI�CA�lE,�Mu�SI�CA�lE!!!
OR�KIE�STRA�SyM�FO�NICz�NA�FIl�hAR�MO�NII�Su�DEC�KIEJ
dy�ry�gent:�JE�Rzy�KO�SEK
so�li�ści:�AGNIESz�KA�BO�ChE�NEK-OSIEC�KA (so�pran)
MIE�Czy�SłAW�BłASz�CzyK (te�nor)
W�pro�gramie�fragm:�„West�Si�de�Sto�ry”„upiór�w ope�rze”
23 marca,godz. 19.00 A
OR�KIE�STRA�SyM�FO�NICz�NA�FIl�hAR�MO�NII�Su�DEC�KIEJ
dy�ry�gent:�MI�ChA�El�NEWN�hAM
so�li�sta:�PA�WEł�PA�luCh (akor�de�on)
Pro�gram:�B.�K.�Przy�byl�ski;�W.�lu�to�sław�ski;�A.�Dvořák

GI�TAR�KA 2012
W kon�cer�cie�wy�stą�pią�mło�dzie�żo�we� ze�spo�ły� gi�ta�ro�we
z MDK�oraz�za�pro�sze�ni�go�ście.�Wstęp�wolny!

31 mar ca, godz. 14.30 – MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

Sławek�KrysaJo�wi�ta�Szwe�doRo�za�lia�Kierc

dzIEW�CzY�NY�dO�GA�RÓW
Po pi sy pra cow ni per ku sji i cho re ogra ficz nej

W tym�szcze�gól�nym�dniu�za�pre�zen�tu�je�się�żeń�ska�część
Pra�cow�ni�Per�ku�sji,�ze�spo�łu�wo�kal�no-ta�necz�ne�go�Cho�-
chli�ki,�oraz�ze�spo�łu�Tań�ca�No�wo�cze�sne�go�Show�Dan�ce.
Wy�stąpią�także�pro�wa�dzą�cy�pra�cow�nie�–�Be�ata�Ru�snak
(wo�kal,�for�te�pian)�oraz�Da�riu�sz�Schle�iche�r�(per�ku�sja).

8 mar ca, godz. 18.00, CK Agora, ul. Serbska 5a

VER�bUm�CUm�mU�SI�CA
KON�CERT�z Wy�KłA�DEM�O Wy�ChO�WA�NIu

Wy�kła�do�wi�pt.�„za�ło�że�nia�per�so�na�li�zmu�chrze�ści�jań�skie�-
go,�fun�da�men�tem�wy�cho�wa�nia�ro�dzin�ne�go”,�to�wa�rzy�szyć
bę�dzie�kon�cert�chó�ru�Pań�stwo�wej�Szko�ły�Mu�zycz�nej I st.
im.�G.�Ba�ce�wicz�pod kie�run�kiem�p.�Mał�go�rza�ty�Po�dziel�-
ny.�za�pra�sza�my,�na�uczy�cie�li,�ro�dzi�ców�i zaj�mu�ją�cych�się
pro�ble�ma�ty�ką�wy�cho�wa�nia,�mło�dych�i do�ro�słych.

18 mar ca, godz. 17.00 – Au la Pa pie skie go Wy dzia łu
Teo logicz ne go ko ło Ka te dry, Ostrów Tum ski. Wstęp wol ny!



  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
z praw dzi wą przy jem no ścią za pra szam
do udzia łu w wy da rze niach ar ty stycz -
nych i na uko wych, któ re Aka de mia
Mu zycz na im. Ka ro la Li piń skie go
pro po nu je w nad cho dzą cym mie sią cu.
Szcze gól nie pra gnę za pro sić Pań stwa
na kon cer ty i wy kła dy w ra mach 
FFee  ssttii  wwaa  lluu  MMuu  zzyy  kkii  JJoohh  nnaa  CCaa  ggee’’aa, or ga ni -
zo wa ne go przez Aka de mię Mu zycz ną, w ro ku ob cho dów set nej
rocz ni cy uro dzin kom po zy to ra. Pod czas te go świę ta mu zy ki Joh -
na Ca ge’a usły szy my wy bit nych ar ty stów, pro pa gu ją cych twór -
czość Ca ge’a na świe cie – ame ry kań skie go pia ni stę i kom po zy to ra
Ste phe na Dru ry’ego, Chri stia na Wol fa – by łe go stu den ta Ca ge’a,
re pre zen tan ta tzw. szko ły no wo jor skiej, a tak że na szych ro dzi mych
ar ty stów, m.in. Aga tę Zu bel i Ra fa ła Au gu sty na. Wy stą pią tak że
stu den ci na szej Uczel ni oraz za pre zen tu je się AAkkaa  ddee  mmiicc  kkaa  OOrr  kkiiee  --
ssttrraa  SSyymm  ffoo  nniicczz  nnaa. 

Ko lej nym, zna czą cym przed się wzię ciem jest współ or ga ni zo wa -
ny z Cen trum Edu ka cji Na uczy cie li Szkół Ar ty stycz nych w War -
sza wie – FFee  ssttii  wwaall  WWyy  oobbrraaźź  nnii  MMuu  zzyycczz  nneejj  mmYY  eeaarr22001122, od by wa ją cy
się w for mie kon kur su umie jęt no ści słu cho wych dla uczniów
i stu den tów oraz prze glą du idei me to dycz nych dla na uczy cie li. 

W mar cu Uczel nia na sza go ścić bę dzie wie lu zna ko mi tych ar ty -
stów roz ma itych spe cjal no ści, któ rzy po pro wa dzą kur sy mi -
strzow skie i warsz ta ty dla stu den tów. Od bę dzie się m. in.: Kurs
Im pro wi za cji Or ga no wej pro wa dzo ny przez wy bit ne go or ga ni stę
prof. To ma sza Ada ma No wa ka (Niem cy), III edy cja MMiięę  ddzzyy  nnaa  --
rroo  ddoo  wweejj  SSee  ssjjii  NNaa  uukkoo  wweejj  TTeecchh  nnii  kkaa  GGrryy  nnaa IInn  ssttrruu  mmeenn  ttaacchh  DDęę  ttyycchh,
AAkkaa  ddee  mmiicc  kkii  KKoonn  kkuurrss  PPiiee  śśnnii  AArr  ttyy  ssttyycczz  nneejj. Mi ło śni ków jaz zu za pra -
szam na kon cert BBiigg  --BBaann  dduu  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj pod dy rek cją
Alek san dra Ma zu ra. Ma rzec to rów nież oka zja do udzia łu w kon -
cer tach ora to ryj nych. Za pre zen tu je my wiel kie dzie ła te go ga tun -
ku SSttaa  bbaatt  MMaa  tteerr J. Hayd na i RRee  qquu  iieemm  dd  --mmoollll W. A. Mo zar ta,
pod czas kon cer tów z udzia łem so li stów – stu den tów Aka de mii
Mu zycz nej, AAkkaa  ddee  mmiicc  kkiieejj  OOrr  kkiiee  ssttrryy  KKaa  mmee  rraall  nneejj i go ścin nie,
współ pra cu ją ce go z Aka de mią Mu zycz ną od kil ku lat CChhóó  rruu
CCoorr  nnee  lliiuuss  BBuurrgghh  zz EErr  kkee  lleennzz (Niem cy).

Z ra do ścią za chę cam Pań stwa do uczest nic twa w im pre zach or -
ga ni zo wa nych przez wro cław ską Aka de mię Mu zycz ną, wie rząc,
iż udział w za pla no wa nych im pre zach do star czy Pań stwu wie lu
nie za po mnia nych prze żyć.

Kry stian Kiełb 
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu

AKADEMIA MUZYCZNA 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2

MA RZEC W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

1 III godz. 11.00 Sa la Te atral na Akademii Muzycznej
III AKA DE MIC KI KON KURS PIE ŚNI AR TY STYCZ NEJ
w 130. rocz ni cę uro dzin Ka ro la Szy ma now skie go
i 150. rocz ni cę uro dzin Clau de’a De bus sy’ego

1 III godz. 14.00 Sa la Ka me ral na Akademii Muzycznej
III MIĘ DZY NA RO DO WA SE SJA NA UKO WA 
Tech ni ka Gry na In stru men tach Dę tych

1-3 III godz. 10.00 Pol skie Ra dio, Sa la im. J. Kacz mar ka
KURS IM PRO WI ZA CJI OR GA NO WEJ 
prof. To masz Adam No wak (Det mold)

6 III godz. 10.00 Sa la Ka me ral na Akademii Muzycznej
I AKA DE MIC KI KON KURS ZE SPO ŁÓW KA ME RAL NYCH

7 III godz. 19.00 Sa la Te atral na Akademii Muzycznej
BU KIET DLA PAŃ
kon cert Big -Ban du – Alek san der Ma zur dy ry gent, 
To masz Pruch nic ki sak so fon

9-11 III Aka de mia Mu zycz na
Fe sti wal Wy obraź ni Mu zycz nej mY ear 2012

10 III godz. 9.00 Sala Kameralna Akademii Muzycznej
ŚWIĘ TE TRI DU UM PAS CHAL NE 
Warsz ta ty Mu zycz no -Li tur gicz ne

17 III godz. 19.00 Ora to rium Ma ria num UW
Kon cert Ora to ryj ny
J. Haydn Sta bat Ma ter; W. A. Mo zart Re qu iem d -moll
Alan Urba nek dy ry gent
so li ści – stu den ci Aka de mii Mu zycz nej
Aka de mic ka Or kie stra Ka me ral na
Cor ne lius -Burgh -Chor (Er ke lenz, Niem cy)

19 III godz 20.00 i 21.00 Ko ściół NMP Ró żań co wej
Kon cert Ora to ryj ny
J. Haydn Sta bat Ma ter; W. A. Mo zart Re qu iem d -moll
Alan Urba nek, Gra cjan Szym czak dy ry gen ci
so li ści – stu den ci Aka de mii Mu zycz nej
Aka de mic ka Or kie stra Ka me ral na
Cor ne lius -Burgh -Chor (Er ke lenz, Niem cy)

20-24 III Aka de mia Mu zycz na, Ora to rium Ma ria num
UW, Fil har mo nia Wro cław ska, Au la Le opol dina UW

FE STI WAL MU ZY KI JOH NA CA GE’A

www.amuz.wroc.pl
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CS�Im�pART�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17
KA LEN DA RIUM MA RZEC 2012

1 i 2 III g. 19.00 lE�NIN�GRAD –�spek�takl�mu�zycz�ny
1 i 2 III g. 20.15 WRO�CłAW�MIA�STEM�FIl�MO�WyM
–�po�ka�zy�fil�mów�i spo�tka�nia�au�tor�skie
5 III g. 18 OD�Pu�REV�GAN�Khuy�AG ma�lar�stwo,�wer�ni�saż�
5 i 6 III g. 19.00 Spo�tka�nie�–�spek�takl
5 III g. 20.00 JAzz�JAM�SES�SION
6 i 7 III g. 9.30 i 12 PIO�TRuŚ�PAN�I PI�RA�CI –�spek�takl
7 III g. 19 i 8 III g. 20 MO�NO�lO�GI�WA�GI�Ny –�spek�takl
8 III g. 18.00 KA�RO�lI�NA SKRzyń�SKA�kon�cert�z cy�klu:
Przed pre�mie�rą:�B.�Sob�czuk�i J.�Po�pra�wa�re�ko�men�du�ją
9 III g. 19.00 JA�CEK�BOń�CzyK�Mój�Sta�szew�ski�
10 III g. 18.00 STA�RE�DO�BRE�MAł�żEń�STWO�–�kon�cert
13 III g. 20.00 Blu�ES�JAM�SES�SION
15 i 16 III g. 9.30 i 11.30 złO�TA�KACz�KA –�spek�takl
17 III g. 19.00 WO�-MAN�W PO�MI�DO�RACh�–�ta�niec
18 III g. 18.00 MI�ChAł�BA�JOR –�Od Piaf�do Ga�rou
19 III g. 9.30 i 11.30 zA�CzA�RO�WA�NA KO�lO�MO�Ty�WA
20 III g. 19.00 Ta�de�usz�Ne�sto�ro�wicz�–�kon�cert�
21 III g. 17.30 KSIą�żę�NIE�złOM�Ny –�spek�takl�mię�dzy�-
na�ro�do�wej�gru�py�ThE�ATRA�lIA

pRzE�GlĄd�pIO�SEN�KI�AK�TOR�SKIEJ
WRO CłAW 23 MAR CA – 1 KWIET NIA 2012

23 MAR CA II etap�Kon�kur�su�Ak�tor�skiej�In�ter�pre�ta�cji�Pio�sen�ki
CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17, godz. 17.00

OFF�PR:�O:�BA cz. I Ma ła Sce na Ca pi tol, od godz. 12.00
OFF�Re�tro�spek�cje�wła�sne ul. Rzeź ni cza 12, g. 20.00 i 22.00
KluB�Oli�via�An�na li�vki�Puz zle, Przej ście Garn car skie g. 23.00
24 MAR CA Je�steś�mo�ją�sio�strą TM�Ro�ma�NS�(War�sza�wa)

Te atr Współ cze sny, ul. Rzeź ni cza 12, godz. 17.00
Jer�ry�Sprin�ger�–�The�Ope�ra,�Te�atr�Mu�zycz�ny�Ca�pi�tol

Sa la Ra dia Wro cław, ul. Kar ko no ska 10, godz. 19.00
OFF�Mat�ka�Gy�uba�la�Wa�ha�za�ra

Sce na na Stry chu, ul. Rzeź ni cza 12, godz. 18.30 i 22.00
25 MAR CA Tu�wim�dla�do�ro�słych, Te�atr�Mu�zycz�ny�Ro�ma�NS

Te atr Współ cze sny, ul. Rzeź ni cza 12, g. 16.00 i 19.30
Jer�ry�Sprin�ger�–�The�Ope�ra,�Te�atr�Mu�zycz�ny�Ca�pi�tol

Sa la Ra dia Wro cław, ul. Kar ko no ska 10, godz. 19.00
OFF�do my�sły�rze�czy�wi�sto�ści

Sce na na Stry chu, ul. Rzeź ni cza 12, godz. 18.15 i 21.30
OFF�Kon�cert�ży�czeń Club, ul. Włod ko wi ca 8A, g. 17.30 i 20.00
KluB�Ta�ra�Fu�ki�Puz zle, Przej ście Garn car skie 2, godz. 23.00
26 MAR CA A ja,�Han�na,�Te�atr�im.�Ko�cha�now�skie�go�(Opo�le)

Sce na na Świe bodz kim, pl. Or ląt Lwow skich 20c, godz. 18.00
Mi�cro,�Com�pa�gnie�Der�nie�re�Mi�nu�te�(Tu�lu�za,�Fran�cja)

CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17, godz. 20.30
OFF�Born�to�Die.�Uro�dze�ni,�że�by�umrzeć

Sce na na Stry chu, ul. Rzeź ni cza 12, godz. 19.00 i 21.00
KluB�Ma�ry�na C. Puz zle, godz. 23.00
27 MAR CA Ja�nusz�Ra�dek�Z ust�do ust CS Im part, godz. 19.00
Vul�gar�Grad�(Mel�bo�ur�ne,�Au�stra�lia)

Eter, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19, godz. 21.00
OFF�Sa�fa�ri�Ze�bra Sce na na Stry chu, godz. 17.30 i 20.00
OFF�Przy�rze�cze Sce na na Świe bodz kim, godz. 19.00 i 21.30
28 MAR CA Ma�ria�Ra�du�ca�nu&Marc�Ri�bot�(Ru�m./uSA)�Zio�ri

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 5, godz. 19.00
OFF�TV�LAB Sce na na Stry chu, godz. 19.00 i 21.30
OFF�Uciecz�ka�ze�szkla�nej�ku�li Fir lej, Gra bi szyń ska 56, g. 20.30
KluB�Ko�bie�ty�Puz zle, godz. 23.00
29 MAR CA Wro�niec,�Te�atr�Ka�mie�ni�ca�(War�sza�wa)

Wro cław ski Te atr Współ cze sny, ul. Rzeź ni cza 12, godz. 19.00
Vo�ices�Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, godz. 21.00
OFF�PR:�O:�BA cz. II Ca pi tol, ul. Pił sud skie go 72, g. 17 i 20.00
OFF�Wy�trzy�maj�jesz�cze�dzień Sc. na Stry chu, g. 17.00 i 19.00
30 MAR CA le�Ga�te�au�Cho�co�lat�(Wiel�ka�Bry�ta�nia)

Wro cław ski Te atr Współ cze sny, ul. Rzeź ni cza 12, godz. 18.00
31 MAR CA Kon�cert�Ga�lo�wy�Tak�jest�–�pio�sen�ki�J.�Bre�la

CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17, godz. 16.00 i 20.00
1 KWIET NIA Kon�cert�Ga�lo�wyTak�jest�–�pio�sen�ki�J.�Bre�la

CS Im part, godz. 16.00 i 20.00
The�Bal�lad�of�Ric�ky�&�Ron�ny�–�a Pop�Ope�ra
Ma�ison�Dahl�Bon�ne�ma�(Ne�ed�com�pa�ny�/�Bruk�se�la)
Wro cław ski Te atr Współ cze sny, ul. Rzeź ni cza 12, godz. 18.00

KluB�Ma�ja�Kleszcz�&�in�car�Na�tions�„Ode�on”
Puz zle, Ry nek – Przej ście Garn car skie 2/2. pię tro, godz. 23.00

Te�atr�mu�zycz�ny CA�pI�TOl�www.te�atr�-ca�pi�tol.pl

1 i 2 mar ca, godz. 9.00 I 11.30
PE�WIEN�MA�ły�DzIEń�CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

Wystąpią� dwa� żeńskie� huragany� polskiego� kabaretu:
JOANNA� KOłACzKOWSKA� (kabaret� hRABI)� oraz
AGNIESzKA�„MARylKA”�lITWIN-�SOBAńSKA�(�kabaret
JuRKI)��w�otoczeniu�Panów�z�kabaretów:�-�hrabi;�Jurki;
limo;�Szarpanina�oraz��Piotr�Bukartyk.
Całość�poprowadzi�ARTuR�ANDRuS�
Scen.�i�reż.�DARIuSz�KAMyS�i�WłADySłAW�SIKORA
Bilety:�60/80/100�zł;�tel.�22�666�98�08

godz. 17.30 i godz. 20.30
Sala Audytoryjna w RCTB, Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1

AR�TU�R�GOT�z�OBIEKT�SEK�Su�Al�Ny
Ka�ba�re�to�wy�wie�czór�mu�zycz�-
ny�w wy�ko�na�niu�ak�to�ra�scen
war�szaw�skich�Artura�Gotza.
W pro�gra�mie�kon�cer�tu�zna�la�-
zły�się�pio�sen�ki�po�da�ro�wa�ne
ar�ty�ście�przez�zyg�mun�ta�Ko�-
niecz�ne�go�i Da�riu�sza�Rzont�-
kow�skie�go,� któ�ry� tak�że
na�pi�sał�zna�czą�cą�część�ka�ba�-
re�to�wych�i peł�nych�ab�sur�du
tek�stów.�Po�za� tym�pio�sen�ki

Mar�ka�Mi�cha�la�ka,�Je�rze�go�Sa�ta�now�skie�go,�Woj�cie�cha�Wa�-
glew�skie�go,�Ja�na�Woł�ka,�Mi�cha�ła�za�błoc�kie�go�i in�.
Przy for�te�pia�nie�lE�NA�MIN�KACz

10 mar ca, godz. 18.00 – CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1
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TE�ATR�AR�KA ul.�MEN�NI�CzA 3�www.te atrar ka.pl

2 mar ca, godz. 19.00 uCISz�SER�CE�reż.�Re�na�ta�Ja�siń�ska

8, 9 mar ca, godz. 19.00
EDy�TA�STE�IN.�W PO�ŚPIE�Chu�DO NIE�BA reż.�E.�Bed�nar�ska
16 mar ca, godz. 19.00
OSKAR�I PA�NI�Ró�żA reż.�Elż�bie�ta�Bed�nar�ska
17 mar ca, godz. 19.00 SEN�NO�Cy�lET�NIEJ�reż.�R.�Ja�siń�ska
23, 24 mar ca, godz. 19.00
NIE�OD�WRA�CAl�NE�–�lEK�CJA�hI�STO�RII�reż.�R.�Ja�siń�ska

