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Muzyka w Arsenale
„Wieczory w Arsenale” to jak co roku seria nastrojowych spotkań wrocław-
skiej publiczności z muzyką kameralną. „Wieczory” to także okazja do posłu-
chania Orkiestry Kameralnej Wratislavia, grającej pod kierunkiem
znakomitego skrzypka i dyrygenta Jana Staniendy. Ten festiwal to również
możliwość spędzenia urokliwych chwil na pięknym dziedzińcu niepowtarzal-
nego wrocławskiego Arsenału. Stali bywalcy „Wieczorów” cenią sobie to
miejsce i to wydarzenie właśnie z powodu niepowtarzalnego klimatu i plene-
rowego charakteru koncertów.

W tym roku „Wieczory w Arsenale” rozpoczną się 29 czerwca i potrwają do 15
lipca. Po raz kolejny festiwal sięgnął do sprawdzonej już kilkakrotnie i lubia-
nej przez publiczność formuły „Wieczorów Narodów”. Każdego z ośmiu fe-
stiwalowych dni słuchacze spotkają się z artystami reprezentującymi
określony krąg kulturowy i narodowy, wykonującymi muzykę swoich krajów,
utwory czołowych kompozytorów albo twórców niekoniecznie dobrze zna-
nych w świecie, a zasługujących na poznanie. Nie zabraknie także repertuaru
lżejszego, popularnego, co jest szczególnym znakiem rozpoznawczym tego
plenerowego festiwalu. Tak więc oprócz nurtu zasadniczego – twórczości ka-
meralnej przeznaczonej na orkiestrę smyczkową lub kwartet smyczkowy,
z atrakcyjnym gronem solistów, pojawi się również muzyka z kręgu fado
(„Wieczór Portugalski”), ciesząca się ogromnym powodzeniem w całym świe-
cie. Podczas „Wieczoru Polskiego” bawić będzie publiczność „Grupa MoCar-
ta”, kwartet znakomitych instrumentalistów, z powodzeniem łączących
gatunek kwartetu ze światem kabaretu. Kabaretowy żart obecny będzie na fe-
stiwalu nie po raz pierwszy.

Nie zabraknie interesujących solistów. Podczas inauguracyjnego „Wieczoru
Litewskiego” wystąpi laureat II Nagrody Konkursu Chopinowskiego z 2010 r.
Lukas Geniušas, a wraz z nim jego ojciec Petras Geniušas, również znakomity
pianista. Podczas tego występu usłyszymy nie tylko muzykę litewską, ale
też I Koncert fortepianowy Dymitra Szostakowicza. Bardzo ciekawie zapowia-
dają się koncerty przybliżające kulturę Skandynawii, ich bohaterami będą ce-
nione zespoły kameralne: The Vertavo Quartet („Wieczór Norweski”,
m. in. II Kwartet „Niedokończony” Griega) oraz The Tempera Quartet („Wie-
czór Fiński”, z Kwartetem d-moll op. 56 Jeana Sibeliusa).

Z pewnością wielu słuchaczy zainteresuje „Wieczór Hiszpański”, którego so-
listą będzie Jesús Rodriguez, grający na altówce. Podczas zamykającego fes-
tiwal „Wieczoru Bułgarskiego” pianistka Plamena Mangova wykona jedną
z najpiękniejszych kompozycji Wolfganga Amadeusa Mozarta – Koncert for-
tepianowy Es-dur KV 271 Jeunehomme.

Organizatorzy „Wieczorów w Arsenale” zapraszają jak co roku publiczność
na dziedziniec wrocławskiego Arsenału (początek koncertów o godz. 20.00).

Wieczór Litewski
29.06 Pt g. 20.00 bilety: 35/27

Lukas Geniušas – fortepian (Litwa),
Petras Geniušas – fortepian (Litwa),
Orkiestra Kameralna Wratislavia,
Jan Stanienda

Vidmantas Bartulis: Bolero i Pavana
lacrimae na orkiestrę kameralną; Vy-
tautas V. Barkauskas: Via Tempora
na fortepian i orkiestrę kameralną;
Dymitr Szostakowicz: I Koncert for-
tepianowy c-moll op. 35

Wieczór Norweski
30.06 So g. 20.00 bilety: 35/27

The Vertavo Quartet (Norwegia)

Edvard Grieg: II Kwartet smyczkowy
F-durNiedokończony;ArneNordheim:
I Kwartet smyczkowy; Alf Hurum:
Kwartet smyczkowy a-moll op. 6

www.wieczorywarsenale.pl

The Vertavo Quartet

Lukas Geniušas
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Wieczór Kolumbijski
04.07 Śr g. 20.00 bilety: 35/27

Beatriz Mora – sopran, Mario Sar-
miento – kotły, Zbigniew Zając – dy-
rygent, Orkiestra Kameralna Sere-
nata Colombiana (Kolumbia)

BlasE.Atehortúa: Divertimento w sty-
lu Mozarta op. 43; Germán Borda:
Estático y Movimiento; Blas E. Ate-
hortúa: Koncert na kotły i orkiestrę
smyczkową op. 12; Gustavo Parra:
Sai-na-ham na orkiestrę smyczkową;
Gerardo Betancourt: Pasillo – Rondo
Elegiaco op. 12; Juan Jose Briceo:
Aria La Molienda; Juan Jose Briceo:
Aria Volver; Jose A. Morales: Aria Ti-
plecito Viejo; Tobar Alex: Serenata en
Choconta; Luis A. Calvo: El republica-
no. Bambuco; Garcia Fulgencio: La
gata golosa – Pasillo

Wieczór Hiszpański
06.07 Pt g. 20.00 bilety: 35/27

Jesús Rodríguez González – altówka
(Hiszpania), Orkiestra Kameralna
Wratislavia, Jan Stanienda

Joaquin Turina: La oracion del torero
na orkiestrę smyczkową; Salvador
Brotons: Koncert na altówkę i smycz-
ki (prawykonanie); Eduard Toldrà:
Vistas al Mar na orkiestrę smyczkową

Wieczór Portugalski
08.07 Nd g. 20.00 bilety: 70/55

Telmo Pires – śpiew, Fernando Si-
lva – gitara portugalska, Luis Pontes
– gitara akustyczna, José Canha –
kontrabas, Davide Zaccaria – wio-
lonczela, kier. art. (Portugalia)

Wieczór z muzyką fado: Maria Lis-
boa, Ovelha negra, Verdes são os
campos, Meu amor i inne

Wieczór Polski
11.07 Śr g. 20.00 bilety: 70/55

Grupa MoCarta

Wieczór kabaretowy: Frak’n Roll

Wieczór Fiński
13.07 Pt g. 20.00 bilety: 35/27

The Tempera Quartet (Finlandia)

Erkki Melartin: IV Kwartet smyczko-
wy F-dur op. 62; Pehr Henrik Nord-
gren: XI Kwartet smyczkowy op. 144;
Jean Sibelius: Kwartet smyczkowy
d-moll op. 56 Voces intimae

Wieczór Bułgarski
15.07 Nd g. 20.00 bilety: 35/27

Plamena Mangova – fortepian (Bułga-
ria), Orkiestra Kameralna Wratislavia,
Vladimir Kiradjiev – dyrygent (Bułgaria)

Krassimir Kjurkcijski: Aria na orkie-
strę smyczkową; W.A.Mozart: Kon-
cert fortepianowy Es-dur KV 271
Jeunehomme; Marin Goleminov:
5 Szkiców na orkiestrę smyczkową;
Vassil Kazandjiev: Obrazki z Bułgarii

BILETY: 35/27zł i 70/55zł
KARNETY: 235/182zł
DOSTĘPNE: od 8 czerwca 2012r.

� kasa Filharmonii Wrocławskiej
� salony: empik, Saturn, MediaMarkt

na terenie całego kraju
� www.Ticketpro.pl
� www.wieczorywarsenale.pl

PROMOCJA!: zniżka 5%
tylko na bilety i karnety zakupione
na oficjalnej stronie Festiwalowej
� www.wieczorywarsenale.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość
zmian w programie

Orkiestra Kameralna
Serenata Colombiana

Jesús Rodríguez González

Telmo Pires

Grupa MoCarta

The Tempera Quartet

Plamena Mangova

Orkiestra Kameralna Wratislavia
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WROCLOvE FEST – 3 dNI KONCERTóW NA WYSPIE SłOdOWEj
z OKAzjI ŚWIęTA WROCłAWIA

20 czerwca, godz. 18.00 – GENTLEMAN & THE EvOLuTION
STEPHEN MARLEY | Mesajah | Bethel

rafael COrTéS – artysta
zaliczany do ścisłej elity
hiszpańskich mistrzów gi-
tary flamenco. Koncerty
Rafaela to barwne widowi-
sko, zawierające muzykę
o bardzo różnorodnym za-
barwieniu emocjonalnym
i artystycznym, zaaranżo-

wane w stylu nowoczesnego flamenco z elementami jaz-
zu i latynoamerykańskimi. Rafael Cortés to nie tylko
techniczny czarodziej gitary, ale także wrażliwy muzyk,
który potrafi ze swojego instrumentu wykrzesać wszyst-
kie uczucia i emocje.

ChaMBaO – gwiazda fla-
menco chill określana jako
największa muzyczna nie-
spodzianka XXI wieku.
Hiszpańska grupa, z obda-
rzoną magicznym głosem
wokalistką – Mari del Mar.
„Chambao” w dialekcie andaluzyjskim oznacza zaimpro-
wizowany namiot, budowany na plaży w celu ochrony
przed słońcem i wiatrem. Nazwa zespołu odzwierciedla
częściowo rodzaj granej przez artystów muzyki. Brzmie-
nie grupy przywodzi bowiem na myśl łagodny dźwięk fal,
gorący piasek, towarzystwo przyjaciół, a nade wszystko
zwyczajną radość życia.

19 czerwca, godz. 18.00 ––  Ta�ni�Ta�Ti�ka�raM | Re na ta Prze myk | Mikromusic
re�na�Ta�prze�Myk – jed -
na z naj cie kaw szych oso -
bo wo ści pol skiej sce ny
mu zycz nej. Ar tyst ka wy stą -
pi ze swo im ze spo łem
w pro gra mie THE BEST OF
i za pre zen tu je swo je naj -
więk sze prze bo je z po -
nad 20-let niej ka rie ry sce nicz nej. 

STe�phen�Mar�ley
te go rocz ny lau re at na -
gro dy Gram my, syn
iko ny reg gae – Bo ba
Mar leya. jest za rów no
pro du cen tem jak i wo -
ka li stą. Był jed nym
z człon ków gru py Me lo -
dy Ma kers, w któ rej
wy stę po wał ra zem ze
swo im ro dzeń stwem
bra tem Zig gy’m oraz
sio stra mi Ce del lą i Sha ron. Kie dy na gry wał swój pierw szy
sin giel Su gar Pie w 1980 r., Ste phen miał za le d wie 8 lat.

Gen�Tle�Man – nie kwe stio -
no wa ny eu ro pej ski mistrz
reg gae. Za pew ne dla te go,
że ar ty sta umie jęt nie do da -
je do tra dy cyj nych ja maj -
skich kom po zy cji ele men ty
dan ce hal lu, hip -ho pu czy
R&B, two rząc uni ka to wą
mu zycz ną ca łość. Na uwa -
gę za słu gu ją tak że in te li -
gent ne i war to ścio we
tek sty au tor stwa Gen tle ma -

na, za po śred nic twem któ rych dzie li się on swo imi opi nia -
mi, tak że ty mi do ty czą cy mi waż nych kwe stii spo łecz nych
czy po li tycz nych. Gen tle man nie ustan nie do da je do swo -
jej mu zy ki ko lej ne brzmie nia i te ma ty, po zo sta jąc otwar -
tym na wszyst ko co no we i in try gu ją ce. Warto dodać, że
2012 rok przyniesie kolejną pozycję w dyskografii
Gentlemana, bowiem zapowiedziano wydanie płyty „The
Best Of” – pierwszej kompilacji zawierającej jego
najlepsze i najpopularniejsze utwory.

karnety: 130 zł – przedsprzedaż; 150 zł – w dniu koncertu

Ta�ni�Ta�Ti�ka�raM – w wie -
ku 19 lat wy da ła de biu tanc -
ką pły tę „An cient He art”. Jej
cha rak te ry stycz ny, chro pa -
wy głos po ko cha li fa ni
na ca łym świe cie. Na li piec
te go ro ku pla no wa na jest

pre mie ra naj now sze go al bu mu ar tyst ki, z któ re go ma te riał
po raz pierw szy usły szy my na wro cław skim kon cer cie.

18 czerw ca, godz. 18.00 – CHAM BAO | Ra fa el Cortés | Magda Navarette Iman Project

Me�sa�jah – two rzą cy i kon cer tu ją cy rów nież so lo wo ka li -
sta i pro du cent ze spo łu Na tu ral Dre ad Kil laz, za gra sup -
port przed wro cław skim kon cer tem Ste phe na Mar leya
i Gen tle ma na!
Be�thel – swój udział w kon cer cie po twier dzi ła po nad to
wro cław ska gru pa Be thel, któ ra roz pocz nie ca łą im pre zę.

Mi�kro�mu�sic – kon cert po prze dzi wy stęp wro cław skiej nu -jaz zo wej for ma cji świę tu ją cej ju bi le usz 10-le cia ist nie nia.
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EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

Sza�now�ni�pań�stwo,
ser decz nie za pra szam na ko lej ną, już 30.
su per pro duk cję Ope ry Wro cław skiej.
15 i 17 czerw ca o go dzi nie 21 Sta dion
Olim pij ski zmie ni się w wiel ką sce nę
ope ro wą na któ rej za pre zen tu je my „Bal ma sko wy” Giu sep pe
Ver die go. Mam na dzie ję, że po ry wa ją ca mu zy ka ge nial ne go kom -
po zy to ra opar ta na wie lu mo ty wach ta necz nych do star czy nie za -
po mnia nych prze żyć wie lo ty sięcz nej wi dow ni. Na spek ta kle
za pra sza my nie tyl ko me lo ma nów, ale rów nież fa nów pił ki noż nej
i tu ry stów, któ rych Wro cław bę dzie go ścił pod czas Eu ro 2012.
Na Sta dio nie Olim pij skim wy stą pi bli sko 400 wy ko naw ców – so -
li ści, chór, or kie stra, ba let i sta ty ści. Kie row nic two mu zycz ne spra -
wu je To masz Szre der, re ży se ru je Mi chał Zna niec ki, a ko stiu my
przy go to wu je Mał go rza ta Sło niow ska.
Za chę cam rów nież do na by wa nia ma sek kar na wa ło wych, któ rych
au to ra mi są ucznio wie dol no ślą skich szkół. Przy go to wa li je w ra -
mach ak cji cha ry ta tyw nej „Dzie ci -dzie ciom”, a do chód z dys try -
bu cji tych pięk nych ele men tów ba lu ma sko we go zo sta nie
prze ka za ny na or ga ni za cję wy po czyn ku let nie go dla dzie ci z do -
mów dziec ka i ro dzin ubo gich. Ma ski bę dą atry bu tem im prez to -
wa rzy szą cych su per pro duk cji ope ro wej: I Wro cław skie go
Ko ro wo du Ma sek (15 czerw ca) oraz I Dol no ślą skie go Kar na wa łu
Od rzań skie go (17 czerw ca). Za pro si my rów nież pu blicz ność
na spek ta klach na Sta dio nie Olim pij skim o za ło że nie ma sek wraz
z ar ty sta mi w III ak cie ope ry, pod czas sce ny wiel kie go ba lu.
Wię cej in for ma cji o im pre zach to wa rzy szą cych i dys try bu cji ma sek
znaj dzie cie Pań stwo na stro nach Dol no ślą skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz -
nej (www.dot.org.pl) i Ope ry Wro cław skiej (www.ope ra.wroc law.pl)

W lip cu i sierp niu br. ze spół Ope ry Wro cław skiej wy stą pi go ścin -
nie na mię dzy na ro do wych fe sti wa lach w Wiltz (Luk sem burg)
i w Xan ten (Niem cy).

NNaa  sszzeejj  ppuu  bblliicczz  nnoo  śśccii  żżyy  cczzęę  ddoo  bbrree  ggoo  wwyy  ppoo  cczzyynn  kkuu
ii ssłłoo  nneecczz  nnyycchh  wwaa  kkaa  ccjjii..

