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WrocŁaWsKi teatr WsPÓŁcZesny
ul. rzeźnicza 12 | wteatrw.pl

peter handke KasPar reż. Barbara Wysocka
Studium natury ludzkiej i natury słowa oraz ich wzajem-
nych zależności. wrocławska nagroda teatralna dla B. wy-
sockiej „za udaną próbę poszukiwania alternatywnego
języka teatralnego”.
1, 2, marca, godz. 19.00, 3 marca, godz. 18.00. Bilety: 32/24zł

olga tokarczuk KotLina reż. Agnieszka Olsten
co to znaczy – traktować zwierzęta podmiotowo i dojrzale?
odpowiedzi na to pytanie poszukują wspólnie na scenie
wtw ludzie i psy.
9 marca, godz. 19.15 – PREMIERA
10 marca, godz. 17.15; po spektaklu spotkanie
z Olgą Tokarczuk i Igorem Stokfiszewskim
12, 13, 14 marca, godz. 19.15. Bilety: n: 32zł, u: 24zł

PrZegLąd PiosenKi aKtorsKiej
Bilety w kasie teatru Capitol

witkacy Pożegnanie jesieni reż. Piotr Sieklucki
Bohaterowie spektaklu są wciąż w pogoni za umykającym
sensem życia, bezradni wobec upływającego czasu, katakli-
zmów i zagrożeń. niegotowi i zdesperowani.
24 marca, godz. 18.00, 26, 27, 28 marca, g. 19.00. B: 32/24zł

KotLina reż. Agnieszka Olsten
na podstawie powieści olgi tokarczuk „prowadź swój pług
przez kości umarłych”
scenariusz: agnieszka olsten, igor Stokfiszewski; dramaturgia: igor
Stokfiszewski; scenografia: olaf Brzeski; trener psów: Krzysztof tatar
powieść olgi tokarczuk „prowadź swój pług przez kości
umarłych” czytamy jako apel, abyśmy dołożyli wszelkich sta-
rań dla podniesienia jakości więzi pomiędzy ludźmi i zwie-
rzętami, abyśmy nauczyli się traktować zwierzęta
podmiotowo i dojrzale. Stosunek do nich świadczy przecież
o naszej wrażliwości etycznej, a w konsekwencji przekłada
się na nasze podejście do siebie nawzajem. od jakości
wspólnoty ludzko-zwierzęcej zależy jakość wspólnoty ludzko-
-ludzkiej. zadaliśmy sobie z agnieszką olsten pytanie, w ja-
ki sposób nie tyle zrekonstruować ten apel w teatrze, ile – jak
teatr może na ten apel odpowiedzieć? przede wszystkim po-
przez próbę realnego stworzenia wspólnoty ludzko-zwierzę-
cej na scenie. Dlatego zaprosiliśmy ludzi i zwierzęta, by
wspólnie, we wzajemnym oddziaływaniu i w ludzko-zwierzę-
cym dialogu, wykreowali zdarzenie teatralne.

Igor Stokfiszewski, dramaturg „Kotliny”
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Pieśni Leara reżyseria: grzegorz Bral
muzyka: Jean-claude acquaviva, maciej rychły
pieśni leara nie są linearną opowieścią, lecz ukazują
świat energii i rytmów rządzących szekspirowskim dra-
matem. zespół skoncentrował się na wyborze kluczo-
wych scen z Króla leara, które posłużyły za inspirację
do snucia historii za pomocą słów, gestów i muzyki. mu-
zyka staje się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, kreu-
je relacje międzyludzkie.
międzynarodowa premiera pieśni leara odbyła się na frin-
ge festival w edynburgu w sierpniu 2012 r. podczas festi-
walu spektakl uhonorowany został aż trzema prestiżowymi
nagrodami: fringe first (uznawaną za teatralny odpowied-
nik oscara), herald archangel oraz musical theatre mat-
ters award. pieśni leara zajęły również 1. miejsce
w rankingu wszystkich spektakli teatralnych wystawianych
w edynburgu prowadzonym przez „the list”.

21, 22, 23, 24 marca 2013r., godz. 19.00
Teatr Pieśń Kozła (www.piesnkozla.pl)

Sala Gotycka, ul. Purkyniego 1. Bilety: 60/40 zł

Monosytuacje
cyKl małych form teatralnych

1–2 marca, godz. 19.00 – margarete
Spektakl multimedialny Janka turkowskiego opowiada
o wynikającym z prostej ciekawości zakupie sześćdziesię-
ciu czterech taśm należących do przypadkowej osoby,
mieszkanki przygranicznego rejonu wschodnich niemiec.
8–9 marca, godz. 19.00 – un eSempio
Spektakl teatru niebopiekło, w którym wykorzystano tek-
sty gustawa herlinga-grudzińskiego, franza Kafki, Ja-
ana Krossa, św. pawła i członków zespołu.
15-16 marca, godz. 19.00
moSKwa pietuSzKi – monodram teatru Kana
moskwa–pietuszki jest czymś więcej niż tylko monodra-
mem. to uderzające, dramatyczne wydarzenie, w którym
poemat Jerofiejewa jest przetworzony w całej swej złożono-
ści poprzez fizyczną obecność Jacka zawadzkiego, jego
głos, respekt dla tekstu i jego wyjątkowej zdolności perswa-
zji, dzięki której potrafi on przekonać publiczność, że jego
podróż z moskwy do pietuszek i z powrotem do moskwy
jest podróżą duszy ludzkiej w stronę raju poprzez czyściec.

Richard Demarco, 1993
Instytut Grotowskiego – Sala Teatru Laboratorium

Rynek-Ratusz 27. Bilety: 10 zł

fot. K. Jarek
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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

GGOO  DDzzII  NNyy  PPRRAA  ccyy  kkAA  SSyy::  
ka sa ope ry, ul. świd nic ka 35, tel. 71 370 88 18

po nie dzia łek –so bo ta 12.00-19.00; nie dzie la 11.00-17.00;
oraz na godzinę przed spektaklem. Prze rwa 15.15-15.30