Bi le ty: 20/25/30 zł

mEN�dEl�RO�SEN�bUSCh
au�tor:�Il�se�We�ber,�ada�pta�cja�i re�ży�se�ria�Ben�te�Ka�han,�tłu�ma�cze�-
nie:�Agniesz�ka�i Kon�rad�Imie�lo�wie,�sce�no�gra�fia:�yoav�Ros�sa�no,
kie�row�nic�two�mu�zycz�ne:�To�masz�Ka�siu�kie�wicz,�wy�stę�pu�je:�An�-
na Błaut,�Ja�cek�Wi�lan�te�wicz�czy�ta:�Pa�weł�Okoń�ski
Men�del�Ro�sen�busch�ty�tu�ło�wy�bo�ha�ter,�to�życz�li�wy�sta�ru�-
szek,�ulu�bie�niec�dzie�ci,�mę�drzec,�któ�ry�po�sia�da�oso�bli�wą
umie�jęt�ność�czy�ta�nia�z oczu,�choć�by�naj�skryt�szych�my�śli
i mo�że�sta�wać�się�nie�wi�dzial�ny.�Ko�rzy�sta�jąc�z tej�cza�ro�-
dziej�skiej�zdol�no�ści�do�ko�nu�je�do�brych�uczyn�ków�na rzecz
swo�ich�są�sia�dów.�Opo�wia�da�nia�są�za�sob�ne�w traf�ne�mo�-
ra�ły,�uzu�peł�nio�ne�hu�mo�rem�i przy�stęp�ne�dla�dzie�ci.�Spek�-
takl�ma�cha�rak�ter�in�te�rak�tyw�ny,�dzie�ci�bio�rą�czyn�ny�udział
w mu�zycz�nej�czę�ści�przed�sta�wie�nia,�ucząc�się�pio�se�nek.�
Men�del�Ro�sen�busch�to�ty�tuł�zbio�ru�opo�wia�dań�na�pi�sa�-
nych�w ro�ku 1929�przez�Il�se�We�ber�–�ży�dow�ską�po�et�kę,
dzien�ni�kar�kę� ra�dio�wą� au�tor�kę� wspa�nia�łych� pio�se�nek
i opo�wie�ści�dla�dzie�ci.�hi�sto�rie�te�by�ły�czy�ta�ne�dzie�ciom
w nie�miec�kim�Bre�slau�przed II woj�ną�świa�to�wą.�Ma�te�riał
sta�no�wią�cy�fun�da�ment�przy�go�to�wa�nych�spek�ta�kli�zo�stał
prze�ka�za�ny�Fun�da�cji�Ben�te�Ka�han�przez�sy�na Il�se�We�ber
–�ha�nu�sa,�obec�nie�miesz�ka�ją�ce�go�w Szwe�cji.�Cen�trum
Kul�tu�ry�i Edu�ka�cji�ży�dow�skiej�w Sy�na�go�dze�pod Bia�łym
Bo�cia�nem�jest�pro�wa�dzo�ne�przez�Fun�da�cję�Ben�te�Ka�han
we�współ�pra�cy�z Gmi�ną�Wy�zna�nio�wą�ży�dow�ską�o.�Wro�-
cław�i współ�fi�nan�so�wa�ne�przez�Mia�sto�Wro�cław.
Spek�takl�dla�dzie�ci�w wie�ku 6- 13�lat

11 mar ca, godz. 15.00. Bi let: 15 zł
Cen trum Kul tu ry i Edu ka cji Ży dow skiej

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 5

Wrocławski Teatr Współczesny
REPERTUARʼ 03ul. Rzeźnicza 12, Wrocław www.wteatrw.pl

PUłAPKA 
Tadeusz�Różewicz, re�ży�se�ria:�Gabriel�Gietzky
12,�14,�15,�16�marca,�godz. 19.15

Wi sła wa Szym bor ska – CHWI LA
mo�no�dram�po�etyc�ki�Elż�bie�ty�Go�liń�skiej
2, 3, 4, 6, 7�mar�ca,�godz. 19.00

TRANS -ATLAN TYK 
Wi�told�Gom�bro�wicz,�reż.:�Ja�ro�sław�Tu�mi�daj�ski
6, 7, 8, 9, 10, 11�mar�ca,�godz. 19.00

DAW NO TE MU W ODE SSIE
reż.�łuksz�Czuj
1, 17, 18, 20, 21�mar�ca,�godz. 19.00�

WE DłUG BOB CZYń SKIE GO 
reż.�Aga�ta�Du�da�-Gracz
2, 3, 4, 5�mar�ca,�godz. 19.15

TE�ATR�pWST�ul.�BRA�NI�BOR�SKA 59
www.pwst.wroc.pl

8 i 9 mar ca, godz. 18.00. Sa la Du ża
TE�STA�MENT�PSA,�Czy�lI�hI�STO�RIA�O MI�łO�SIER�NEJ
Ad�ria�no�Su�as�su�na�w reż.�Re�mi�giu�sza�Brzy�ka

1, 20, 21, 22, 23 mar ca, godz. 18.00. Sa la Czar na
ŚWIA�DEC�TWA�WzlO�Tu�uPAD�Ku�WzlO�Tu�WzlO�Tu
WzlO�Tu�uPAD�KI�I TAK�DA�lEJ�ANT�KA�KO�ChAN�KA�pil�-
grim/Ma�jew�ski,�w reż.�Se�ba�stia�na�Ma�jew�skie�go
6, 7, 8, 9 mar ca, godz. 11.00. Sa la Stu dio Te atru PWST
PIP PI POń CZO SZAN KA – PRE MIE RA 3,4 MAR CA
Astrid�lind�gren,�w reż.�Mi�cha�ła�Der�lat�ki

Na wszyst kie spek ta kle wstęp wol ny
po wcze śniej szej re zer wa cji tel. 71.35.83.423/406

fot.�F.�lupa

mACbETh�www.piesnkozla.pl
17 marca, godz. 20.00 i 18 marca, godz. 18.00

Teatr Pieśń Kozła, ul. Purkyniego 1. Bilety: 30/20 zł

fot.�G.�Noo-Wak

fot.�B.�Sowa

fot.�B.�Sowa
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20-22 KWIET NIA 2012
CK Agora, ul. Serbska 5A

WARSz�TA�TY�TE�ATRAl�NE –�zdE�RzE�NIA
zapraszamy�na�utorskie�Warsztaty�Teatru�Na�Bruku.�Ad�re�-
sa�tem�pro�jek�tu� jest�mło�dzież�uczą�ca� się�oraz� se�nio�rzy
z osie�dla�i oko�lic,�a�także Wro�cła�wia�i�okolic.�
za�da�niem�warsz�ta�tów�jest�przy�go�to�wa�nie�uczest�ni�ków�nie
tyl�ko�do ro�li�od�bior�cy�kul�tu�ry,�ale�i czyn�ne�go�jej�uczest�ni�-
ka�–�twór�cy.�Spo�tka�nia�warsz�ta�to�we�uzu�peł�nia�ne�są�wy�-
kła�da�mi�i spo�tka�nia�mi�ze�spe�cja�li�sta�mi�z za�kre�su�sztu�ki,
li�te�ra�tu�ry,�te�atru,�mu�zy�ki�i in.�za�ję�cia�pro�wa�dzą�wy�so�ko
wy�kwa�li�fi�ko�wa�ni�pe�da�go�dzy�–�za�wo�do�wi�re�ży�se�rzy,�ak�to�-
rzy,�sce�no�gra�fo�wie,�mu�zy�cy.
Na za�koń�cze�nie�warsz�ta�tów�od�bę�dzie�się�fi�na�ło�wa�pre�zen�-
ta�cja�zda�rze�nia�te�atral�ne�go�–�mi�ni�fe�sti�wal�z udzia�łem�kil�-
ku�grup�warsz�ta�to�wych�dla�za�pro�szo�nych�go�ści�ro�dzin
i ko�le�gów,�a tak�że�moż�li�wość�pre�zen�ta�cji�w in�nych�miej�-
scach�np.�na du�żej�sce�nie.
Teatr�na�Bruku, ul.�Kleczkowska�9/1,�tel/fax.�71�329-16-
46;�www.te�atr�na�bru�ku.pl
WARSZ TA TY SĄ BEZ PłAT NE ilość�miejsc�ogra�ni�czo�na.

Spotkania w każdy wtorek o godzinie 17.00
Zajęcia w  Au li LO nr 1 we Wro cła wiu, ul. Po nia tow skie go 9

www.cia.wroc law.pl

ul.�SIEN�KIE�WI�CzA 8a

SPEK TAKL NIE ZA LEŻ NEJ MA NU FAK TU RY TA NECZ NEJ
pIĄT�KI�z TAŃ�CEm

2 mar ca, godz. 20.30
KO�niU�GA�cJe;�Hi�STO�Rie�UTKA�ne�Z MA�Te�Rii�ŚWiA�TłA
4 mar ca, godz. 20.30 Bi�le�ty: 20 zł
DNA�CE�–�spek�takl�so�lo�wy�Ire�ny�li�piń�skiej�
9 mar ca, godz. 20.30
KO�cHAn�KA:�ży�wo�ty�Muz/�SzEP�Ty�–�O VIR�GI�NII�WO�OlF
16 mar ca, godz. 20.30 ciA�łO�ma�ni�fest
18 mar ca, godz. 15.30 i 17.00
DZieW�cZYn�KA�Z ZA�PAł�KA�Mi –�SPEK�TAKl�TA�NECz�Ny
dla�dzie�ci�od 5�lat�w wy�ko�na�niu�tan�ce�rzy�NMT
23 mar ca, godz. 20.30 PIąT�KI�z TAń�CEM
ży�wo�ty�Muz':�ePi�ZO�DY�–�O e.�PiAf�/�RA�cJe�–�O J.�D'ARc
25 mar ca, godz. 15.30 i 17.00 – dla Ro dzi ców i dzie ci
26 mar ca, godz. 10.00 i 11.30 – dla Szkół
SPEK�TAKl�TA�NECz�Ny�O ŚPiĄ�ceJ�KRÓ�LeW�nie
czy�li�opo�wieść�o ma�rze�niach�ma�łych�ko�bie�tek.�(od 5�lat)
30 mar ca, godz. 20.30 BeZ�TLe�nOW�ce�/�LiM�BO
Bi le ty: 20/15/10 zł w re cep cji CIA, tel.666 533 665

TE�ATR�mA�ŁY�ZA PRA SZA NA ŚWIĘ TOSZ KA
Te atr Ma ły, po kil ku mie sięcz nej prze rwie, wzna wia swą
dzia łal ność i za pra sza na no wą sce nę w bu dyn ku Szko -
ły Nr 14 przy uli cy Bruck ne ra 10.
Te�atr�Ma�ły�po�wstał�z po�trze�by�chwi�li�w ce�lu�kul�ty�wo�wa�nia
tra�dy�cji�ję�zy�ka�pol�skie�go�i na�szej�na�ro�do�wej�kul�tu�ry.
Ideą�Te�atru�Ma�łe�go�jest�po�trze�ba�wy�kre�owa�nia�wspól�ne�-
go�ję�zy�ka�dla�tra�dy�cji�pol�skiej�sztu�ki�i współ�cze�sno�ści.�In�-
ny�mi�sło�wy�–�na�szym�ce�lem�jest�prze�pa�ko�wa�nie�war�to�ści
pol�skiej�kul�tu�ry�w bar�dziej�zro�zu�mia�łą�dla�mło�dych�po�ko�-
leń�for�mę.�uwa�żam�bo�wiem,�że�mło�dzi�po�win�ni�uczyć�się
na do�rob�ku�na�szych�przod�ków�i do�strze�gać�cią�głośc�na�-
szej�kul�tu�ry.�Wie�rzę,�że�te�atr�jest�do�sko�na�łą�me�to�dą�wy�-
cho�wa�nia�po�przez�sztu�kę,�a tak�że�bę�dzie�uzu�peł�nie�niem
lek�cji�ję�zy�ka�pol�skie�go�i hi�sto�rii.�
Ser�decz�nie�za�pra�szam�na spek�ta�kle�Te�atru�Ma�łe�go.

Edward�Kalisz
Re�zer�wa�cja: 605 733 671;�www.teatrmaly.com.pl

5 mar ca – An ty go na; 26 mar ca – Świę to szek – PRE MIE RA
Szko ła Nr 14, ul. Bruck ne ra 10

Zgłoszenia monodramów na płytach DVD
do 20 marca br.

WROCŁAWSKI�TEATR�lAlEK
Pl.�TEATRAlNy�4A��www.teatrlalek.wroclaw.pl

1 marca, godz. 10.00 lEGENDy�WROCłAWSKIE
1 marca, godz. 11.00; 9, 10, 11 marca, godz. 11.00
NAJPIęKNIEJSzE�BAJKI�ŚWIATA
2 marca, godz. 10.00; 3 marca, godz. 15.00
4 marca, g. 11.00; 6, 7, 8 marca, g. 10.00 OCh�EMIl
9 marca, godz. 10.00; 10 marca, godz. 15.00
13, 14, 15 marca, godz. 10.00 CO�W�TRAWIE�PISzCzy
11 marca, godz. 13.00
JAŚ�I�MAłGOSIA,�SPEKTAKl�z�lEKCJą�MuzyCzNą
13, 14 marca, godz. 10.00; 20 marca, godz. 11.00
28, 30 marca, godz. 10.00 i 11.30 JAŚ�I�MAłGOSIA
15 marca, godz. 10.00 CAlINECzKA
16 marca, godz. 10.00; 17 marca, godz. 15.00
18 marca, godz. 11.00; 21, 22 marca, godz. 10.00
CzERWONy�KAPTuREK�KIChAWKA�I�GBuREK
24 marca, godz. 15.00; 25 marca, godz. 11.00
31 marca, godz. 15.00 KONIK�GARBuSEK
30, 31 marca, godz. 19.00 OSTATNIA�uCIECzKA

WROCŁAWSKI�TEATR�KOmEdIA
Pl.�TEATRAlNy�4a www.teatrkomedia.com

2, 3 marca, godz. 20.00; 4 marca, godz. 17.00
RODzINA�KERWOODóW
9, 10 marca, godz. 20.00; 11 marca, godz. 17.00
SzAlONE�NOżyCzKI
15, 16 marca, godz. 20.00; 17 marca, godz. 20.00
BOEING�BOEING
18 marca, godz. 17.00 i 20.00 TA�NASzA�KlASA
22 i 23 marca, godz. 20.00
PSyChOTERAPIA�CzylI�SEX�W�żyCIu�CzłOWIEKA
24 marca, g. 20.00; 25 marca, g. 17.00 MAyDAy�2
31 marca, godz. 20.00 PRzyJAzNE�DuSzE



G R A M Y :

pokaz przedpremierowy  » 8 marca 2012
prapremiera polska  » 9 marca 2012
premiera prasowa  » 10 marca 2012

13 | 14 | 15 | kwietnia 2012

scena na świebodzkim godz. 19:00

G R A M Y :

27 | 28 | 29 | kwietnia 2012

studio tvp wrocław godz. 19:00

reżyseria » Michał Borczuch

AŚKA GROCHULSKA I MICHAŁ BORCZUCH

HANS, DORA I WILK
inspirowane Sigmundem Freudem

Ewa Skibińska i Marcin Czarnik
fot. Natalia Kabanow

reżyseria » Monika Strzępka

PAWEŁ DEMIRSKI

TĘCZOWA TRYBUNA 2012

A U NAS EURO JUŻ W KWIETNIU

Scena zbiorowa
fot. Natalia Kabanow

www.teatrpolsk i .wroc.pl

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 



W mar co wym mie sięcz ni ku OD ROD RAA: · Li sty Wi sła wy Szym bor skiej do Ur szu li Ko zioł · Por tret Lesz ka
Czar nec kie go · Roz mo wa z An drze jem So śnie rzem · Echa NRD: Chri sta Wolf, Wolf Bier mann, Piotr
Bu ras, Ma te usz Har twich · Hen ryk To ma szew ski i Pan to mi ma Wro cław ska · Wa niek o Więc kow skim
· Świer koc ki o Na bo ko vie · Wro Con cret · Yang Lian wier sze · Sie radz ki o re wo lu cji w te atrze

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
MMAARRZZEECC  22001122

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

www.dcik.pl;�cik@okis.pl

FOR�TU�NATA�Ob�RĄ�pAl�SKA
FO�TO�GRA�FIE

Na wy�sta�wie�za�pre�zen�to�wa�nych�zo�-
sta�nie�po�nad 50�prac,�z roż�nych�eta�-
pów�twór�czo�ści�ar�tyst�ki,�ze�zbio�rów
Mu�zeum�hi�sto�rii�Fo�to�gra�fii�w Kra�ko�-
wie. W dru�giej�po�ło�wie�lat 40.�zmie�ni�-
ły� się� nie�co� jej� za�in�te�re�so�wa�nia
ar�ty�stycz�ne� –� za�czę�ła� two�rzyć� abs�-
trak�cyj�ne�pra�ce,�dzię�ki�któ�rym�zna�la�-
zła� się�w gro�nie� naj�zna�mie�nit�szych
twór�ców� awan�gar�do�wych.� Na po�-
cząt�ku�lat 50.�ar�tyst�ka�two�rzy�ła�fo�to�-
gra�fie�w ma�nie�rze�so�cre�ali�stycz�nej,
ale� wy�so�ki� po�ziom� ar�ty�stycz�ny� jej
prac�po�zwo�lił�unik�nąć�ta�niej�pro�pa�-
gan�dy.�Two�rzy�ła�no�wa�tor�skie�kom�po�-
zy�cje,� czę�sto� po�słu�gi�wa�ła� się
spe�cjal�ny�mi�tech�ni�ka�mi�(naj�czę�ściej
pseu�do�so�la�ry�za�cją� i wtór�ni�kiem).
Do za�in�te�re�so�wa�nia�fo�to�gra�fią�eks�pe�-
ry�men�tal�ną�po�wró�ci�ła�po 1955�ro�ku.
Stwo�rzy�ła�cykl�prac�po�ka�zu�jąc�mi�kro�-
świat�w ska�li�ma�kro.�Ostat�ni�okres
dość�krót�kiej�dzia�lal�no�ści�fo�to�gra�ficz�-
nej�Ob�rą�pal�skiej�zdo�mi�no�wa�ła�fo�to�-
gra�fia�przy�rod�ni�cza.

Wer ni saż 8 marca, godz. 17.00
Wy sta wa po trwa do 21 kwiet nia br.

DCF „Do mek Ro mań ski”
pl. bpa Nan kie ra 8

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 Pań�stwo�wej�Szko�le�Sztuk
Pla�stycz�nych� we� Wro�cła�wiu� m.in.
pod kie�run�kiem� 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�ro�ku�zo�-
sta�ła� współ�za�ło�ży�ciel�ką� Ga�le�rii
PER�MA�FO�we�Wro�cła�wiu.�Od 1975
ro�ku�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.

Wy sta wa czynna do 18 mar ca br.
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”.
Wię�cej�na stro�nie�www.dcik.pl.

Wy sta wa czynna do 16 marca br.
Pi jal nia Wód Mi ne ral nych

ul. Ra tu szo wa 1, Szczaw no -Zdrój
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mIT I mE�lAN�ChO�lIA
Wy�sta�wa�„na ko�niec�świa�ta”.�To�wa�-
rzy�szą�cy�jej�na�strój�wy�pły�wa�z po�ru�-
sza�nych�te�ma�tów�prze�mi�ja�nia,�upad�ku
wia�ry,�kry�zy�sów�toż�sa�mo�ści.�Od�czu�-
cia�me�ta�fi�zycz�ne�ar�ty�stów�mie�sza�ją�się
tu�taj� z hi�sto�rią,� na�da�jąc� wy�bra�nym
przez�ar�ty�stów�aspek�tom�do�dat�ko�we�-
go�zna�cze�nia.�Pod�da�wa�ne�re�in�ter�pre�-
ta�cji�wąt�ki�za�czerp�nię�te�z XX wiecz�nej
hi�sto�rii,�z mi�to�lo�gii,�ze�sztu�ki�uka�zu�ją
dy�stans� dzie�lą�cy� nas� od mi�nio�nych
cza�sów� mo�der�ni�zmu,� uka�zu�jąc� tym
sa�mym�pu�ste�miej�sce�do wy�peł�nie�nia
no�wy�mi�ide�ami,�for�ma�mi,�mi�ta�mi.