1 pt 1100 KKOOTT��WW��BBUUTTAACChh�� BOGDAN�PAWŁOWSKI

1 pt 1700 KKOOTT��WW��BBUUTTAACChh�� BOGDAN�PAWŁOWSKI

3 nd 1700 PPAARRSSIIFFAALL�� RIChARD�WAGNER

5 wt 1900 SSAAMMSSOONN��II��DDAALLIILLAA�� C.�SAINT-SAËNS

6 śr 1900 BBOORRyySS��GGOODDUUNNOOWW�� MODEST�MUSORGSKI

15 pt 2100
MMEEGGAAPPRROODDUUKKCCJJAA – STADION�OLIMPIJSKI�WE�WROCŁAWIU

BBAALL��MMAASSKKOOWWyy����GIUSEPPE�vER�DI�–�PPRREEMMIIEERRAA

17 nd 2100
MMEEGGAAPPRROODDUUKKCCJJAA – STADION�OLIMPIJSKI�WE�WROCŁAWIU

BBAALL��MMAASSKKOOWWyy����GIUSEPPE�vER�DI�–�PPRREEMMIIEERRAA

22 pt 1800

UURROOCCZZyySSTTyy��KKOONNCCEERRTT��ZZ��OOKKAAZZJJII��5500..��RROOCCZZNNIICCyy��KKOONNSSEEKKRRAACCJJII��
AARRCCyyBBIISSKKUUPPAA��MMAARRIIAANNAA��GGOOŁŁęęBBIIEEWWSSKKIIEEGGOO
MMEETTRROOPPOOLLIITTyy��WWRROOCCŁŁAAWWSSKKIIEEGGOO
(IMPREZA�ZAMKNIęTA)

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny Ope ry Wro cław skiej

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�-pt: 10.00-19.00;�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)

GGOO��DDZZII��NNyy��PPRRAA��CCyy��KKAA��SSyy��BBII��LLEE��TTOO��WWEEJJ��WW DDNNIIAACChh 1155––1177��CCZZEERRWW��CCAA 22001122
OOPPEE��RRAA��WWRROO��CCŁŁAAWW��SSKKAA��uull..��ŚŚwwiidd��nniicc��kkaa 3355::

15�czerw�ca�(pią�tek) 10.00–17.00; 16�czerw�ca�(so�bo�ta) 10.00-19.00; 17�czerw�ca�(nie�dzie�la) 10.00-17.00

KKAASSyy::��SSTTAA��DDIIOONN��OOLLIIMM��PPIIJJ��SSKKII��aall.. PPaa��ddee��rreeww��sskkiiee��ggoo 3355::
15�czerw�ca�(pią�tek) 19.00-22.00; 16�czerw�ca�(so�bo�ta)�nie�czyn�na; 17�czerw�ca�(nie�dzie�la) 19.00-22.00

wwwwww.. oo pp ee rr aa ..wwrr oocc ll aaww.. pp ll
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SzKO łA Mu zYCz NA S -ART zA PRA SzA
KON CERT NA ZA KOŃ CZE NIE RO KU SZKOL NE GO 
w wy ko na niu uczniów kla sy for te pia nu i akor de onu

��czerw�ca,�godz. 17.00
klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�ul.�ko�ściusz�ki 9

KON CERT FOR TE PIA NO WY w wy ko na niu uczen nic kla -
sy for te pia nu: Pau li ny Wró blew skiej i Mar ty Iwan kie wicz.
W pro gra mie kon cer tu znaj dą się utwo ry Beetho ve na,
Brahm sa, Cho pi na, Lisz ta, Mo zar ta.

�3�czerw�ca,�godz. 17.00
klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�ul.�ko�ściusz�ki 9

Pry wat na Szko ła Mu zycz na S -ART we Wro cła wiu po wsta -
ła w 1998 ro ku, jej za ło rzy cie la mi są Ga li na i Ole xji Su słow
– ab sol wen ci Uni wer sy te tu Kul tu ry i Sztu ki w Mo skwie.
Na prze strze ni lat ucznio wie Szko ły zdo by wa li wie le na -
gród i wy róż nień. Wśród naj więk szych suk ce sów są na -
gro dy szkol nej or kie stry akor de ono wej HAR MO NI CA,
któ ra jest lau re atem ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych
kon kur sów akor de ono wych m. in.: w 2007 ro ku I na gro -
da na Fe sti wa lu „Città di Lan cia no” we Wło szech, w 2009
ro ku II na gro da na Fe sti wa lu „Asco la te” na Li twie. W 2011
ro ku ucznio wie i na uczy cie le Szko ły za pro sze ni zo sta li
do udzia łu w mię dzy na ro do wym fe sti wa lu Kul tur Sło wiań -
skich w Mo skwie. W 2008r. bra li udział w pra wy ko na niu
kon cer tu pt. „Chri st mas Ora to rio” w sa li UWr. Ora to rium
Ma ria num, a w 2011 wy ko ny wa li wspól nie z wy bit ny mi
chó ra mi: Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses i Okto ich Ora -
to rium „Świę ty Pa weł”, któ re od by ło się w Ra tu szu Wro -
cław skim. Szko ła Mu zycz na S -ART jest or ga ni za to rem,
cie szą ce go się uzna niem pu blicz no ści, odbywającego się
co dwa lata Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zy ki Akor de -
ono wej „Od Ba ro ku do Jaz zu”.

STY PEN dY ŚCI SA MO Rzą du WRO CłA WIA MIA STu
Zapraszamy na 123 kon cert z tego cy klu, który przy go to -
wu je i pro wa dzi Ni na Do ma sze wicz -Czaj ka.

18�czerw�ca,�godz. 18.00
klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�pl.T.ko�ściusz�ki 9

ORIEN TAL NY KON CERT Lu CY ANA
Zapraszamy na so lo wy
kon cert Lu cy ana - Lu cja na
We so łow skie go. Lu cy an
za gra na si ta rze (in dyj ski
in stru ment stru no wy), fle -
tach in dyj skich i sa zie (bli -
skow schod ni in stru ment
stru no wy). Re per tu ar to
utwo ry Lu cy ana opar te
na mo ty wach orien tal nych,
ory gi nal ne me lo die Da le -
kie go Wscho du, man try
i pio sen ki in dyj skie. Lu cy an
to pol ski mu zyk (wy ko naw -
ca i kom po zy tor) miesz ka -

ją cy we Wło szech. Gra na wie lu in stru men tach stru no wych,
per ku syj nych i fle tach.

11�czerw�ca,�godz.�18.30.�Bilety:�15/10zł
księ�gar�nio-ka�wiar�nia�na�lan�da,�pl.T.ko�ściusz�ki 1�

I FESTIWAL Git PO WER fest
WIEL KIE GI TA RO WE ŚWIĘ TO

Szko ła Mu zycz na YAMA HA oraz MDK -
-Fa brycz na za pra sza ją na wy jąt ko wy kon cert gi ta ro wy
w ra mach I edy cji Fe sti wa lu. Swoje umie jęt no ści
zaprezentują ucznio wie sek cji gi ta ry kla sycz nej i elek trycz -
nej, a w pro gra mie znaj dą się głów nie stan dar dy mu zy ki
gi ta ro wej. Atrak cją i punk tem cen tral nym bę dzie wspól ne
wy ko na nie kil ku utwo rów przez wszyst kich uczest ni ków
wy da rze nia – or kie stra gi ta ro wa zło żo na z gi tar kla sycz -
nych i elek trycz nych li czyć bę dzie po nad 20 osób!
1�czerw�ca,�godz. 19.00�–�ODSk�piaST,�ul.�rę�ko�dziel�ni�cza 1

18. STA CHu RIA dA 
Za pra sza my na po la nę le śną do Gro cho wic, jak co ro ku od -
bę dzie tu taj Fe sti wal Pio sen ki Po etyc kiej, je go gwiaz dą bę -
dzie Sta ni sław Soy ka&Soy ka Kwin tet. Po nad to, od bę dzie
się m.in. sze reg warsz ta tów (te atral ne, bęb niar skie, jo ga),
zlot mo to cy klo wy, tur niej drwa li i wie le in nych atrak cji. 
Wy bra ne z pro gra mu: ���Czerw�Ca �01�
17.00 – Prze gląd Pio sen ki Po etyc kiej „Wy śpie wać po ezję”
�0.00 – kon cert ze spo łu „The Pop pies”
�0.45 – kon cert To ma sza Żółt ko
��.15 – kon cert ze spo łu „Nie obec ni”

�3�Czerw�Ca �01�
1�.00 – Mo to sta chu ria da – pa ra da mo to cy kli
16.00 – Sie kie re za da – tur niej drwa li
19.00 – kon cert lau re atów PPP „Wy śpie wać po ezję”
�0.30 – kon cert ze spo łu BA BU KRÓL
��.00 – kon cert Sta ni sła wa Soy ki z ze spo łem

��-�3�czerw�ca�br.�(in�fo:�www.ko�tla.pl)
Gro�cho�wi�ce,�gm.�ko�tla,�woj.�dol�no�ślą�skie



  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
czer wiec to tra dy cyj nie w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu czas let -
niej se sji eg za mi na cyj nej oraz re kru ta cji kan dy da tów na I rok stu diów. To jed nak tak że czas
in ten syw nych przy go to wań do re ali za cji let nich kur sów mi strzow skich, or ga ni zo wa nych przez
na szą Uczel nię. Do udzia łu w tych im pre zach pra gnę ser decz nie za pro sić mło dych mu zy ków.
W spo sób szcze gól ny za chę cam do udzia łu w IV Let niej Aka de mii Mu zycz nej, pod czas któ -
rej od bę dą się za ję cia w za kre sie kil ku na stu spe cjal no ści in stru men tal nych, kom po zy cji oraz
– po raz pierw szy – pod czas Let niej Aka de mii Mu zycz nej, za ję cia w za kre sie śpie wu so lo we -
go. Pro po zy cję uczest nic twa w kur sach kie ru je my do sze ro kie go gro na od bior ców, za pra sza -

my za tem uczniów szkół mu zycz nych,
mło dzież aka de mic ką, a tak że ab sol wen -
tów wyż szych uczel ni mu zycz nych.
Udział w Let niej Aka de mii Mu zycz nej
umoż li wia do sko na le nie warsz ta tu, w za -
kre sie tech ni ki i in ter pre ta cji gry lub
śpie wu, kształ to wa nie pod staw warsz ta -
tu kom po zy tor skie go i in dy wi du al ne go
ję zy ka wy po wie dzi twór czej. Za ję cia pro -
wa dzo ne bę dą przez wy bit nych ar ty stów
mu zy ków i pe da go gów, wy kła dow ców
wyż szych uczel ni mu zycz nych w Pol sce.
W ra mach Let niej Aka de mii Mu zycz nej
pla nu je my rów nież kon cer ty wy kła dow -
ców i uczest ni ków, a wszyst kich za in te re -
so wa nych za pra sza my rów nież do obej-
rze nia wy staw in stru men tów mu zycz -
nych w sie dzi bie na szej Uczel ni.
Wię cej in for ma cję o IV Let niej Aka de mii
Mu zycz nej zna leźć moż na na stro nie in -
ter ne to wej im pre zy wwwwww..llaa  mmuuzz..ppll, zaś
o wszyst kich im pre zach or ga ni zo wa -
nych, bądź współ or ga ni zo wa nych przez
na szą Uczel nię prze czy tać moż -
na na stro nie in ter ne to wej wro cław skiej
Aka de mii Mu zycz nej:

wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll  
Wszyst kich Pań stwa pra gnę ser decz nie
za pro sić do udzia łu w im pre zach or ga ni -
zo wa nych przez na szą Uczel nię. 

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

www.amuz.wroc.pl

220_AKADEMIA_MUZYCZNA  25-05-12  15:09  Strona 1
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LET'S dAN CE
TUR NIEJ TAŃ CA DI SCO DAN CE I HIP HOP

Trze cia już edy cja Ogól no pol skie go Tur nie ju Tań ca,
w któ rej czest ni cy zmie rzą się w czte rech ka te go riach:
Di sco Dan ce, Hip Hop, In ne for my tań ca oraz Uwa ga no -
wość! ka te go ria – For ma cje po cząt ku ją ce. W cza sie trwa -
nia tur nie ju na te re nie jed nost ki woj sko wej bę dzie
or ga ni zo wa ny fe styn z oka zji Świę ta Puł ku. Na uczest ni -
ków oprócz emo cji zwią za nych ze star tem w tur nie ju bę -
dą cze ka ły tak że atrak cje przy go to wa ne przez żoł nie rzy.
Wszyst kich ser decz nie za pra sza my do wspól nej za ba wy

��czerw�ca,�godz. 9.30-17.00�–�ha�la�spor�to�wa
X wro�cław�ski�pułk�Do�wo�dze�nia,�ul.�Trzmie�lo�wic�ka �8

KON CERT STRING WA SA BI
Elec tro Ho use vs Vo cal & Kwin tet Smycz ko wy LI VE!!!
String Wa sa bi to pro jekt po łą cze nia mu zy ki elec tro -ho -
use z wo ka lem i smycz ka mi na ży wo. Wszyst ko razem
wzbo ga co ne o ele men ty fun ky, go spel, folk i im pro wi za -
cję skrzyp co wą. Zapraszamy!

5�czerw�ca,�godz.��1.00
Domówka,�rynek�39.�wstęp�wol�ny!



www.cojestgrane.pl

VIII edycja 
AL. Jana Kasprowicza 24
51-137 Wrocław, POLSKA

Jesteśmy także na Facebook

Dni Kultury
MUZUŁMAŃSKIE CENTRUM 
KULTURALNO-OŚWIATOWE

INNA KULTURA

TE SAME EMOCJE

http://www.dni-kultury.pl/

Dni Kultury,

Dni Kultury,

SLOW – SMO OTH jAzz NI GHT
Ze spół po wstał w 2010r. z ini cja ty wy gi ta rzy sty To ma sza

Kacz mar czy ka i pia ni sty
Krzysz to fa We rmiń skie go,
któ rzy swo je wspól ne mu zy -
ko wa nie po sta no wi li sfor -
ma li zo wać w po sta ci ze spo-
łu wy ko nu ją ce go „mu zykę
le ni wą, sma ko wi tą i po god -
ną”. Je sie nią ub. r. uka za ła
się ich de biu tanc ka pły ta za -
ty tu ło wa na „Art of Si len ce”.
SLOW wy stą pi w skła dzie:
Sła wo mir Ber ny (per ku sja),
To masz Gra bo wy (bas), To -

masz Kacz mar czyk (gi ta ry), Le szek Szczer ba (sak so fo -
ny), Krzysz tof We rmiń ski (in stru men ty kla wi szo we). 

4�czerw�ca,�godz. �0.00�(www.slow�mu�sic.pl)
klub�fir�lej,�Gra�bi�szyń�ska 56,�Bi�le�ty: 35/55 zł

ART OF IM PRO vI SA TION FE STI VAL
To mię dzy na ro do wy pro jekt po świę co ny sztu ce im pro wi -
zo wa nej, któ re mu przy świe ca myśl jed ne go z pio nie rów
free jaz zu Bil la Di xo na: Je że li nie ma w mu zy ce roz wo ju
emo cjo nal ne go, nie ma kre atyw no ści, nic nas w niej nie
po ry wa. Wy da je mi się, iż w obec nych cza sach po win no
być do bit nie po wie dzia ne, że po wie la nie jest tyl ko po wie -
la niem, a naj lep sza na wet ko pia po zo sta je tyl ko ko pią (...).

���czerw�ca,�godz. �1.30,�bi�le�ty:��0/�5zł
Grip�/�JO�hanS�SOn�/�San�Dell�Sven-Åke Jo hans son jest
ży wą le gen dą ga tun ku, Jo el Grip to mło dy kon tra ba si sta,
Sten San dell – pia ni sta, kom po zy tor i teo re tyk mu zy ki

�3�czerw�ca,�godz. �0.00,�bi�le�ty:��5/30zł
leS�Dia�BO�li�QU�eS�po raz pierw szy w Pol sce żeń skie trio
świa to we go for ma tu, zło żo ne z pia nist ki Irène Schwe izer, wo -
ka list ki Mag gie Ni cols oraz kon tra ba sist ki Joëlle Léan dre.
Swo ją  dzia łal no ścią ar ty stycz ną, m. in.  w ra mach  Eu ro pe an
Wo men Im pro vi sing Gro up (EWIG) przy czy nia ją się do wal -
ki ko biet o rów no upraw nie nie – nie tyl ko na po lu sztu ki.