2 so 1900 SSAAMMSSOONN  II  DDAAllIIllAA cAMIllE SAINt-SAëNS

3 nd 1700 ccAARRMMEENN GEORGES bIzEt

5 wt 1100 AAllIIccjjAA  WW  kkRRAAIINNIIEE  cczzAARRóóWW RObERt chAulS

5 wt 1900 cczzAARROODDzzIIEEjjSSkkII  ffllEEtt WOlfGANG AMADEuS MOzARt

6 śr 1900 bbOORRyySS  GGOODDuuNNOOWW MODESt MuSORGSkI

7 cz 1900 ccyyRRuullIIkk  SSEEWWIIllSSkkII GIOAcchINO ROSSINI

9 so 1700 PPAARRSSIIffAAll RySzARD WAGNER

13 śr 1900 NNAAbbuuccccOO GIuSEPPE VERDI

15 pt 1900 RRIIGGOOllEEttttOO GIuSEPPE VERDI

16 so 1900 jjOOAANNNNAA  DD’’AARRcc GIuSEPPE VERDI

17 nd 1700 ffAAllSSttAAffff GIuSEPPE VERDI

20 śr 1900 OOttEEllllOO GIuSEPPE VERDI

12 wt 1800 kkOONNccEERRtt  llAAuuRREEAAttóóWW kONkuRSu WOkAlNEGO im. h. hAlSkIEj

13 śr 1100 SSIIDD  --  WWąążż,,  kkttóóRRyy  cchhccIIAAłł  śśPPIIEEWWAAćć MAlcOlM fOx

21 cz 1900 cchhOOPPIINN GIAcOMO OREfIcE

22 pt 1900 OOPPOOWWIIEEśśccII  hhOOffffMMAANNNNAA jAcquES OffENbAch

23 so 1900 SSttRRAASSzzNNyy  DDWWóóRR StANISłAW MONIuSzkO

24 nd 1900 GGAAllAA  bbAAllEEttOOWWAA GOścIINNIE: SOlIścI StAAtSbAllEtt bERlIN  

26 wt 1100 cczzAARROODDzzIIEEjjSSkkII  ffllEEtt WOlfGANG AMADEuS MOzARt

27 śr 1900 RRyyccEERRSSkkOOśśćć  WWIIEEśśNNIIAAcczzAA PIEtRO MAScAGNI
PPAAjjAAccEE RuGGIERO lEONcAVAllO

Dyrekcja�zastrzega�sobie�możliwość�zmian�w�repertuarze.

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
w ro ku 2013 przy pa da 200. rocz ni ca uro dzin Giu sep pe Ver die go
i Ri char da Wa gne ra – dwóch kom po zy to rów, któ rych twór czość
ode gra ła wiel ką ro lę w hi sto rii mu zy ki i któ rych utwo ry są sta le
obec ne w re per tu arze każ de go te atru ope ro we go na świe cie. 
Z tej oka zji Ope ra Wro cław ska za pra sza na Dni Wa gne ra i Ver die -
go, pod czas któ rych za pre zen tu je my wszyst kie dzie ła obu tych
au to rów, ja kie są obec ne w re per tu arze na sze go te atru. Roz pocz -
nie my po ka zem „Par si fa la” R. Wa gne ra, jed ne go z naj więk szych
i naj bar dziej po dzi wia nych dzieł w hi sto rii te atru mu zycz ne go. Na -
stęp nie wy sta wi my lu bia ne i chęt nie oglą da ne ope ry G. Ver die -
go: „Na buc co”, „Ri go let to”, „Jo an na d’Arc”, „Fal staff” oraz
„Otel lo”. Koń co wym ak cen tem te go cy klu bę dzie kwiet nio wa pre -
mie ra ope ry „Tra via ta”. Je stem prze ko na na, że bę dzie to uczta mu -
zycz na dla mi ło śni ków sztu ki ope ro wej.
Wy da rze niem mar ca bę dzie też z pew no ścią Ga la ba le to wa
z udzia łem so li stów Sta ats bal lett Ber lin, ze spo łu po dzi wia ne go
na sce nach ca łe go świa ta. Bę dzie to już trze ci wy stęp tych zna ko -
mi tych ar ty stów w na szym te atrze w ostat nich la tach.
W mar co wym re per tu arze zna la zły się też spek ta kle „Car men” G.
Bi ze ta, „Opo wie ści Hof f man na” J. Of fen ba cha, „Cza ro dziej ski
flet” W. A. Mo zar ta”, „Cy ru lik se wil ski” G. Ros si nie go, a tak że
„Sam son i Da li la” C. Sa int -Sa en sa, „Bo rys Go du now” M. Mu sorg -
skie go, „Ry cer skość wie śnia cza” P. Ma sca gnie go i „Pa ja ce” R.
Le on ca val lo, „Cho pin” G. Ore fi ce oraz „Strasz ny dwór” S. Mo -
niusz ki. Dzie ciom po ka że my spe cjal nie przy go to wa ne spek ta kle
„Ali cja w kra inie cza rów” R. Chaul sa oraz „Sid – wąż, któ ry chciał
śpie wać” M. Fo xa. Za pro si my też Pań stwa do udzia łu w Kon cer -
cie lau re atów VI edy cji Mię dzy na ro do we go Kon kur su Wo kal ne -
go im. H. Hal skiej -Fi jał kow skiej.
Mam na dzie ję, że na sze mar co we pro po zy cje bę dą dla Pań stwa
atrak cyj ne. Go rą co za pra szam do Ope ry Wro cław skiej!

EEwwaa  MMiicchh  nniikk
ddyy  rreekk  ttoorr  nnaa  cczzeell  nnyy  ii aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyy  OOppee  rryy  WWrroo  ccłłaaww  sskkiieejj

DDNNII   WWAAGGNNEERRAA  II   VVEERRDDIIEEGGOO  99  --2200  II IIII   22001133

W imie niu ca łe go ze spo łu Ope ry Wro cław skiej
oraz swo im wła snym

skła dam Pań stwu ser decz ne ży cze nia
zdro wych, spo koj nych i po god nych

Świąt Wiel kiej No cy.
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We�WiLL�Le�ave�on�Ly�Bo�ne
re flec tionS of eu ry Di ce

ze spół od ra en sem ble we współ pra cy z te atrem pieśń Ko -
zła ser decz nie za pra sza na pre mie rę spek ta klu w re ży se rii
anu Sa lo nen, ak tor ki te atru pieśń Ko zła. Spek takl in spi ro -
wa ny mi tem o or fe uszu i eu ry dy ce to po ry wa ją ca opo wieść
o mi ło ści, któ ra prze kra cza na wet gra ni ce śmier ci. w mię -
dzy na ro do wym ze spo le zna leź li się ar ty ści z au stra lii, Ka na -
dy, fin lan dii, gre cji, włoch, pol ski i uSa.
od ra en sem ble to mię dzy na ro do wy ze spół ak to rów i mu zy -
ków. ich ar ty stycz ne po szu ki wa nia kon cen tru ją się na mu -
zycz no ści, dy na micz nym tre nin gu i po czu ciu wspól no ty.
w cią gu ostat nich trzech lat człon ko wie od ra en sem ble
spo ty ka li się pod czas okre sów prób, dzie ląc się na wza jem
do świad cze nia mi. pod czas pro ce su po szu ki wań twór czych
ar ty ści czer pa li in spi ra cję z wie lu tra dy cji i pod ję li in dy wi du -
al ne wy pra wy ba daw cze w róż ne re gio ny świa ta, m.in.
do włoch, in dii, au stra lii, na Ku bę i Bał ka ny. ma te ria ły mu -
zycz ne i li te rac kie ze bra ne pod czas tych po dró ży po słu ży ły
ja ko punkt wyj ścia w pra cy ar ty stycz nej ze spo łu.