Wystaw czynna do 9 kwietnia br.
Muzeum Współczesne we Wrocławiu

pl. Strzegomski 2a
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pA�WEŁ�pIO�TROW�SKI�„11”
Po�ka�za�nych�zo�sta�nie 11�zdjęć�czar�no�-
-bia�łych�i 11�ko�lo�ro�wych.�Pod�czas�wer�-
ni�sa�żu�wy�świe�tlo�ny�zo�sta�nie�sli�de�show
pre�zen�tu�ją�cy�dwie�se�rie�fo�to�gra�ficz�ne:
„Do�bre�ży�cie”�i „Eis�bach�sur�fing”.
Pa weł Pio trow ski jest�nie�za�leż�nym�fo�-
to�gra�fem� i pro�jek�tan�tem�gra�ficz�nym.
Ab�sol�went�ASP�we�Wro�cła�wiu,�spe�cjal�-
no�ści�Pro�jek�to�wa�nie�Gra�ficz�ne,�2011.
Jest człon�kiem�ko�lek�ty�wu�un�-po�sed,
któ�ry� pre�zen�tu�je� fo�to�gra�fie� ulicz�ne
twór�ców�pol�skich�oraz�pol�skie�go�po�-
cho�dze�nia�z ca�łe�go�świa�ta.�Jest�lau�re�-
atem�kil�ku�kon�kur�sów�fo�to�gra�ficz�nych.

Wer ni saż 20 marca, godz. 18.00
Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56. Wstęp wol ny!

pIOTR�SKI�bA�SAu�SA�GE�hE�RO
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DI�SAP�PO�INT�OF�VIEW
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JA�RO�SŁA�W�GRUl�KOW�SKI
OB�RAz�uKRy�Ty
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Wystawa czynna do 15 mar ca br.
Ga le ria SO CA TO, ul. Oław ska 21/7



ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Posiadamy jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch czę-
ści wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemiany dokonujące się 
w gotyckiej rzeźbie drewnianej i malarstwie tablicowym. Większość zabytków pochodzi z retabulów 
(nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego regionu, poczynając od renesansu, 
a kończąc na czasach kształtowania się nowych tendencji stylowych na początku XX w. Poka-
zywane są zabytki malarstwa, rzeźby, gra�ki i rzemiosła artystycznego. Prezentowana w nowo-
czesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana została przez 
ścierające się na Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandzkie. 
Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wystawie należą dzieła Michaela Willmanna.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonarodowym charakterze ze szczególnym uwzględ-
nieniem najbardziej spektakularnych przykładów kultury terenów kresowych, środowisk 
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych ośrodków południowo-wschodniej przedwo-
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy 
Gierymskiego, Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to miejsce prezentacji największej w kraju ko-
lekcji polskiej sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczyna Witkacy, a kończą prace Kozyry, Bałki 
i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z 
perspektywy losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfronta-
cję kultur tych terenów przed II wojną i powojennej. Z zestawu licznych zabytków i fo-
togra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i 
komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich związkach z miastem i 
otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają pro-
jekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Udostępnione we 
Wrocławiu w 1985r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło 
w formie hiperboloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna per-
spektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

wtorek-niedziela 09.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

www.mn.wroclaw.pl

ANTYK W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 – 30 czerwca 2012
Jaki wpływ miał antyk na formę i dekorację dawnych mebli, jakie postacie mitologiczne 
je zdobiły i  jak wyglądają krzesła „klismos” – tego m. in. można się będzie dowiedzieć 
oglądając tę wystawę. 

POLSKI NEW LOOK Ceramika użytkowa lat 50. i 60.
27 lutego – 1 kwietnia 2012
Co się kryje pod określeniem „pikasy”, jak wyglądał najsłynniejszy w tym okresie serwis do kawy, co 
przedstawiały �gurki „iwupowskie” – można będzie się dowiedzieć oglądając tę wystawę. Wrocławska 
prezentacja jest pierwszą ekspozycją kładąca nacisk na dokonania artystów tworzących w polskich wy-
twórniach porcelany.

HABITATY

13 lutego – 11 marca 2012
Jest to prezentacja twórczości oraz osiągnięć naukowo-badawczych profeso-
ra Zbigniewa Bacia z Politechniki Wrocławskiej. Można będzie zobaczyć projekty 
budynków i osiedli, a także zapoznać się z ideą habitat i dowiedzieć się, jak powin-
ny wyglądać osiedla idealnie dostosowane do potrzeb współczesnego człowieka.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

WYSTAWY CZASOWEEKSPOZYCJE STAŁE

MARKA BIAŁEGO ZŁOTA.
Królewska Manufaktóra Porcelany w Miśni
17 stycznia – 30 kwietnia 2012
Dwa naczynia z najsłynniejszej zastawy europejskiej, czyli serwisu „łabę-
dziego” są ozdobą tej kameralnej wystawy. Pokazane zostały przykłady mi-
śnieńskich wyrobów z najważniejszych okresów działalności manufaktury.

MARZEC                           
2012 

URODZINY NACZELNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza „Ikonogra�a kościuszkowska”
2 października 2011 – 30 czerwca 2012

ROSTWOROWSCY. W służbie Bogu i Ojczyźnie
10 lutego  – 18 marca 2012
Dokumenty, listy, ordery, portrety rodzinne, zdjęcia, utwory muzyczne, publikacje i inne 
eksponaty złożyły się na wystawę prezentującą ponad 650-letnie dzieje zasłużonej wiel-
kopolskiej rodziny szlacheckiej Rostworowskich.

VII Miedzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich 
– wystawa pokonkursowa
2 października 2011 – 30 czerwca 2012

środa–piątek: 10.00–16.00
sobota, niedziela: 10.00–17.00

ostatni wtorek miesiąca: 10.00–16.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

PISANKI I PALMY WIELKANOCNE
13 – 30 marca 2012
Można będzie zobaczyć m.in. pisanki zdobione techniką batikową i rytow-
niczą oraz palmy plecione z suszonych i barwionych kwiatów, traw i ziół.
Wystawa zakończy się kiermaszem wielkanocnym 31.03.2012, godz. 10.00 - 16.00
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POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to miejsce prezentacji największej w kraju ko-
lekcji polskiej sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczyna Witkacy, a kończą prace Kozyry, Bałki 
i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z 
perspektywy losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfronta-
cję kultur tych terenów przed II wojną i powojennej. Z zestawu licznych zabytków i fo-
togra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i 
komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich związkach z miastem i 
otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają pro-
jekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Udostępnione we 
Wrocławiu w 1985r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło 
w formie hiperboloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna per-
spektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

wtorek-niedziela 09.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

www.mn.wroclaw.pl

ANTYK W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 – 30 czerwca 2012
Jaki wpływ miał antyk na formę i dekorację dawnych mebli, jakie postacie mitologiczne 
je zdobiły i  jak wyglądają krzesła „klismos” – tego m. in. można się będzie dowiedzieć 
oglądając tę wystawę. 

POLSKI NEW LOOK Ceramika użytkowa lat 50. i 60.
27 lutego – 1 kwietnia 2012
Co się kryje pod określeniem „pikasy”, jak wyglądał najsłynniejszy w tym okresie serwis do kawy, co 
przedstawiały �gurki „iwupowskie” – można będzie się dowiedzieć oglądając tę wystawę. Wrocławska 
prezentacja jest pierwszą ekspozycją kładąca nacisk na dokonania artystów tworzących w polskich wy-
twórniach porcelany.

HABITATY

13 lutego – 11 marca 2012
Jest to prezentacja twórczości oraz osiągnięć naukowo-badawczych profeso-
ra Zbigniewa Bacia z Politechniki Wrocławskiej. Można będzie zobaczyć projekty 
budynków i osiedli, a także zapoznać się z ideą habitat i dowiedzieć się, jak powin-
ny wyglądać osiedla idealnie dostosowane do potrzeb współczesnego człowieka.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

WYSTAWY CZASOWEEKSPOZYCJE STAŁE

MARKA BIAŁEGO ZŁOTA.
Królewska Manufaktóra Porcelany w Miśni
17 stycznia – 30 kwietnia 2012
Dwa naczynia z najsłynniejszej zastawy europejskiej, czyli serwisu „łabę-
dziego” są ozdobą tej kameralnej wystawy. Pokazane zostały przykłady mi-
śnieńskich wyrobów z najważniejszych okresów działalności manufaktury.

MARZEC                           
2012 

URODZINY NACZELNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza „Ikonogra�a kościuszkowska”
2 października 2011 – 30 czerwca 2012

ROSTWOROWSCY. W służbie Bogu i Ojczyźnie
10 lutego  – 18 marca 2012
Dokumenty, listy, ordery, portrety rodzinne, zdjęcia, utwory muzyczne, publikacje i inne 
eksponaty złożyły się na wystawę prezentującą ponad 650-letnie dzieje zasłużonej wiel-
kopolskiej rodziny szlacheckiej Rostworowskich.

VII Miedzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich 
– wystawa pokonkursowa
2 października 2011 – 30 czerwca 2012

środa–piątek: 10.00–16.00
sobota, niedziela: 10.00–17.00

ostatni wtorek miesiąca: 10.00–16.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

PISANKI I PALMY WIELKANOCNE
13 – 30 marca 2012
Można będzie zobaczyć m.in. pisanki zdobione techniką batikową i rytow-
niczą oraz palmy plecione z suszonych i barwionych kwiatów, traw i ziół.
Wystawa zakończy się kiermaszem wielkanocnym 31.03.2012, godz. 10.00 - 16.00
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hO�NO�RA�TA�I RA�FAŁ�WER�Sz�lER
WIO�SEN�NE�PRzE�Bu�DzE�NIE

h.�WER�Sz�lER�dy�plom�we�wro�-
cław�skiej�ASP 1999�r.�na Wydz.
Ar�chi�tek�tu�ry�Wnętrz�i Wzor�nic�-
twa� Prze�my�sło�we�go.� Czło�nek
zPAP.�lau�re�at�ka�na�gród�i wy�róż�-
nień.�upra�wia�tech�ni�kę�wła�sną.
Prze�twa�rza�nie�ro�ślin�w ma�te�riał
kom�po�zy�cyj�ny�umoż�li�wia ar�ty�st�-
ce�wy�do�by�cie�w pra�cach�sub�tel�-
nej�prze�strzen�no�ści�i prze�źro�czy
sto�ści��da�ją�cej�wra�że�nie�lek�ko�ści.�
R.�WER�Sz�lER –�dy�plom�z wy�róż�-
nie�niem� we� wro�cław�skiej� ASP
1993�r.�Sty�pen�dy�sta�Mi�ni�stra�Kul�-
tu�ry�i�Sztu�ki.�Czło�nek�zPAP.�lau�-
re�at� na�gród� i wy�róż�nień,� m.in.
od�zna�czo�ny� od�zna�ką� za�słu�żo�ny

Dzia�łacz�Kul�tu�ry�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej.�Twór�czo�zaj�mu�-
je�się�ry�sun�kiem,�gra�fi�ką�ar�ty�stycz�ną,�wy�daw�ni�czą,�eks�li�bri�-

sem,� fo�to�gra�fią,� fil�mem
do�ku�men�tal�nym� i ar�ty�stycz�-
nym,�ma�lar�stwem,�ba�ti�kiem,
aran�ża�cją�prze�strze�ni.�Pro�jek�-
tu�je�stro�ny�www.�Na wy�sta�wie
za�pre�zen�tu�je�gra�fi�ki�oraz�ma�-
lar�stwo�na je�dwa�biu�w tech�ni�-
ce�ba�ti�ku�na zim�no.�
Spo tka nie z au to ra mi wy sta wy

15 mar ca, ogdz. 15.00
Wy sta wa trwa 1-30 mar ca br.

Mu zeum Zam ku Pia stów Śląskich
Brzeg, pl. Zam ko wy 1

AN DRZEJ SAJ DAK – WRO CłAW SKIE MO STY
Wro�cław�to�mia�sto�upla�so�wa�ne�na od�rzań�skich�wy�spach
u zbie�gu�pię�ciu�rzek.�Mó�wi�się,�że�Wro�cław�to�We�ne�cja
wscho�du.�Mo�sty�za�wsze�od�gry�wa�ły�tu�wiel�ką�ro�lę.�żad�ne
in�ne�mia�sto�nie�mo�że�po�chwa�lić�się�tak�wie�lo�ma�prze�pra�-
wa�mi,�w żad�nym�też�nie�są�one�tak�pięk�ne.�Ile�wła�ści�wie
jest�mo�stów�we�Wro�cła�wiu?�Na to�py�ta�nie�trud�no�od�po�-
wie�dzieć.�Wi�ki�pe�dia�po�da�je,�że�jest�ich 117�w tym 27�kła�-
dek.� z ko�lei� w in�nych� źró�dłach� moż�na� do�szu�kać� się
za�pi�sów,�że�we�Wro�cła�wiu�funk�cjo�nu�je�„po�nad 300�dro�-
go�wych�obiek�tów�in�ży�nie�ryj�nych”,�łącz�nie�z wia�duk�ta�mi,
est�ka�da�mi�oraz�kład�ka�mi.�Bio�rąc�po�wyż�sze�pod uwa�gę,
za�pra�sza�my�na wy�sta�wę� fo�to�gra�fii�An�drze�ja�SAJ�DA�KA
–�wi�dzia�ne�oczy�ma�fo�to�ama�to�ra,�wro�cła�wia�ni�na�od 40�lat.

Wystawa czynna od1 do 30 marca br.
Klub ŚOW, Ga le ria 7 ddc, ul. Pret fi cza 24

ERNST�mAY�(1886–1970)
NOWE�MIASTA�NA�TRzECh�KONTyNENTACh

Ar�chi�tekt�i urba�ni�sta,�jede�n�z naj�wy�bit�niej�szych�przed�sta�wi�-
cie�li�kla�sycz�ne�go�mo�der�ni�zmu�na świe�cie.�Na wy�sta�wie�zo�-
sta�ną� za�pre�zen�to�wa�ne� upo�rząd�ko�wa�ne� chro�no�lo�gicz�nie
eta�py�twór�czo�ści�Ern�sta�Maya:�od naj�wcze�śniej�sze�go�okre�-
su,�przez�dzia�łal�ność�na Ślą�sku,�we�Frank�fur�cie,�w Mo�skwie
i Afry�ce,�po Niem�cy�za�chod�nie�okre�su�po�wo�jen�ne�go.�Pro�-
sto�pa�dle�do owej�„osi�cza�su”�pod�kre�ślo�ne�zo�sta�ną�„dłu�gie
li�nie”�Maya�w po�sta�ci�cią�gle�ak�tu�al�nych�idei,�jak�sys�tem
miast�-sa�te�li�tów,�funk�cjo�nal�na za�bu�do�wa�li�nij�ko�wa,�pre�fa�-
bry�ka�cja�w bu�dow�nic�twie�miesz�ka�nio�wym,�oraz�ich�od�dzia�-
ły�wa�nie�na twór�czość�póź�niej�szych�ar�chi�tek�tów.

Wernisaż 24 marca, godz. 17.00, (do 17.06)
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

Ołtaszyn,�Wrocław

KRÓT�KA�hI�STO�RIA�KRO�KU�mAR�SzO�WE�GO
DWA�DzIE�ŚCIA�lAT�TE�ATRu�CI�NE�MA

Te�atr�Ci�ne�ma�po�wstał�w 1992�r.�w Mi�cha�ło�wi�ca�chje�go�twór�-
ca�mi�by�li:�zbi�gniew�Szum�ski,�Ka�ta�rzy�na Rot�kie�wicz�-Szum�-
ska,� Ma�riusz� Mie�lęc�ki� oraz� ak�to�rzy:� Jan� Ko�cha�now�ski,
Ta�de�usz�Ry�bic�ki,�Da�riusz�Ski�biń�ski,�Bo�gu�sław�Siw�ko.�Przez
dwa�dzie�ścia�lat�Te�atr�Ci�ne�ma�zre�ali�zo�wał�ok. 15�spek�ta�kli�te�-
atral�nych,�wy�so�ko�oce�nia�nych�na naj�waż�niej�szych�fe�sti�wa�-
lach�te�atral�nych�w kra�ju�i za gra�ni�cą.�Sły�nie�też�z twór�czo�ści
ka�ba�re�to�wej�o wy�so�kim�po�zio�mie�hu�mo�ru,�gry�ak�tor�skiej
i mu�zy�ki.�Po�za dzia�łal�no�ścią�te�atral�ną�od kil�ku�lat�jest�or�ga�-
ni�za�to�rem�je�le�nio�gór�skie�go�Fe�sti�wa�lu�Mu�zy�ki�Te�atral�nej.

Ga le ria Sztu ki BWA, Je le nia Gó ra czynna: pn-pt od 9-17.00
Bi le ty 2 zł. W so bo tę od 10.00 do 16.00 – wstęp wolny!

KUCh�NIA�AR�TY�STYCz�NA
SzTu�KA�SMA�Ku

Prze�ży�wa�nie� sztu�ki� jest� po�trze�bą
wyż�sze�go� rzę�du,� jest� stra�wą�du�-
cho�wą,� któ�rą� je�dy�nie� sztu�ki� pla�-
stycz�ne�mo�gą�una�ocz�nić.�W uję�ciu
ko�smo�lo�gicz�nym,�je�my�po to�aby
prze�żyć�–�ży�je�my�po to,�aby�prze�-
ży�wać.�Wer�ni�saż�wo�je�wódz�kiej�wy�-
sta�wy�po�kon�kur�so�wej.

Wernisaż 7 marca, godz. 12.00
Ga le ria MDK Śród mie ście,  ul. Du bo is 5
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pO�KO�lE�NIA
TWóR�CzOSć�RO�DzIN�NA

Dzia�łal�ność�ar�ty�stycz�na jest�obec�na w ży�ciu�na�szej�ro�dzi�-
ny�od dzia�da�-pra�dzia�da,�pra�wie�każ�dy�z nas�zwią�za�ny�jest
w ja�kiś� spo�sób� ze� sztu�ką.� za�pra�sza�my� na wy�sta�wę
do Klub�Ślą�skie�go�Okrę�gu�Woj�sko�we�go,�na któ�rej�pre�zen�-
tu�je�my� róż�no�rod�ną� twór�czosć� kil�ku� przed�sta�wi�cie�li
spośród� członków� naszej� ro�dzi�ny:� Ta�de�usz� KO�SIC�KI
–�por�tre�ty;�Wa�cław�KO�SIC�KI�–�szki�ce�z Karn�ko�wa;�Ma�ria
Gra�ży�na MACz�KOW�SKA� –� anio�ły;� Bo�że�na KO�SIC�KA�-
-PIECh�–�akwa�re�le;�Ju�sty�na PIECh�-BI�DER�MANN�–�ob�ra�-
zy;�zu�zan�na BI�DER�MANN�–�ob�raz�ki.

Wer ni saż 2 marca, godz. 18.00
Klub ŚOW, Ga le ria 7 ddc,  ul. Pret fi cza 24

mU�zEUm�pOCz�TY�I TE�lE�KO�mU�NI�KA�CJI
POCz�TA�POl�SKA�W STy�lu�ART�DE�CO

Na wy�sta�wie�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
zdo�mi�no�wa�ło�za�rów�no�ar�chi�tek�tu�rę,�sztu�kę�jak�i wzor�nic�-
two�m.in.�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.�

Wystawa czynna do 23 mar ca br. 
z�oka�zji�200.�rocz�ni�cy�uro�dzin�zyg�mun�ta�Kra�siń�skie�go,
(19.02.2012)�Mu�zeum�PiT�za�pra�sza�na wy�sta�wę�po�świę�-
co�ną�pa�tro�no�wi� uli�cy,� przy� której� się� znajduje.�Wśród
eksponatów�można�zo�ba�czyć�pier�wo�druk�naj�waż�niej�sze�-
go�dzia�ła�Kra�siń�skie�go�-�Nie�-Bo�skiej�ko�me�dii�oraz�list�zyg�-
mun�ta�Kra�siń�skie�go�do Je�rze�go�lu�bo�mir�skie�go�z 1839�r.,
po�cho�dzą�cy�ze�zbio�rów�zN�im.�Osso�liń�skich,�a�także�zna�-
czek�wy�da�ny�przez�PP�z oka�zji�ob�cho�dzo�nej�rocz�ni�cy.