�3�czerw�ca,�godz. ��.00,�bi�le�ty:��5/30zł

wil�liaM�par�ker�QU�ar�TeT w skła dzie: Wil liam Par ker,
Rob Brown, Le wis Bar nes, Ha mid Dra ke to ukłon w stro nę
jaz zu eks pre syj ne go, fry wol ne go, ale i me lo dyj ne go – ro zu -
mia ne go tak że ja ko rytm i ta niec. Jaz zu, któ re go szu ka my
u źró deł, się ga jąc po naj waż niej sze na zwi ska z lat 50”, 60”.

kar�neT�na 3�kon�cer�ty: 50zł
��-�4�czerw�ca,�Ck�ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a
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www.cia.wroc�law.pl

ul. SIEN KIE WI CZA 8a

1, 2 czerwca, godz. 19.15
król�lear,�reż.�Cezarijus�Graužinis

3, 5, 6 czerwca, godz. 19.00
DawnO�TeMU�w�ODeSSie,�reż.�łukasz�Czuj�

8, 9, 10 czerwca, godz. 19.15
pUłapka,�reż.�Gabriel�Gietzky

2, 13, 14 czerwca, godz. 19.00
klaUS�Der�GrOSSe,�reż.�Maćko�prusak

WROCłAWSKI TEATR WSPółCzESNY
ul. RZEźNICZA 12

HO PLA, żY jE MY! PRE MIE RA
re ży se ria: Kry sty na Me is sner, sce no gra fia: Łu kasz Bła że -
jew ski, mu zy ka: Piotr Dziu bek, cho re ogra fia: Mi ko łaj Mi -
ko łaj czyk, dra ma tur gia: Ane ta Car det
ho�pla,�ży�je�my! to au tor ski sce na riusz Kry sty ny Me is sner
o mi ło ści i sta ro ści luź no in spi ro wa ny twór czo ścią Ga -
brie la Garcíi Márqu eza. Sta rość jest w na szej kul tu rze te -
ma tem ta bu. Na sze my śle nie o ży ciu za własz czył
i pod po rząd ko wał so bie po wszech nie obo wią zu ją cy kult
mło do ści. „Ho pla, ży je my!” nie ja ko re ha bi li tu je sta rość.
Mó wi o pra wie każ de go czło wie ka do prze ży wa nia ży cia
w peł ni, aż do koń ca. Do ma ga się sza cun ku dla lu dzi sta -
rych i uzna nia ich pra wa do mi ło ści du cho wej i fi zycz nej.
Au tor ka pod kre śla, że mi łość jest pod sta wo wym ele men -
tem ludz kie go ży cia, że jest po trze bą, któ ra ist nie je w każ -
dym z nas nie za leż nie od wie ku, płci czy orien ta cji
sek su al nej, że jest war to ścią, dzię ki któ rej ży cie na bie ra
sen su, że je ste śmy na wet skłon ni po świę cić dla niej to, co
naj cen niej sze – na sze ży cie.
w ro�lach�głów�nych:
Ewa Dał kow ska, Ja cek Piąt kow ski, Zdzi sław Kuź niar
�7�i �8�czerw�ca,�godz. 19.15�– spek�ta�kle�przed�pre�mie�ro�we�

�9�czerw�ca,�godz. 19.15�– pre�Mie�ra�
30�czerw�ca, 1�lip�ca,�godz. 19.15

fo
t. 

B.
So

w
a

fo
t. 

B.
So

w
a

TEATR PIEŚŃ KOzłA ul. PURKYNIEGO 1
MaC�BeTh – sta no wi pró bę od kry cia mu zycz no ści w po ezji
Szek spi ra i od na le zie nia ko rze ni tra ge dii. Po szu ku jąc ko lo -
rów i dźwię ków szek spi row skie go ję zy ka, ak to rzy sta ra ją się
zgłę biać na tu rę dra ma tu. (...) War stwę mu zycz ną Mac be tha
w obec nym kształ cie sta no wią pie śni kor sy kań skie go ze spo -
łu AFi let ta. W spek ta klu bie rze udział mię dzy na ro do wy ze -
spół ak to rów z An glii, Fin lan dii, Szko cji, Wa lii i Pol ski.

19,��0�czerwca,�godz.�19.00
fo

t. 
K.

 J
ar

ek
fo

t. 
K.

 B
ie

liń
sk

i

pie�Śni�le�ara –��8, �9, 30�czerw�ca,�godz. �0.00

5, �6�czerw�ca,�godz. 19.30 - Ba�Bę�ze�Słał�BóG?
Mu si cal dotyczący róż nych ko bie cych przy mio tów i wad.
W żar to bli wy (pe łen tań ca i mu zy ki) spo sób od po wia da
na py ta nie: czy ko bie ty to anio ły? A mo że dia bły?

1��czerw�ca,�godz. 19.30�- nOCne�Sprawy
Ak cja mu si ca lu roz gry wa się w za dy mio nym ka ba re cie.
Przy sto li kach sie dzą i sto ją róż nej ma ści po sta cie: gir la -
sy, szan so nist ki, ko bie ty lek kich oby cza jów, żon gle rzy,
akro ba ci. Każ dy z nich, po przez ję zyk tań ca i pio sen ki,
opo wia da wła sna hi sto rię. At mos fe ra żyw cem prze nie sio -
na z Mo ulin Ro uge z po cząt ków XX -go wie ku.

19�czerw�ca,�godz. 19.30�- Cy�Ga�ne�ria
Każ de mu z nas od cza su do cza su śnią się róż ne rze czy.
Nie któ rych się bo imy, a nie któ re chcie li by śmy prze żyć na -
praw dę. Jak to, co się dzie je w no cy jest za leż ne od te go
kim je ste śmy i... z kim śpi my? Gru pa ta necz na DUB -
Ber'sTe am w hu mo ry stycz ny spo sób przed sta wi to, co
się dzie je w no cy, a cze go nie po tra fi my za pa mię tać i od -
two rzyć na dru gi dzień.

Bi�le�ty: 10/15/�0zł�re�zer�wa�cja: 666 533 665;
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TE ATR AR KA UL. MEN NI CZA 3
1 czerw ca, godz. 19.00 OSkar�i pa�ni�ró�Ża
2 czerw ca, godz. 16.00 przy�GO�Dy�Ma�łe�GO M
8 czerw ca, godz. 19.00 nie�OD�wra�Cal�ne

15 czerw ca, godz. 19.00 Dy�BUk�–�le�gen�dy�ży�dow�skie
21 czerw ca, godz. 19.00 Bal�U haw�kin�Ga
22 czerwca, godz. 19.00 Sen�nOCy�leTnieJ
30 czerw ca, godz. 19.00 UCiSz�Ser�Ce

TEATR KOMEdIA pl. TEATRALNY 4
1, 2, 21 czerwca, godz. 18.00 Trzy�razy�łóŻkO
On i Ona, maż i żo na w al ko wie. Trzy po tycz ki, trzy waż ne
roz mo wy, trzy prze ło mo we mo men ty w ży ciu pew nej pa ry.
A wszyst ko pod jed ną koł drą.  Gdy by po ku sić się o stwo -
rze nie ran kin gu me bli, któ re od gry wa ją naj waż niej szą ro lę
w ży ciu czło wie ka, bez wąt pie nia łóż ko zna la zło by się w ści -
słej czo łów ce. To mał żeń ska ko me dia, któ ra łą czy lek kość
sty lu i żar tu z py ta nia mi w to nie se rio - np.: Co jest lep sze:
być pier sia mi re kla my spo łecz nej czy twa rzą wie przo wi ny.

1 czerwca, godz. 20.30, 2 czerwca, godz. 20.00
SzalOne�nOŻyCzki
3 czerwca, godz. 17.00 Ta�naSza�klaSa

1, 22, 23 czerwca, godz. 20.00, 

24 czerwca, godz. 17.00 MayDay��

28, 29, 30 czerwca, godz. 20.00 BOeinG�BOeinG

RE żY SE RIA I PRA CA AK TOR SKA 
WARSZ TA TY TE ATRAL NE – KA ZI MIERZ BRAUN

Te atr Ar ka ma za szczyt za pro sić
Pań stwa na warsz ta ty te atral ne, 
któ re Mistrz po pro wa dzi oso bi -
ście. Wy bit na oso bo wość ar ty -
stycz na i wiel ki twór ca kul tu ry
Pol skiej i świa to wej, ak tor, re ży ser
te atral ny, te atro log, kry tyk, pi sarz
i tłu macz – Ka zi mierz Braun. Uro -
dził się w 1936 ro ku. Jest ab sol -
wen tem po lo ni sty ki na Uni wer-

sy te cie Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu oraz wy dzia łu re -
ży se rii dra ma tycz nej Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Te atral -
nej w War sza wie. W swo im do rob ku ma wie le pre mier
w te atrach pol skich i za gra nicz nych. W la tach 1975-1984
peł nił funk cję dy rek to ra w Te atrze Współ cze snym we Wro -
cła wiu. Był też pe da go giem w tu tej szej PWST. Lau re at wie -
lu na gród i wy róż nień. Od po ło wy lat osiem dzie sią tych
miesz ka w USA, gdzie wy kła da na Uni wer sy te cie w Buf fa -
lo. Od lat 90-ch zwią za ny z Te atrem Pol skim w No wym Jor -
ku oraz Pol skim In sty tu tem Te atral nym w USA. 

18-�4�czerw�ca,�godz. 9.00-13.00�i 15.00-18.00
Te�atr�ar�ka,�ul.�Men�ni�cza 3

warsztaty teatralne

Teatr Arka ma zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty teatralne,  
które Mistrz poprowadzi osobiście. 
 
Warsztaty odbędą się w terminie 18-24 czerwca br w sali Teatru Arka, w godzinach:      
9:00 – 13:00 i 15:00 – 18:00       
Temat warsztatów:  

REŻYSERIA I PRACA AKTORSKA                       
Ilość miejsc ograniczona! 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: Agnieszka Rybacka
mail: agnieszka.rybacka@teatrarka.pl
tel: 662-965-452 oraz  71 344-38-06, 71 341-12-88
 
 

KAZIMIERZ BRAUN
W dniach 18-24 czerwca 2012 roku w Teatrze Arka przy ul. Menniczej 3  
gościć będzie wybitna osobowość artystyczna i wielki twórca kultury Polskiej i światowej,  
aktor, reżyser teatralny, teatrolog, krytyk, pisarz i tłumacz – Kazimierz Braun.

Kazimierz Braun urodził się w 1936 roku. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz wydziału reżyserii dramatycznej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie. W swoim dorobku ma wiele premier w teatrach polskich i zagranicznych.  
W latach 1975-1984 pełnił funkcję dyrektora w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu.  
Był też pedagogiem w tutejszej PWST. Laureat wielu nagród i wyróżnień.  
Od połowy lat osiemdziesiątych mieszka w USA, gdzie wykłada na Uniwersytecie w Buffalo.  
Od lat 90-ch związany z Teatrem Polskim w Nowym Jorku oraz Polskim Instytutem Teatralnym w USA.

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     

      
 

                         

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

WROCłAWSKI TEATR LALEK pl. TEATRALNY 4

1 czerwca, godz. 10.00, 3 czerwca, godz. 11.00
5 czerwca, godz. 10.00
CzerwOny�kapTUrek,�kiChawka�i�GBUrek
1 czerwca, godz. 13.00, 2 czerwca, godz. 11.00, 21 i 22

czerwca, godz. 17.30, 23 i 24 czerwca, godz. 11.00, 28
i 29 czerwca, godz. 17.30, 30 czerwca, godz. 11.00
afrykaŃSka�przyGODa
1 czerwca, godz. 11.00, 2 czerwca, godz. 15.00
OCh,�eMil�-�Scena�letnia

2 czerwca, godz. 13.00
McBaTOn�i�Szeryf�Grzanka�-�Ogród�Staromiejski

2 czerwca, godz. 17.00
pOwróT�MaMUTa�-�Ogród�Staromiejski
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 czerwca, godz. 10.00
piękna�i�BeSTia

fot. P. Kozioł

fot. M. Grotowski

Bal�U�hawkinGa skupia uwagę na postaci wybitnego
naukowca Stephena Hawkinga jako pretekstu do szerszej
dyskusji o statusie kulturowym i społecznym osób
niepełnosprawnych. Stawiane są pytania o istotę
niepełnosprawności. Co decyduje o tej kategoryzacji,
stygmatyzm społeczny, czy diagnoza medyczna? 
Spektakl zaprasza do podjęcia próby mentalnego oswajania
niepełnosprawności, jak również jest sprzeciwem wobec
konformizmu oraz wiary w płytkie wartości. „Bal u
Hawkinga” przybiera formę luźnych kolaży, na które
składają się wydarzenia z życia bohatera oraz fragmenty
jego prac. Całości towarzyszy muzyka na żywo.

SEN NOCY LETNIEJ



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

SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW: Kasy Teatru Polskiego, tel: 71 316-07-77/78

22, 23, 24 czerwca, godz. 19.00 TEATR POLSKI – SCENA NA ŚWIEBODZKIM pl. Orląt Lwowskich 20c

fo
t.
Ba
rt
os
z
So
w
a

REŻYSERIA I CHOREOGRAFIA: ZBIGNIEW SZYMCZYK
Scenografia:Marek Tybur; Kostiumy:Wanda Kowalska; Opraco-
wanie muzyczne: Jacek Aumüller, Piotr Salaber, Zbigniew
Szymczyk; Asystent reżysera: Magdalena Górnicka

w programie również spektakl:

POŁAWIACZE PAPIERU
Scenariusz, reżyseria i oprac. muzyczne: Zbigniew Szymczyk;
Scenografia i kostiumy: Marek Tybur

STREFA WOLNA
OD PIŁKI NOŻNEJ
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to bez wątpienia waż-
ne wydarzenie. Zdajemy sobie sprawę, że są też tacy, któ-
rzy poszukują wytchnienia od emocji piłkarskich rozgrywek
i ich właśnie zapraszamy w czerwcu na przedstawienia
WTP. W Strefie Wolnej od piłki nożnej będzie można ode-
tchnąć, spędzić przyjemnie czas z rodziną i dać się porwać
emocjom, które zaserwuje Państwu zespół WTP.

W czerwcu proponujemy dwa sety spektakli: Mikroko-
smos (8, 9 10 czerwca) w reż. Konrada Dworakowskie-
go, w którym nie zabraknie piłek, ale przenoszą nas
w świat w skali mikro, a nie na stadiony. Drugą propozy-
cją jest dyptyk Poławiacze papieru/Dom Bernardy Alba
(22, 23,24 czerwca) w reż. Zbigniewa Szymczyka – ma-
jowa premiera Wrocławskiego Teatru Pantomimy w ra-
mach Sceny Małych Form.

Niezmiennie zapraszamy na zajęcia Studia Pantomimy,
które prowadzą doświadczeni aktorzy i pedagodzy pracu-
jący i związani z Wrocławskim Teatrem Pantomimy.

Scenariusz i reżyseria: Konrad Dworakowski; Scenografia i ko-
stiumy:Maria Balcerek; Projekcje wideo:Michał Zielony; Reży-
seria światła: Bartek Dębowski; Muzyka: Piotr Klimek

8 czerwca, godz. 10.00, 9, 10 czerwca, godz. 11.00
TEATR POLSKI – SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28

MIKROKOSMOS

DOM BERNARDY ALBA
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W czerwcowym numerze Odry: Euro 2012 – o fenomenie futbolu i kibicowania – Janusz Czapiń-
ski (w rozmowie ze Stanisławem Lejdą), Piotr Gajdziński, Tomasz Kozłowski i Krzysztof Uściński
· Bartosz o historii · Podróże na Kresy śladami Miłosza i Żakiewicza · Havel w kilku odsłonach
· Skvorecky · Pankowski · Wiersze Astafiewej, Britaniszskiego, Kozioła i Meleckiego · Nowy
przekład „Orkanu na Jamajce” Hughesa · 8 arkusz – młodoliterackie Gniezno ·

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

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

www.dcik.pl; cik@okis.pl

LUDZIE I ICH MIEJSCA
FOTOGRAFIE IGORA JELIŃSKIEGO

Wystawa fotografii z podróży dookoła świata, ja-
ką odbył francuski biznesmen polskiego pocho-
dzenia – Igor Jeliński wraz z żoną i trójką dzieci.
Po 15 latach pracy w międzynarodowych korpo-
racjach zrezygnował z dalszej kariery i wyruszył
z rodziną w najbardziej niezwykłą podróż ich ży-
cia. Podczas 2-letniej wyprawy przemierzyli Bli-
ski Wschód, Afrykę od Kairu aż po Cape Town
i Amerykę Południową. Zdjęcia są relacją ze spo-
tkań, w jakich uczestniczyli podczas całej podró-
ży. Autor przez 2 lata dokumentował każdy dzień
wyprawy, by jak najpełniej oddać przygody, które

przeżyli i wrażenia, jakie im towarzyszyły. Obecnie pisze książkę o swojej wyprawie.
Wernisaż 5 czerwca, godz. 17.00. Wystawa potrwa do 6 sierpnia.
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej, Rynek-Ratusz 24.