PRE�MIE�RA: 1,�2,�3�mar�ca,�godz. 20.00.�Bilet:�20�zł!
Te�atr�Pieśń�Ko�zła,�ul.�Pur�ky�nie�go 1

te�atr�dra�Ma�tycZ�ny
im. J. Sza niaw SKie go w wał Brzy chu

Do Bre wia Do mo Ści – pre mie ra 1 mar ca 2013
ada pta cja i opra co wa nie ewan ge lii oraz tekst ory gi nal ny:
Se ba stian But t ny, piotr gło wac ki, re ż. piotr gło wac ki 
Bi blij na i współ cze sna hi sto ria Jo shuy – ży dow skie go
pro ro ka i Jur ka ha no kri – dzien ni ka rza wy rzu co ne go
z pol ski na fa li an ty se mic kich czy stek w 1968 ro ku. opo -
wieść opar ta o tekst bi blij nych ewan ge lii, le gend i apo -
kry fów przy go to wa na przez pio tra gło wac kie go
– jed ne go z naj bar dziej zna nych ak to rów mło de go po ko -
le nia, tym ra zem de biu tu ją ce go ja ko re ży ser.

1�i�2�ma�ca,�godz. 19.00
3,�9,�10�mar�ca,�godz. 18.00�Du�ża�Sce�na�

Bo ha ter Ki – pre mie ra 8 mar ca 2013
tekst: mi chał Bu sze wicz, re ży se ria: ewe li na mar ci niak
fa bu lar na opo wieść z ga tun ku thril le ra. 
8,�26,�27�mar�ca,�godz. 19.00,�9�i�10�mar�ca,�godz. 20.15

22,�23,�24�mar�ca,�godz. 20.00.�Sce�na�Ka�me�ral�na

a, nie z zie lo ne go wzgÓ rza
tekst – mał go rza ta głu chow ska, Ka ta rzy na ra du szyń ska
re ży se ria – Ka ta rzy na ra du szyń ska

15�i�16�mar�ca,�godz. 19.00
17�mar�ca,�godz. 18.00.�Du�ża�Sce�na

pin -oKio
tekst: Szcze pan or łow ski,
re ży se ria, sce no gra fia, ko stiu my: Ja kub por ca ri
pierw sza w hi sto rii wał brzy skie go te atru ada pta cja kla -
sycz nej baj ki car la col lo die go, do któ rej in spi ra cją sta ło
się no we peł ne tłu ma cze nie Ja ro sła wa mi ko ła jew skie go.
w no wej wer sji, wier nie po dą ża ją cej za wło skim ory gi na -
łem „pi no kio” oka zu je się hi sto rią mrocz niej szą i bliż szą
re aliom cza sów, w któ rych po wsta wał. wy do by to w niej
rów nież wy ra zi ste oso bo wo ści bo ha te rów. Spek takl dla
wi dzów od lat 2 do 102.

23�mar�ca 2013�/�so�bo�ta�/�godz. 19.00�/�Du�ża�Sce�na
24�mar�ca 2013�/�nie�dzie�la�/�godz. 18.00�/�Du�ża�Sce�na�

wiĘ zi ro Dzin ne
Da niel gor don, re ży se ria: mał go rza ta pień kow ska
Spek takl to bar dzo ce nio ny i rzad ki ga tu nek czar nej ko -
me dii ab sur du. Do sko na le skon stru owa na in try ga już
od pierw szych mi nut wcią ga wi dza w po zor nie ba nal ny
świat czte rech ko biet – bab ci, dwóch có rek oraz wnucz -
ki. Jest to sztu ka za baw na i za ra zem dra ma tycz na.

25�mar�ca,�godz. 19.00.�Du�ża�Sce�na
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śMierć�starcoM�hiStoria o ocaleniu
re ży ser, Ja kub Skrzy wa nek, za in spi ro wa ny wy da rze nia -
mi z lip ca 2012 ror ku, kie dy to ma rio mon ti, pre mier
włoch, stwier dził, że współ cze sne po ko le nie 20-30 lat -
ków to po ko le nie stra co ne. Ja kie kol wiek prze sła nie na -
dziei, o po pra wę wa run ków ży cia, bę dzie moż na
kie ro wać do mło dych lu dzi do pie ro za kil ka lat. Sta ra się
scha rak te ry zo wać mło dych po la ków, czę sto na zy wa nych
po ko le niem fa ce bo oka, czy in ter ne tu. za sta na wia się jak
ra dzi so bie, pierw sze wy cho wa ne w cał ko wi cie de mo -
kra tycz nym ustro ju po ko le nie, o któ re go lo sie de cy du je
obec nie wła dza wy ło nio na w ra mach trans for ma cji z 89r.
czy jest to ge ne ra cja rze czy wi ście stra co na? Je śli nie, to
dla cze go tak ła two da je się w ten spo sób okre ślać.
28�lu�te�go,�godz. 20.00, 1�mar�ca,�godz. 19.00.�Bi�le�ty: 8/10zł

Wro�cław�ski�Klub�Ani�ma,�ul.�Pil�czyc�ka 39
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1042-1047�Wie�czo�ry�lisz�tow�skie

Piotr�Ba�na�siK�–�for�te�Pian
Lau�re�at�mię�dzy�na�ro�do�wych�kon�kur�sów�pia�ni�stycz�nych

20 III g. 12.30 – trzeB ni ca Sta ro stwo, ul. le śna 1
(145 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)
20 III g. 18.00 – trzeB ni ca Sta ro stwo, ul. le śna 1
21 III g. 18.00 – wro cław, Kmil, pl. t. Ko ściusz ki 9
22 III g. 12.30 – wro cław, Kmil, pl. t. Ko ściusz ki 9
(146 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)
22 III g. 18.30 – oBor ni Ki Ślą SKie
Sa lo nik czte rech muz, ul. J. pił sud skie go 13 
23 III g. 18.00 – Brzeg
za mek pia stów Ślą skich, pl. zam ko wy 1

w pro gra mie utwo ry f. cho pi na, J. hayd na, f. lisz ta, t. f. X.
Schar wen ki. Sło wo o mu zy ce – Ju liuSz aDa mow SKi.