Wystawa czynna do 1 kwietnia br. br. 
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MuZeuM�MIedZI�W�leGnIcy

www.muzeum-miedzi.art.pl
ul.�Partyzantów�3
tel.�76�862�49�49
Muzeum�czyn�ne:
od�wtorku�do so�boty
w�godz.�11-17.00

Bi�le�ty:�n. 6,5 zł;�ulg.�3,5 zł
W pierw�szą�śro�dę�mie�sią�ca
oraz�wszyst�kie�so�bo�ty

wstęp�wolny!

krzysz tOf skór czEw ski
KOleKcJa�MIedZIOrytóW�MuZeuM�MIedZI�W�leGnIcy

9.03–26.05.2012
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PO�nad�tO�Za�Pra�SZa�My�na Wy�Sta�Wy:
Ob ra zy kO LEk cjO nE ra 20.01–31.03 2012

Im�po�nu�ją�cy�zbiór�ma�lar�stwa�pol�skie�go�(ko�niec XVIII w. po la�-
ta 30. XX w.)�z ko�lek�cji�ro�dzi�ny�Mrocz�kow�skich.

w świE ciE wiEL kich ża gLOw ców 10.02–30.04
dzie�je� że�glu�gi�mor�skiej� zi�lu�stro�wa�ne�mo�de�la�mi� daw�nych�
ża�glow�ców�i ory�gi�nal�ny�mi�ele�men�ta�mi�ich�wy�po�sa�że�nia.
Wy�sta�wa�ze�zbio�rów�Mu�zeum�Ma�ry�nar�ki�Wo�jen�nej�w Gdy�ni.�

Za�le�d�wie�kil�ku�pol�skich�gra�fi�ków�upra�wia�tzw.�czy�sty
mie�dzio�ryt,� naj�wy�bit�niej�szym� z nich� jest�Krzysz�tof
Skór�czew�ski.�Od trzy�dzie�stu�pię�ciu�lat�kon�cen�tru�je
się�wy�łącz�nie�na tej�dzie�dzi�nie.�Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je
oko�ło 250�mie�dzio�ry�tów,�ca�ły�do�ro�bek�kra�kow�skie�go
ar�ty�sty.�W swo�jej�twór�czo�ści�Krzysz�tof�Skór�czew�ski
po�wra�ca�do pewnych�te�ma�tów,�tak�po�wsta�ły�Je�go
zna�ne�cy�kle�gra�ficz�ne:�Wie�że,�Pa�no�ra�my,�Ogro�dy
czy�Po�dró�że.�Mu�zeum�Mie�dzi�po�sia�da�w swych�zbio�-
rach�kom�plet�mie�dzio�ry�tów�twór�cy,�a do kil�ku�z nich
tak�że�szki�ce�i od�bit�ki�prób�ne.

wy sta wą tą Mu zeum Mie dzi w Le gni cy
in au gu ru je ob cho dy pięć dzie się cio le cia

swe go ist nie nia.
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GA�lE�RIA
JEd�NE�GO�pRO�JEK�TU

PRA�COW�NIA�AR�C2
DO�RO�TA�I MA�RIuSz�SzlACh�CI�CO�WIE
Tym� ra�zem� przed�sta�wione� zostaną
trzy�pro�jek�ty�ze�spo�łów�miesz�ka�nio�-
wych:�Na Skrzy�dla�tej,�u zbie�gu�Krzyc�-
kiej�i Przy�jaź�ni�oraz�Mik�Mak�ho�use.

Spotkanie 1 mar ca, o godz. 17.30
Mu zeum Ar chi tek tu ry
ul. Ber nar dyń ska 5

JO�AN�NA�NO�WEK
MO�DERN�CA�VE�MAN

wiel�ko�for�ma�to�we�fo�to�gra�fie�na płót�nie
W pro�jek�cie�ar�tyst�ka�aran�żu�je�w na�tu�ral�-
nej,�ma�lar�skiej�sce�no�gra�fii�lon�dyń�skie�go
squ�atu�se�sje�zdję�cio�we�z udzia�łem�dwoj�-
ga�lu�dzi.�Squ�at�czy�li�za�ję�ty�nie�le�gal�nie�pu�-
sto�stan� jest� dla� ar�tyst�ki� prze�strze�nią
re�al�ną� i me�ta�fo�rycz�ną� jed�no�cze�śnie.�To
świat�rów�no�le�gły,�al�ter�na�tyw�ny�do kon�-
sump�cyj�nej�cy�wi�li�za�cji�wiel�kie�go�mia�sta,
umow�na ja�ski�nia,�w któ�rej�ży�ją�nie�wiel�kie,
ple�mien�ne�spo�łecz�no�ści�wy�rzu�co�ne�po�-
za na�wias� głów�ne�go� nur�tu.� Ty�tu�ło�wy
współ�cze�sny� czło�wiek� ja�ski�nio�wy� ży�je,
po�dob�nie�jak�je�go�przod�ko�wie,�z te�go�co
znaj�dzie�i „upo�lu�je”.
Nie�jest�to�jed�nak�pro�jekt�stric�te�do�ku�-
men�tal�ny.� Wnę�trza� squ�atu� po�słu�ży�ły
za prze�strzeń�do scen�ro�dza�jo�wych�na�-
wią�zu�ją�cych�do ma�lar�stwa�sta�rych�mi�-
strzów:� Ver�me�era,� hal�sa,� Sny�der�sa
por�tre�tu�ją�cych� przed�sta�wi�cie�li� kla�sy
śred�niej�we�wnę�trzach�ich�do�mów.�Se�ria
fo�to�gra�fii�Mo�dern�Ca�ve�Man�przed�sta�wia
pa�rę�prze�by�wa�ją�cą�–�moż�na po�wie�dzieć
–�w za�ci�szu�swo�je�go�do�mu,�w pry�wat�-
nej,�in�tym�nej�at�mos�fe�rze.�Te�ma�ty�scen
są� po�nad�cza�so�we.� Ar�tyst�ka� aran�żu�je
kom�po�zy�cję,�świa�tło,�usta�wia�plan.�Sce�-
no�gra�fia� w więk�szo�ści� ory�gi�nal�na.
Współ�cze�sna�gro�ta�la�scaux.
Jo an na No wek,�ab�sol�went�ka�wro�cław�-
skiej�ASP,� ar�tyst�ka�ma�ją�ca�w do�rob�ku
sze�reg�wy�staw�in�dy�wi�du�al�nych�i zbio�ro�-
wych.� Miesz�ka� i pra�cu�je� w lon�dy�nie
gdzie�współ�two�rzy�gru�pę�Exchan�ge�Pro�-
ject�/dzia�ła�nia�ar�ty�stycz�no�-spo�łecz�ne/.
Na spo�tka�niu�au�tor�skim�ar�tyst�ka�przed�-
sta�wi�dzia�ła�nia�gru�py�z lo�kal�ny�mi�spo�-
łecz�no�ścia�mi� wschod�nie�go� lon�dy�nu,
na tle�trans�for�ma�cji�mia�sta�w ostat�nich
la�tach�oraz�swo�je�ob�ser�wa�cje�so�cjo�lo�-
gicz�ne�i pra�ce�do pro�jek�tu�„New�Bri�tish
An�th�ro�po�lo�gy”.�[M.�J.]

Wernisaż 9 marca,godz.18.00
Spotkanie autorskie/pokaz:

13 marca, godz.18.00
Ga le rii En tro pia, ul. Rzeźnicza 4

mI�ChAŁ�pUSz�CzYŃ�SKI�
ERO�SION

ERO�SION�to�wie�lo�płasz�czy�zno�wy�pro�-
jekt�Mi�cha�ła�Pusz�czyń�skie�go,�re�ali�zo�-
wa�ny�od 2009�ro�ku.�Fil�my,�in�sta�la�cje
si�te�spe�cif�fic,�rzeź�by,�obiek�ty�a tak�że
tek�sty� i fo�to�gra�fie� sta�ły� się� pró�bą
oswo�je�nia�pro�ce�su,�któ�re�mu�pod�le�ga
wszyst�ko,�co�ma�te�rial�ne,�w tym�rów�-
nież�my�sa�mi.�Po�go�dze�nia�się�z my�ślą,
że�wszyst�ko,�co�ży�je,�za�wie�ra�w so�bie
pier�wia�stek�śmier�ci,�a pro�ces�roz�pa�du
za�czy�na się�wraz�z mo�men�tem�po�wo�-
ła�nia�do ist�nie�nia.
Mi chał Pusz czyń ski (ur. 1976)�ab�sol�-
went�ASP�Wro�cław,�dwu�krot�ny�sty�-
pen�dy�sta�MKiDN,�lau�re�at�na�gro�dy�dla
Mło�dych�Twór�ców�Mar�szał�ka�Wo�je�-
wódz�twa�Ślą�skie�go.

Wer ni saż + spo tka nie z ar ty stą
1 mar ca, godz. 17.00

Fi ni saż + po kaz spe cjal ny
16 mar ca, godz. 18.00

Ga le ria Szkła i Ce ra mi ki BWA
Plac Ko ściusz ki 9/10. Wstęp wol ny!

KRÓT�KA�hI�STO�RIA
IN�STA�lA�CJI�WI�dEO

W CEN�TRuM�SzTu�KI�WRO
W ja�ki� spo�sób� ob�raz� wy�świe�tla�ny
na mo�ni�to�rze� jest�w sta�nie�ge�ne�ro�-
wać�dźwię�ki?�Jak�znie�kształ�cić�sy�gnał
te�le�wi�zyj�ny�wy�ko�rzy�stu�jąc�elek�tro�ma�-
gne�sy?� Na czym� po�le�ga� fe�ed�back
i czym�róż�ni�się�od in�sta�la�cji�dzia�ła�ją�-
cych�w obie�gu�za�mknię�tym?
Przy�go�to�wy�wa�na przez� WRO� prze�-
kro�jo�wa�wy�sta�wa�po�świę�co�na hi�sto�-
rii�wi�de�oin�sta�la�cji�po�ka�zu�je�ogrom�ną
róż�no�rod�ność�te�go�ga�tun�ku,�im�pli�ko�-
wa�nej�i po�dej�mo�wa�nej�w ta�kich�re�ali�-
za�cjach�pro�ble�ma�ty�ki,�a jed�no�cze�śnie
zwra�ca�uwa�gę�na fi�lo�zo�ficz�ne�i spo�-
łecz�ne�kon�se�kwen�cje�ewo�lu�cji�tech�-
nicz�nej,�ja�ka�się�do�ko�na�ła�w ostat�nich
de�ka�dach�w roz�wo�ju�wi�deo�na dro�dze
ku� sta�tu�so�wi� jed�ne�go� z naj�bar�dziej
spo�łecz�nych�dziś�me�diów.
Prócz�re�ali�za�cji�hi�sto�rycz�nych,�na wy�-
sta�wie� za�pre�zen�to�wa�ne� zo�sta�ną� też
wi�de�oin�sta�la�cje�po�wsta�łe�w ostat�nich
la�tach,�w tym�m.in.�„ze�ro”�Ef�fie�Wu,
pre�zen�to�wa�na w mię�dzy�na�ro�do�wym
kon�kur�sie�na Bien�na�le�WRO 07�w Mu�-
zeum�Na�ro�do�wym�we�Wro�cła�wiu.
Do�ku�men�ta�cje�prac,�frag�men�ty�pro�-
gra�mów�TV�oraz�wy�wia�dy�z ar�ty�sta�mi
do�stęp�ne�bę�dą�rów�nież�na sta�no�wi�-
skach�Czy�tel�ni�Me�diów�WRO.
W trak�cie�trwa�nia�wy�sta�wy�za�pla�no�-
wa�na�zo�sta�ła�se�ria�opro�wa�dzań�ku�ra�-
tor�skich� oraz� spo�tkań� z ar�ty�sta�mi
w ra�mach� edu�ka�cyj�nych� pro�jek�tów
Ar�tist�Talk/Me�dia�cja�Sztu�ki.

Wernisaż 15 marca, godz. 18.00
(do 18.05) www.wrocenter.pl

WRO Art Center, Widok 7
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EWA�pO�lAŃ�SKA�OB�RA�zy
ŚWIA�TłEM�i NIT�Ką�MA�lO�WA�NE

Wie�lo�let�ni� de�ko�ra�tor� oraz� na�uczy�ciel
re�kla�my�i li�ter�nic�twa.�Czło�nek�związ�ku
Pol�skich�Fo�to�gra�fów�Przy�ro�dy�i Go�sty�-
niń�skie�go� To�wa�rzy�stwa� Po�pie�ra�nia
Twór�czo�ści�Pla�stycz�nej.�za�pa�lo�ny�kra�-
jo�znaw�ca,�że�glarz�i mi�ło�śnik�gór.�z wę�-
dró�wek� po Pol�sce� czer�pie� swe
ar�ty�stycz�ne�in�spi�ra�cje.�Pro�wa�dzi�w Sta�-
ni�sła�wo�wie�Skrzań�skim�(gmi�na Go�sty�-
nin)� „le�śną� ga�le�rię”,� gdzie� po�ka�zu�je
pra�ce� swo�je� oraz� in�nych� człon�ków
GTPTP,�a na stro�nie�in�ter�ne�to�wej:�Pol�-
ska�w mo�im�obiek�ty�wie�moż�na zo�ba�-
czyć� jej� licz�ne� fo�to�gra�fie.� lau�re�at�ka
na�gród�i wy�róż�nień�w kon�kur�sach�fo�-
to�gra�fii�kra�jo�znaw�czej�i przy�rod�ni�czej
oraz�twór�czo�ści�rę�ko�dziel�ni�czej.

Wernisaż  2 marca, godz.18.00
Galeria Tkacka Na Jatkach

KRzYSz�TOF�KI�WER�SKI
zA�ćMIE�NIA

Ab�sol�went�w 1973�roku�Wy�dzia�łu�Ma�-
lar�stwa�Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�nych�im.
Ja�na Ma�tej�ki�w Kra�ko�wie,�gdzie�stu�-
dio�wał�w Pra�cow�ni�Ry�sun�ku�Fil�mo�we�-
go.�Wy�sta�wa�„za�ćmie�nia”�skła�da�się
z trzech�cy�kli,�z któ�rych�więk�szość�ja�-
wi�się�pa�sti�szem�ba�ro�ko�we�go�ma�lar�-
stwa�Geo�r�ges'a de�laTo�ur'a sta�no�wiąc
jed�no�cze�śnie�su�biek�tyw�ną,�nie�co�kon�-
tro�wer�syj�ną,�a tak�że�skom�pli�ko�wa�ną
wy�kład�nię�o po�tę�dze�świa�tła�i cie�nia.
Pra�ce�ar�ty�sty�znaj�du�ją�się�w zbio�rach:
Mu�zeum� Na�ro�do�we�go� w Kra�ko�wie,
War�sza�wie,� Po�zna�niu� i Szcze�ci�nie,
Mu�zeum�Mia�sta�ło�dzi,�Mi�ni�ster�stwa
Kul�tu�ry�i Sztu�ki�w War�sza�wie,�Wy�dzia�-
łu�Kul�tu�ry�i Sztu�ki�urzę�du�Mia�sta�Kra�-
ko�wa,� Ga�le�rii� BWA� w Kra�ko�wie,
Bia�łym�sto�ku�oraz�w ko�lek�cjach�pry�-
wat�nych�w kra�ju�i za gra�ni�cą.

Wer ni saż 24 mar ca, godz. 17.00
Ga le rii Sztu ki Pla ton, ul. Krup ni cza 13

NA AFI�SzU
WRO�CłAW�SKI

PlA�KAT�TE�ATRAl�Ny�z lAT 70.�I 80.
Na wy�sta�wie�pre�zen�to�wa�ne�są�pla�ka�-
ty� au�tor�stwa� naj�lep�szych� twór�ców
pol�skiej� szko�ły� pla�ka�tu:� Fran�cisz�ka
Sta�ro�wiey�skie�go,�Ja�na�le�ni�cy,�Ro�ma�-
na�Cie�śle�wi�cza,�Ja�na�Alek�siu�na,�An�-
drze�ja� Kli�mow�skie�go.� zo�ba�czyć
bę�dzie�moż�na�pla�ka�ty�Wro�cław�skich
te�atrów:�Współ�cze�sne�go,�Ope�ry,�Pol�-
skie�go,�któ�re�po�cho�dzą�z Wro�cław�-
skiej�Ga�le�rii�Pol�skie�go�pla�ka�tu.

Wer ni saż 27 mar ca, godz. 18.00
CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1

Andrzej�Pagowski�1989

AN�NA mA�lIC�KA�zA�mOR�SKA
RE�TRO�SPEK�Ty�WA

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.�Wy�sta�wa�z oka�zji 70.�uro�-
dzin�ar�tyst�ki��pre�zen�tu�je�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.�Na wy�sta�-
wie� zo�ba�czy�my� tak�że� pra�ce� mę�ża
i sy�na ar�tyst�ki:�Ry�szar�da�Wal�de�ma�ra
za�mor�skie�go�oraz�Ja�na za�mor�skie�go.

Wy sta wa trwa do 20 mar ca br.
Mu zeum Miej skie – Pa łac Kró lew ski

ul. Ka zi mie rza Wlk. 15

Maski

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.

Wystawa czynna do 11 marca br.
Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5

dzIE�CI�dlA�pO�KO�JU
ChIl�DREN�FOR�PE�ACE

Pro�jekt� pre�zen�to�wa�ny� w Mu�zeum
Współ�cze�snym�w Wo�lie�rach�nr 2�i 3
sta�no�wi V edy�cję�tej�mię�dzy�na�ro�do�-
wej� wy�sta�wy.� Ak�cja� Ma�il� Art� mia�ła
już 4� edy�cje: we� Wro�cła�wiu
–� 1999/2000� ga�le�ria 7ddc� Klu�bu
ŚOW�oraz 2002�Mu�zeum�Mi�li�ta�riów
Ar�se�nał. W 2004� w Woj�no�wi�cach
i w 2007�w for�tach�w Ny�sie.�Ce�lem
wy�sta�wy� jest� my�śle�nie� i dzia�ła�nie
twór�cze�na rzecz�po�ko�ju�na świe�cie.
W wy�sta�wie�udział�bie�rze�kil�ku�dzie�-
się�ciu�au�to�rów�z wie�lu�kra�jów�świa�ta,
w tej� edy�cji� dzie�ci� od lat 8� do 85,
które� nadesłały� pra�ce� w do�wol�nej
tech�ni�ce�pla�stycz�nej.
Ku�ra�tor:�Ma�ciej�Szczyp�ka

We rm ni saż 10 mar ca, godz. 18.30
Mu zeum Współ cze sne

Schron pl. Strzegomski 2a
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JA�CEK�WAl�CzAK�MA�lAR�STWO
Wro�cła�wia�nin,� rocz�nik 1956.�Stu�dia
na Wy�dzia�le�Ar�chi�tek�tu�ry�Po�li�tech�ni�ki
Wro�cław�skiej.�Tam�też�pra�cu�je�od 25
lat�w za�kła�dzie�Ry�sun�ku,�Ma�lar�stwa
i Rzeź�by.�Ma�lar�stwo�po�chło�nę�ło�go�już
w szko�le�śred�niej.�z po�cząt�ku�by�ły�to
głów�nie� pej�za�że� oraz� ar�chi�tek�tu�ra.
„Trud�no�mi�okre�ślić�kie�dy. I nie�umiem
po�wie�dzieć,�czym�się� in�spi�ro�wa�łem.
za�wsze�za�czy�na�ło�się�od ja�kie�goś�ma�-
ja�czą�ce�go�w gło�wie�po�my�słu,�po�tem
by�ły�szki�ce,�a w koń�cu�po�wsta�wał�ob�-
raz,�naj�czę�ściej�dość�od�bie�ga�ją�cy�for�-
mą� od pier�wot�ne�go� za�my�słu. I tak
wła�śnie� two�rzę� do dziś.� za�czy�na�jąc
pra�cę� mam� tyl�ko� wstęp�ny� po�mysł,
któ�ry�ewo�lu�uje�w trak�cie�ma�lo�wa�nia.
Pre�zen�to�wa�ne�pra�ce�po�wsta�ły�w la�-
tach 2009-2011.”
5 mar ca, godz. 18.00, do 28 mar ca br,

w pn, śr, pt w godz. 16-20.00
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

ŁU�KASz�WIERz�bOW�SKI
POR�TRE�Ty

za�pra�sza�my�na 7.�już�wy�sta�wę�w ga�-
le�rii�szka�tuł�ko�wej�Czar�ny�Ne�se�ser.�łu�-
kasz�Wierz�bow�ski�ba�da�za po�mo�cą
apa�ra�tu�fo�to�gra�ficz�ne�go�za�gad�ko�we
re�la�cje�po�mię�dzy�obiek�tem�a pej�za�-
żem.� Po�sia�da� ta�lent� kre�owa�nia
i uchwy�ca�nia�na kli�szy�in�tym�nych�se�-
kwen�cji�przy�po�mi�na�ją�cych�ka�dry�wy�-
rwa�ne� z fil�mów.�Wpro�wa�dza� swo�je
bo�ha�ter�ki�do zna�nych�nam�kra�jo�bra�-
zów�i dzię�ki�nim�two�rzy�no�we�kon�tek�-
sty,� hi�sto�rie� na�sy�co�ne� za�rów�no
w war�stwie�wi�zu�al�nej�ja�ki�i nar�ra�cji.�
łu kasz Wierz bow ski,� rocz�nik� '83.
z wy�kształ�ce�nia�tech�nik�den�ty�stycz�ny
i psy�cho�log�spo�łecz�ny,�z za�wo�du�fo�-
to�graf�wier�ny� tech�ni�ce�ana�lo�go�wej.
Jest� au�to�rem� licz�nych� okła�dek
do ma�ga�zy�nów�i ksią�żek.�zaj�mu�je�się
rów�nież�fo�to�gra�fią�mo�dy.�

Wer ni saż 5 mar ca, godz. 19.00
+ Spe cial stre et view. Wstęp wol ny!