KUBA ATYS – FOTOGRAFIE
Na ekspozycji, zorganizowanej z oka-
zji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012 oraz Letnich Igrzysk Olim-
pijskich w Londynie, zobaczyć będzie
można wybitnych przedstawicieli róż-
nych dyscyplin sportowych, m. in.
Justynę Kowalczyk, Bartosza Kizie-
rowskiego, Roberta Korzeniowskie-
go, Agatę Wróbel, Usaina Bolta,
Zinedina Zidane’a, Michaela Phelps’a.
Kuba Atys (ur. 1964) jest absolwen-
tem warszawskiej AWF. Fotoreporter
Gazety Wyborczej od 1991 roku.
Specjalizuje się w prasowej fotografii
sportowej. Obsługiwał dla Gazety m.
in. trzykrotnie letnie Igrzyska Olimpij-
skie i trzykrotnie zimowe. Fotografo-
wał także na turniejach finałowych
piłkarskich MŚ i ME. Dokumentował
zdobycie medali MŚ i ME polskich
siatkarzy i szczypiornistów, a także
wiele zawodów Pucharu Świata
z udziałem Adama Małysza.

Wernisaż 4 czerwca, godz. 17.00.
Wystawa potrwa do 28 lipca.
DCF „Domek Romański”

pl. bpa Nankiera 8

Historia Festiwalu nawiązuje do dwukrotnego pobytu romantycznego kom-
pozytora Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju, podczas których dał
on dwa skrzypcowe koncerty. Życie artystyczne na Dolnym Śląsku rozkwi-
tło po II wojnie światowej i w ten oto sposób w tym roku festiwal odbędzie
się już 47 raz. Więcej szczegółów na stronie www.dcik.pl oraz w Dolnoślą-
skim Centrum Informacji Kulturalnej.

1-3 czerwca, Teatr Zdrojowy, ul. Tadeusza Kościuszki 19
oraz Dom Zdrojowy, ul. Kolejowa 14, Szczawno-Zdrój

1-3 czerwca 2012
WHHenryka Wieniawskiego

47. Międzynarodowy Festiwal

Szczawno-Zdrój

MIT I MELANCHOLIA
„Mit i Melancholia“ to wystawa „na koniec świata”. Towarzyszący jej nastrój wypły-
wa z poruszanych tematów przemijania, upadku wiary, kryzysów tożsamości.
Wystawa do 17 czerwca, Galeria Bielska BWA, ul. 3-go Maja 11, Bielsko-Biała

Himbas II

Robert Korzeniowski, chód sportowy

Bartosz Kizierowski, pływanie
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www.cojestgrane.pl

BOG dAN KO NOP KA
WRO CŁAW MA GICZ NY

Bog dan Ko nop ka (ur. 1953) w oce nie
kry ty ków i mi ło śni ków fo to gra fii
uzna wa ny jest za jed ne go z naj waż -
niej szych eu ro pej skich ar ty stów -fo -
to gra fi ków ostat nich lat.
Two rzy od po ło wy lat 70. i ja ko je den
z nie licz nych pol skich ar ty stów, zro -
bił mię dzy na ro do wą ka rie rę. Obec nie
miesz ka w Pa ry żu, gdzie zdo był sła -
wę ja ko au tor gło śnych al bu mów
m.in. o Pa ry żu i Lyonie.
Do gru py in sty tu cji, któ re mia ły oka -
zję pre zen to wać twór czość Bog da -
na Ko nop ki do łą czy rów nież Mu zeum
Miej skie Wro cła wia.
Spe cjal nie na tę wy sta wę Bog dan Ko -
nop ka przy go tu je nie po ka zy wa ne
wcze śniej we Wro cła wiu fo to gra fie
z cy klu po świę co ne go sto li cy Dol ne -
go Ślą ska. Po nie waż naj chęt niej fo to -
gra fu je tkan kę miej ską od po cząt ku
swo jej dzia łal no ści kon se kwent nie
za pi su je na kli szy at mos fe rę i wy gląd
Wro cła wia, z któ rym jest szcze gól nie
zwią za ny. Przez la ta fo to gra fie z te go
cy klu nie mo gły uj rzeć świa tła dzien -
ne go. Do pie ro po ich wy sta wie niu
– w An gers we Fran cji w ro ku 1991
– „Le Mon de” uznał je za re we la cję. 
Se ria „Nie wi dzial ne mia sto”  wy sta -
wio na na fe sti wa lu w Ar les w 1994
ro ku przy nio sła mu mię dzy na ro do wy
roz głos, a za se rię „Sza ry Pa ryż”
otrzy mał Eu ro pej ską Na gro dę Fo to -
gra fii – Grand Prix de la vil le de Ve vey
w 1998 ro ku. Wy sta wy fo to gra fii ar -
ty sty tak zna ne go jak Bog dan Ko nop -
ka zda rza ją się w Pol sce nie zwy kle
rzad ko, a każ da z nich jest wiel kim
wy da rze niem i praw dzi wym świę tem
sztu ki. Ku ra tor An na Ka nia -Saj.

wernisaż�1�czerwca,�godz.�18.00
(do�1.07)�Muzeum�Miejskie�wrocławia

ry�nek�–�ra�tusz

KRzYSz TOF SAj RE FLE XCI TY
Jed en z naj cie kaw szych ar ty stów
– fo to gra fi ków mło de go po ko le nia.
Ab sol went Mię dzy na ro do we go Fo -
rum Fo to gra fii i Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go na kie r. Hi sto ria Sztu ki.
Brał udział w wie lu wy sta wach zbio -
ro wych i in dy wi du al nych. Sta le
współ pra cu je z Ośrod kiem Kul tu ry
i Sztu ki we Wro cła wiu oraz pi smem
ar ty stycz nym For mat. Jest człon kiem
Pol skie go Związ ku Ar ty stów Fo to gra -
fi ków. Upra wia fo to gra fię ar ty stycz -
ną,  in spi ro wa ną pul su ją cym ży ciem
miast, prze ni ka niem się lu dzi i bil l bo -
ar dów –te go, co sta tycz ne, z tym, co
jest w ru chu. Powstały zapis to
właśnie reflexCity, czyli miasto
złapane na gorąco.
Wy sta wa z cy klu: Sztu ka w Do mu.

wystawa�czynna�w�czerwcu
Ga�le�ria�wnętrz�Do�mar�–�miej�sce
–�Shar�da�ho�me,�ul.�Bra�ni�bor�ska

MAR TA SzE LE WA
MA LI / WIEL CY

Cykl 22 czar no – bia łych fo to gra fii. Po -
etyc kie, cza sa mi wręcz sur re ali stycz ne,
zdję cia to opo wie ści o lu dziach, ich re -
la cjach z oto cze niem. Jak mó wi sa ma
au tor ka: „W mo jej fo to gra fii od za wsze
li czy ły się przede wszyst kim emo cje.
Fun da men tem wszyst kich zdjęć jest
mo ja wraż li wość, wspo mnie nia i lu -
dzie, któ rych fo to gra fu ję i któ rzy, czę -
sto nie świa do mie, sta ją się głów ny mi
bo ha te ra mi mo ich ba jek.  (...)”.

Do 13�czerwca�br.
ODa�firlej,�ul.�Grabiszyńska�56



ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Posiadamy jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Jedną 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 Wilna, Lwowa 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 – konfrontację kultur tych terenów 
przed II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotogra�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 projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty 
przywiezione przez powojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we 
Wrocławiu w 1985 r. 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

www.mn.wroclaw.pl

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

WYSTAWY CZASOWEEKSPOZYCJE STAŁE

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

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

środa–piątek: 10.00–17.00
sobota:  10.00–18.00

niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–17.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

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

CZERWIEC
2012 

poniedziałek– niedziela 9.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

Słowackie „kucharki” i inne makatki europejskie
28 kwietnia – 17 czerwca 2012
Pokazanych zostało kilkadziesiąt makatek z Polski, Słowacji, Czech, Bułgarii, 
Niemiec i Węgier pochodzących z prywatnych zbiorów trzech kolekcjo-
nerek.

OD RENESANSU DO KLASYCYZMU
Medale śląskie ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu
9 maja – 23 września 2012
Medale artystów działających na Śląsku w okresie 
od 2 połowy XVI do końca XVIII w. można zoba-
czyć na tej wystawie. Pokazane zostały m.in. medale 
autorstwa złotnika Tobiasa Wol�a z 1572 r.: złoty 
księcia brzeskiego Jerzego II i jego żony Barbary.

ZDZISŁAW SOSNOWSKI:  Goalkeeper vs. Robokeeper
4 czerwca – 8 lipca 2012
Dwa cykle prac polskiego artysty konceptualisty, pokazujące związki pomiędzy sztuką 
i sportem, złożą się na wystawę przygotowywaną z okazji Euro 2012. „Nie będzie to 
zwykła propagandowa oprawa masowej imprezy – zapewnia kurator Adam Sobota – te 
prace mają wzbudzać re�eksje nad zjawiskami autokreacji, kariery, znaczenia mediów i 
masowej komunikacji, które determinują zarówno funkcjonowanie sztuki, jak i sportu”.

Barwy i kształty. Ceramika chińska – wystawa 
inaugurująca stałą Galerię Sztuki Wschodu
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

otwarcie: 25 czerwca 2012
Bogate zbiory sztuki orientalnej zyskają w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu stałe miejsce ekspozycji. W sali 216 powstanie Ga-
leria Sztuki Wschodu, w ramach której co roku otwierana będzie 
nowa wystawa. Pierwsza z nich to prezentacja ceramiki chińskiej.
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Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty 
przywiezione przez powojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we 
Wrocławiu w 1985 r. 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

www.mn.wroclaw.pl
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Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

WYSTAWY CZASOWEEKSPOZYCJE STAŁE

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

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

środa–piątek: 10.00–17.00
sobota:  10.00–18.00

niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–17.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

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

CZERWIEC
2012 

poniedziałek– niedziela 9.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

Słowackie „kucharki” i inne makatki europejskie
28 kwietnia – 17 czerwca 2012
Pokazanych zostało kilkadziesiąt makatek z Polski, Słowacji, Czech, Bułgarii, 
Niemiec i Węgier pochodzących z prywatnych zbiorów trzech kolekcjo-
nerek.

OD RENESANSU DO KLASYCYZMU
Medale śląskie ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu
9 maja – 23 września 2012
Medale artystów działających na Śląsku w okresie 
od 2 połowy XVI do końca XVIII w. można zoba-
czyć na tej wystawie. Pokazane zostały m.in. medale 
autorstwa złotnika Tobiasa Wol�a z 1572 r.: złoty 
księcia brzeskiego Jerzego II i jego żony Barbary.

ZDZISŁAW SOSNOWSKI:  Goalkeeper vs. Robokeeper
4 czerwca – 8 lipca 2012
Dwa cykle prac polskiego artysty konceptualisty, pokazujące związki pomiędzy sztuką 
i sportem, złożą się na wystawę przygotowywaną z okazji Euro 2012. „Nie będzie to 
zwykła propagandowa oprawa masowej imprezy – zapewnia kurator Adam Sobota – te 
prace mają wzbudzać re�eksje nad zjawiskami autokreacji, kariery, znaczenia mediów i 
masowej komunikacji, które determinują zarówno funkcjonowanie sztuki, jak i sportu”.

Barwy i kształty. Ceramika chińska – wystawa 
inaugurująca stałą Galerię Sztuki Wschodu
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

otwarcie: 25 czerwca 2012
Bogate zbiory sztuki orientalnej zyskają w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu stałe miejsce ekspozycji. W sali 216 powstanie Ga-
leria Sztuki Wschodu, w ramach której co roku otwierana będzie 
nowa wystawa. Pierwsza z nich to prezentacja ceramiki chińskiej.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA
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ALI NA SI BE RA MA LAR STWO
(...) Jak mó wił Ca net ti: „Naj trud niej jest od kry wać na no -
wo to, co już do brze zna my”.
Ali na Si be ra, tak mi się wy da je, jest suk ce so rem i wy -
znaw cą tej idei, kreu jąc swój świat ma lar ski w wy ni ku ob -
ser wa cji Czło wie ka i Pej za żu. Jej obo jęt ność wo bec
no wo ści i mód ar ty stycz nych ma ni fe stu je się po ko rą wo -
bec Sztu ki, czy niąc to co ro bi dzie łem od ręb nym, su we -
ren nym i wia ry god nym. Jest to twór czość sta no wią ca
bar dzo oso bi sty, nie omal in tym ny za pis Cza su, któ re go
fe no me nem jest nie prze mi jal ność, bo je go „ak cja” mo że
trwać nie skoń cze nie. (...)
Ist nie je też ko niecz ność zwró ce nia uwa gi na klu czo wą ro -
lę warsz ta tu. Ali na Si be ra do sko na li ła go la ta mi ma lu jąc
– ry su jąc (?) pa ste lą. My ślę, że te la ta ćwi czeń i prób
z moż li wo ścia mi pa ste li do pro wa dzi ły Ali nę nie tyl ko
do bie gło ści i per fek cji w ma lar stwie olej nym, ale do jej
wła snej me to dy sto so wa nia tej tech ni ki.
Jak nie wie lu ar ty stów dzi siaj, Ali na Si be ra po tra fi ma lo -
wać po wie trze i si łą rze czy ne gu je je den z kosz mar nych
do gma tów Sztu ki XX -wie ku, że ob raz to tyl ko płasz czy -
zna. Dzię ki drga ją ce mu po wie trzu ob raz otrzy mu je głę bię
i w tym mo men cie koń czy się tech ni ka.
Trze ci, oprócz wy so ko ści i sze ro ko ści wy miar ob ra zu, to
prze strzeń, a prze strzeń na płasz czyź nie – to już ma gia.
Jej twór cy, ge nial ni Bra cia Van Eyck, po re wo lu cyj nych
i de struk cyj nych do ko na niach Pi cas sa (któ ry we dług Sal -
wa do ra Da li „w je den dzień za mor do wał ma lar stwo”) po -
wra ca ją jak Do bre Du chy, co raz czę ściej, w ob ra zach
współ cze snych ar ty stów na ca łym świe cie.
Wśród nich ze swo ją ma lar ską fi lo zo fią i zna ko mi tym
warsz ta tem jest Ali na Si be ra, któ rej twór czość do wo dzi,
że to co w Sztu ce war to ścio we ży je po nad cza sem, bo
cho ciaż współ cze sne – nie prze mi ja.

prof. Je rzy Du da Gracz, gru dzień 2003

GI zE LA NA łęCz -łą CzYŃ SKA Ma lar stwo
wy�sta�wa�pt.�ka�leJ�DO�SkOp

Uro dzo na w Brze ściu nad Bu giem. Cór ka za mor do wa ne -
go w Ka ty niu mjr Oska ra Kühne la. Wy wie zio na na ro bo ty
przy mu so we do Nie miec. Po woj nie miesz ka ła w Ło dzi,
a na stęp nie prze nio sła się do Wro cła wia, gdzie miesz ka
już 34 la ta. Eme ryt ka Po li tech ni ki Wro cław skiej. Ab sol -
went ka Pań stwo we go Ogni ska Kul tu ry Pla stycz nej we
Wro cła wiu. Od wie lu lat upra wia ma lar stwo olej ne. Au -
tor ka wie lu ob ra zów, wy sta wia nych po cząw szy od ro -
ku 1989 na 30 wy sta wach zbio ro wych i in dy wi du al nych.
Jej pra ce znaj du ją się w zbio rach pry wat nych w kra ju
i za gra ni cą. Lau re at ka kil ku na gród. In te re su je się po ezją
i pro zą. Pi sze na róż ne te ma ty. Jej wier sze oraz krót kie
„no we let ki” znaj du ją się w pię ciu róż nych al ma na chach
po etyc kich. Wy da ła rów nież au tor ski to mik wier szy. Ko -
lej ny w przy go to wa niu.

wer�ni�saż 4�czerw�ca,�godz. 18.00.�(do �7.06,�pn,,�śr,�pt,
w godz. 16-�0.00).�Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul.�za�wal�na 7

ali�na Si�Be�ra - Ukoń czy ła ASP w Kra ko wie na Wydziale
Gra fi ki w Ka to wi cach. Dy plom w 1977 r. z ilu stra cji książ -
ko wej i prze strzen ne go pro jek to wa nia gra ficz ne go. Zaj mu -
je się głów nie ma lar stwem szta lu go wym, ry sun kiem
i pa ste lą. Jest człon kiem Sto wa rzy sze nia Pa ste li stów Pol -
skich i Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. Od 1979 ro -
ku mia ła po nad 50 wy staw in dy wi du al nych i zbio ro wych,
w kra ju i za gra ni cą. Czyn nie uczest ni czy w ple ne rach, w tym
w spo tka niu ar ty stów no szą cym imię Du dy -Gra cza w Ka -
mio nie. Jest je go ku ra to rem.

wer�ni�saż 1�czerw�ca,�godz. 17.00
Ga�le�ria�kry�sty�ny�ko�wal�skiej,�ul.�Jat�ki 15

NIECH żY jE KO LOR! V WO JE WÓDZ KIE
BIEN NA LE MA LAR STWA & MI NIA TU RY 8X8

Wy sta wa jest za pi sem wraż li wo ści, wy obraź ni i ta len tu
mło dych twór ców. Do wol ność te ma tycz na da ła im moż -
li wość wy po wie dzi ar ty stycz nej o tre ściach waż nych dla
sa mych au to rów i za chę ci ła do nie ogra ni czo nych ko lo ry -
stycz nych po szu ki wań oraz swo bod ne go po ru sza nia się
w świe cie ma lar skiej ma te rii. Za nurz my się więc w barw -
ny świat wy obraź ni. Niech ży je ko lor!

wernisaż�19�czerwca,�godz. 1�.00,�(do 15.09)
Ga�le�ria�MDk�Śród�mie�ście,�ul.�Du�bo�is 5.�wstęp�wol�ny!