Piotr�Ba�na�sik w 2001 ro ku
ukoń czył z wy róż nie niem
ka to wic ką aka de mię mu -
zycz ną po stu diach pod kie-
run kiem prof. an drze ja Ja -
siń skie go. Swo je umie jęt -
no ści do sko na lił tak że
na kur sach mi strzow skich
u ve ry gor no sta evej, arie
var die go, ale xe ia or lo vet -
skie go, Dang thai So na,
ale xi sa we is sen ber ga oraz
Kry stia na zi mer ma na. Jest

asy sten tem i dok to ran tem w swo jej ma cie rzy stej uczel ni.
uzy skał licz ne na gro dy i wy róż nie nia na kra jo wych i za gra -
nicz nych kon kur sach pia ni stycz nych i fe sti wa lach m. in.:
w paź dzier ni ku 2003 zdo był gran prix na mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie pia ni stycz nym par naS SoS w mon ter rey
w mek sy ku, a w grud niu 2012 ro ku otrzy mał i na gro dę oraz
na gro dę spe cjal ną za naj lep sze wy ko na nie kon cer tu
na ogól no pol skim Kon kur sie pia ni stycz nym im. f. cho pi -
na w war sza wie Jest rów nież lau re atem na gro dy mar szał -
ka wo je wódz twa Ślą skie go dla mło dych twór ców oraz
wie lo krot nym sty pen dy stą mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki.
wy stę po wał z re ci ta la mi i kon cer ta mi sym fo nicz ny mi
w wie lu kra jach eu ro py, a tak że w Bra zy lii, etio pii, Ka na -
dzie, mek sy ku, Sta nach zjed no czo nych i zjed no czo nych
emi ra tach arab skich. Ja ko so li sta współ pra co wał z więk -
szo ścią pol skich or kiestr fil har mo nicz nych oraz z wie lo ma
or kie stra mi za gra nicz ny mi.

Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej władz
Sa mo rzą do wych  wo je wódz twa Dol no ślą skie go, po wia tu
trzeb nic kie go, gmin Brzeg i obor ni ki Ślą skie, związ ku 
ar ty stów wy ko naw ców Sto art oraz Brze skie go przed się -
bior stwa ener ge ty ki ciepl nej Spół ka z. o.o.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFLTOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

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

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL

Mi�ste�riuM�Pa�syj�ne�ver Bum cum mu Si ca
Dzie ło przed sta wi chór am we wro cła wiu, pro wa dzo ny przez
dy ry gent dr agniesz kę fran ków -Że la zny. oko licz no ścio wy
wy kład wpro wa dza ją cy w okres te ma ty ki pa syj nej, na wią zu -
ją cy do te ma ty ki utwo ru, pt. Jak krzyż stał się tro nem – pro -
ces Je zu sa wy gło si ks. dr hab. Jan Klin kow ski z le gni cy.

10�mar�ca,�godz. 18.30.�Wstęp�wolny!
Au�la�Pa�pie�skie�go�Wy�dzia�łu�Teo�lo�gicz�ne�go

obok�Ka�te�dry�Wro�cław�skiej�na Ostro�wiu�Tum�skim

WRO�CłAW�SKA�OR�KIE�STRA�KA�ME�RAL�nA
Le�oPoL�di�nuM�Kon cert SKrzyp co wy

to maSz Bu gaJ – dy ry gent
chri Stian Da no wicz; Ja ro Sław pie trzaK – skrzyp ce
wro cław ska or kie stra Ka me ral na le opol di num
A.�Vi�val�di�–�Kon�cert�na dwo�je�skrzy�piec�a�-moll�op. 3.8;
A.�Schnit�t�ke�–�I Con�cer�to�gros�so�na dwo�je�skrzy�piec,�kla�we�syn,
pre�pa�ro�wa�ny�for�te�pian�i 21�smycz�ków;
B.�Brit�ten�–�Wa�ria�cje�na te�mat�Fran�ka�Brid�ge’a op. 10�
i co ner to gros so to kom po zy cja po wsta ła w la tach 70. ubie głe -
go stu le cia i jest jed nym z pierw szych utwo rów kom po zy to ra,
w któ rych na czel ną za sa dą jest ze spa la nie roz ma itych es te tyk.

16�mar�ca,�godz. 18.00�–�Fil�har�mo�niia�Wro�cław�ska

MUZYKA�CZESKA�ernSt Ko va cic – dy ry gent
war Saw era to trio: Bar tosz Bo ber – skrzyp ce; ro -
bert Dyc – wio lon cze la; grze gorz Skro biń ski – for te pian
wro cław ska or kie stra Ka me ral na le opol di num
L.�Janáček�–�Su�ita�na smycz�ki, I Kwar�tet�smycz�ko�wy�„So�na�ta
Kreut�ze�row�ska”�aranż.�R.�To�gnet�ti;�B.�Mar�tinů�–�I Par�ti�ta,�Con�cer�-
to�na trio�for�te�pia�no�we�i smycz�ki�H 232
leoš Janáček oprócz kom po zy cji zaj mo wał się et no gra fią mu -
zycz ną. Był ko lek cjo ne rem pie śni – wę dru jąc po mo raw skich
i sło wac kich wio skach słu chał, a na stęp nie spi sy wał śpie wy
miesz kań ców. mu zy ka cze skich kom po zy to rów – wie lo barw na
i tęt nią ca emo cja mi – od lat wzbu dza za chwyt słu cha czy.

23�marca,�godz. 18.00
Fil�har�mo�niia�Wrocławska,�ul.�J.�Pił�sud�skie�go 19

MŁo�dZi�Mu�Zy�cy�Za�Pra�sZa�ją
na 130�kon�cert�z cy�klu:

Sty pen Dy Ści Sa mo rzą Du wro cła wia – mia Stu
wy stą pią: mi chał ma sta larz – gi ta ra, Krzysz tof po tocz nik
– for te pian, gra cjan Szym czak – for te pian. Du et: grze -
gorz pia sec ki – kon tra bas i to masz wendt – sak so fon.
Kon cert or ga ni zu je i pro wa dzi ni na Do ma sze wicz-czaj ka

18�marca,�godz.�18.00.�Wstęp�wolny!
Klub�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�T.�Ko�ściusz�ki 9