De sign, ul. Świd nic ka 2-4. (do 15.03)

STE�FA�N�AR�CzYŃ�SKI
ChIń�SKIE�DA�Chy Fo�to�gra�fie�
Wystawa czynna do 11 marca

Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5

NICOlE�NASCOW
NIE�MA�MAlARSTWA�BEz

CzERWIENI
40-LECIE PRACY TWóRCZEJ
Wernisaż 5 marca, godz. 17.00

Wystawa czynna od 6 do 23 marca
pn-pt w godz. 11-18.00, so 12-15.00 
Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza 28

Rok 2012 Ro kiem Ja nu sza Kor cza ka
mI�ŁOść

Wy�sta�wa�opar�ta�na tek�stach�Ja�nu�sza
Kor�cza�ka�w 70.�rocz�ni�cę�śmier�ci�tego
wy�bit�ne�go� pe�da�go�ga� i przy�ja�cie�la
dzie�ci.�Fun�da�cja�Ben�te�Ka�han�za�pra�-
sza� do obej�rze�nia� wy�sta�wy� opar�tej
na tek�stach�je�go�au�tor�stwa.�Jed�nym
z nich�jest�żar�to�bli�wa,�peł�na hu�mo�ru
po�ga�dan�ka�ra�dio�wa�„Mi�łość”,�wcho�-
dzą�ca�w skład�cy�klu�„Pe�da�go�gi�ka�żar�-
to�bli�wa.� Mo�je� wa�ka�cje.� Ga�da�nin�ki
Sta�re�go�Dok�to�ra”.�W przy�go�to�wa�niu
wy�sta�wy�po�moc�ne�by�ły�rów�nież�in�ne
pu�bli�ka�cje�dok�to�ra�Kor�cza�ka:�„Jak�ko�-
chać�dziec�ko”�i „Pra�wi�dła�ży�cia”,�któ�-
re�tak�że�po�dej�mu�ją�te�ma�ty�kę�uczuć
dzie�ci�i do�ra�sta�ją�cej�mło�dzie�ży.�Au�tor�-
ką�wy�sta�wy�jest�Ju�sty�na Po�la�kow�ska.

Wy sta wa czynna 11-31 mar ca
Cen trum Edu ka cji i Kul tu ry Ży dow skiej

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem
ul. Włod ko wi ca 5

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.�Obok�pre�zen�ta�cji�obiek�tów
zgłę�bi�my�taj�ni�ki�tej�trud�nej�sztu�ki.

Wystawa czynna do 18 marca br.
Ga le ria CK Agora, ul. Serbska 5A

JAN�TA�RA�SIN
W CIE�NIu�AWAN�GAR�Dy

Pre�zen�ta�cja� obej�mu�je� nie�wiel�ki,� ale
zna�ko�mi�ty� wy�bór� ko�lek�cji� Mu�zeum
Na�ro�do�we�go�w Kra�ko�wie�i we�Wro�-
cła�wiu�oraz�Ga�le�rii�Star�mach.
Jan Ta ra sin (1926–2009)�był�wy�bit�-
nym�ma�la�rzem,�gra�fi�kiem,�fo�to�gra�fem,
a tak�że�au�to�rem�ese�jów�fi�lo�zo�ficz�nych.
W la�tach 1946–1951�stu�dio�wał�w ASP
w Kra�ko�wie�w pra�cow�niach�ma�lar�stwa
pro�fe�so�rów� zyg�mun�ta� Rad�nic�kie�go,
Wa�cła�wa�Ta�ran�czew�skie�go�i zbi�gnie�-
wa� Pro�nasz�ki� oraz� w pra�cow�niach
gra�fi�ki�pro�fe�so�rów�An�drze�ja�Jur�kie�wi�-
cza�i Kon�ra�da�Srzed�nic�kie�go.�lau�re�at
wie�lu�na�gród�i wy�róż�nień,�Pra�ce�Ja�-
na Ta�ra�si�na znaj�du�ją�się�w zbio�rach
m.in.�pol�skich�i�zagranicznych�mu�ze�-
ów,�a tak�że�w ko�lek�cjach�pry�wat�nych
w Eu�ro�pie,�w Bra�zy�lii�i uSA.
Wystawa czynna od 9 marca (do 15.04)

Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1/1

dA�mIAN�ChRO�bAK
MAKE-uP�lINE Fotografia

Jest�po�my�sło�daw�cą�i współ�za�ło�ży�cie�-
lem�gru�py�fo�to�gra�ficz�nej�un�-po�sed.
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”.�

Wystawa czynna do19 marca br. 
Firlej, ul. Grabiszyńska 56
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mI�ChAŁ�mA�REK
BRO�ThERS�IN�ARMS

Isto�tą�wy�sta�wy�jest�ma�lar�stwo�w swej
czy�stej�for�mie.�za po�mo�cą�te�go�me�-
dium,�ar�ty�sta�pro�wa�dzi�dia�log�z hi�sto�-
rią� sztu�ki,� z róż�ny�mi� ma�lar�ski�mi
kon�wen�cja�mi,�two�rząc�in�dy�wi�du�al�ną
wi�zję�ma�lar�stwa.�Wpla�ta�jąc�do swych
prac�cy�ta�ty�z dzieł�sta�rych�mi�strzów
roz�wi�ja�w iście�mo�der�ni�stycz�nym�sty�-
lu�wła�sną,�nie�co�me�lan�cho�lij�ną�opo�-
wieść�o czło�wie�ku�i je�go�roz�ter�kach.
Mi chał Ma rek rocznik 1980.�Dyplom
na ASP�we�Wro�cła�wiu�na wy�dzia�le
ma�lar�stwa�i rzeź�by�z za�kre�su�ma�lar�-
stwa� szta�lu�go�we�go� w pra�c.� prof.
Alek�san�dra�Dy�mi�tro�wi�cza,�oraz�z ma�-
lar�stwa�w ar�chi�tek�tu�rze�i urba�ni�sty�ce
w pra�cow�ni�prof.�Woj�cie�cha�Ka�niow�-
skie�go.�Od paź�dzier�ni�ka 2006� ro�ku
asy�stent� w ka�te�drze� ma�lar�stwa
na ASP�we�Wro�cła�wiu�w pra�c.�prof.
Ja�nu�sza�Ja�ro�szew�skie�go.

Wystawa czynna 2-17 marca br.
Art trakt, ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1

AN�TO�NI�WAJ�dA
CzłO�WIEK

zNA�lE�zIO�Ny�W TA�TRACh
Je�den�z naj�ory�gi�nal�niej�szych�pol�skich
ar�ty�stów�mło�de�go�po�ko�le�nia.�Od lat
za�ska�ku�je,�a cza�sem�szo�ku�je�pu�blicz�-
ność�swo�imi�pra�ca�mi.�Jest�ab�sol�went
Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�nych�we�Wro�cła�-
wiu.� upra�wia� ma�lar�stwo� i gra�fi�kę.
Wy�sta�wa�te�ma�tycz�nie�po�wią�za�na�jest
ze�spek�ta�klem�me�diów.�Na wy�sta�wie
po�ka�za�nych�zo�sta�nie 7�naj�now�szych
prac�ar�ty�sty.�

Wernisaż 1 marca, godz. 17.00,
(do 30.04) 

Klub Puzzle, Przejście Gancarskie

mAR�lE�NA�pROm�NA
KAR�BO�NA�DO

Kar�bo�na�do�zwa�ny�czar�nym�dia�men�tem
jest�ide�ałem,�wzor�cem,�punk�tem�od�-
nie�sie�nia�dla�dzia�łal�no�ści�ma�lar�ki.
Mar le na Prom na dy�plo�m� z ma�lar�-
stwa�na�wro�cław�skiej�ASP�uzyskała
w 2007r.�w pracowni�prof.�An�drze�ja
Klim�cza�ka�-Do�brza�niec�kie�go�oraz�dy�-
plo�mem�z pro�jek�to�wa�nia�ma�lar�stwa
w ar�chi�tek�tu�rze� w pracowni� prof.
Woj�cie�cha�Ka�niow�skie�go.�Jest�asy�-
stent�ką� w Pra�cow�ni� Ry�sun�ku� prof.
Pio�tra�Kie�la�na.

Wernisaż 2 marca, (do 16.03)
Galeria na Solnym, pl. Solny 11

RON�dA�bAU�TI�STA�SzROT
Ma�ria�Ron�da�Bau�ti�sta� lo�pez,� lat 27,
hisz�pań�ska� ma�lar�ka,� po dok�to�ra�cie
na Wy�dzia�le�Sztuk�Pięk�nych�uni�wer�sy�-
te�tu�Vi�go,�licz�ne�na�gro�dy�i wy�róż�nie�nia
w dzie�dzi�nie�sztuk�pla�stycz�nych.
Czy�po�sia�dasz�ró�żo�we�nie�bo?�Pu�stą�uli�-
cę?�Nie�zwra�ca�ją�cą�uwa�gi�fa�sa�dę�czy
za�po�mnia�ną�ścia�nę?...�Czy�za�uwa�ży�łeś
dłu�gi,�dłu�gi�ka�bel�roz�cią�gnię�ty�przez�ca�-
ły� świat?�Brud�ne�pięk�ne�ko�lo�ry�pod�-
nisz�czo�nej� ar�chi�tek�tu�ry� czy� in�ne
frag�men�ty,�któ�re�two�rzą�two�je�kra�jo�bra�-
zy?�Twój�wła�sny�ob�raz�mia�sta,� któ�re
prze�mie�rzasz� co�dzien�nie� w dro�dze
do pra�cy?...�za�pra�szam�na mój�ma�ły
szrot!�Ron�da�Bau�ti�sta.
Do 10 mar ca – Ga le ria BB, ul. Jat ki 3-6

CO�12�CO�MING�OuT�NOW
No�we�miej�sce�na ar�ty�stycz�nej�ma�pie
Nad�odrza�–�biu�ro�co�wor�kin�gu�CO�12.�
z oka�zji�otwar�cia�od�bę�dzie�się�sze�reg
atrak�cji:�wy�sta�wy,�po�ka�zy,�pre�zen�ta�-
cje,�hap�pe�nin�gi,�dys�ku�sje,�even�ty,�se�-
sje�fo�to�i wie�le�wię�cej.�
udzia�łu�w wy�da�rze�niu�we�zmą�go�ście
ze� świa�ta� kul�tu�ry,� sztu�ki� i biz�ne�su.
Wy�stą�pią�m.in.�Ma�rian�na Stuhr,�zbi�-
gniew�Mać�ków,�To�masz�Ja�kub�Sy�sło,
Ka�rol�Pę�cherz,�Ale�jan�dro�Cap�de�vi�la
czy�Woj�tek�Bar�to�sie�wicz.
Pierw szy dzień otwar cia –�wer�ni�saż
Ma�ni�fest� Obe�li�stycz�ny,� Ma�rian�ny
Stuhr� oraz� wy�sta�wa� wro�cław�skich
neo�nów�od�ra�to�wa�nych�przez�gru�pę
Neon�Si�de.�W ku�lu�arach�od�by�wać�się
bę�dzie�vi�deo�hap�pe�ning�CO�12�se�kund
re�ali�zo�wa�ny�przez�Ga�to�Ne�gro�Stu�dio.

Otwarcie w dniach 1, 2, 3 marca
ul. łokietka 12 c

GRU�pA�mO�TY�lA�NO�GA
MA�lAR�STWO�OlEJ�NE
AN�NA�GuTT –�Kwia�ty;

JOhN�WIN�NIC�KI –�Por�tre�ty
MA�REK�żAR�Czyń�SKI –�Ka�plicz�ki

Wystawa trwa do 30 marca br.
Biblioteka Publiczna ul. Kolista 17
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JAzz�TI�mE
Event�mu�zycz�ny,�któ�ry�ma
na ce�lu� pro�mo�cję� mu�zy�ki
jaz�zo�wej,� przed�sta�wie�nie
róż�nych�sty�lów�w tym�ga�-
tun�ku� mu�zycz�nym� oraz
pro�mo�cję� mło�dych,� pol�-
skich�mu�zy�ków�i twór�ców
jaz�zo�wych,�przy�bli�że�nie�ich
twór�czo�ści� oraz� świe�że�go
spoj�rze�nia� na mu�zy�kę.
Pod�czas� pierw�szej� edy�cji
wy�stą�pią:�Ima�gi�na�tion�Qu�-
ar�tet� (War�sza�wa);� An�na
Rej�da� trio� (Wro�cław);
Cats&Mo�uses�(Wro�cław).

3 mar ca, godz. 18.00
For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5

GRA�NIE�NA�NER�WACh
DźWIę�KO�WE�MI�KRO�By

Ota�cza�ją�ca�nas�mu�zy�ka�ja�wi
się�ni�czym�przedaw�ko�wa�ne
an�ty�bio�ty�ki,�któ�re�„w tro�sce
o zdro�wie”�za�bu�rza�ją�na�tu�-
ral�ną�flo�rę�na�szej�So�nos�fe�-
ry.� Po�trze�ba� nam� wię�cej
dźwię�ko�wych�za�raz�ków,�by
zwięk�szyć� od�por�ność
na ata�ku�ją�cą�ze�wsząd�pap�-
kę.�Przy�go�tuj�się�na daw�kę
uzdra�wia�ją�ce�go,� brud�ne�go
ha�ła�su.�Dźwię�ko�we�mi�kro�by
zgra�ją�na two�ich�ner�wach,
dr/dj�Fu�mos�Fu�mo�wicz.

2 mar ca, g. 18.00. Wstęp w.!
En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4

pRO�JEKT�VO�lO�dIA
I mI�RO�SŁAW�bA�KA

Pro�jekt�Vo�lo�dia,�to�uni�ka�to�-
we� po�łą�cze�nie� twór�czo�ści
Wło�dzi�mie�rza� Wy�soc�kie�go
–�le�gen�dar�ne�go�ro�syj�skie�go
pie�śnia�rza�i po�ety�–�z mu�zy�-
ką� To�ma� Wa�it�sa.� Po�wstał
w 2007�r.�z in�spi�ra�cji�wro�-
cław�skie�go�mu�zy�ka�Ja�nu�sza
Ka�spro�wi�cza.�Kon�cer�ty�Vo�-
lo�dii� to�wi�do�wi�sko,�w któ�-
rym� obok� mu�zy�ki� istot�ną
ro�lę�od�gry�wa�ją�sce�no�gra�fia
i pre�zen�ta�cje�mul�ti�me�dial�ne.

3 mar ca, godz. 19.00
Bilety 65/45 zł 

CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

mAd�NESS
The�For�ma�cja�–�wro�cław�ski
pop�rock�z cha�rak�te�ry�stycz�-
nym� wo�ka�li�stą� –� Pio�trem
Wró�blem.� la�dy� Per�fect
–�zwy�cięz�cy�Mu�zycz�nej�Bi�-
twy�Ra�dia�Wro�cław –�gra�ją
mu�zy�kę� roc�ko�wą� w róż�-
nych� kli�ma�tach.� Na�czy�nia
Po�łą�czo�ne� (fun�ky)� wie�lo�-
kie�run�ko�wość�mu�zy�ki�oraz
nie�prze�cięt�na war�stwa�tek�-
sto�wa� po�zwa�la�ją� stwier�-
dzić,� iż� twór�czość�Na�czyń
Po�łą�czo�nych� to� ist�na li�te�-
rac�kość� mu�zy�ki� oraz� mu�-
zycz�ność�li�te�ra�tu�ry.

2 mar ca, godz. 20.00
Bilety: 10 zł

Mad ness, ul. Hub ska 6

The�For�ma�cja

ChA�RY�TA�TYW�NY
MI�KRO�Mu�SIC�I PAN�Ny
z DO�BRyCh�DO�MóW

dla bez dom nych zwie rząt
usły�szy�my�pio�sen�ki�Mi�kro�-
mu�sic�i wro�cław�skich�ar�ty�-
stek:�Na�ta�lii�lu�bra�no,�Ali�cji
Ja�nosz,�Ani�Kłys,�Ka�si�Mi�-
row�skiej�i Mar�ce�li�ny�z The
Film�har�mo�ny�Qu�ar�tet.
Do�chód�zo�sta�nie�prze�ka�za�-
ny� Eko�stra�ży� i Fun�da�cji
Dwa�Plus�Czte�ry na sta�tu�-
to�wą� dzia�łal�ność,� czy�li
głów�nie� na le�cze�nie� zwie�-
rząt,� kar�mę� dla� nich� oraz
in�ne�nie�zbęd�ne�usłu�gi.

5 mar ca, godz. 19.00
Bilety cegiełki 20 zł

Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

IN�dIOS�bRA�VOS
Gru�pa�po�wsta�ła,�po�cząt�ko�-
wo� ja�ko� pro�jekt� stu�dyj�ny,
w 1997�z ini�cja�ty�wy�gi�ta�rzy�-
sty�Pio�tra�Ba�na�cha,�za�ło�ży�-
cie�la�i ów�cze�sne�go�le�ade�ra
naj�po�pu�lar�niej�sze�go� pol�-
skie�go�ze�spo�łu�roc�ko�we�go
lat� dzie�więć�dzie�sią�tych� –
hey.�Ewo�lu�ują�ca�od sa�me�-
go� po�cząt�ku� po�wsta�nia
ze�spo�łu�mu�zy�ka�In�dios�Bra�-
vos� to� swo�ista�mie�szan�ka
reg�gae,� roc�ka� i blu�esa.
Moc�ną�stro�ną�utwo�rów�są
tek�sty,�nio�są�ce�po�zy�tyw�ne,
fi�lo�zo�ficz�ne�prze�sła�nie.

16 mar ca, godz. 20.00
Bi le ty: 30/35zł

Ali bi, ul. Grun waldz ka 67

RAz,�dWA,�TRzY
SyM�FO�NICz�NIE

Je�den�z naj�waż�niej�szych�ze�-
spo�łów�pol�skiej�sce�ny�mu�-
zycz�nej,� (grają� � od�20.� lat)
za�pre�zen�tu�je�swo�je�naj�więk�-
sze�prze�bo�je�w nie�co�dzien�-
nych�aran�ża�cjach.�Wzo�rem
in�nych�wiel�kich�gwiazd:�Me�-
tal�li�ki� czy� Stin�ga,� a na na�-
szym� ro�dzi�mym� po�dwór�ku
Dże�mu�czy�Per�fek�tu,�wy�stą�-
pą�w spe�cjal�nym�pro�gra�mie
z to�wa�rzy�sze�niem�Or�kie�stry
Fil�har�mo�nii�Dol�no�ślą�skiej� z
Jeleniej�Góry,�pod dy�rek�cją
Mi�cha�ła�Ne�ste�ro�wi�cza.�

11 mar ca, godz. 19.00
Bilety: 120/90/70/50/35zł

Or bi ta, ul. Wej he row ska 34

mU�ChY
Od 2006� r.� wy�da�li� dwie
świet�nie�przy�ję�te�pły�ty,�kil�-
ka�sin�gli�z bo�ga�tą�ra�dio�wą
hi�sto�rią�i od�wie�dzi�li�naj�waż�-
niej�sze�fe�sti�wa�le�w Pol�sce.
Dwu�krot�nie�go�ści�li�na sce�-
nie� gdyń�skie�go� Ope�ne�ra,
dwu�krot�nie�też,�Mi�chał�Wi�-
rasz�ko�prze�wo�dził�or�ga�ni�-
za�cji�fe�sti�wa�lu�w Ja�ro�ci�nie.
Je�den� z naj�waż�niej�szych
ze�spo�łów�młod�sze�go�po�ko�-
le�nia�i znak�roz�po�znaw�czy
lat�„ze�ro�wych”�w Pol�sce.