Ma ciej Woj ta la, 14 lat
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ALI CjA KAR SKA i ALEK SAN dRA WENT
SCE NE RIE

wy�sta�wa�oraz XV spo�tka�nie�z cy�klu�Szczyt�for�my
Artystki iesz ka ją i pra cu ją w Gdań sku. W 2003 r. ukoń -
czy ły gdań ską ASP. Lau re at ki wie lu na gród m.in. Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz sty pen diów:
Aka de mia Schloss So li tu de w Stut t gar cie, The Fu tu ra
Cen tre For Con tem po ra ry Art w Pra dze. Współ pra cu ją
od 2002 ro ku. (www.kar ska -went.in fo)
(...) Ar tyst ki za da ją py ta nie o tre ści, ja kie nie sie opusz czo -
na ar chi tek tu ra, ale pró bu ją jej tak że po now nie nadać zna -
cze nia, cza sem – przy wró cić utra co ną toż sa mość, a na wet
zwró cić na nią uwa gę in nych. Dzia ła nia Kar skiej i Went nie
ma ją jed nak cha rak te ru in ter wen cyj ne go, ar tyst ki nie chcą
za wszel ką ce nę chro nić roz pa da ją cych się bu dyn ków czy
za cho wy wać au rę miejsc. In te re su je je ra czej aspekt cza -
su, po zo sta wia ją ce go swe pięt no w mu rach, któ re prze -
trwa ły dzie siąt ki lat, a tak że na tu ry, któ ra nie oglą da jąc się
na rzą dy czy ustro je do ko nu je po wol ne go ak tu de struk cji
na dzie łach czło wie ka. Ka rol Sien kie wicz (cul tu re.pl)

wer�ni�saż 5�czerwca,�godz. 18.00�
Spo�tka�nie�au�tor�skie�5�czerwca,godz. 18.30�
pro�wa�dze�nie�spo�tka�nia:�ane�ta�So�lo�mo�ni�du

Ga�le�ria�entropia,�ul.�rzeź�ni�cza 4.�(www.en�tro�pia.art.pl)

HI STO RIA Eu RO NA ZNACZ KACH POCZ TO WYCH
Spo tka nie z naj słyn niej szy mi pił ka rza mi na ma łym dzie le
sztu ki ja kim jest zna czek pocz to wy. Zo sta nie po ka za -
na także pił ka pod pi sa na przez Jur ge na Klin sman na (je -
den z naj lep szych na past ni ków re pre zen ta cji Nie miec,
zło ty me dal na ME w 1996 r.) oraz zdję cie z au to gra fem
An to ni na Pa nen ki (wy ko nał rzut kar ny, któ ry dał Cze cho -
sło wa cji Mi strzo stwo Eu ro py w 1976 r.), któ re otrzy ma li -
śmy spe cjal nie z oka zji wy sta wy. 
Z oka zji Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej pań stwa wy da -
wa ły znacz ki z wi ze run ka mi pił ka rzy, sta dio na mi, ki bi ca mi
itp. Z ogrom nej ilo ści znacz ków, któ re Mu zeum Pocz ty
i Te le ko mu ni ka cji po sia da w swo ich zbio rach (po nad 11
mln) zo sta ło wy bra nych 300, tych któ re za ska ku ją po my -
słem, warsz ta tem gra ficz nym, ale przede wszyst kim od -
da ją kli mat i emo cje to wa rzy szą ce me czom ME.

wy�sta�wa�czyn�na�od 8�czerw�ca�do 1�lip�ca�br.
Mu�zeum�pocz�ty�i Te�le�ko�mu�ni�ka�cji�ul.�kra�siń�skie�go 1

dzIEL NA STRAż PO żAR NA
Lu dzIOM PO MOC NIE SIE...

W tym ro ku ob cho dzi my 20. rocz ni cę utwo rze nia struk tur
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Le gni cy oraz 160. rocz ni cę
po wsta nia pierw sze go od dz. ochot ni czej stra ży po żar nej.
Wystawa prezentuje wi ze run ki św. Flo ria na, pa tro na stra ża -
ków w ma lar stwie i rzeź bie, a także tech ni kę stra żac ką i hi sto -
rią po żar nic twa w Le gni cy. 

wy�sta�wa�czyn�na do 1�lip�ca�br.�Bi�le�ty:�6,5 zł;�3,5 zł
Muzeum�czyn�ne:�wt-so,�w�godz.�11.00-17.00

w pierw�szą�śro�dę�mie�sią�ca�oraz�w�so�bo�ty�wstęp�wolny!

ŚWIA dEC TWO żY CIA
Jan�pa�weł ii

w Me�Da�lier�STwie�Świa�TO�wyM
Z KO LEK CJI

BER NAR DA MAR KA ADA MO WI CZA 
W 15. rocz ni cę pa mięt nej wi zy ty Ja na Paw ła II w Le gni cy
w 1997r. Mu zeum Mie dzi pre zen tu je wy sta wę me da li uka -
zu ją cych nie zwy kły pon ty fi kat na sze go pa pie ża. Po nad 600
me da li zgro ma dzo nych na wy sta wie za pro jek to wa li ar ty ści
z ca łe go świa ta, do mi nu ją jed nak twór cy eu ro pej scy. Rów -
nież zmie rzy ła się z tym te ma tem ple ja da pol skich zna ko mi -
tych me da lie rów, wpi su jąc się tym sa mym w naj now sze
dzie je me da lier stwa pol skie go.

wy�sta�wa�czyn�na do 1�lip�ca�br.�–�aka�de�mia�ry�cer�ska

jAROSłAW ŚWIERGOŃ FOTOGRAFIA
Druga odsłona pierwszej indywidualnej wystawy tego
utalentowanego twórcy – laureata Grand Prix w
konkursie na Europejskiego Fotografa Roku 2004 IFWP
– Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej.
Jarosław� Świergoń (ur. 1971) jest absolwentem
wydziału Systemów Ochrony Środowiska Politechniki
Wrocławskiej. Fotografią zajmuje się od 1997 roku.

Od�4�czerwca��do�31�lipca�br.
klub�ŚOw�–�Ga�le�ria 7�ddc,�ul.�pret�fi�cza �4
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łu KASz OjAK Ma�larz
WAL dE MAR zIE LIŃ SKI

fO�TO�Graf
ĆWI CZE NIA -ŻAR TY -IN SPI RA CJE

Obaj stu dio wa li w ASP, je den we Wro -
cła wiu, dru gi w Po zna niu, kie dyś umó -
wi li się na wspól ne in spi ra cje, po ka za li
so bie po kil ka wła snych prac, ma larz
na ma lo wal to co na zdje ciach, fo to graf
sfo to gra fo wal ob ra zy...”

11�czerw�ca�godz. 18.55�(do�8.07)��–�Ga�le�ria�za Sza�fą,�ul.�św.�Mar�ci�na 4

Akt Przydepnięty

Mu zEuM PO WO zóW
W GA LO WI CACH

Za pra sza my na In au gu ra cję Szla�ku
za�byt�ków�ko�mu�ni�ka�cji. Jest to uni -
kal na ini cja ty wa w ska li eu ro pej skiej
za ini cjo wa na przez 3 mu zea: Mu -
zeum Po wo zów w Ga lo wi cach, Prze -
my słu i Ko lej nic twa w Ja wo rzy nie
Ślą skiej oraz Mo to ry za cji w To pa czu. 
Wśród atrak cji: spek takl Te atru Kli ni -
ki La lek, ga wę dy o po dró żo wa niu dy -
li żan sem, kon kur sy i za ba wy dla
dzie ci oraz kon cert mu zy ki fa do. 

��czerw�ca�od godz. 1.00

„Nie miec ki na we so ło” dla naj młod -
szych. Za ję cia pro wa dzo ne są wg
me to dy: na uka po przez za ba wę. 

9�i 16�czerw�ca�od go�dzi�ny 1�.00

Wy sta wa Ka te dry Ry sun ku ASP.
wer�ni�saż 17�czerw�ca,�godz. 16.00

Noc Świę to jań ska – za pra sza my
na ob cho dy naj krót szej no cy w ro ku.
�3-�4�czerw�ca�–�Ga�lo�wi�ce,�ul.�le�śna 5
na wszyst�kie�im�pre�zy�wstęp�wol�ny!

MAG dA LE NA FRAN CzAK
HA IRY CAN DIES

Ko lej na od sło na ar ty stycz ne go pro jek -
tu Mag dy Fran czak. Na czas trwa nia
wy sta wy, prze strzeń ga le ryj na do -
słow nie „ob ra sta” w sztu kę o nie po -
ko ją co ży wym cha rak te rze. Pro jekt
uwi dacz nia to, co zwie rzę ce i in stynk -
tow ne, ale przede wszyst kim to, co
zda je się in te re so wać sa mą ar tyst kę
naj bar dziej – am bi wa lent ny cha rak ter
ludz kich uczuć. Ha iry Can dies mo gą
bu dzić strach i od ra zę, a jed no cze śnie
po cią gać i wa bić swym spe cy ficz nym
pięk nem. Jak ko men tu je Fran czak:
„Pro jekt się ga ko rze nia mi do ba śni
i mi to lo gii, po ję cia pięk na oraz przed -
mio tów, rze czy i ob ra zów, któ re za -
zwy czaj wzbu dza ją na sze prze ra że nie
za ra zem fa scy nu jąc i uwo dząc nie jed -
no znacz no ścią i ta jem ni cą.”
Mag�da�le�na Ma�ria� fran�czak: z wy -
kształ ce nia ma lar ka, a w pra cy twór -
czej ar tyst ka in ter dy scy pli nar na po słu -
gu ją ca się róż ny mi me dia mi (ma lar -
stwo, ry su nek, fo to gra fia, per for man -
ce). Człon ki ni pol sko -nie miec kiej
gru py AOUA (Aca de my of Ugly Arts).
Dwu krot na sty pen dyst ka Pre zy den ta
Mia sta Słup ska (2005, 2008) oraz Mar -
szał ka Wo je wódz twa Po mor skie go
(2009-2011r.). Ku ra tor ka: An na Stec

od 31�ma�ja,�godz. 18.00
do �1�czerw�ca,�godz. 19.00

Miesz�ka�nie�Gep�per�ta
ul.�Ofiar�Oświę�cim�skich 1/�

OB RA zY, MI NIA Tu RY,
AKWA RE LE I RY SuN KI
Z KO LEK CJI JA NA I JA DWI GI

NO WAK -JE ZIO RAŃ SKICH
Eks po zy cja obej mu je 82 pra ce bę dą ce
czę ścią zbio rów, ja kie le gen dar ny „ku -
rier z War sza wy” i wie lo let ni dy rek tor
Sek cji Pol skiej Ra dia Wol na Eu ro pa
ofia ro wał Osso li neum. Nie mal wszyst -
kie pre zen to wa ne pra ce wią żą się te -
ma tycz nie z Pol ską, a ich au to ra mi są
w więk szo ści ar ty ści ro dzi mi, ta cy jak:
J.Brandt, J.Cheł moń ski, J.Czap ski,
J.Fa łat, J.Kos sak, J.Ma tej ko, A.Or łow -
ski, A.Pio trow ski i L.Wy czół kow ski.
Wy sta wie to wa rzy szy ka ta log. Jej uzu -
peł nie niem jest po kaz wy bra nych nu -
mi zma tów rów nież bę dą cych da rem
Ja na No wa ka -Je zio rań skie go dla ZNiO. 

do 31�sierp�nia,�bilety: 5/�zł
za�kład�na�ro�do�wy�im.�Osso�liń�skich
ul.�Szew�ska 37�–�Sa�la�pod ko�pu�łą
wej�ście�od za�uł�ka�Osso�liń�skich

Jan Ma tej ko. Uto pio na w Bos fo rze. 1872r.

MA jA GO dLEW SKA
UN BEL COM PO STO

„Pięk no wi dzę ja ko pro ces, pod le ga
ono ewo lu cji i jest za wsze za gro żo ne
upad kiem. Prze pych ba ro ku wy da je się
po nad cza so wy, lecz je go fi zycz ność
ule ga stop nio wej ero zji. Choć idea
pięk na to an ty te za roz kła du, pięk no fi -
zycz ne jest je go tkan ką i po żyw ką.
In te re su je mnie idea for my roz pły wa -
ją cej się w bez kształt. Fresk Tie po la,
któ re go już nie ma. (...) Un Bel Com -
po sto jest pró bą ba ro ko wych sztu czek
z for mą, jej bra kiem i gi ną cym pięk -
nem. W nie gu stow nych de ko ra cjach.”
Ma ja Go dlew ska – ab sol went ka Aka -
de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu
(Dy plom z Ma lar stwa) Od 1997 ro ku
miesz ka i pra cu je twór czo w Sta nach
Zjed no czo nych. Zaj mu je się ma lar -
stwem, in sta la cją, ry sun kiem, pro jek -
ta mi w miej scach pu blicz nych.
wer�ni�saż �9�ma�ja,�godz. 17.00.�(do�14.06)
Ga�le�ria�Miej�ska,�ul.�kieł�ba�śni�cza �8
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OuT OF STH vOL. 3
kwia�Ty�zła no wa sztu ka z Lon dy -
nu. do 13.06�Bwa awan�gar�da
eX:�Mia�STO in ter wen cje i re ali za cje
miej skie, per for man sy, hap pe ning,
spo tka nia w prze strze ni Wro cła wia
re:�Di�zaJn dzia ła nia gra ficz ne i di -
zaj ner skie, wy kła dy, spo tka nia
Są�Sie�Dzi ak cje spo łecz ne, per for man sy

do��4.06�–�prze�strzeń�wro�cła�wia

APOP TO zA
Ar ty ści z Wro cła wia, Kra ko wa, Po zna -
nia za pro sze ni do pro jek tu w Stu dio
BWA za pre zen tu ją in sta la cje, fil my wi -
deo oraz ma lar stwo, od no szą ce się
do te ma ty ki roz pa du i od no wy. Re flek -
sja nad cy klicz ną tym cza so wo ścią zja -
wisk w przy ro dzie bę dzie punk tem
wyj ścia do roz wa żań nad jed nost ko -
wy mi wy obra że nia mi o cza sie i je go
na tu rze. Ar ty ści stwo rzą w ga le rii azyl,
w któ rym czas się za trzy mu je. Nie
cho dzi przy tym o wspo mnie nia, ale
o pro ce sy, w któ rych je go dzia ła nie
jest na ty le do strze gal ne, że moż -
na do pro wa dzić do ste ma ty zo wa nia
te go abs trak cyj ne go po ję cia.

wer�ni�saż 31ma�ja,�godz. 19.00
Stu�dio�Bwa,�ul.�ru�ska 46a

HI STO RIA Rę KO PI Su
PA NA TA dE uSzA

TEK STY, KON TEK STY, RE ALIA
Wy sta wę moż na zwie dzać od wtor ku
do nie dzie li w go dzi nach 10.00 – 18.00
(w po n. nie czyn na).  Wstęp: 10/5 zł

��czerw�ca br.�–�31�czerw�ca �013
ka�mie�ni�ca�pod zło�tym�Słoń�cem

ry�nek 6

RA FAł dA LEK MA LAR STWO
Ma lar stwo no stal gicz ne i me lan cho -
lij ne wcią ga od bior cę w grę, któ ra po -
le ga na od naj dy wa niu ukry tych
po sta ci i scen. Spo sób po cią gnięć
pędz la, swo bod ne ope ro wa nie fak tu -
rą i ko lo rem uka zu ją ka me ral ne pej -
za że na po gra ni czu abs trak cji,
a prze ni ka nie się form po zwa la
na wy ła nia nie się frag men tów, któ -
rych wcze śniej nie za uwa ży li śmy. 
ra�fał�Da�lek – ukoń czył ASP we Wro -
cła wiu, tu też miesz ka i pra cu je. Zaj -
mu je się ma lar stwem, pro jek to wa-
niem wnętrz i me bli. 

do 8�czerw�ca�br.
Si�lver�fo�rum,�ul.�Strze�gom�ska �-4

jANuSz łOzOWSKI Malarstwo
JAŚKOWY WROCŁAW

Autor prezentuje kolekcje prac
przedstawiających wyjątkowy urok
Wrocławia, z którym związany jest od
ponad trzydziestu lat. 

wernisaż�15�czerwca,�godz.�17.00
do��3�czerwca�

Galeria�wrocławska,�ul.�Stare�Jatki�11

SPORT W GRA FI CE
Po spor to wych wra że niach na sta dio -
nie pro po nu je my Pań stwu ar ty stycz ną
stre fę ki bi ca z pre zen ta cją Sport w gra -
fi ce. Wśród bo ga tych zbio rów Za kła du
Na ro do we go im. Osso liń skich znaj du -
ją się pra ce gra ficz ne pol skich ar ty stów
dzia ła ją cych na prze strze ni XX w. i uka -
zu ją cych sport w wie lu aspek tach.