  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
zz pprraaww  ddzzii  wwąą  pprrzzyy  jjeemm  nnoo  śścciiąą  zzaa  pprraa  sszzaamm
ddoo uuddzziiaa  łłuu  ww wwyy  ddaa  rrzzee  nniiaacchh  aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyycchh
ii nnaa  uukkoo  wwyycchh,,  kkttóó  rree  AAkkaa  ddee  mmiiaa  MMuu  zzyycczz  nnaa  
iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppiińń  sskkiiee  ggoo  pprroo  ppoo  nnuu  jjee  ww nnaadd  cchhoo  --
ddzząą  ccyymm  mmiiee  ssiiąą  ccuu..  MMaa  rrzzeecc  wwyy  ddaa  jjee  ssiięę  mmiiee  ssiiąą  --
cceemm  nniiee  zzwwyy  kkllee  cciiee  kkaa  wwyycchh  wwyy  ddaa  rrzzeeńń..  UUcczzeell  nniiaa
nnaa  sszzaa  ggoo  śścciićć  bbęę  ddzziiee  wwyy  bbiitt  nnąą  śśppiiee  wwaacczz  kkęę  
MMaa  eessttrręę  TTee  rree  ssęę  ŻŻyy  lliiss  --GGaa  rraa,,  DDookk  ttoo  rraa  HHoo  nnoo  rriiss  CCaauu  ssaa  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  --
zzyycczz  nneejj  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu,,  kkttóó  rraa  ppoo  pprroo  wwaa  ddzzii  MMii  ssttrrzzooww  sskkii  KKuurrss  WWoo  kkaall  --
nnyy  ddllaa  ssttuu  ddeenn  ttóóww  nnaa  sszzeejj  UUcczzeell  nnii,,  aa ttaakk  żżee  zzaa  ssiiąą  ddzziiee  ww ggrroo  nniiee
jjuu  rroo  rróóww VVII MMiięę  ddzzyy  nnaa  rroo  ddoo  wwee  ggoo  KKoonn  kkuurr  ssuu  WWoo  kkaall  nnee  ggoo  iimm..  HHaa  llii  nnyy  
HHaall  sskkiieejj  --FFii  jjaałł  kkooww  sskkiieejj,,  oorr  ggaa  nnii  zzoo  wwaa  nnee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu  pprrzzeezz  TToo  wwaa  --
rrzzyy  ssttwwoo  MMii  łłoo  śśnnii  kkóóww  MMuu  zzyy  kkii  WWoo  kkaall  nneejj  iimm..  HHaa  llii  nnyy  HHaall  sskkiieejj  --FFii  jjaałł  --
kkooww  sskkiieejj..  KKoonn  kkuurr  ssoo  wwee  pprrzzee  ssłłuu  cchhaa  nniiaa  oodd  bbyy  wwaaćć  ssiięę  bbęę  ddęę  ww ssiiee  ddzzii  bbiiee
nnaa  sszzeejj  UUcczzeell  nnii,,  aa kkoonn  cceerrtt  llaauu  rree  aattóóww  ww OOppee  rrzzee  WWrroo  ccłłaaww  sskkiieejj..  
MMii  łłoo  śśnnii  kkóóww  jjaazz  zzuu  –– ttrraa  ddyy  ccyyjj  nniiee  jjuużż  –– jjaakk  ccoo  rroo  kkuu  oo tteejj  ppoo  rrzzee,,  zzaa  --
pprraa  sszzaamm  nnaa kkoonn  cceerrtt  ssttaann  ddaarr  ddóóww  jjaazz  zzoo  wwyycchh,,  ww wwyy  kkoo  nnaa  nniiuu  BBiigg  --BBaann  --
dduu  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj  iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppiińń  sskkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu,,
ppoodd ddyy  rreekk  ccjjąą  AAlleekk  ssaann  ddrraa  MMaa  zzuu  rraa..  KKoonn  cceerrtt  zzaa  ttyy  ttuu  łłoo  wwaa  nnyy  BBuu  kkiieett
ddllaa  PPaańń,,  ddee  ddyy  kkoo  wwaa  nnyy  jjeesstt  wwsszzyysstt  kkiimm  PPaa  nniioomm,,  zz ookkaa  zzjjii  iicchh  śśwwiięę  ttaa..  
SSttuu  ddeenn  ccii  wwoo  kkaa  llii  ssttyy  kkii  wwrraazz  zz AAkkaa  ddee  mmiicc  kkąą  OOrr  kkiiee  ssttrrąą  KKaa  mmee  rraall  nnąą  zzaa  --
pprree  zzeenn  ttuu  jjąą  ttrrzzyy  aakk  ttoo  wwąą  ooppee  rręę  CCllee  oofifi  ddee,,  zz mmuu  zzyy  kkąą  JJoo  hhaann  nnaa  AAddooll  ffaa
HHaass  ssee,,  ww rree  żżyy  ssee  rriiii  MMaagg  ddaa  llee  nnyy  BBooćć,,  ppoodd kkiiee  rrooww  nniicc  ttwweemm  mmuu  zzyycczz  --
nnyymm  PPrrzzee  mmyy  ssłłaa  wwaa  SSttaa  nnii  ssłłaaww  sskkiiee  ggoo..  OOdd  bbęę  ddzziiee  ssiięę  ppoo  nnaadd  ttoo  OOggóóll  nnoo  --
ppooll  sskkaa  SSttuu  ddeenncc  kkaa  KKoonn  ffee  rreenn  ccjjaa  NNaa  uukkoo  wwaa  KKllaa  ssyy  kkaa XXXX wwiiee  kkuu??,,
kkoo  lleejj  nnaa  eeddyy  ccjjaa  WWaarrsszz  ttaa  ttóóww  MMuu  zzyycczz  nnoo  --LLii  ttuurr  ggiicczz  nnyycchh  ddllaa  DDyy  rryy  ggeenn  ttóóww
CChhóó  rróóww,,  sszzee  rreegg  kkoonn  cceerr  ttóóww  ssoo  lloo  wwyycchh,,  kkaa  mmee  rraall  nnyycchh..  
SSzzcczzee  ggóóll  nniiee  sseerr  ddeecczz  nniiee  pprraa  ggnnęę  zzaa  pprroo  ssiićć  PPaańń  ssttwwaa  ddoo uuddzziiaa  łłuu  ww UUrroo  --
cczzyy  sstteejj  PPrroo  mmoo  ccjjii  DDookk  ttoo  rróóww  ii DDookk  ttoo  rróóww  HHaa  bbii  llii  ttoo  wwaa  nnyycchh  SSzzttuu  kkii
UUcczzeell  nnii  AArr  ttyy  ssttyycczz  nnyycchh  WWrroo  ccłłaa  wwiiaa,,  kkttóó  rraa  oodd  bbęę  ddzziiee  ssiięę 2255  mmaarr  --
ccaa 22001133  rr..,,  oo ggooddzz.. 1111..0000,,  ww AAuu  llii  LLee  ooppooll  ddyyńń  sskkiieejj  UUnnii  wweerr  ssyy  ttee  ttuu
WWrroo  ccłłaaww  sskkiiee  ggoo..  IImm  pprree  zziiee  tteejj  ttoo  wwaa  rrzzyy  sszzyyćć  bbęę  ddzziiee  wwyy  ssttaa  wwaa  mmaa  llaarr  --
ssttwwaa  MMaarr  llee  nnyy  PPrroomm  nneejj,,  nnaa kkttóó  rrąą  zzaa  pprraa  sszzaamm  PPaańń  ssttwwaa  ddoo ggmmaa  cchhuu
ggłłóóww  nnee  ggoo  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj..  WWeerr  nnii  ssaażż  wwyy  ssttaa  wwyy  oodd  bbęę  ddzziiee  ssiięę
2255  mmaarr  ccaa 22001133  rr..,,  oo ggooddzz.. 1155..0000..
ZZ rraa  ddoo  śścciiąą  zzaa  cchhęę  ccaamm  PPaańń  ssttwwaa  ddoo uucczzeesstt  nniicc  ttwwaa  ww iimm  pprree  zzaacchh  oorr  ggaa  --
nnii  zzoo  wwaa  nnyycchh  pprrzzeezz  wwrroo  ccłłaaww  sskkąą  AAkkaa  ddee  mmiięę  MMuu  zzyycczz  nnąą,,  wwiiee  rrzząącc,,  iiżż
uuddzziiaałł  ww zzaa  ppllaa  nnoo  wwaa  nnyycchh  iimm  pprree  zzaacchh  ddoo  ssttaarr  cczzyy  PPaańń  ssttwwuu  wwiiee  lluu  nniiee  --
zzaa  ppoo  mmnniiaa  nnyycchh  wwrraa  żżeeńń..  