30 mar ca, godz. 20.00
Bi le ty: 23/18zł

ły kend, Pod wa le 37/38
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TA�dE�USz�NE�STO�RO�WICz�z zE�SpO�ŁEm
KON�CERT�PRO�Mu�Ją�Cy�NO�Wą�Pły�Tę�pt. NA�DzIE�JA

Ta�de�usz�Ne�sto�ro�wicz trąb�ka,�flu�gel�horn;�To�masz�Adam�czak�sak�so�fon�tn.;
Wa�cław�za�ręb�ski�sak�so�fon�alt.;�Ja�nusz�Ko�ne�fał�gi�ta�ra;�An�na Maj�kut�-Po�lań�-
ska�i�Mag�da�le�na Skrzy�pek�śpiew;�Ro�man�Son�nen�berg�instr.�kla�wi�szo�we,
śpiew;�Woj�ciech�Ja�wor�ski instr.�kla�wi�szo�we;�łu�kasz�Pe�rek�–�for�te�pian,�pu�-
zon;�Bog�dan�Grud�ner�–�for�te�pian;�Pa�weł�urow�ski�–�kon�tra�bas;�Woj�ciech
Bu�liń�ski�–�per�ku�sja�oraz�PRzy�JA�CIE�lE.�Po kon�cer�cie�–�jam�ses�sion!

„Bę dę śpie wał Pa nu pó kim żyw….” (Psalm 104)
W jaz�zo�wym�Wro�cła�wiu�Ta�de�usz�Ne�sto�ro�wicz�zna�ny�był�za�wsze
ze�swo�jej�ak�tyw�no�ści�mu�zycz�nej�oraz�z dzia�łal�no�ści�na rzecz�śro�-
do�wi�ska�mu�zycz�ne�go.�Ni�gdy�nie�od�ma�wiał�udzia�łu�w kon�cer�tach
cha�ry�ta�tyw�nych,�sam�po�ma�gał�ko�le�gom�bę�dą�cym�w chwi�lo�wych
ta�ra�pa�tach�fi�nan�so�wych�lub�ma�ją�cym�in�ne,�ży�cio�we�kło�po�ty.�To
zwy�kle�je�go�trąb�ka�to�wa�rzy�szy�ła�w ostat�niej�dro�dze�mu�zy�kom
jaz�zo�wym�i lu�dziom�kul�tu�ry.�Przez�wie�le�lat�był�cia�łem�i du�szą
klu�bu�jaz�zo�we�go�Ru�RA.�Tu�po�znał�swo�ją�żo�nę�Gra�ży�nę�i tu�prze�-
ży�wał�swo�je�„bliź�nia�cze�szczę�ście”.�Wcze�śniej�je�go�ze�spo�ły�„Jazz
Day�Or�che�stra”�i „Funk�Fac�to�ry”�zdo�by�wa�ły�w bar�wach�ACK�„Pa�-
ła�cyk”�czo�ło�we�miej�sca�na Fe�sti�wa�lu�„zło�ta�Tar�ka”�w War�sza�wie
(naj�lep�szy� ze�spół, 1980)� oraz� na Kon�kur�sie� „Jazz� Ju�niors”
w Kra�ko�wie�(II miej�sce, 1993).�Je�go�sztan�da�ro�wy�ze�spół�„Ne�stor
Band”�ist�nie�je�nie�ustan�nie�od 1984�r.�Ta�de�usz�współ�pra�co�wał
z wie�lo�ma�or�kie�stra�mi�jaz�zo�wy�mi,�na�grał�wie�le�płyt,�na�pi�sał�kil�-
ka�dzie�siąt�kom�po�zy�cji,�a na�wet�pro�wa�dził�umu�zy�kal�nia�ją�ce�za�-
ję�cia�z dzieć�mi�w przed�szko�lach�i szko�łach�pt.�„Dziadek�Bach”.
18�miesięcy�temu,�w ułam�ku�se�kun�dy,�ca�łą�je�go�ak�tyw�ność
prze�rwał�nie�szczę�śli�wy�wy�pa�dek.�Po�trą�co�ny�przez�pi�ja�ne�go�kie�-
row�cę�i wle�czo�ny�po bru�ku,�Ta�de�usz�upar�cie�wal�czył�o po�wrót
do zdro�wia.�Cze�ka�go�jesz�cze�nie�jed�na ope�ra�cja.�Po kil�ku�mie�-
sią�cach,�dzię�ki�życz�li�wo�ści�le�ka�rzy,�już�w szpi�ta�lu�mógł�się�gnąć
po trąb�kę.�Wcze�śniej�jed�nak�w zwal�cza�niu�bó�lu�i roz�pa�czy�po�-
ma�ga�ło�mu�kom�po�no�wa�nie�i wia�ra…�Efek�tem�je�go�upar�tej�i nie�-
usta�ją�cej�wal�ki�o zdro�wie�by�ło�na�gra�nie�pły�ty�za�ty�tu�ło�wa�nej
„Na�dzie�ja”.�Ty�tu�ły�za�war�tych�na niej�kom�po�zy�cji�od�zwier�cie�dla�-
ją�dro�gę�ja�ką�prze�szedł��–�od „Ra�do�ści”�z po�wro�tu�do ży�wych,
po�przez�wia�rę�i „Na�dzie�ję”�na wy�zdro�wie�nie,�aż�po ata�wi�stycz�-
ny�okrzyk�„Wró�ci�łem”!�Jest�też�na niej�miej�sce�na „Mi�łość”�oraz
na „Po�dzię�ko�wa�nie”� dla� wszyst�kich,� któ�rzy� mu� po�ma�ga�li.
Na szcze�gól�ną uwa�gę�za�słu�gu�ją�sło�wa�skie�ro�wa�ne�do ko�le�gów
mu�zy�ków�–�„Przy�ja�cie�le�dzię�ku�ję,�że�pa�mię�ta�li�ście�o mnie”.�Pły�-
tę�nie�zwy�kle�sta�ran�nie�wy�da�ła�Po�lo�nia�Re�cords.�Jest�w tym
wszyst�kim�coś�praw�dzi�wie�opty�mi�stycz�ne�go�i krze�pią�ce�go,�że
mo�że�my�spo�tkać�się�z Ta�de�uszem�Ne�sto�ro�wi�czem,�je�go�ro�dzi�-
ną,�przy�ja�ciół�mi�mu�zy�ka�mi�i z ludź�mi,�któ�rzy�mu�po�ma�ga�li,�by
wspól�nie�na�cie�szyć�się�NA�DzIE�Ją…����Krzysz�tof�Pi�lec�ki

20 mar ca, godz. 19.00 – CS IM PART, ul. Ma zo wiec ka 17

RO�bOT�hO�USE�
Pro�jekt�jest�efek�tem,�nie�zo�-
bo�wią�zu�ją�ce�go�mu�zy�ko�wa�-
nia� trzech� przy�ja�ciół.� Są
mul�tiin�stru�men�ta�li�sta�mi.
Każ�dy� z nich� gra� przy�naj�-
mniej�na trzech�in�stru�men�-
tach.� Ich� mu�zy�ka� jest
wy�pad�ko�wą,� nie� za�wsze
zbież�nych� pre�fe�ren�cji� mu�-
zycz�nych�oraz�czy�stej�przy�-
jem�no�ści�gra�nia�i two�rze�nia.
W dzia�łal�ność�pro�jek�tu�za�-
an�ga�żo�wa�ni� są:� Jul�cia
Kwiet�niew�ska,� Mi�ro�slav
z Po�la� i Fi�lip�Ko�zak.�Na�to�-
miast�za kla�wi�sza�mi�za�sia�da
zby�szek�Ty�czyń�ski.

17 marca, godz. 20.00
Falanster, ul. św. Antoniego 23

dŻEm KluBOWO
4 mar ca, godz. 19.00

Bilety: 45/50/60zł.
Eter, ul.Kazimierza Wlk 19

lECh�JA�NER�KA�
&�EASY�RI�dER

Dwie�wro�cław�skie�gwiaz�dy
na jed�nej�sce�nie�–�Ja�ner�ka
i Wo�dziń�ski.�łą�czy�ich�bar�-
dzo� wie�le:� obo�je� zbie�ra�ją
pa�miąt�ki�zwią�za�ne�z hi�sto�rią
Wro�cła�wia,�miesz�ka�li�w tej
sa�mej�oko�li�cy,�pró�by�mie�li
w tym� sa�mym� miej�scu
i w tym�sa�mym�cza�sie�wy�-
pły�nę�li� na sze�ro�kie� wo�dy
„rock�n� rol�la”�–� jak� to� się
sta�ło,� że� ni�gdy� ra�zem� nie
gra�li?�Na mu�zy�ce�obu� ze�-
spo�łów�wy�cho�wa�ło�się�kil�ka
po�ko�leń�fa�nów�i�mu�zy�ków.

22 mar ca, godz. 20.00
Bile ty: 35/40zł

li bi, ul. Grun waldz ka 67

STRA�ChY�NA lA�ChY�
For�ma�cja� po�wo�ła�na� przez
Gra�ba�ża�i Ko�za�ka�za�ło�ży�cie�-
li�Pi�dża�my�Por�no.�Pierw�szy
skład�uzu�peł�ni�li�ba�si�sta�lo
zna�ny� min� ze� współ�pra�cy
z ze�spo�łem� IN�RI,� Mił�ka
Mal�zahn� i Mi�cha�łem� Ja�-
casz�kiem�oraz�Ma�riusz�Na�-
le�pa�gi�ta�rzy�sta�ze�spo�łu�pod
nazwą:�Na Gó�rze.�

25 mar ca, godz. 20.00
Bi le ty: 39/45zł

Ali bi, ul. Grun waldz ka 67

mE�SA�JAh�JE�STEM�STąD
Pod�czas� koncertu� ar�ty�sta
po raz�pierw�szy�za�pre�zen�-
tu�je�ma�te�riał�ze�swo�jej�no�-
wej� pły�ty.�Al�bum� „Je�stem
Stąd”�uka�zał�się 15�lu�te�go
i bę�dzie� dru�gim� krąż�kiem
w so�lo�wej�ka�rie�rze�mu�zy�ka.
To�wa�rzy�szyć�mu�bę�dą�mu�-
zy�cy�z ze�spo�łu�Rid�dim�Ban�-
dits�oraz�za�pro�sze�ni�go�ście.

16 marca, godz. 20.00
Bilety: 20/25

ły kend, Pod wa le 37/38

bE�STER�QU�AR�TET�
22 mar ca, godz. 19.00
Bi le ty: 70/55/40/30zł

Sy na go ga, ul. Włod ko wi ca 7
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ChIld�AbU�SE�(USA)
STA�ER�(NOR�WE�GIA)
ChIlD�ABu�SE�–�po raz�trze�-
ci� w Pol�sce.� Pro�jekt� mu�-
zycz�ny�ba�si�sty�Tim'a Dahl'a.
Po�zo�sta�li� mu�zy�cy� to� Oran

Can�field�na per�ku�sji�oraz�Eric�lau�na key�bo�ar�dzie�i wo�ka�-
lu.�zagrają�naj�now�szy�ma�te�riał�z trze�ciej�pły�ty.
STA�ER�nor�we�skie�trio�gra�z po�mo�cą�ar�se�na�łu�ana�lo�go�-
wych�efek�tów,�na so�lid�ny�no�ise�-roc�ko�wy�fun�da�ment�na�-
no�szo�ne� są� pla�my� ma�sa�kro�wa�nych� fal� dźwię�ko�wych,
któ�re�brzmią�jak�roz�mo�wy�z wnę�trza�mro�wi�ska.�

16 marca, godz.  21.00. Bilet: 15 zł
CRK, ul. Ja giel loń czy ka 10d. Wro cław – Nad odrze

SzAN�TY�WE�WRO�CŁA�WIU 2012
XXIII�SPO�TKA�NIA�z PIO�SEN�Ką�żE�GlAR�SKą�I Mu�zy�Ką�FOlK
1 mar ca, godz. 19.00  WRO�CłAW�ŚPIE�WA

Klub Mu zycz ny ły kend, Pod wa le 37/38

2 mar ca, godz. 19.00  NIE�SPRzE�DA�WAJ�CIE�SWyCh�MA�-
RzEń�– wspo�mnie�nie�Ir�ka�„Mes�sa�li�ny”�Wój�cic�kie�go
3 mar ca, godz. 12.00  SzAN�Ty�DlA�DzIE�CI�Szan�tecz�ko�wy
Oce�an�Ma�rzeń – re�ży�se�ria�i pro�wa�dze�nie�Mi�ro�sław�„Ko�val”
Ko�wa�lew�ski�z ze�spo�łem�zej�man�&�Gar�kum�pel
3 mar ca, godz. 15.00  SzAN�Ty�KlA�SyCz�NE
3 mar ca, godz. 20.00 KON�CERT�NOC�Ny

Sto łów ka Po li tech ni ki, Wy brze że Wy spiań skie go 27

4 marca, godz. 12.00 PRzE�Słu�ChA�NIA�KON�KuR�SO�WE
Klub Mu zycz ny ły kend, Pod wa le 37/38

4 marca, godz. 17.00 BAR�DO�WIE�Ku�BRy�Ku
Sto łów ka Po li tech ni ki, Wy brze że Wy spiań skie go 27

TChE�KA
MA�Nu�El�lO�PES�AN�DRA�DE
uro�dził�się�na wy�spie�San�tia�-
go,�bę�dą�cej�czę�ścią�Re�pu�bli�-
ki� zie�lo�ne�go� Przy�ląd�ka.� Był
przed�ostat�nim� dziec�kiem
w du�żej�ro�dzi�nie,�w któ�rej�mu�zy�ka�by�ła�głów�nym�źró�dłem
utrzy�ma�nia.�Tche�ka�uczył�się�gry�na gi�ta�rze�pod przy�mu�-
sem�w wie�ku�ośmiu�lat,�a w wie�ku�dzie�wię�ciu�grał�już�w ro�-
dzin�nym� ze�spo�le� pro�wa�dzo�nym� twar�dą� rę�ką� je�go� oj�ca.
Al�bum�Nu�Mon�da�(2005),�wy�niósł�go�na wy�ży�ny�world�mu�-
sic�i spo�wo�do�wał,�że�zo�stał�okrzyk�nię�ty�mu�zycz�nym�am�ba�-
sa�do�rem�Wysp�zie�lo�ne�go�Przy�ląd�ka.�Bi�le�ty: 100/75/50/35zł

31 mar ca, godz. 20.00, Sy na go ga, ul. Włod ko wi ca 7

dUb�INC.
Ostat�nie�wy�daw�nic�two�Dub
Inc.�to�bar�dzo�wy�so�ko�oce�-
nia�ny�al�bum�„hors�Con�tro�-
le”�(2010),�z któ�rym�do�tar�li
już�do Afry�ki,�uSA,�na Ja�-
maj�kę.�Obec�ne�w ich�mu�zy�ce�pół�noc�no�afry�kań�skie�wpły�-
wy,� na tej� pły�cie� pod�kre�śla� rów�nież� obec�ność� Ka�te�ba
yaci�ne,�po�pu�lar�ne�go�al�gier�skie�go�pi�sa�rza�oraz�wo�ka�li�sty
le�gen�dar�nej�for�ma�cji�Gna�wa�Dif�fu�sion.�Bi�le�ty: 39/45/50zł

30 mar ca, godz. 20.00 – Klub Ali bi, ul. Grun waldz ka 67

AlEX�RE�NART
Je�go� mu�zy�ka� to� sub�tel�na
mie�szan�ka� pio�sen�ki� fran�cu�-
skiej,� ra�pu,�ma�no�uche,� rag�-
gae� i� so�ulu.� To� świe�ży
po�wiew� w� mu�zy�ce� fran�cu�-

skiej.�Artysta�występuje�z�zespołem�w�składzie:�Germain
Guyot�–�piano;�Gaetan�Gaboudy�-�gitara;�Arnaud�Dussiau�-
perkusja;�Anthony�Billaud�-�kontrabas

6 mar ca, godz. 20.00. Bi le ty: 35/40/20/25zł
Klub Mu zycz ny ły kend, Pod wa le 37/38

ChIlD�ABu�SE

FISz�EmA�dE zWIE�Rzę�BEz�NO�GI
Mi�ja� wła�śnie 10� lat� od cza�su� wy�da�nia� pły�ty� „Po�le�pio�ne
dźwię�ki”,� dla�te�go�dum�nie�mia�nu�ją� się� „mi�strza�mi� sta�rej
szko�ły”�i pre�zen�tu�ją�no�wy�ma�te�riał.�Prze�ste�ro�wa�ny�rap�pod�-
bi�ty�moc�nym�ryt�mem�nie�brzmiał�tak�do�bit�nie�od cza�sów
„Check�your�he�ad”�Be�astie�Boys,�do twór�czo�ści�któ�rych�fa�-
ni�znaj�dą�na�wią�za�nia.�Bra�cia�na�dal�uważ�nie�po�szu�ku�ją�no�-
wych�brzmień�– na no�wym�al�bu�mie�zna�la�zło�się�też�miej�sce
dla�wy�cie�czek�w stro�nę�elek�tro�ni�ki�i du�bu.

2 mar ca, godz. 20.00. Bi le ty: 38/45zł

WSRh SzKOłA�WyRzuTKóW
4 mar ca, godz. 20.00. Bi le ty: 20/25zł

Klub Ali bi, ul. Grun waldz ka 67

RAp�mE�EThINK�VO�lu�ME 3
Mo le sta, ło na & The Pimps Ten Typ Mes

uhA�VE�2ThINK�za�prosił�czo�łów�kę�pol�skiej�sce�ny�ra�po�wej.
Ar�ty�stów,�któ�rych�wpływ�na pol�ską�mu�zy�kę�jest�ogrom�ny,
któ�rzy�swo�ją�nie�ba�nal�ną�twór�czo�ścią�zdo�by�li�so�bie�wie�lu
od�da�nych�fa�nów�i wy�zna�czy�li�dro�gę�wie�lu�ar�ty�stom,�obec�-
nym�dziś�na sce�nie.�W ra�mach�after�par�ty�za�gra�re�pre�zen�-
tant�obo�zu�Al�ko�po�li�ga�mia.�com�–�DJ�hub�son.

15 mar ca, Klub Ali bi, ul. Grun waldz ka 67
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DLA KO BIET, O KO BIE TACH, PRZEZ KO BIE TY...
Ce�lem�te�go�spo�tka�nia�jest�stwo�rze�nie�prze�strze�ni�dla�ko�-
biet,�oka�zji�do dia�lo�gu,�wy�mie�nie�nia�opi�nii,� spoj�rze�nia
na ko�bie�tę�i ko�bie�cość�przez�pry�zmat�jej�do�świad�czeń.
W pro�gra�mie:�ko�bie�ce�roz�mo�wy�i pa�nel�dys�ku�syj�ny.�Go�-
ście:�Ali�cja�Ja�nosz�–�wo�ka�list�ka,�Mo�ni�ka�Ro�stec�ka�-Ko�mo�-
row�ska�–�ak�tor�ka,�Iza�Mo�czar�na�-Pa�siek�–�fo�to�graf�ka.
Pre�zen�ta�cja�Mo�ni�Worsz�ty�no�wicz�„Ko�bie�ta�w po�szu�ki�wa�-
niu�du�szy”�–�ar�che�ty�po�we�sym�bo�le�ko�bie�co�ści
„Moc�Dźwię�ku”�–�kon�cert�Jo�an�ny�Fi�las,�(w tle�sli�de�show
ko�bie�cych�ob�ra�zów�Mo�ni�Worsz�ty�no�wicz�z cy�klu)�mu�zy�-
ka�i śpiew�in�tu�icyj�ny�przy dźwię�kach�drum�li,�har�fy�ust�nej,
bęb�na sza�mań�skie�go,�mis�ty�be�tań�skich,�ka�lim�by).

9 mar ca, godz. 19.00. Wstep wol ny!
Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5

lITTlE�dRAGON
Tą�szwedz�ką�for�ma�cją,�do�-
wo�dzi�ob�da�rzo�na�nie�po�wta�-
rzal�ną�bar�wą�gło�su�yuki�mi
Na�ga�no.�Wy�stą�pą�z cy�klu:
Ci�ty�So�unds.