5�czerw�ca�–�15�lip�ca�br.
Ogród�ba�ro�ko�wy

przy zn�im.�Osso�liń�skich
ul.�Szew�ska 37�–�w go�dzi�nach�otwar�cia

ogro�du.�wstęp�wol�ny!

SA LvA dOR dA LI Gra�fi�ki
Na eks po zy cję skła da się 60 gra fik au -
tor stwa Sa lva do ra Da li. Ory gi nal ne li to -
gra fie, akwa for ty, sta lo ry ty i drze wo ry ty
w czę ści sy gno wa ne wła sno ręcz nie
przez ar ty stę, po zo sta łe tło czo ne w li mi -
to wa nych edy cjach z au tor skich ma tryc
Da li’ego. Ko lek cja za wie ra mi. in. ilu stra -
cje do Bo skiej Ko me dii Dan te go, No we -
go i Sta re go Te sta men tu, Hi sto rii Don
Ki cho ta. Pra ce po cho dzą ze zbio rów ko -
lek cjo ne ra sztu ki – Da riu sza Ma ty ja sa.
wer�ni�saż 30�czerw�ca,�g. 17.00. w.�wol�ny!
Do 31�sierp�nia.�Bi�let: 5zł�ulg. 8zł�norm.
Ck�za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1�–�le�śni�ca



�0 str. «� CO JEST GRANE  « czerwiec 2012 www.cojestgrane.pl 

PIOTR PIE TRY GA
SRE BRO – MO KRY KO LO DION

Na wy sta wie po ka za nych zo sta nie kil -
ka dzie siąt am bro ty pów wy ko na nych
me to dą mo kre go ko lo dio nu przez
Pio tra Pie try gę. Ar ty sta po raz pierw -
szy za pre zen tu je swo je cen ne ory gi -
na ły sze ro kiej pu blicz no ści.
Am bro ty pia jest to tech ni ka fo to gra -
ficz na po wsta ła w po ło wie XIX wie ku,
w któ rej fo to gra fie two rzy się
przy uży ciu m.in. wy bu cho we go
octa nu ni tro ce lu lo zy w ete rze i al ko -
ho lu, so li jod ków, azo ta nu sre bra
i kil ku in nych sub stan cji. (...). Na -
świe tla nie pły ty za cho dzi bez po śred -
nio w apa ra cie, w związ ku z tym
wy ko na nie jej ko pii jest fi zycz nie nie -
moż li we – po wsta je tyl ko je den eg -
zem plarz pra cy. Pie try ga stwo rzył
se rię am bro ty pów, w któ rej naj waż -
niej szy jest kon cept fo to gra fii, a kon -
tro lo wa na nie do sko na łość ob ra zu go
uzu peł nia. Je go pra ce na su wa ją sko -
ja rze nia z fo to gra fia mi Sa ry Mo on
– peł ny mi nie po ko ju, smut ku, ta jem -
ni czo ści, na któ rych świat rze czy wi -
sty mie sza się z fik cją.
piotr�pie�try�ga fo to gra fu je od 9 lat.
Zaj mu je się głów nie por tre tem, ak -
tem i fo to gra fią ulicz ną. Pra cu je
na apa ra tach śred nio for ma to wych
i 5x7 ca la. Z wy kształ ce nia ma gi ster
far ma cji, obec nie stu diu je me dy cy nę
na Uni wer sy te cie Me dycz nym w Po -
zna niu. www.pio tr pie try ga.com

wer�ni�saż�15�czerwca,�go�dz. 19.00
do�31�sierpnia.�wstęp�wol�ny!
ODa�fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

jO HANN CH. KIMP FEL RY SUN KI
Mu zeum Miej skie Wro cła wia za pra -
sza na wy sta wę wro cław skie go ar ty -
sty sprzed 200 lat Jo han na Chri sto-
pha Kimp fe la (1750-1805) Ry sun ki
mie dzy re al no ścią a ka ry ka tu rą.

wy�sta�wa�czyn�na do �6�czerw�ca
pa�łac�kró�lew�ski,�ul.�ka�zie�mie�rza�wlk. 35

dE MO NY
ILU STRA TO RZY PRO JEK TU Ją GRY!
w wy�sta�wie� udział� bio�rą:� CY BER
KIDS ON RE AL – Do mi nik Cy mer &
Ka ta rzy na Lo renz; Bar tek CY MER &
Ola MAR CHOC KA; Ron nie DE ELEN;
Jan KAL L WEJT; Ra fał SZCZE PA NIAK.
Wy bór ar ty stów i kon cep cja ca ło ści:
Do mi nik Cy mer & Ka ta rzy na Lo renz
/ CY BER KIDS ON RE AL. Opie ka ku -
ra tor ska i pro du cenc ka: ga le ria DI -
ZAJN / Ka ta rzy na ROJ & To masz
CU GIER, współ pra ca: Ewa BO BER 
Wy sta wa DE MO NY pre zen tu je pra ce
ilu stra to rów zwią za nych z pol ską sce ną
ar ty stycz ną i di zaj ner ską. Każ dy z nich
miał za za da nie stwo rzyć kon cep cję
i sce na riusz gry, śro do wi sko w któ rym
re ali zu je się fa bu ła oraz syl wet kę i oso -
bo wość głów ne go bo ha te ra.
Na wy sta wie, która dedykowana jest
dzi siej szym trzy dzie sto lat kom i fa scy -
na tom au to ma tów do gier, po ka zane
zostaną pro to ty py i szki ce gier oraz de -
mo i sce no gra fia gry. Prze strzeń wy -
sta wy zo sta ła za pro jek to wa na na wzór
ja ski ni gier – mrocz nej i po ły skli wej.

wystawa�czynna�do�30�czerwca�br.
Bwa�Dizajn,�ul.�Świdnicka��-4

jA RO SłAW PO TOCz NY
REN DER SZA BLON

Ma larz, (rocz nik 1962), ab sol went ASP
we Wro cła wiu, dy plom w pra cow ni
prof. Kon ra da Ja roc kie go. Po słu gu je
się wła snym, uni ka to wym ję zy kiem
for mal nym wy kra cza ją cym po za ob -
szar kla sycz ne go warsz ta tu ma lar skie -
go. (www.po to kart.com)
„(...) Pierw szym co zwró ci ło mo ją uwa -
gę jest za sto so wa nie bar dzo nie ty po -
wych – przy naj mniej z punk tu wi dze nia
tzw. ma lar stwa kla sycz ne go – ma te ria -
łów. Ja kieś ce ra ty, gu mo wa ne ma te ria -
ły, któ rych prze zna cze nia trud no mi się
do my śleć, czy wresz cie gru ba śne i pu -
szy ste „mi sie”. Do te go bar wio ne two -
rzy wa sy li ko no we i neo ny, któ rych
za ple cza tech nicz ne go w po sta ci ka bli
i ta jem ni czych urzą dzeń elek trycz nych
au tor nie sta ra się ukryć.
Cóż jed nak ta kie go, co sta no wi o si le
i wy ra zie ar ty stycz nym, kry je się za ty -
mi nie kon wen cjo nal ny mi kon struk cja -
mi? Mo im zda niem tym „czymś” jest
ta jem ni ca. Za wie ra się ona za zwy czaj
w ob ser wo wal nym ry sun ko wo, lecz nie
do koń ca po ja wial nym re ali stycz nie cie -
niu, pod mio tu li te rac kie go. (...), za wsze
od czu wal na jest enig ma tycz ność, mo że
na wet mi sty ka wy po wie dzi au to ra. (...)
Po tocz ny two rzy dzie ła bę dą ce me lan -
żem nie by wa le sztucz nej, in du strial nej
w wy mo wie i ja kie goś ukry te go, ta jem -
ni cze go lecz głę bo ko ludz kie go prze -
sła nia. Tak my ślę”.

Wie sław Wasz kie wicz
wer�ni�saż �9�czerw�ca,�godz. 18.00

do 13�lipca
Ga�le�ria�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

Cały Twój
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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 za pra sza ją
na ko lej ne spo tka nie p.t. „Czy gro zi nam na stęp na po -
wódź?” In for ma cje o bu dow lach hy dro tech nicz nych wro -
cław skie go wę zła wod ne go  i za bez pie cze niach prze ciw ko
po wo dzio wych wy gło si mgr inż. Ry szard Ma je wicz – 
v-ce  pre zes Fun da cji Otwar te go Mu zeum Tech ni ki

1��czerw�ca,�godz. 17.00�-�Bi�blio�te�ka,�ry�nek 58, iii p.

RA FAł SI KO RA
wie�czór�au�tor�ski
pt.�Sa�MOT�nOŚĆ

Uro dził się w 1974 r., miesz -
ka k. Wro cła wia. Z za mi ło -
wa nia fo to graf, po eta,
pro za ik – ama tor. W swo im
do rob ku li te rac kim ma rys
hi sto rycz ny pt. Książ ka o mo im dziad ku oraz opo wia da nie
Po dzwon ku. W la tach 90. pi sał do Sło wa Pol skie go sze reg
opo wia dań o te ma ty ce węd kar skiej, zdo by wa jąc wy róż nie -
nia i na gro dy. Ak tu al nie współ pra cu je z Sa lo ni kiem, gdzie
pu bli ku je swo je wier sze, bę dąc uczest ni kiem po nie dział ko -
wych warsz ta tów li te rac kich. Pod czas wie czo ru pro mo wać
bę dzie to mik po ezji pt. Sa mot ność.

18�czerw�ca,�godz. 18.00

Sa�lO�ni�kO�we�warSz�Ta�Ty�li�Te�raC�kie
po�nie�dział�ki�–�11�i �5�czerw�ca,�godz. 18.00

Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul.za�wal�na 7

CzE SłAW RO dzIE WICz
ZA MY ŚLE NIA KRÓ LEW SKIE

Uro czy stość z oka zji 90-cio le cia uro dzin twór cy Sztu ki
Po god nej tzw. LI ŚCIA KÓW, ha ftu wro cław skie go oraz
eks li bri su, a tak że po ezji.

6�czerw�ca,�godz. 17.00
klu�b�Ci�vi�tas�Chri�stia�na,�ul.�kuź�ni�cza 11/13 i.�p

dNI LWO WA
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -
-Wschod nich Od dział Wro cław ski z Klu ba mi Wro cław -
skim i Le opo lis oraz Klub ŚOW zapraszają na ob cho dy
Dni Lwowa we Wro cła wiu. W pro gra mie: Dwie wy sta wy
– „Mars w ka ry ka tu rze” – chumorystyczne ry sun ki Zdzi -
sła wa Czer mań skie go oraz „Lwów na pocz tów ce 1896-
1945” ze zbio rów Zdzi sła wa Piw ko.

wy�sta�wy�trwa�ją�do 15�lip�ca,�klub�Śow�–�Ga�le�ria 7�ddc
SPO TKA NIE z prof. Sta ni sła wem NI CIE Ją – pre lek cja pt.
„Lwów – ja ko mia sto sto łecz ne kre sów”

�3�czerw�ca,�godz. 17.45
WY STĘ PY AR TY STYCZ NE ze spo łów ta necz nych: Bia łe
skrzy dła z Bia ło ru si oraz Or chi dea z Ukra iny. Chó rów i ze -
spo łów: Świa to wid, Ra dość, Szy ma no wia nie, Astu ria,
Pia stu ny, Dum ka oraz Ze spół Mło dzie żo wy SP nr. 91 im.
Or ląt Lwow skich, Ka ba ret Te li gent ne Ba tia ry z By to mia.

�3�i �4�czerw�ca,�klub�ŚOw,�ul.�pret�fi�cza �4

CzER WIEC z uNI vER SY TE TEM ŚWIA TA
ar�Se�nał,�ul.�Cie�szyń�skie�go 9
2 czerw ca (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
DZIEŃ DZIEC KA: RY CE RZE KON TRA SA MU RA JE
MU�zeUM�ar�Che�OlO�GiCz�ne,�ul.�Cie�szyń�skie�go 9�
2 czerw ca (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
DZIEŃ DZIEC KA: POD BO JE W STY LU RZYM SKIM
23 czerw ca (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
DOM DZIAD KA JA SKI NIOW CA I NIE TYL KO
MU�zeUM�ar�Chi�Tek�TU�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5
9 czerw ca (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
BU DU JE MY AR KĘ
9 czerw ca (so bo ta), godz. 12.30 (6-12 lat)
TA JEM NI CE BI BLIJ NEJ AR KI
pa�łaC�kró�lew�Ski,�ul.�ka�zi�mie�rza�wiel�kie�go 35
16 czerw ca (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
PY ZA NA PO LNYCH DRÓŻ KACH
16 czerw ca (so bo ta), godz. 11.15 (6-12 lat)
LU STRZA NE EKS PE RY MEN TY
23 czerw ca (so bo ta), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
W KRA INIE ZA CZA RO WA NYCH LU STER
MU�zeUM�ar�Chi�Die�Ce�zJal�ne,�pl.�ka�te�dral�ny 16
30 czerw ca (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
WOD NE CZA RY – MA RY
30 czerw ca (so bo ta), godz. 12.30 (6-12 lat)
PŁY WA Ją CE JA JO, CZY LI WOD NE EKS PE RY MEN TY

Re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko
+ 5 zł bi let wstę pu. Ro dzi ce – wstęp wol ny!

TRzY dE BIu TY W BIu RzE LI TE RAC KIM 
Wro cław skie BL zna ne jest z pu bli ka cji nie tu zin ko wych de -
biu tów, by wspo mnieć cho ciaż by: danc An ny Pod cza szy
(no mi na cja do Ni ke), Li sto pad nad Na rwią Ju lii Fie dor czuk
(na gro da PTWK) czy wie lo krot nie wy róż nia ne to my So ma
Łu ka sza Ja ro sza, Afekt Sła wo mi ra El sne ra i Po so bie Ju lii
Szy cho wiak.
W czerw cu i lip cu w Biu rze Li te rac kim uka żą się aż trzy de -
biu tanc kie książ ki. To my wier szy: Ka ta rzy ny Fe tliń skiej Glos -
so la lia i Fi li pa Wy szyń skie go Ska le cze nie chłop ca oraz zbiór
opo wia dań Ka ta rzy ny Ja ku biak Nie ostre wi dze nia. 
Glos so la lia to po etyc ki de biut od zna cza ją cy się wy so ką pre -
cy zją, w któ rym wier sze, ukła da ne w kunsz tow ne for my za -
pi su, sta no wią nie wy czer pa ne źró dło od wo łań li te rac kich,
fil mo wych i ma lar skich, słu żą cych pe ne tra cji ma te rii ję zy ka
w ce lu od na le zie nia w nim miej sca dla wła sne go gło su.
Ska le cze nie chłop ca w spo sób sil ny i wy ra zi sty ar ty ku -
łu je de biu tu ją cy głos po ety, za pra sza jąc czy tel ni ka
do ubra nych w re gu lar ne for my wier sza nie oczy wi stych
spoj rzeń na ota cza ją cą nas rze czy wi stość, w któ rej bli scy
lu dzie i pro za icz ne zda rze nia ura sta ją do mia na po etyc -
kich fi gur i no śni ków fi lo zo ficz nych py tań. 
Nie ostre wi dze nia sta no wią zbiór po łą czo nych te ma tycz -
nie dwu na stu opo wia dań. Ścież ki i do świad cze nia je go
bo ha te rów krzy żu ją się ze so bą w obu wy mia rach: glo -
bal nym i lo kal nym, roz gry wa jąc się raz w Pol sce, a raz
w Sta nach Zjed no czo nych.
Biu�ro�li�te�rac�kie,�ry�nek�-ra�tusz�–�przej�ście�Garn�car�skie �
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EEUU  RROO NNAA  PPOOCCZZ  TTÓÓWW  KKAACCHH
Od 5 czerw ca, na I pię trze DBP bę -
dzie pre zen to wa na wy sta wa pocz tó -
wek po cho dzą cych ze zbio rów
F lo kar ty sty Sta ni sła wa Chmu ry.