WWrraazz  zz zzaa  pprroo  sszzee  nniieemm  pprroo  sszzęę  pprrzzyy  jjąąćć  żżyy  cczzee  nniiaa  ppoo  ggoodd  nnyycchh,,  
ssppoo  kkoojj  nnyycchh  ii rraa  ddoo  ssnnyycchh  ŚŚwwiiąątt  WWiieell  kkaa  nnoocc  nnyycchh..  

KKrryy  ssttiiaann  KKiieełłbb  
RReekk  ttoorr  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj  iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppiińń  sskkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu

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

www.amuz.wroc.pl

MA RZEC 2013 
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

6 III, godz. 19.00 Sa la Te atral na AM
Kon cert z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Ko biet
BU KIET DLA PAŃ– hi ty i stan dar dy jaz zo we
Alek san der Ma zur – dy ry gent
Big -Band Aka de mii Mu zycz nej

9 III, godz. 9.00 –19.00 Sa la Te atral na AM
XIII Warsz ta ty Mu zycz no -Li tur gicz ne 
dla dy ry gen tów chó rów WI GI LIA PAS CHAL NA

12 i 13 III, godz. 11.00 – 16.00 Sa la Te atral na AM
MI STRZOW SKI KURS WO KAL NY
Prof. Te re sa Ży lis -Ga ra (Dok tor Ho no ris Cau sa 
Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu)

13  i 14 III, godz. 10.00 –18.00 Sa la Kameralna
KLASYKA XX WIEKU?
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

14 – 15 III, godz. 10.00 –16.00 Sa la Te atral na AM
MI STRZOW SKI KURS SAK SO FO NO WY
Prof. Ge rald Pre in falk (Uni ver si tät für Mu sik 
Und Dar stel len de Kunst, Graz, Au stria)

20 – 22 III, godz. 10.00 – 16.00
MI STRZOW SKI KURS FOR TE PIA NO WY
Lasz lo Ba ra ny ay (Liszt Fe renc Ze ne mu ve sze ti
Egy etem, Bu da pest)

23 – 24 III, godz. 19.00 Sa la Te atral na AM
SPEK TAKL OPE RO WY – J.A.Has se CLE OFI DE
re ży se ria – Mag da le na Boć
kie r. mu zycz ne – Prze my sław Sta ni sław ski
wy ko naw cy: dy plo man ci i stu den ci 
Wy dzia łu Wo kal ne go Aka de mii Mu zycz nej
Aka de mic ka Or kie stra Ka me ral na

25 III, godz. 11.00 Au la Le opol dyń ska UW
URO CZY STA PRO MO CJA
Dok to rów i Dok to rów Ha bi li to wa nych Sztu ki 
Uczel ni Ar ty stycz nych Wro cła wia

229_AKADEMIA_MUZYCZNA  24-02-13  16:20  Strona 1
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ja�KuB�Ko�ściusZ�Ko�gu itar re ci tal
ab sol went wro cław skiej
am i Kró lew skie go Kon -
ser wa to rium w ha dze.
Sty pen dy sta ac ca de mii
chi gia na w Sie nie, lau re at
wie lu ogól no pol skich
i mię dzy na ro do wych kon -
kur sów gi ta ro wych. Jest

wy kła dow cą w aS w Szcze ci nie oraz w szcze ciń skim zSm.
Kon cert pro mo cje naj now szą pły tę ar ty sty pt. gu itar re ci tal.
9�mar�ca,�g. 19.00�–�Sta�ra�Gieł�da,�pl.�Sol�ny 16.�Bi�le�ty: 30/15

Pa�sja�Ma�te�usZo�Wa
Kon raD Junghänel – dy ry gent
So li Ści can tuS cölln; chór fil har mo nii wro cław skiej
wro cław ska or kie stra Ba ro ko wa
Jan�Sebastian�Bach�–�Pa�sja�wg�św.�Ma�te�usza�BWV 244
pra wy ko na nie pierw szej wer sji pa sji wg św. ma te usza Ba cha
mia ło miej sce w wiel ki pią tek w 1727 ro ku, dru giej – dwa la ta
póź niej. na stęp nie to wy jąt ko we dzie ło przez sto lat po zo sta wa -
ło w za po mnie niu, by do pie ro w 1829 ro ku móc ożyć na no wo
i za brzmieć w ber liń skiej Sin ga ka de mie. usłyszymy ją w tym
roku, zgod nie z tra dy cją wy ko ny wa nia w fil har mo nii wro cław -
skiej jed nej z Ba chow skich pa sji w śro dę wiel kie go ty go dnia.

27�mar�ca,�godz. 18.00�–�Fil�har�mo�niia�Wro�cław�ska

agnieSz Ka fran KÓw -Że la zny – Dy ry gent
chÓr�fiL�har�Mo�nii�Wro�cŁaW�sKiej

Pro�gram�konceru:�M.�Ja�siń�ski,�R.�Twar�dow�ski,�J.�Świ�der,�
T.�Sze�li�gow�ski, M.�Łu�ka�szew�ski

3�mar�ca,�godz. 18.00�–�Fil�har�mo�niia�Wro�cław�ska

or�Miań�sKie�śPie�Wy�Li�tur�gicZ�ne
Kon cert ro dzi ny Ke ro vpy an (pa ryż) oraz te atru zar (wro -
cław) ze spe cjal nym udzia łem nişana Çal giciy ana i mu -
ra ta �Çli nalÇy (Stam buł)
na pro gram zło żą się tra dy cyj ne or miań skie śpie wy li tur gicz -
ne z róż nych ro dza jów ofi cjów oraz mszy świę tej. pod czas
kon cer tu Ko lum ny człon ko wie te atru zar oraz vir gi nia i aram
Ke ro vpy ano wie, za ło ży cie le cen trum Stu diów nad or miań -
skim Śpie wem li tur gicz nym i ze spo łu akn w pa ry żu, za pre -
zen tu ją wy ni ki pra cy eks pe ry men tal nej, bę dą cej owo cem
dwóch lat „za nu rza nia się” w świe cie mu zy ki mo dal nej. Spe -
cjal ny mi go ść mi kon cer tu bę dą kan to rzy ze Stam bu łu re pre -
zen tu ją cy dwie ge ne ra cje mi strzów śpie wu li tur gicz ne go.