11 marca, godz.19.00, Eter, ul. Kazimierza Wlk 19

mA�RzEC�W SA�lO�NIE�Em�pIK�RE�NO�mA
WRO�CłAW,�ul.�ŚWID�NIC�KA 40

MI�lO�OPA�–�7 mar ca, godz. 18.00 
Po�wsta�ły�we�Wro�cła�wiu�ze�spół�Mi�lo�opa,�promują�swo�ją
trze�cią�pły�tę�no�szą�cą�na�zwę�„Opti�ca”.�
WET�FIN�GERS�–�10 mar ca, godz. 18.00
Ist�nie�ją�cy�od 2005�ro�ku�du�et�DJ�-ów,�opo�wie�dzą�o naj�-
now�szej�pro�duk�cji�„Club�bing,�Dan�cing�&�Ro�man�cing”.
VA�DER�–�14 mar ca, godz. 15.30
Va�der,�je�den�z naj�słyn�niej�szych�pol�skich�ze�spo�łów�me�ta�-
lo�wych,�ru�sza�w tra�sę�kon�cer�to�wą�po Pol�sce.�Pod�czas
spo�tka�nia�ujaw�nią�swo�je�pla�ny�kon�cer�to�we.�
l.u.C.�–�16 mar ca, godz. 18.00
„Pla�net l.u.C.�–�Ko�smo�stu�mo�stów”�l.u.C.�opo�wie�o no�-
wej�pły�cie�i per�for�mer�cach�w�tra�sie�kon�cer�to�wej.
MAR�CIN�OGDOW�SKI�–�31 mar ca, godz. 17.30 
Ko�re�spon�dent� wo�jen�ny,� pro�muje� książ�kę� pod ty�tu�łem
„Afga�ni�stan.�pl.�Al�fa�bet�pol�skiej�mi�sji”.
FI�NAł IV EDy�CJI�WRO�CłAW�SKIE�GO�KON�KuR�Su
FO�TO�GRA�FICz�NE�GO�FOT�-ON�–�24 mar ca, godz. 16.00

mA�RIIA�GU�RA�IE�VSKA
ETh�NO�JAzz�SyN�ThE�SIS
łą�czy�w swo�im�re�per�tu�arze
tra�dy�cję�fol�ku,�im�pro�wi�za�cyj�-
ność�jaz�zu�i ostre�gi�ta�ro�we
brzmie�nie�roc�ka.�W skład�ze�-
spo�łu�wcho�dzą�in�stru�men�ta�li�ści�mło�de�go�po�ko�le�nia�pol�skiej
sce�ny� jaz�zo�wej:�Se�ba�stian�Kuch�czyń�ski per�ku�sja,�Mi�chał
Kap�czuk�kon�tra�bas�oraz�Ma�te�usz�Szczyp�ka�gi�ta�ra�elek�trycz�-
na.�ukra�iń�ska�wo�ka�list�ka,�peł�na tem�pe�ra�men�tu�i ta�jem�ni�czo�-
ści�sta�no�wi�o ory�gi�nal�no�ści�te�go�pro�jek�tu.

15 mar ca, godz. 20.00. Bi le ty: 20/25zł
Klub Mu zycz ny ły kend, Pod wa le 37/38

CAN�dY�dUl�FER
Sak�so�fo�nist�ka�al�to�wa�z ho�-
lan�dii.�Jest�cór�ką�słynnego
ho�len�der�skie�go� jazz�ma�na,
sak�so�fo�ni�sty�–�hans�Dul�fe�-
ra.�Jej�przy�go�da�z sak�so�fo�-
nem� roz�po�czę�ła� się� w wie�ku 6� lat.� Jej� naj�więk�szym
mi�strzem�po�zo�sta�je,�obok�oj�ca,�Mi�les�Da�vis.

9 mar ca, godz. 19.00. Bi le ty: 150/120/90/70/50zł
Or bi ta, ul. Wej he row ska 34

JES�SIE�EVANS
BERlIńSKI�uNDERGROuND
za�czy�na�ła� swą� mu�zycz�ną
ka�rie�rę�w�pun�ko�wo�-ga�ra�żo�-
wo�-go�tyc�kiej�żeń�skiej�gru�pie
Sub�to�nix.�Póź�niej�po�wo�ła�ła
do�ży�cia�trio�Va�ni�shing.�Po�prze�no�si�nach�do�Ber�li�na�i�roz�-
wią�za�niu�Va�ni�shing�Evans�pod�ję�ła�współ�pra�cę�z�Bet�ti�ną�Ko�-
ster� –� Au�to�ne�rvo�us� i wy�da�ły� al�bum.� Osta�tecz�nie� Evans
za�czę�ła�wy�stę�po�wać�pod�wła�snym�na�zwi�skiem,�a�do�współ�-
pra�cy�za�pro�si�ła�per�ku�si�stę�To�by’ego�Dam�mi�ta.�

9 mar ca, godz. 21.00. Bi le ty: 35/45zł
Klub Mu zycz ny ły kend, Pod wa le 37/38

plA�NET l.U.C�KO�SMO�STu�MO�STóW�TO�uR 2012
Koncert� roz�pocz�nie� ogól�no�pol�skie� to�urnée� po�Polsce.
6-oso�bo�wy�skład�mu�zycz�ny�za�pre�zen�tu�je�naj�now�szy�pro�-
gram�przy wy�ko�rzy�sta�niu�ży�wych�in�stru�men�tów.�Ma�te�riał
z no�we�go�al�bu�mu�róż�ni�się�od po�przed�nich�do�ko�nań�Pla�-
net l.u.C.�Tym�ra�zem�ar�ty�sta�po�sta�wił�na mu�zy�kę�bar�dziej
ta�necz�ną,�ba�so�wą,�miej�sca�mi�na�wią�zu�ją�cą�wręcz�do ryt�-
mów�re�ag�ge.�Wy�stę�pom�li�ve�to�wa�rzy�szyć�bę�dą�nie�zwy�-
kle�ory�gi�nal�ne,� spe�cjal�nie�przy�go�to�wa�ne� „ko�mik�so�we”
wi�zu�ali�za�cje�na�wią�zu�ją�ce�w pro�stej�li�nii�do war�stwy�tek�-
sto�wej�i kli�ma�tu�pły�ty�Ko�smo�stu�mo�stów.�Ich�au�to�rem�jest
uta�len�to�wa�ny�ry�sow�nik�Grze�gorz�Przy�byś.�Ry�sun�ki�wraz
z mu�zy�ką�bę�dą�two�rzyć�je�den�z pierw�szych�w Pol�sce�ko�-
mik�so�wych�spek�ta�kli�mu�zycz�nych.

Kon cert pre mie ro wy 17 mar ca, godz. 19.00
CK Ago ra, ul. Serbska 5A

GRA�ŻY�NA�AU�GU�śCIK��I pAU�lIN�hO�GAR�CIA
Kon�cert�pro�mo�cyj�ny�naj�now�szej�pły�ty�pol�sko�-bra�zy�lij�skie�-
go�du�etu.�To�już�trze�cia�ich�wspól�na�pły�ta.�zna�la�zły�się
na niej�pio�sen�ki�ze�spo�łu�The�Be�atles,�w nie�zwy�kłych,�la�ty�-
no�skich�aran�ża�cjach�– na gi�ta�rę�i dwa�gło�sy.�

5 mar ca, godz. 19.00. Bilety: 100/75/50/35zł
Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

IRA 25�lAT�zE�SPO�łu
ze�spół�przy�go�to�wał�na�koncerty�swo�je�naj�więk�sze�hi�ty
w no�wych,�za�ska�ku�ją�cych,�aran�ża�cjach.�
9 mar ca, g. 20.00. Bi le ty: 30/35zł. Ali bi, ul. Grun waldz ka 67
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SKAR�bY�mU�zEUm�KSIĄ�ŻĄT�lU�bO�mIR�SKICh
Wy�KłAD�W OPAR�CIu�O zBIO�Ry�OSSO�lI�NEuM

Wy�kład�poprowadzi�Al�do�na�Fą�fa�ra.�za�pre�zen�to�wa�ne�zo�-
sta�ną�naj�cen�niej�sze,�naj�star�sze,�uni�ka�to�we�za�byt�ki,�któ�re
znaj�du�ją�się�obec�nie�w zbio�rach�Mu�zeum.�Wśród�nich�po�-
dzi�wiać�moż�na ry�sun�ki� i gra�fi�ki�Rem�brand�ta,�an�tycz�ne
mo�ne�ty,� pięk�ne�mi�nia�tu�ry� por�tre�to�we,�mo�ne�ty� pol�skie
od XI wieku�po współ�cze�sność,�naj�star�sze�pol�skie�bank�-
no�ty�z cza�sów�po�wsta�nia�ko�ściusz�kow�skie�go,�eks�li�bri�sy
bi�sku�pa� wro�cław�skie�go� An�dre�asa� Je�ri�na z XVI wieku,
szki�ce�i ry�sun�ki�pol�skich�ar�ty�stów.

6 marca, godz. 13.00, Osso li neum, ul. Szew ska 37
hol, par te r, wej ście od Za uł ka Osso liń skich. Wstęp wolny!

WSzECh�NI�CA�WIE�dzY�O WRO�CŁA�WIU�
To�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�wia�oraz�Dol�no�ślą�ska�Bi�-
blio�te�ka�Pu�blicz�na im.�Ta�de�usza�Mi�kul�skie�go�we�Wro�cła�-
wiu�za�pra�sza�ją�na ko�lej�ne�spo�tka�nie�pt.�Wro�cła�wian�ka
Edy�ta�Ste�in.�Pre�lek�cję�wy�gło�si�mgr�Da�nu�ta�Mro�zow�ska,
ku�stosz�Do�mu�Edy�ty�Ste�in.
13 marca, godz. 17.00 w sie dzi bie Bi blio te ki, Ry nek 58, III p.

Am�bA�SA�dOR�NO�WEJ�EU�RO�pY
I edycja Kon kursu o na gro dę:

„No wej Eu ro py Wschod niej” i „New Eastern Eu ro pe”
uro�czy�stość�d�by�wać�się�bę�dzie�co�ro�ku,�na prze�mian�we
Wro�cła�wiu�i w Gdań�sku.�Ce�lem�kon�kur�su�jest�pro�mo�cja
naj�bar�dziej�war�to�śio�wych�ksią�żek�o te�ma�ty�ce�w�schod�niej,
wy�da�nych�po raz�pierw�szy�w Pol�sce,�za�rów�no�pol�skich,
jak�i ob�co�ję�zycz�nych�au�to�rów.�Ju�ry:�(Jo�lan�ta�Dar�czew�ska,
Ba�sil�Ker�ski,�Eu�ge�niusz�Tka�czy�szyn�-Dyc�ki)�do pierw�szej
edy�cji�na�gro�dy�za�kwa�li�fi�ko�wa�ło�aż 28�ksią�żek.
zapraszamy�na�uro�czy�stość�wrę�cze�nia�nagrody.
8 mar ca, godz. 19.00, Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem, Ry nek 6

XV dOl�NO�ślĄ�SKI�TUR�NIE�J�SŁO�WA
KON�CERT�lAu�RE�ATóW�pt.�KTó�Ry�SKRzyW�DzI�łEŚ

W pro�gra�mie:�KON�CERT�ChO�PI�NOW�SKI�w wykonaniu
Paw�ła�KRzySz�TOF�Czy�KA�oraz�Mo�no�dram�wg�h.�Sien�-
kie�wi�cza�SA�ChEM,�wyk.�Mo�ni�ki�BOl�ly�i�roz�da�nie�na�gród.
zaprasza:�Stowarzyszenie�Twórców�i�Animatorów�Kultury.
Pa�tro�nat�ho�no�ro�wy:�Mar�sza�łek�Wo�je�wódz�twa�Dol�no�ślą�skie�go.
23 mar ca, godz. 10.00 – MDK im. Ko per ni ka, ul. Koł łą ta ja 20

AlFREd�KAmpA�Wieczór�autorski
CzłO�WIEK�–�zA�WSzE I NI�GDy

W cza�sach� stu�denc�kich� tan�-
cerz�w ze�spo�le� tań�ca�no�wo�-
cze�sne�go,�ak�tor�w stu�denc�kim
Te�atrze�li�te�rac�kim�STyl,�któ�-
ry�po zwy�cię�stwie�w Ogól�no�-
pol�skim� Fe�sti�wa�lu� Te�atrów

Stu�denc�kich�(Bia�ły�stok 74,�spek�takl�Kat),�ini�cjo�wał�dwo�ma
przed�sta�wie�nia�mi�na de�skach�Te�atru�Pol�skie�go�we�Wro�cła�-
wiu�–�spek�takl�Kan�ta�ta�pa�te�tycz�na na Wil�hel�ma�i Ka�ta�ry�nia�-
rza�–�Fe�sti�wal�Świa�to�we�go�Te�atru�Otwar�te�go�(X 1975).�ży�cie
za�wo�do�we�wspól�nie�z żo�ną�Gra�ży�ną�(zmar�łą�na�gle)�po�świę�-
cił�pra�cy�na�uczy�ciel�skiej�i dzia�ła�niom�wo�lon�ta�riac�kim,�m.in.
w har�cer�stwie.�Wraz�ze�swo�ją XV dru�ży�ną�Ka�my�ki�brał�udział
w Świa�to�wym�zlo�cie�har�cer�stwa�Pol�skie�go�ze�grze 96.
Na eme�ry�tu�rze�po�wró�cił�do pi�sa�nia,�od 2008�r.�pu�bli�ku�je
w In�ter�ne�cie�na wła�snym�blo�gu� i w por�ta�lach� li�te�rac�kich
(nick�al�free).�uczest�nik�warsz�ta�tów�li�te�rac�kich�w Sa�lo�ni�ku
Trzech�Muz.�lau�re�at I miej�sca�w kon�kur�sie�li�te�rac�kim�„O łu�-
kow�ski� Amo�nit”� za pro�zę� po�etyc�ką�Wę�drów�ka� (X 2010)
i III miej�sca�w Kon�kur�sie�Wa�len�tyn�ko�wym�na Naj�pięk�niej�szy
Wiersz�Mi�ło�sny.�Współ�pra�ca�z po�eta�mi�Sa�lo�ni�ku�Trzech�Muz
za�owo�co�wa�ła�de�biu�tanc�kim�to�mi�kiem�Czło�wiek�–�wszyst�ko
i nic�(IV 2011).�Je�go�kon�ty�nu�acją�jest�ko�lej�na książ�ka�po�-
etyc�ka�pt. Czło�wiek�–�za�wsze�i ni�gdy,�któ�rą�au�tor�bę�dzie�pro�-
mo�wał�pod�czas�wie�czo�ru.

19 marca, godz. 18.00
SA LO NI KO WE WARSZ TA TY LI TE RAC KIE

12 i 26 marca, g. 18.00, Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

dzIE�WIĄ�TA�WSChOd�NIA�SzKO�ŁA�zI�mO�WA
za�pra�sza�ją:�Ko�le�gium�Eu�ro�py�Wschod�niej�im.�Ja�na No�-
wa�ka�-Je�zio�rań�skie�go�we�Wro�cła�wiu� i Stu�dium�Eu�ro�py
Wschod�niej�uW.�wy�kła�dy�otwar�te.
1 mar ca, godz. 15.00 –�Jan�An�drzej�Dą�BROW�SKI�–�KEW
–�ja�ko�przy�kład�in�sty�tu�cji�dy�plo�ma�cji�spo�łecz�nej

1-10 mar ca br. Sta ra Ple ba nia, plac Bpa Nan kie ra 17
Wstęp wol ny! www.kew.org.pl 

AU SCHWITZ PRZED SĄ DEM
DOKUMENYTACJA

Her mann Lang be in
Mię�dzy 20�grud�nia 1963�ro�-
ku�a 20�sierp�nia 1965�r.�we
Frank�fur�cie�nad Me�nem�od�-
był�się�pro�ces�człon�ków�za�-
ło�gi� obo�zu� Au�schwitz.
Pro�to�ko�ły� z prze�słu�chań
zmu�sza�ją,�w du�żo�więk�szym
stop�niu�niż�ja�ka�kol�wiek�pró�-
ba�na�uko�we�go�opra�co�wa�nia,
do za�sta�no�wie�nia�się�nad py�-
ta�niem,�dla�cze�go�Au�schwitz
był�w ogó�le�moż�li�wy.
Ilość�stron: 756
Wy daw ca: Via�No�va
In�sty�tut� Pa�mię�ci� Na�ro�do�-
wej,� Pań�stwo�we� Mu�zeum
Au�schwitz�-Bir�ke�nau

WĘ DRóW KI PO DOL NYM
ŚLĄ SKU I JE GO STO LI CY

Woj ciech Chą dzyń ski
Ostat�nia� czę�ści� try�lo�gii.
Po „Wro�cła�wiu,�ja�kie�go�nie
zna�cie”�i „Wro�cław�skich�wę�-
drów�kach� przez� stu�le�cia”
spójrz�my� na na�sze� mia�sto
oraz�ca�ły�prze�bo�ga�ty�hi�sto�-
rycz�nie� i kul�tu�ro�wo�re�gion.
Wul�kan� na Ślę�ży,� Fran�ken�-
ste�in� w ząb�ko�wi�cach,� naj�-
więk�sze�or�ga�ny�na świe�cie,
Ślą�zak,�któ�ry�ura�to�wał�ce�sa�-
rza,� słoń� i mu�mia� w re�ne�-
san�so�wym�Wro�cła�wiu�–� to
niektóre�te�ma�ty�opo�wia�dań,
któ�re�znaj�dzie�cie�w�książ�ce.
Ilość�stron: 320

VIA NO VA
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VVLLAA  DDII  MMIIRR  MMAA  LLAA  KKHHOOVV  nnaa rryy  ssuunn  kkaacchh  GGeerr  ddyy  SSaa  llii  ggeerr
25 mar ca – 6 kwiet nia,
Ga le ria pod Pla fo nem
Wie deń ska ar tyst ka Ger da Sa -
li ger, za fa scy no wa na po sta cią
słyn ne go tan ce rza Vla di mi ra
Ma la kho va, po świę ci ła mu cykl
ry sun ków, któ re zo sta ną za pre -
zen to wa ne w Ga le rii pod Pla fo -
nem. Ku ra to rem wy sta wy jest
kry tyk mu zycz ny, au tor książ ki
o Ma la kho vie, Jan Sta ni sław
Wit kie wicz. Eks po zy cja zo sta -
ła zor ga ni zo wa na przez Al lian -
ce Française w ra mach Dni
Kra jów Fran cu sko ję zycz nych
(17 III – 15 IV).  Wer ni saż,
uświet nio ny obec no ścią tan ce -
rza, od bę dzie się 25 mar ca,
o godz. 16.00. Wstęp wol ny!

IIXX  SSPPAACCEERR  LLIITTEERRAACCKKII
Spacer śladami sławnych wrocławianek, m.in. ostatniej Piastówny - Księżnej
Karoliny, pierwszej wrocławskiej studentki Clary Haber, pierwszej czeskiej
nauczycielki Bohuslavy Rajskiej i innych. 15 marca, godz. 16.00, zbiórka w holu

WWIIEE  CCZZÓÓRR  AAUU  TTOORR  SSKKII
MMII  CCHHAA  ŁŁAA  WWIITT  KKOOWW  SSKKEE  GGOO
Spo tka nie ze zna nym pi sa rzem, au to rem, m.in. 
„Lu bie wa”, „Barba ry Ra dzi wił łów ny z Ja worz na Szcza -
ko wej”, „Drwa la”, po pro wa dzi pisarka, re dak tor ka
mie sięcz ni ka „Od ra”, Mar ta Mi zu ro. 
Ame ri can Cor ner, II pię tro. 23 mar ca, godz. 18.30

fot. Wikimedia Commons

„„TTOO  MMYY ””  
WWYY  SSTTAA  WWAA  JJUU  BBII  LLEE  UUSSZZOO  WWAA
2-21 mar ca, Ga le ria pod Pla fo nem
Ju bi le uszo wa wy sta wa prac człon ków Ko ła Pla -
stycz ne go Dzier żo niow skie go Ośrod ka Kul tu -
ry, któ re ob cho dzi w tym ro ku 50-le cie
ist nie nia. Opie ku nem Ko ła jest wrocławski
artysta plastyk Je rzy Ja no wicz, któ ry wy brał
pra ce do eks po zy cji. Na wer ni saż za pra sza my
2 mar ca, o godz. 17.30. Wstęp wol ny!