SSPPOO  TTKKAA  NNIIEE  
ZZ DDAA  NNIIEE  LLEEMM  WWOOJJ  TTUUCC  KKIIMM  
15 czerw ca, godz. 18.30
Na spo tka nie z au to rem nie zwy kłej
książ ki – Pu blicz ne miej sca stra ceń
na Dol nym Ślą sku od XV do po ło -
wy XIX wie ku i dru giej, po dob nej –
Kat i je go warsz tat pra cy na Ślą sku,

Gór nych Łu ży cach i w hrab stwie kłodz -
kim od XVI do po ło wy XIX w.
– za pra sza Dys ku syj ny Klub Książ ki
Po dróż ni czej Glob trot ter. Wstęp wol ny!
Ame ri can Cor ner, II pię tro

XXIIII SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII
Do Do mu Edy ty Ste in. Spa cer po tym
cie ka wym mu zeum bę dzie się od wo ły -
wał do książ ki Cio cia Edy ta, na pi sa nej
przez sio strze ni cę świę tej. Zbiór -
ka 14 czerwca o godz. 16.00 przed mu -
zeum (No wo wiej ska 38).

DDAA  NNUU  TTAA  
PPAAŁŁ  KKAA  --SSZZYYSSZZ  KKAA
AAkkwwaa  rree  llee
6-21 czerw ca, 
Ga le ria pod Pla fo nem
Da nu ta Pał ka -Szysz ka jest
ab sol went ką Aka de mii
Sztuk Pięk nych we Wro -
cła wiu, upra wia kil ka dys -
cy plin sztu ki – two rzy
ma lar stwo szta lu go we,
por tre to we, akwa re le, po -

li chro mie, rzeź by ogro do we, pro jek tu je gra Fcz nie i ilu stru je książ ki. Jest lau re at -
ką wie lu na gród i wy róż nień, m.in. Na gro dy Pol skie go Ra dia i Te le wi zji.
Spo tka nie z ar tyst ką przy wy sta wie – 15 czerwca, godz. 17.30.

1 czerwca, godz. 17.00
DDZZIIEEŃŃ  DDZZIIEECCKKAA  WW  BBIIBBLLIIOOTTEECCEE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

4 czerwca, godz. 17.30
DKK dla Rodziców
AAKKTTYYWWNNEE  WWYYCCHHOOWWAANNIIEE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

6 czerwca, godz. 16.00
DKK dla Seniorów
KKSSIIĘĘGGII  CCYYTTAATTÓÓWW
Biblioteka Niemiecka, I piętro

6 czerwca, godz. 16.30
Spotkanie z pedagogiką zabawy
CCIIEEPPŁŁYY  DDOOTTYYKK  ––  MMAASSAAŻŻYYKKII
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

9 czerwca, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
CCIIEEPPŁŁOO  ––  ZZIIMMNNOO
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

21 czerwca, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
PPLLUUMM,,  PPAACC,,  BBĘĘCC
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

21 czerwca, godz. 11.00
LLEETTNNII  KKOONNKKUURRSS  DDLLAA  DDZZIIEECCII
Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród
American Corner, II piętro

Dol no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na wraz
z 27 bi blio te ka mi pu blicz ny mi na Dol -
nym Ślą sku wy ku pi ły wspól nie po -
nad 1000 e -bo oków na plat for mie ibuk.
pl. Ozna cza to, że w każ dej z tych bi -
blio tek KAŻ DY za pi sa ny do niej czy -
tel nik bę dzie mógł swo bod nie
i zu peł nie za dar mo wy bie rać spo śród
te go ty sią ca pu bli ka cji! Są to głów nie
książ ki na uko we (zwłasz cza pod ręcz ni -
ki aka de mic kie), po pu lar no nau ko we
i po rad ni ki z prak tycz nie wszyst kich
waż niej szych dzie dzin wie dzy.  Rzecz
jest o ty le wy jąt ko wa, że był to wspól ny
(po raz pierw szy w Pol sce!) za kup kil -

ku dzie się ciu bi blio tek, a więc mo gły so -
bie po zwo lić na nie co wię cej niż sta ra ją -
ca się o ta ką li cen cję po je dyn cza
bi blio te ka. Po nad to pu bli ka cje od ra zu
sta ną się do stęp ne nie mal na ca łym Dol -
nym Ślą sku – od Gło go wa po Bo le sła -
wiec, od Lu bi na po Ząb ko wi ce Ślą skie,
od Ole śni cy po Zgo rze lec. Z dar mo -
wych e -bo oków moż na ko rzy stać już
od ma ja 2012r. In for ma cje szcze gó ło we
o tym, w ja ki spo sób po nie się gnąć, moż -
na uzy skać w Dol no ślą skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej we Wro cła wiu (tel. 71 33-52-
248) oraz na stro nie in ter ne to wej:
wwwwww..wwbbpp..wwrroocc..ppll.

1000 DARMOWYCH E-BOOKÓW!
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PRzE GLąd TA LEN TóW
GiM�na�zJa�Da: ta niec, wo kal i in stru ment, pla sty ka, te atr,
fo to gra fia, film, twór cze pi sa nie, lin gwi sty ka, na uki ści -
słe, przy rod ni cze i hu ma ni stycz ne.

31�ma�ja,�w godz. 8.30-15.30
ele�Men�Ta�ria�Da: ta niec, wo kal i in stru ment, pla sty ka,
te atr, li te ratura, lin gwi sty ka, na uki ści słe i przy rod ni cze.

1�czerw�ca�w godz. 8.30-15.30
au�tor�skie�li�cea�ar�ty�stycz�ne�i aka�de�mic�kie�ala

ul.�ro�bot�ni�cza 36/38

dzIEŃ dzIEC KA
z Gra�Mi�plan�SzO�wy�Mi�i fi�GUr�kO�wy�Mi

Przyjdź do Zam ku i za graj w ulu bio ne gry, al bo spró buj
tych, któ rych jesz cze nie znasz – za pra sza my, bo to świet -
na oka zja na in te li gent ną za ba wę dla każ de go.
W pro gra mie znaj dą sie m.in. kon kur sy z na gro da mi;
wspól na bu do wa mia sta z kloc ków Le go; na uka gry
w War ham me ra; ma lo wa nie fi gu rek; gry po ka zo we.

3�czerw�ca�(nie�dzie�la),�w�godz. 10.00-18.00
Ck�zamek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1.�wstęp�wol�ny!

BEN, TI NA I CzA RO dzIEj
Spek takl te atral ny po świę co ny te ma ty ce na ucza nia ję zy ka
an giel skie go. Przed sta wie nie skie ro wa ne jest do uczniów
przed szko li i klas I -III. Wi dzo wie zo sta ną za bra ni w po dróż
do nie zwy kłe go świa ta sza lo nej, nie bie sko wło sej Ti ny, jej
pu cha te go przy ja cie la ko ta Be na, cza ro dzie ja Wiz zie go i zni -
ka ją cych barw. Ta wy pra wa bę dzie ob fi to wa ła w spo rą daw -
kę ła twych do opa no wa nia zwro tów i słó wek z ję zy ka
an giel skie go. W po sta cie baj ki wcie li li się zna ko mi ci ak to -
rzy i wo ka li ści wro cław skie go te atru mu zycz ne go.

��i 3�czerw�ca,�godz. 11.00.�Bi�le�ty: 15 zł
wro�cław�ski�klub�ani�Ma,�ul.�pil�czyc�ka 47
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WI TAj CIE W NA SzEj BAj CE CZĘŚĆ 1. i 2.
MDK Śród mie ście za pra sza wiel bi cie li mło dych ta len tów
na ra do sne pre zen ta cje dzie cię cych i mło dzie żo wych grup
ar ty stycz nych. Kon cert z oka zji za koń cze nia ro ku szkol ne go. 

13�i 14�czerw�ca,�godz. 17.00�
Ck�ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a.�wstęp�wol�ny!

Fo
t. 
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NIE MA jAK MIO dzIO
Sce na riusz spek ta klu jest wy ni kiem wie lo let nich do świad -
czeń w pra cy z dzieć mi je go au to ra i jed no cze śnie re ży se -
ra Bar tło mie ja Ka miń skie go, któ ry od wie lu lat pro wa dzi
we Wro cław skim Cen trum Twór czo ści Dziec ka warsz ta ty
te atral ne dla dzie ci w róż nym wie ku. Au tor po dą ża jąc tro -
pem dzie cię cej wraż li wo ści oraz wy obraź ni przy go to wał
nie zwy kle cie płą, ko lo ro wą baj kę. Spek takl trwa 35 mi -
nut. A tak o swo im spek ta klu pi sze sam re ży ser: Spek takl
ad re so wa ny jest do dzie ci od lat 3 do 104.
Oprócz dzie ci za sia da ją cych na wi dow ni obec ne bę dą
w te atrze dwa mi sie po szu ku ją ce mio du. Baj ka ma dość
dra ma tycz ny prze bieg, szcze gól nie, gdy prze bie gać bę dą
mi sie ucie ka ją ce przed pszczo ła mi. Du żo ra do ści za pew -
nią dzie ciom, ro dzi com i so bie dwa pta ki pro wa dzą ce fi -
lo zo ficz ne dys ku sje, po któ rych moż na już tyl ko od le cieć.
A kruk Ry szard i orzeł Ste fan la ta ją bar dzo wy so ko. Moż -
na przy nieść im su chy chleb, ale nie wy pa da kar mić pta -
ków w te atrze. Jesz cze zo ba czy ły by to głod ne mi sie,
i by ło by im smut no. W spek ta klu bio rą udział dzie ci, mło -
dzież i oso ba do ro sła. War to zo ba czyć, chy ba że ktoś bar -
dzo nie chce. Bilety: 14/18zł

��czerw�ca,�godz. 10.00�i�11.30,�3�czerwca,�godz.�17.00
wrocławskie�Centrum�Twórczości�Dziecka,�ul.�kuźnicza��9a

NOC ŚWIę TO jAŃ SKA IM PRE ZA PLE NE RO WA
Każ dy uczest nik No cy Świę to jań skiej, ma oka zję po znać
sta ro sło wiań skie ob rzę dy zwią za ne z wia rą w mo ce na tu -
ry: ple ce nie i pusz cza nie wian ków w nurt rze ki oraz sko -
ki przez ogni sko na le żą do naj waż niej szych punk tów
pro gra mu. Bę dą też warsz ta ty pla stycz ne dla naj młod -
szych oraz kon kur sy dla ca łych ro dzin, a tak że Jar mark
Świę to jań ski. W czę ści ar ty stycz nej wy stą pią ze spo ły gra -
ją ce mu zy kę z krę gu folk i et no. Od bę dzie się tak że wi do -
wi sko ple ne ro we zwią za ne z mi to lo gią naj krót szej no cy
ro ku, tym ra zem w so bo tę – 23 czerw ca.

�3�czerw�ca –�te�re�ny�wo�kół�Ck�za�mek�w le�śni�cy
pl.�Świę�to�jań�ski 1.�wstęp�wol�ny!
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NAJ LEP SZE POL SKIE I ZA GRA NICZ NE FIL MY ANI MO WA NE
wszyst�kie�nie�dzie�le,�za�wsze�o 1�.30.�wstęp�wol�ny!

OGóL NO POL SKI PRzE GLąd
dzIE CIę CYCH FIL MóW ANI MO WA NYCH

wrO�Cław 1–3�Czerw�Ca��01��
DZIE CI z „ha lo echo” we Wro cła wiu za pro si ły DZIE CI z ca -
łej Pol ski, by PO KA ZA ŁY SWO JE FIL MY na Ogól no pol -
skim Prze glą dzie Dzie cię cych Fil mów Ani mo wa nych.
1�czerw�ca �01��(pią�tek).�wstęp�wol�ny!
Godz. 10.00-11.00�Ckwz,�ul.�Cho�cie�bu�ska 4-6
PA NO RA MA – Ko lo ry wy obraź ni – twór czość fil mo wa dzie ci
Godz. 11.00-13.00,�DCf,�ul.�pił�sud�skie�go 64a
IN AU GU RA CJA – kon cert „echo” – chór dzie cię cy Szko ły
Mu zycz nej im. G. Ba ce wicz we Wro cła wiu
KON KURS – „ha lo echo” fil my au tor stwa dzie ci (część I)
Godz. 14.00-16.00 – PO KA ZY fil mów i SPO TKA NIA au -
tor skie, WY STA WY opra co wań pla stycz nych i pre zen ta -
cja WARSZ TA TÓW PRA CY mło dych twór ców:
1�–�Cen�trum�Sztu�ki�wrO,�ul.�wi�dok 7
Dzie ci ze Stu dia Fil mo we go w Le gni cy 
��–�Ga�le�ria�en�TrO�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4�
Dzie ci z Dzie cię cej Wy twór ni Fil mo wej we Wro cła wiu
3�–�ODa�fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56
Dzie ci z Dzie cię ce go Stu dia Fil mów Ani mo wa nych 
4�–�Ck�wro�cław�za�chód,�ul.�Cho�cie�bu�ska 4-6
Dzie ci z DSFA spo tka nie i warsz ta ty „Dzie ci dzie ciom” pro -
wa dzo ne przez dzie ci z DSFA dla „ma lu chów”
Godz. 17.00-19.00,�CS�wrO,�ul.�wi�dok 7
KON KURS „ha lo echo” fil my au tor stwa dzie ci (część II i III)
��czerw�ca �01��(so�bo�ta).�wstęp�wol�ny!
Godz. 11.00-11.30,�Ce�Ta,�ul.�wy�sta�wo�wa 1
PA NO RA MA – Ko lo ry wy obraź ni – twór czość fil mo wa dzie ci
Godz. 11.45-1�.30�– PA NEL – z udzia łem Zbi gnie wa Ryb -
czyń skie go „No we tech no lo gie a twór czość dzie ci? Ta aak”
Godz.�13.00-14.00�– GA LA – wer dykt ju ry, roz da nie na gród
– KON CERT dzie ci ze SM im. G. Ba ce wicz we Wro cła wiu
– „prze ka za nie pa łecz ki” Cen trum Sztu ki Dziec ka w Po zna -
niu, or ga ni za to ro wi przy szło rocz nej edy cji „ha lo echo”
Godz. 17.00-18.00�CS�iM�parT,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17�
PA NO RA MA – Ko lo ry wy obraź ni – twór czość fil mo wa dzie ci
3�czerw�ca �01��(nie�dzie�la)�za�pro�sze�nia!

al�-ha�lo�-echo.pl

dzIEŃ dzIEC KA w Ga�le�rii�en�tro�pia
W ten szcze gól nie przy jem ny i we so ły dzień ser decz nie za -
pra sza my wszyst kich go ści i pu blicz ność Ogól no pol skie go
Prze glą du Dzie cię cych Fil mów Ani mo wa nych „ha lo echo”
oraz wszyst kie dzie ci w do wol nym, na wet po de szłym wie ku
na wy jąt ko we spo tka nie z fil ma mi ani mo wa ny mi two rzo ny mi
przez bar dzo mło dych au to rów z Dzie cię cej Wy twór ni Fil mo -
wej. W pro gra mie: godz. 13.00, 15.00,�17.00�– pro jek cje
ani mo wa nych hi tów DWF; godz.�14.00,�16.00�– spo tka nia
au tor skie, pre zen ta cje tech nik ani ma cji i pla nów fil mo wych,
mi ni warsz tat dla wszyst kich chęt nych; godz. 13.00-19.00
– Ob raz ki z warsz ta tu – wy sta wa/do ku men ta cja dzia łań pla -
stycz nych i fil mo wych dzie ci z DWF. Oczy wi ście nie za brak -
nie słod kich atrak cji i nie spo dzia nek!!!!!!
DWF to warsz tat fil mu ani mo wa ne go dla dzie ci, ar ty stycz no -
-edu ka cyj ny pro jekt Ga le rii En tro pia, au tor ski pro jekt Ali cji
Jod ko – za ło ży ciel ki i opie kun ki ar ty stycz nycz nej DWF. Fil my
DWF zo sta ły uho no ro wa ne wie lo ma na gro da mi na fe sti wa -
lach kra jo wych i za gra nicz nych oraz Zło tym Me da lem UNI -
CA. By ły pre zen to wa ne w TV Ki no Pol ska i TVP Kul tu ra.
Re zer wa cja dla grup: tel. 71 344 46 34 lub 512 360 560.