19�mar�ca,�godz. 19.00
OłA�WA,�Urząd�Miej�ski,�Sa�la�Ry�cer�ska,�pl.�Zam�ko�wy 15

Kon�cert�fLa�Men�co
v fe Sti wal Sztu Ka łą czy po Ko le nia

wy stą pią clau Dia cruz zna ko mi ta tan cer ka z Ka dyk su
oraz Ju Sto fer nan Dez -tu to – gu itar ri Sta. 
w ra mach kon cer tu po kaz etiu dy pt. prze ni ka nie kul tur
w wy ko na niu mło dych tan ce rzy z mDK -Krzy ki oraz go -
ścin ny wy stęp dzie ci z Sp Dia lo gu Kul tur etz cha im oraz
wy sta wa ma lar stwa Ja vie ra nie to ve la sco

7�mar�ca,�godz. 19.00.�Bi�le�ty: 50 zł
Sy�na�go�ga�pod Bia�łym�Bo�cia�nem,�ul.�Włod�ko�wi�ca 7

to�MasZ�trZciń�sKi�pia no eXplo ra tionS
Bo ha te rom po wSta nia Stycz nio we go

Kon cert o cha rak te rze kla sycz nym łą czą cy ele men ty kla sy ki,
jaz zu i im pro wi za cji. w pro gra mie znaj du ją się atrak cyj ne im -
pro wi za cje for te pia no we to ma sza trzciń skie go oraz nie zwy kła
mu zy ka kla sycz na współ cze snych pol skich kom po zy to rów:
Kon stan cji Ko cha niec, paw ła łu kow ca, zbi gnie wa na my słow -
skie go, wi tol da lu to sław skie go, Krzysz to fa Ko me dy -trzciń -
skie go oraz zna ne stan dar ty jaz zo we. tym ra zem my ślą
prze wod nią jest pol ska tra dy cja ro man tycz na, pa mięć o po -
wsta niu Stycz nio wym 1863 i jej dzie dzic two w mu zy ce współ -
cze snej. Kon cert pro wa dzi sło wem wią za nym to masz trzciń ski.
4�mar�ca,�godz. 18.00�–�KMiL,�pl.�T.�Ko�ściusz�ki 9.�Bi�le�ty: 20 zł

Mni�si�Z KLasZ�to�ru�ta�shi�Lhun�Po
po tĘ ga wSpÓł czu cia – ŚwiĘ ty ta niec i Śpiew

Świę ty świat ty be tu wy peł nio ny jest śpie wem bud dyj -
skich tek stów, re cy ta cją mantr, bi ciem dzwo nów, cym ba -
łów, bęb nów i dę ciem w trą by. mni si z klasz to ru ta shi
lhun po, z po wo du chiń skiej oku pa cji ty be tu, miesz ka ją
obec nie w po łu dnio wych in diach. ich Klasz tor w ty be cie
jest jed nym z sze ściu naj więk szych klasz to rów bud dyj -
skiej tra dy cji ge lug (zwa nej rów nież yel low hat), za ło żo -
nym przez pierw sze go Da laj la mę w Xv wie ku. 

23�mar�ca,�godz. 20.00�Bi�le�ty: 80/60/45/30zł
Sy�na�go�ga�Pod Bia�łym�Bo�cia�nem,�ul.�Włod�ko�wi�ca 7

Lu�cy�jan�mu zy Ka me Dy ta cyJ na i man try
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 in stru men tach stru no -
wych, per ku syj nych i fle tach. Je go mu zy ka by ła ilu stra cją
mu zycz ną do kur sów jo gi, fil mów, spek ta kli te atral nych
i pro gra mów tv, wy stę pu je od po nad 40 lat.

2�mar�ca,�godz. 18.00,�Bi�le�ty: 20 zł
Księ�gar�nio�Ka�wiar�nia�na�lan�da,�Plac�Ko�ściusz�ki 12
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Pro�jeKt�vo�Lo�dia�to mĘ SKi Świat
ze spół pro jekt vo lo dia po wstał w 2007 ro ku. miał być jed no -
ra zo wym pro jek tem, prak tycz nie tyl ko na je den kon cert,
do któ re go po my sło daw ca Ja nusz Ka spro wicz za pro sił wro -
cław skich mu zy ków. przed sta wił on wi zję za aran żo wa nia i wy -
ko na nia utwo rów zna ne go bar da i ak to ra wło dzi mie rza
wy soc kie go, któ re go jest do ży wot nim wiel bi cie lem.
po przy chyl nym przy ję ciu przez od bior ców oraz kry ty ków
mu zycz nych, wy da nej w 2011 r. pierw szej pły ty pt. pio sen ki
wło dzi mie rza wy soc kie go mu zy cy przy go to wa li no wy ma te -
riał, któ ry wy peł nił no wy al bum pt. to mę ski świat.
na pły cie po za bra wu ro wo za aran żo wa ny mi co ve ra mi le onar -
da co he na, to ma wa it sa, po ja wią się wła sne kom po zy cje
do twór czo ści an drze ja Bur sy, czy fry wol nych wier szy wła dy -
sła wa Bro niew skie go. nie za brak nie rów nież wy soc kie go oraz
ro syj skich utwo rów błat nych (wię zien nych) tłu ma czo nych
spe cjal nie dla ze spo łu przez po etę, pie śnia rza, re ży se ra i tłu -
ma cza ro ma na Ko ła kow skie go.
12�mar�ca,�godz. 19.00�–�CK�Ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a.�Bi�le�ty: 8 zł
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sPa�re�BricKs�a pinK floyD tri Bu te BanD
pink floyd na Dzień Ko biet. Kon cert co ve rów le gen dar -
nej czwór ki z lon dy nu w spe cjal nej aran ża cji na ko bie cy
wo kal. te go nie moż na prze ga pić!