3 mar ca, godz. 11.00
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
WWAARRSSZZ  TTAATT  –– „„MMOO  SSTTYY””
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

5 mar ca, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
OO LLĘĘ  KKAACCHH  UU DDZZIIEE  CCII
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

5 mar ca, godz. 11.00
DKK dla Se nio rów
LLII  SSTTYY  MMAA  RRIIII  DDĄĄ  BBRROOWW  SSKKIIEEJJ  
II  JJEE  RRZZEE  GGOO  SSTTEEMM  PPOOWW  SSKKIIEE  GGOO
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro

5 mar ca, godz. 11.00
Tur niej dla li ce ali stów
ZZOOOOMM  IINN  AAMMEE  RRII  CCAA
Ame ri can Cor ner, II pię tro

8 mar ca, godz. 13.00
GGEEOO  RR  GGIIAA  OO''KKEE  EEFF  FFEE
Pokaz multimedialny i dyskusja
Ame ri can Cor ner, II pię tro

14 mar ca, godz. 16.30
Spo tka nie z pe da go gi ki za ba wy
PPRRAA  CCOOWW  NNIIAA  „„RREE  WWEE  LLAA  CCJJAA””
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

14 mar ca, godz. 16.00
Aka de mia Ki no ma nia ka
FFIILLMM  LLII  BBAAŃŃ  SSKKII  –– „„KKAARR  MMEELL””
Czy tel nia, II pię tro

16 mar ca, godz. 11.00
SSAA  IINNTT  PPAA  TTRRIICCKK''SS  DDAAYY
Ame ri can Cor ner, II pię tro

21 mar ca, godz. 16.00
Aka de mia Zdro we go Se nio ra
SSPPOOTTKKAANNIIEE  ZZ  GGIINNEEKKOOLLOOGGIIEEMM
Czytelnia, II pię tro

22 mar ca, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
HHAAUU,,  CCZZYY  KKOOTT  TTAAKK  UUMMIIAAŁŁ??
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 

23 mar ca, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
OOKKOO  WW OOKKOO  ZZ ZZIIEE  LLOO  NNYYMM
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
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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
4.03, g. 10.00 Spa�cer�po Wro�cła�wiu;�spo�tka�nie�przy po�-
mni�ku�hr.�A.�Fre�dry; 7.03, g. 15.00 zdo�by�wa�my�od�zna�kę:
Tu�ry�sta�Mi�ło�śni�k�W�rocławia –�pom.�A.�Fre�dry; 8.03, g. 15.30
Spo�tka�nie� klu�bo�we� w ka�mie�nicz�ce� Mał�go�sia� (Od�rzań�-
ska 39); 17.03, g. 7.30 uraz�–�Świ�nia�ry�(wę�drów�ka�szl.�B.
Tu�ro�nia); 18.03, g. 7.00 (Dw.�PKS)�*:�Ślę�ża; 21.03, g. 15.00
Pierw�szy�Dzień�Wio�sny�Ogród�Bo�ta�nicz�ny; 24.03, g. 7.00 *:
Ce�ska�Ska�li�ce�–�Ba�bi�ci�ni�udo�li�(Cze�chy). 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;�wy�jaz�dy�z pl�So�li�dar�no�ści.

mARzEC�z�UNIVERSYTETEm�śWIATA
STARY RATUSZ, Rynek 1, 10 marca, godz. 11.15
DzIEJE�WROCłAWSKIEGO�RATuSzA�(6-12 lat)
MUZEUM ARCHITEKTURY, ul. Bernardyńska 5
3 marca (sobota), godz. 11.00,�12.30�(3-5�lat)
NA�BuDOWIE�W�zWIERząTKOWIE
31 marca (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5�lat)
WIElKANOCNy�KOSzyCzEK
PAłAC KRóLEWSKI, ul. Kazimierza Wielkiego 35
3 marca (sobota), godz. 11.15 (6-12�lat)
EKSPERyMENTy�NA�PIęć�zMySłOW
10 marca (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5�lat)
Rezerwacja:�tel.�511�132�287;�1�godz.�10�zł/dziecko�+�5�zł

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 MARCU 2012: MA�lAR�STWO�–�4
mar ca; KO�lEK�CJO�NER�STWO – 11mar ca; KOM�Pu�TER
– 18 mar ca; Cu�DzO�zIEM�Cy – 25 mar ca
roz mow ki -pol sko -cze skie.pl; ce ska te le vi ze.cz/hra ni ce do ko ran

KRE�TA�W KRA�INIE�MI�TyCz�NE�GO�KRó�lA�MI�NO�SA
Po�dróż�do świa�ta�sta�ro�żyt�ne�go,�okra�szo�ne�go�wspa�nia�łą
przy�ro�dą�oraz�kul�tu�rą.�Au�tor�uka�zu�je�zna�ne�i mniej�zna�ne
miej�sca�Kre�ty,�za�wra�ca�jąc�uwa�gę�na zróż�ni�co�wa�ne�śro�do�-
wi�sko�przy�rod�ni�cze�oraz�kul�tu�ro�we.�Pre�le�gent�dr�Ja�nusz
Lach��pra�cow�nik�na�uko�wy�uni�wer�sy�te�tu�Wrocław�skie�go.

14 marca, godz. 18.00 
Klub Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go, ul. Pret fi cza 24

KUl�TU�RA I pSY�ChE�WyKłAD
Wie�lu�z nas�jest�za�fa�scy�no�wa�nych�eg�zo�ty�ką,�od�mien�no�-
ścią�kul�tu�ro�wą,�ale�czy�ją�ro�zu�mie�my�i czy�je�ste�śmy�przy�-
go�to�wa�ni�na spo�tka�nia�z ludź�mi�z bliż�szych�i dal�szych
za�kąt�ków�na�sze�go�glo�bu?�O psy�cho�lo�gicz�nym�po�dej�ściu
do róż�nic�mię�dzy�kul�tu�ro�wych�w men�tal�no�ści�i za�cho�wa�-
niu� lu�dzi� opo�wie� dr� Da�nu�ta� Bo�cheń�ska� –� spe�cja�list�ka
w dzie�dzi�nie�psy�cho�lo�gii�spo�łecz�nej�i mię�dzy�kul�tu�ro�wej.

29 mar ca, godz. 18.30, CK Zamek, pl. Świę to jań ski 1

WARSzTATY�pISANKARSKIE
z�udziałem�artystek�rękodzieła�ludowego,�które�pokażą
jak�zdobić�pisanki�metodą�rytowniczą�i�batikową.

26 mar ca, godz. 16.00 – MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

OTWAR�TY�UNI�WER�SY�TET�pO�SzU�KI�WAŃ
In sty tut Gro tow skie go, Ry nek -Ra tusz 27, tel. 71 344 53 20
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�–�prof.� dr�hab.�Mał�go�rza�ta�ley�ko
Hel�le�rau�–�la�bo�ra�to�rium�ryt�mu

19 mar ca, godz. 17.00 – wy kła dy. Wstęp wol ny!
Kurs�wio�dą�cy���Kul�Tu�Ry�PRzED�STA�WIEń�–�PRzED�STA�-
WIE�NIA�Kul�TuR:�IN�DIE�–�Ku�ći�pu�di –pre�zen�ta�cja�i warsz�-
ta�ty.�Pro�wa�dzą�ca:�Chi�tran�gee�up�pa�mah

23 mar ca, godz. 19.00 – Po kaz tań ca ku ći pu di
Wstęp wol ny za wcze śniej szą re zer wa cją!

Te�atr�świą�tyn�ny�KU�Di�JAT�TAM dr�hab.�Bo�że�na Śliw�czyń�ska�
30 mar ca, godz. 17.00 – wy kład. Wstęp wol ny!

Wy�KłAD�MI�STRzOW�SKI�Mię�dzy�na�ro�do�wy�Dzień�Te�atru
prof.�Ja�na Pilátová�–�Anam�ne�za „Świę�ta

27 mar ca, 19.00 – wy kład. Wstęp wol ny!

KIE DYŚ BUTŌ BY łO PRZY NA LEŻ NE KO BIE TOM
Spo�tka�nie�z Ire�ną�li�piń�ską�tan�cer�ką,�cho�re�ograf�ką�i fo�to�-
graf�ką.�ukoń�czy�ła�po�lo�ni�sty�kę�i kul�tu�ro�znaw�stwo�na uW.
Warsz�tat�ta�necz�ny�zdo�by�wa�ła�ucząc�się�u wie�lu�wy�bit�nych
tan�ce�rzy�butō i cho�re�ogra�fów�tań�ca�współ�cze�sne�go.

14 mar ca, godz. 18.00 – spo tka nie. Wstęp wol ny!

FAlANSTER
KUCH NIA SPO łECZ NA to�re�gu�lar�ne�spo�tka�nia�wo�kół�je�-
dze�nia�współ�two�rzo�ne�przez�jej�uczest�ni�ków.�Do�łą�czyć
mo�że�każ�dy:�naj�le�piej�przy�go�tuj�coś�pysz�ne�go�i przy�nieś,
do�sta�niesz� zwrot� kosz�tów� po�nie�sio�nych� na pro�duk�ty,
lub po za�pła�ce�niu 10 zł�jesz�ile�chcesz�ze�współ�two�rzo�-
ne�go�szwedz�kie�go�sto�łu.�zy�ski�z Kuch�ni�Spo�łecz�nej�prze�-
zna�cza�ne� są� na ini�cja�ty�wy� spo�łecz�no�-po�li�tycz�ne� we
Wro�cła�wiu.�Wszyst�kie�po�tra�wy�mu�szą�być�we�gań�skie.

Da ty w marcu: 10, 24, godz. 16.00. Wstęp 10 zł
EKO BA ZAR – KRóT KA DRO GA co�ty�dzień�pro�pa�gu�je�my
lo�kal�ny�fa�ir�tra�de�–�ba�zar�eko�lo�gicz�ny,�na któ�rym�moż�-
na za�ku�pić�wy�so�kiej�ja�ko�ści�żyw�ność�po�cho�dzą�cą�od lo�-
kal�nych�rol�ni�ków�z cer�ty�fi�ka�tem�eko�lo�gicz�nym.�

Da ty w mar cu: 3, 10, 17, 24, godz. 11.00-13.00
FA LAN STER, ul. św. An to nie go 23
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KI�NO�TE�ATRAl�NE�SA�ShA�WAlTz
Jed�na z czo�ło�wych�tan�ce�rek�i cho�re�ogra�fek�w Eu�ro�pie.�Więk�-
szość�spek�ta�kli�Sa�shy�Waltz�ma�swo�je�wer�sje�fil�mo�we,�na ta�-
śmę�prze�kła�da�je�du�et�Bri�git�te�Kra�mer�i Jörg�Je�shel.�
8 mar ca, godz. 18.00 Körper�(Cia�ła)�/�Niem�cy 2000�/ 90”
15 mar ca, godz. 18.00 S�/�Niem�cy 2000�/ 90”
22 mar ca, godz. 18.00  no�Bo�dy�/�Niem�cy 2002�/ 90”
W spek�ta�klu�Körper�cho�re�ograf�ka�ba�da�ana�to�mię�i fi�zycz�ny
wy�gląd�czło�wie�ka,�roz�pra�wia�się�z funk�cją�i wszel�kim�moż�li�-
wym�wy�ko�rzy�sta�niem�ludz�kie�go�cia�ła,�sta�wia�py�ta�nia�o to,�ja�-
ką�ro�lę�od�gry�wa�ono�w na�szej�kul�tu�rze,�ja�ką�ma�ce�nę,�jak
i ja�ki�mi�me�to�da�mi�moż�na je�zmie�nić,�wy�ko�rzy�stać,�uni�ce�-
stwić.�W spek�ta�klu�S�uka�zu�je�cia�ło�ja�ko�obiekt�ero�tycz�ny�i pe�-
łen� na�mięt�no�ści.� W no�Bo�dy� na�to�miast� sta�wia� py�ta�nia
o me�ta�fi�zycz�ną�eg�zy�sten�cję�czło�wie�ka,�o je�go�ist�nie�nie�po�-
zba�wio�ne�cia�ła,�sto�su�nek�do śmier�ci�i pra�gnie�nie�nie�śmier�tel�-
no�ści.� zre�ali�zo�wa�na na de�skach� ber�liń�skie�go� te�atru
Schaubühne�try�lo�gia�Körper,�S,�no�Bo�dy�ugrun�to�wa�ła�po�zy�-
cję� Sa�shy� Waltz,� ja�ko� jed�nej� z naj�waż�niej�szych� ar�ty�stek
współ�cze�sne�go�te�atru�tań�ca.
29 mar ca, godz. 18.00 
Sa�sha�Walz�–�Ogród�roz�ko�szy�/�film�do�k.�2006�/ 60”
W fil�mie�zna�la�zły�się�wy�wia�dy�z Sa�shą�Waltz�oraz�człon�ka�-
mi�jej�ze�spo�łu,�a tak�że�wie�le�frag�men�tów�cho�re�ogra�fii�utrwa�-
lo�nych�na ta�śmie�fil�mo�wej�pod�czas�prób�i przed�sta�wień.

In sty tu t Gro tow skie go, Ry nek -Ra tusz 27. Wstęp wol ny!
Fil my z pol ski mi na pi sa mi

MAR CO WE PO KA ZY NO WE GO CY KLU
AFd�mO�VIEW�RO

Cykl „Po gra ni cza” za in au gu ro wał trze -
ci rok spo tkań z Aka de mią Fil mu Do ku -
men tal ne go „Mo vieW ro”.
W je�go�ra�mach�w mar�cu�wro�cław�skiej
pu�blicz�no�ści�za�pre�zen�to�wa�ne�zo�sta�ną�dwa�gło�śne�ty�tu�ły:

AR�BOR,�w re�ży�se�rii�Clio�Bar�nard�to�film�nie�zwy�kle�od�waż�-
ny�i moc�ny,�je�że�li�cho�dzi�o for�mę,�za�cie�ra�ją�się�w nim�gra�-
ni�ca�mię�dzy� fa�bu�łą�a do�ku�men�tem,�ale� tak�że�w swo�jej
tre�ści,�rów�nie�mgli�sta�jest�bo�wiem�gra�ni�ca�mię�dzy�fil�mem
a rze�czy�wi�sto�ścią�oraz�mię�dzy�ki�nem�a te�atrem.�Bar�nard
opo�wia�da�i re�kon�stru�uje�hi�sto�rię�An�drei�Dun�bar,�do�mo�ro�-
słej�dra�ma�to�pi�sar�ki,�któ�rej�sztu�ka�„The�Ar�bor”,�opo�wia�da�-
ją�ca�o cięż�kim�ży�ciu�na przed�mie�ściach�Brad�ford,�od�bi�ła
się�gło�śnym�echem�w bry�tyj�skiej�hi�sto�rii�te�atru.�
nADMO�RZeMw re�ży�se�rii�Pe�dro�Gon�za�le�za�-Ru�bio,�to�zdo�-
byw�ca�Na�gro�dy�Ma�gicz�nej�Go�dzi�ny�na ubie�gło�rocz�nym�fe�-
sti�wa�lu�Pla�ne�te�Doc�Film�Fe�sti�val.�Film�opo�wia�da�hi�sto�rię
mek�sy�ka�ni�na Jor�ge,�któ�ry�za�bie�ra�swo�je�go�kil�ku�let�nie�go�sy�-
na Na�ta�na w po�dróż,�po�prze�dza�ją�cą�ich�roz�sta�nie.�Wspól�-
na wy�pra�wa� to�dla�Jor�ga� lek�cja�oj�co�stwa,�a dla�dziec�ka
ma�gicz�na przy�go�da,�ale�tak�że�na�uka�ży�cia�w har�mo�nii�z na�-
tu�rą,�z da�la�od gło�śnej�cy�wi�li�za�cji.�Na nie�spiesz�ny,�et�no�gra�-
ficz�ny�wręcz�opis�re�aliów�mek�sy�kań�skiej�Chin�chor�ro,�jed�nej
z naj�więk�szych�raf�ko�ra�lo�wych�świa�ta,�na�kła�da�się�tu�taj�wy�-
su�bli�mo�wa�na kre�acja�fa�bu�lar�na.�Peł�no�me�tra�żo�wy�de�biut
Gon�za�le�za�-Ru�bio�przy�wo�dzi�na myśl�ce�nio�ne�w na�szym�kra�-
ju�fil�my�li�san�dro�Alon�so�(„la�li�ber�tad”�czy�„li�ver�po�ol”).
AFD „Mo vieW ro” to�cy�klicz�ne�spo�tka�nia�z ki�nem�do�ku�-
men�tal�nym,�po�prze�dzo�ne�pre�lek�cją�i sfi�na�li�zo�wa�ne�dys�ku�-
sją.� Or�ga�ni�za�to�ra�mi� Aka�de�mii� Fil�mu� Do�ku�men�tal�ne�go
„Mo�vieW�ro”�są�Fun�da�cja�Vi�sio�ni�ca�oraz�In�sty�tu�cja�Kul�tu�-
ry�„Od�ra�-Film”.�Part�ne�ra�mi�są�urząd�Mar�szał�kow�ski�Wo�-
je�wódz�twa�Dol�no�ślą�skie�go,�Dol�no�ślą�ska�Szko�ła�Wyż�sza
oraz�Dom�Spo�tkań�im.�An�ge�lu�sa�Si�le�siu�sa.

15, 22 ma rzec, godz. 20.00. Bi let: 10 zł
DCF, sa la „Lal ka”, ul. Pił sud skie go 64a

NAJ�lEP�SzE�POl�SKIE�I zA�GRA�NICz�NE�FIl�My�ANI�MO�WA�NE
4 MAR CA – 3 CZERW CA 2012

Wszyst kie nie dzie le, za wsze o 12.30. Wstęp wol ny!
Wie�le�nie�dziel�bę�dzie�wy�jąt�ko�wych,�nie�za�brak�nie�wy�da�rzeń
spe�cjal�nych,�go�ści�oraz�do�dat�ko�wych�atrak�cji.�Nie�któ�re�Po�-
ran�ki�tra�dy�cyj�nie�bę�dą�po�łą�czo�ne�z opro�wa�dza�niem�po ak�-
tu�al�nych� wy�sta�wach� CS� WRO� –� to� świet�na oka�zja,� by
po�znać�pra�ce�me�dial�ne�zna�nych�współ�cze�snych�ar�ty�stów,
obej�rzeć�wiel�ko�for�ma�to�we�pro�jek�cje�czy�do�świad�czyć�in�te�-
rak�cji�z dzie�łem�sztu�ki.
PySz�NE�CIA�ChA�NA START!�Nie dzie la, 4 mar ca, g. 12.30
Na po�czą�tek�Edy�cji�Wio�sna 2012�–�Pre�zen�ta�cje�fil�mów�ani�-
mo�wa�nych�w cy�klu�Przed�szko�le�Me�diów,�przy�po�mni�my
przy�go�dy bo�ha�te�rów�do�sko�na�łych�ani�mo�wa�nych�se�rii�re�-
ali�zo�wa�nych�przez�Stu�dio�Mi�nia�tur�Fil�mo�wych�w War�sza�-
wie�w la�tach 70.� i 80.�z cie�ka�wo�stek�–�dia�lo�gi� i tek�sty
pio�se�nek�do se�rii�Di�xie�stwo�rzy�ła�Agniesz�ka�Osiec�ka!
PRO GRAM PO KA ZU:
1.�Kaś�ka�i Baś�ka�–�Pysz�ne�cia�cha, 1980,�A.�Ma�li�szew�ska
2.�Kaś�ka�i Baś�ka�–�W cyr�ku, 1973,�reż.�Ali�na Ma�li�szew�ska
3.�Gu�cio�i Ce�zar�–�Klucz�do skar�bu, 1976,�reż.�R.�husz�czo
4.�Di�xie�–�Se�zon�Ogór�ko�wy, 1982,�reż.�le�szek�Ga�łysz
5.�Di�xie�–�Sza�lo�ny�Kel�ner, 1982,�reż.�le�szek�Ga�łysz

IzAbElA�ChAmCzYK�SENS
Ma�te�riał�do fil�mu�SENS�po�wsta�wał�w bar�dzo�spe�cy�ficz�-
nym�mo�men�cie�ży�cio�wym�ar�tyst�ki,�tuż�po skoń�cze�niu�stu�-
diów,� cza�sie� wzmo�żo�nych� py�tań� i bra�ku� od�po�wie�dzi.
Py�ta�nia�o sens�sztu�ki,�ży�cia,�o to�co�jest�waż�ne�za�da�je�róż�-
nym� lu�dziom,�przy�słu�chu�je�się�uważ�nie�od�po�wie�dziom
i two�rzy�rów�no�le�głą�wła�sną�nar�ra�cję�wi�zu�al�ną.
Ku�ra�tor:�Ma�riusz�Jod�ko.

Po kaz fil mu i spo tka nie z ar tyst ką – 6 mar ca, godz. 18.00
Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4. Wstęp wol ny!