Ga�le�ria�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

PIł KA, TRąB KI I Pu zO NY NA EuRO 2012
Krzy żo wa od li cza nie do EU RO 2012 roz po czę ła już la tem ub.r.
pro jek tem: Eu ro pa – pierw szy gwiz dek. Pił ka noż na & mu zy ka,
któ ry zo stał wy róż nio ny przez Nie miec ki Zwią zek Pił ki Noż nej
w ra mach kam pa nii Kin der trau me 2011. 
Na dru gą edy cję pro jek tu, przy ja dą do Krzy żo wej dzie ci
i mło dzież w wie ku 10-17 lat z Pol ski, Nie miec i Ukra iny,
któ re stwo rzą 80. oso bo wą or kie strę. Jed nym z punk tów
pro gra mu bę dzie m. in. kon cert tej or kie stry w Sa li Te atral -
nej w Świd�ni�cy 8�czerw�ca�o godz 15.30, w związ ku z in au -
gu ra cją Mi strzostw Eu ro py EU RO 2012.
Zwień cze niem pro jek tu bę dzie 9 czerw ca sym bo licz ne za sa -
dze nie drze wa w Alei Cze re śnio wej w Krzy żo wej, kon cert or kie -
stry dę tej oraz tur niej pił ki noż nej pod czas ro dzin ne go pik ni ku
w kom plek sie pa ła co wym Fun da cji Krzy żo wa. Or ga ni za to rzy
pro jek tu za pro si li do go ścin ne go wy stę pu w fi na ło wym kon -
cer cie dzie ci z przed szko la „Baj ko wa Do lin ka” z Pszen na, gru -
pę ta necz ną ze świd nic kie go stu dia ar ty stycz ne go „Ka thar sis”
oraz dru ży nę che ele ade rek z Gim na zjum nr 4 w Świd ni cy.

8�i 9�czerw�ca�br.�wstęp�wol�ny!
krzy�żo�wa�–�Mię�dzy�na�ro�do�wy�Dom�Spo�tkań�Mło�dzie�ży



w programie
�Noce zwiastunów filmowych �Noc zwiastunów fil-
mów premierowych �pokaz filmu Filipa Marczewskiego
Bez wstydu �Spotkania z twórcami �Warsztaty filmo-
we �Najlepsze Animacje Świata �Najlepsze dokumen-
ty świata PLANETE PLUS DOC

scenagłówna KKIINNOO NNAA ŁŁÓÓŻŻKKAACCHH
�ATOM STRING QU AR TET & Orkiestra YAN TA
�U STA ADE LI pro jekt au dio wi zu al ny we dług pro zy Bru no -
na Schul za dla dwóch
narratorów z udzia -
łem To si Tur nau i An -
drze ja Chy ry. 
�LI VE ELEC TRO NIC
MU SIC & PRO JEK -
CJA WI ZU AL NA col -
la ge scen fil mo wych
+ ani ma cja kom pu te -
ro wa: opra co wa nie
i ada pta cja tek stu: Pa weł Sa la, sce na riusz i opra co wa nie
pro jek cji wi zu al nej: Pa weł Sa la, Mar cin Krzy ża now ski, mu -
zy ka: Mar cin Krzy ża now ski z udzia łem Krzysz to fa Ście rań -
skie go, mon taż i ani ma cje kom pu te ro we: Je rzy Gra bow ski
�W ło dek Ki nior ski, Da rek Ma ka ruk, Ma ma dou Dio uf
do fil mu Ta bu F.W.Mur nau, 1931

miej sca fe sti wa lo we
�sce na głów na KI NO NA ŁÓŻ KACH: te ren przy Pań stwo -
wej Wyż szej Szko le Za wo do wej im. An ge lu sa Si le siu sa
�sce na CUT OUT: Ry nek �Te atr Lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu

oni coś krę cą etiu dy szkół fil mo wych:

� Naj lep si z Naj lep szych – fil my lau re atów 9 edy cji fe -
sti wa lu PWS FTviT w Ło dzi, wśród ty tu łów: Me lo dra mat
reż. F.Mar czew ski, Bar na Vic to rii reż. L. Da wid, Mia sto
pły nie reż.B.Bru szew ska, Opo wie ści z chłod ni reż.G. Ja -
ro szuk, Kil ka pro stych słów reż. A. Ka ze jak-Da wid
�Ło dzią po Wi śle 2012 – fil my lau re atów ostat niej edy -
cji fe sti wa lu PWS FTViT w Ło dzi �Fil my stu den tów Wy -
dzia łu Re ży se rii Fil mo wej Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach �Fil my stu den tów Szko ły Waj dy �Fil my
stu den tów War szaw skiej Szko ły Fil mo wej Lin dy i Śle sic -
kie go �Fil my stu den tów Gdyń skiej Szko ły Fil mo wej 

or ga ni za to rzy
�TE ATR SZTUK �Fun da cja MIA STO KUL TU RY
�G mi na Mia sta Wał brzych pod pa tro na tem 
Pre zy den ta Mia sta RO MA NA SZE ŁE ME JA
Współ or ga ni za to rzy:Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Zawo-
do wa im. An ge lu sa Si le siu sa �Te atr Lal ki i Ak to ra
w Wał brzy chu �Wał brzy ski Ośro dek Kul tu ry

przy zna my na gro dy
�Grand Prix: Na gro da za zwia stun fil mów pre mie ro -
wych (pro duk cja 2011-2012), po pre mie rze ki no wej
�Na gro da za zwia stun fil mu przed pre mie ro wą ki no wą
�Na gro da za zwia stun fil mu pol skie go 
�Na gro da za do bry zwia stun nie zbyt do bre go fil mu

wstęp wolny szcze gó ło wy pro gram 

w lip co wym wydaniu CO JEST GRANE

IV

KI NO NA ŁÓŻ KACH
1133--1155  ll iippccaa      WWAAŁŁBBRRZZYYCCHH

wwwwww.. ffeess ttiiwwaallzzwwiiaassttuunnooww..ppll

ATOM STRING QUARTET
& ORKIESTRA YANTA
stworzą muzykę do filmu 
Metropolis F.Langa

TOSIA TURNAU

BEZ WSTYDU
specjalnie dla widzów Festiwalu, ofi cjal ny, 
przed pre mie ro wy po kaz fil mu Fi li pa Mar czew skie go
z udziałem reżysera i ekipy aktorskiej

dyrektor artystyczny: Robert Baliński
dyrektor programowy: Sławomir Fijałkowski
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® Nr 103265. Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa Gra ży na Mi gnie wicz. ad�res�ko�re�spon�den�cyj�ny:�Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007, 50-
950 Wro cław 68. Re dak tor na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz, tel. 666 878 930, gra zy na.mi gnie wicz@cjg.pl in�ter�net:�www.co je st gra ne.pl, re dak cja@co -
je st gra ne.pl. Druk – Print. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my
so bie pra wo skra ca nia i  ad iu sta cji tek stów oraz zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spor ne roz pa try wa ne są przez Sąd wła ści wy dla wy daw cy.

Wę dRuj I zWIE dzAj zA NA MI
za�pra�sza�ją�klu�by:�Tu�ry�stów�przy TMw,�prze�wod�ni�ków

„Oskar”�O/pTTk�przy in�sty�tu�tach�pan
��czerw�ca,�g. 7.00* Za gó rze Ślą skie  – Wło darz
3�czerw�ca,�g. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie
przy po mni ku hr. A. Fre dry; 6�czerw�ca,�g. 15.00 – Zdo -
by wa my od zna kę „Tu ry sty Mi ło śni ka W rocławia” – przy
pom. Aleksandra Fre dry; 14�czerw�ca,�g. 15.30 – Spo tka -
nie klu bo we w ka mie nicz ce „Mał go sia” (Od rzań ska 39)
16�czerw�ca,�g. 7.00*�Zło ty Stok – Srebr na Gó ra
17�czerw�ca,�g. 7.00 (Dw. PKS)* Ślę ża
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; 71 35 70 119
wie czo rem; wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści.

AKA dE MIA Tu RY STY KI
KRA JO ZNAW STWA I EKO LO GII (www.owpt tk sow.pl)

Od dział Woj sko wy PTTK za pra sza na wy ciecz ki ATKE.
�3�czerwca�–  Park Kra jo bra zo wy Cheł my i Szla kiem wy -
ga słych wul ka nów. Tra sa m.in: LE GNIC KIE PO LE: ko ściół
pw. św. Ja dwi gi z ze spo łem po klasz tor nym be ne dyk ty nów;
MY ŚLI BÓ RZ: Ośro dek  „Sa la man dra”, re zer wat Ma łe Or -
ga ny My śli bor skie; ŚWIE RZA WA: ko śció łek pw. św. Ja -
na Chrzci cie la i Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej; SĘ DZI SZO WA:
Or ga ny Wie li sław skie; ZŁO TO RY JA: Basz ta Ko wal ska i re -
zer wat Wil cza Gó ra. Prze wod nik Da mian KANC LER SKI.
30�czerw�ca�z cy klu Ma gicz ne miej sca Wro cła wia – Przed -
mie ście Oław skie. Prze wod nik Vio let ta Szcze pań ska.

Spo�tka�nie�godz. 10.00�przed wej�ściem�do ko�ściół�ka
pw.�św.�Mau�ry�ce�go,�ul.�Trau�gut�ta

Za pi sy obo wiąz ko we: tel 71 765 3739, 500035134 

WY CIECz KI z PRzE WOd NI KIEM
Z cy klu: CU DZE CHWA LI CIE, SWE GO NIE ZNA CIE

Au to ka ro wa wy ciecz ka dla du żych i ma łych od bę dzie
się �3.06w Ko tli nę Wał brzy ską. Spró bu je my roz wią zać za -
gad ki: Czy świe ża wo da zdro wia do da?, Gdzie jest czar ne
zło to?, Czy skarb nik na dal skar bu pil nu je?. Od kry je my wie -
le in nych ta jem nic, któ re skry wa Park Szwedz ki, Ko pal nia
Wę gla i Gó ry So wie. Wy ciecz ka za koń czy się go rą cym po -
sił kiem i ogni skiem. Ce na: 50zł do ro śli, 30zł dzie ci.
wy�ciecz�ki�ro�dzin�ne: wa�ka�CJe�z prze�wOD�ni�kieM

�.06�o godz. 11.00�–�Wy spy, wy sep ki, mo sty, mo stecz -
ki – spa cer dla dzie ci z opo wie ścia mi i le gen da mi Od rzań -
ski mi. Spo tka nie przy Ża biej Kład ce.
Czas spa ce ru ok 1,5 godz. Ce na 10zł.
8.06�o godz. 10.00 – Sport to zdro wie, każ dy ma luch Ci
to po wie! – Spa cer po Sta dio nie Olim pij skim, pod czas
któ re go dzie ci po zna ją hi sto rie zwią za ne z Wro cław skim
Spor tem. Spo tka nie przy głów nym wej ściu na Sta dion
Olim pij ski ul. Pa de rew skie go. Ce na 10zł.

za�pi�sy�i in�fo:�www.wroc�law�ski�prze�wod�nik.pl
oraz�pod nr�tel. 600 687 336

400 Od CI NEK: KO WAL SKI & SCHMIdT
Dwie�de�ka�dy�i wie�le�go�dzin�wspól�ne�go�pro�gra�mu�w pol�-
sce�i w niem�czech!�za�pra�sza�my�na ju�bi�le�usz!
For mu ła pro gra mu za kła da pre zen to wa nie po szcze gól nych
te ma tów z punk tu wi dze nia prze cięt ne go miesz kań ca Pol -
ski i Nie miec. Dzię ki te mu au to rom uda je się udo wod nić, że
praw dzi wy dia log pol sko -nie miec ki jest moż li wy, na wet
w kwe stiach po wszech nie uwa ża nych za kon tro wer syj ne.
Pol scy i nie miec cy wi dzo wie ma ją też szan sę do strzec, że
wie le pro ble mów ży cia co dzien ne go jest iden tycz nych
po obu stro nach gra ni cy, po mi mo róż nic w stop niu za moż -
no ści spo łe czeństw. Pro gram speł nia rów nież waż ną funk -
cję kul tu ral ną, re gu lar nie pre zen tu jąc i pro mu jąc
osią gnię cia mło dych twór ców z Pol ski i Nie miec. Pra wie 20
lat obec no ści „Ko wal skie go i Schmid ta” na an te nie pol skiej
i nie miec kiej te le wi zji spra wi ło, że pro gram do cze kał się no -
we go po ko le nia wier nych wi dzów za in te re so wa nych pol -
sko -nie miec ki mi re la cja mi i stał się jed ną z wi zy tó wek
Te le wi zji Wro cław. Nie miec ka wer sja „Ko wal ski trifft
Schmidt” jest w ca łych Niem czech. Pro gram jest też do -
brze zna ny me dio znaw com, a te ma ty ka „Ko wal skie go
i Schmid ta” oraz spo sób jej pre zen ta cji by ły przed mio tem
kil ku opra co wań na uko wych po obu stro nach gra ni cy. Pro -
gram zo stał na gro dzo ny wie lo ma pre sti żo wy mi na gro da -
mi, m.in. Pol sko -Nie miec ką Na gro dą Dzien ni kar ską, Grand
Prix Cir com Re gio nal oraz na gro dą Dia log.

19�czerw�ca,�godz. 18.00
Dol�no�ślą�skie�Cen�trum�fil�mo�we,�ul.�pił�sud�skie�go 64

dCF – PRzE GLąd FIL MóW O FuT BO Lu
Fil my o fut bo lu z ber liń skie go Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Fil mów Fut bo lo wych: 11mm. Zo ba czy my głów nie fil my
do ku men tal ne, m.in.: hisz pań ski „Ma ra do na par Ku stu ri -
ca” (reż. Emir Ku stu ri ca). Po le ca my nor we ską fa bu łę dla
mło dzie ży: The Li ver po ol Go alie (reż. Arild An dre sen) oraz
pol skie fa bu ły: Skrzy dla te świ nie An ny Ka ze jak i Pił kar ski
po ker Ja nu sza Za or skie go, a tak że le gen dar ny mecz na wo -
dzie Pol ska–Niem cy z Mi strzostw Świa ta w 1974 r.
31�ma�ja�–�3�czerw�ca�br. –�Dol�no�ślą�skie�Cen�trum�fil�mo�we

ul.�pił�sud�skie�go 64a.�Bi�le�ty: 1� zł

ART OF IM PRO vI SA TION FE STI vAL
PRO JEK CJE FIL MO WE

iMa�Gi�ne�The�SO�UnD�reż. Ron Mann / 1981 & 2007 / 90“ 
Wy wia dy i wy stę py pio nie rów kon tro wer syj ne go ru chu
awan gar do we go jaz zu z lat 60-tych, m.in. pia ni stów Ce ci -
la Tay lo ra oraz Pau la Bley'a, sak so fo ni sty te no ro we go Ar -
chie Shep pa, a tak że trę ba cza Bil la Di xo na.

irÈne�SChwe�izer�reż: Git ta Gsell / 2005 / 75“
Por tret nie kon wen cjo nal nej, mię dzy na ro do wej ar tyst ki ze
Szwaj ca rii, za wsze ak tyw nej kul tu ro wo i po li tycz nie, zgod -
nie z jej fi lo zo fią ży cia: Na mięt nie ko chać ży cie i mu zy kę.
in�fo�o go�dzi�nach�pro�jek�cji:�tel. 71 3�5 14 83.�wstęp�wol�ny!

��-�4�czerw�ca,�Ck�ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a



WARSZTATY trwją 5 dni (11 godzin zajęć),
od poniedziałku do piątku w godzinach po-
południowych. Rozpoczynamy od lepienia
i pierwszego wypału, następnie szkliwienie
i wypał końcowy. Wykonana praca przecho-
dzi na własność warsztatowicza. Zapewnia-
my wszystkie materiały, nauka przebiega
pod okiem doświadczonego ceramika.
Cały turnus trwa od soboty do soboty: przy-
jazd od godz. 15.00, wyjazd do godz. 10.00
w okresie czerwiec – wrzesień 2012.
Koszt: 700 zł (warsztaty + 7 noclegów).
Nocleg dla osoby towarzyszącej 55 zł za noc.

Informacje i rezerwacja miejsc
tel. 697-914-126

Więcej info: www.oazaciszyispokoju.pl

Dla naszych gości przygotowaliśmy: pokoje 1,2,3
osobowe, każdy z oddzielną łazienką, aneksem ku-
chennym, lodówką, TV, Internetem.
Dom znajduje się w magicznym ogrodzie, z wido-
kiem na Zalew, miejscem do grillowania, wędzar-
nią, piramidą medytacji, boiskiem do siatkówki,
są także miejsca parkingowe oraz wspaniała
przyroda Wolińskeigo Parku Narodowego.

PRZYJEŻDŻAJCIE!

Wakacyjna
przygoda
z gliną!

Wakacyjna
przygoda
z gliną!

ZAPRASZAMY
NA NIEZWYKŁE WAKACJE,
w przepięknej miejscowości,
nad Zalewem Szczecińskim
6 km od Międzyzdrojów
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