8�mar�ca,�godz. 20.00�–�Klub�Ali�ve,�Ko�le�jo�wa 12

PuZZLe�przeJŚcie garncarSKie 2
2�marca,�godz.�21.00
raDicall aka pluSK (dj set + vocal live) / nightworks
3�marca,�godz.�20.00. Bilety: 10/15zł
kirk - to ze spół po szu ku ją cy no wych form wy ra zu na sty -
ku mu zy ki elek tro nicz nej oraz aku stycz nej. gru pę two rzy
trzech mu zy ków: pa weł Bart nik (elek tro ni ka), ol gierd Do -
kal ski (trąb ka) i fi lip Ka li now ski (gra mo fon).
6�marca,�godz.�21.00. Bilety: 15/20zł
george Dorn ScreamS
9�marca,�godz.�21.00. Bilety: 15zł
9. uroDziny SplenDiD SounD
10�marca,�godz.�20.00. Bilety: 20/25zł
uKeJe solowy projekt Damiana ukeje. Jego pierwszy
album, to fuzja buntu i rockowej szarpaniny.
17�marca,�godz.�20.00. Bilety: 25/30zł

armS anD SleeperS
występ poruszającego się na pograniczu muzyki trip-hop,
ambient i post-rocka amerykańskiego duetu: grający na
instrumentach klawiszowych i obsługujący samplery max
lewis oraz grający na klawiszach i basie mirza ramic. ich
występy połączone są z doskonałymi wizualizacjami
bostońskiego artysty Dado ramadaniego.

aniMa�ul. pilczycKa 39

TOMEK�„KOWAL”�KOWALSKI z�zespołem�FBB
zwy cięz ca 4 edy cji must Be the mu sic.
mu zycz na hi sto ria ze spo łu
fBB roz po czę ła się w paź -
dzier ni ku 2008 w trzeb ni cy
koło wro cła wia. mi ło śni cy
roc ka spo ty ka li się na Jam
Ses sion w trzeb nic kim klu -
bie fa ma, od któ re go wzię -
ła się pier wot na na zwa
ze spo łu fa ma Blu es Band.
2�marca,�godz.�18.00.�B:�10�zł

AnIA�WY�SZKO�nI
wo ka list ka, kom po zy tor ka,
au tor ka tek stów. przez 14
lat by ła wo ka list ką ze spo łu
łzy, lecz od 2009 ro ku po -
dą ża wła sną mu zycz ną dro -
gą. wła ści ciel ka czte rech
pla ty no wych i dwóch zło -
tych płyt. Jej so lo wy al bum
pan i pa ni uzy skał sta tus
pla ty no wej pły ty prze kra -
cza jąc na kład 42 tys. eg z.
10�mar�ca,�godz. 19.00.�Bi�le�ty: 40zł

PROJEKT�GREChUTA.
17�marca,�godz.�18.00.�Bilety:�30zł

aLi�Bi�pl. grun walDz Ki 67
3�mar�ca�godz. 20.00. Bi le ty 25/35 zł
miu oSh, gru By, mielz Ky
6�mar�ca,�godz. 18.00. Bi le ty 40/50
pro pa in Six re asons to Kill, un di vi ded, Don gat to
7�mar�ca,�godz. 20.00. nDK. Bi le ty 20/25
8�mar�ca,�godz. 20.00. o. S. t. r. Bi le ty 35/40
10�mar�ca,�godz. 20.00. me la Ko te luK. Bi le ty 35/40
13�mar�ca,�godz. 20.00. raz, Dwa, trzy. Bi le ty 45/50
14�mar�ca�godz. 20.00. ga Ba Kul Ka. Bi le ty 35/40
15�mar�ca,�godz. 20.00. Bi le ty 45/50
Stra chy na la chy & hurt
17�mar�ca,�g. 20. Bi le ty 35/45. py SKa ty, w. e. n. a., BiSz
21�mar�ca,�godz. 20.00. Bi le ty 30/40. piotr Bu Kar tyK
22�mar�ca,�godz. 20.00. Bi le ty 40/50. hap py SaD
24�mar�ca,�godz. 20.00. Bi le ty 23/29. chaS SiS

Mo�ni�Ka�Bo�rZyM�Jazz & So ul
Jed na z tych ar ty stek, któ ra
kon cen tru je na so bie uwa -
gę wszyst kich od pierw -
szych dźwię ków swo je go
wy stę pu i trzy ma w emo -
cjach, do pó ki nie zej dzie ze
sce ny. Jej de biu tanc ki krą -
żek girl talk osią gnął w pol sce sta tus pla ty no wej pły ty.

10�mar�ca,�godz. 19.00.�Bi�le�ty: 60/45/35/25zł
Sy�na�go�ga�Pod Bia�łym�Bo�cia�nem,�ul.�Włod�ko�wi�ca 7
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arMia�poDrÓŻ na wSchÓD
ze spół wy stę pu je w roz sze rzo nym, sied mio oso bo wym
skła dzie, a pro gram kon cer tów opar ty jest na utwo rach
z naj now szej pły ty, pod tym sa mym ty tu łem, wy da nej
na je sie ni 2012 ro ku. za wie ra ona wy bra ne kom po zy cje
ze spo łu, czę sto w no wych od sło nach, nie któ re w aran ża -
cjach aku stycz nych, od agu ir re z pierw szej pły ty, przez
po pio ły i Dom przy mo ście po gre en z al bu mu fre ak.

2�mar�ca,�godz. 19.00.�Bi�le�ty: 35/40zł
Klub�łykend,�Podwale�37/38

oda�fir�Lej�ul. gra Bi Szyń SKa 56

MA�MA�RO�SIn�znad po zor nie spo koj ne go brze gu Je zio ra
ge new skie go po cho dzi dźwię ko we tsu na mi. to roz dzie ra -
ją cy dźwięk ca jun szwaj car skie go trio. łą czy ono mu zy kę
fran cu skich emi gran tów z lu izja ny z ga ra żo wym rock’n’rol -
lem. ma ma ro sin two rzy al ter na tyw ną, su ro wą, pro wo ka -
cyj ną mu zy kę i wzbu dza mię dzy na ro do we za in te re so wa nie.

18�mar�ca,�godz. 20.00�Bi�le�ty:�5zł

TA�BA�TA�MIT�SU�RU & lXmp + venn circ les
ta Ba ta mit Su ru – Je den
z naj bar dziej wpły wo wych
mu zy ków ja poń skiej sce ny
un der gro un do wej
lXmp to pro jekt dwóch
nie naj le piej ubie ra ją cych
się war sza wia ków – pio tra -
sa i ma cia sa. venn circ les
to du et ge rar da le bi ka
i pio tra Da ma sie wi cza sy -
tu ują cy swo ją mu zy kę na po gra ni czu eai, free im pro vi -
sa tion oraz sze ro ko ro zu mia nej tra dy cji li ve elec tro nics.

6�mar�ca,�godz. 20.00.�Bi�le�ty:�15/20zł

he ta ne + iDio the aD al bum ani man to no we brzmie -
nie he ta ne, któ re zo sta ło wy pra co wa ne przez ca ły ze spół.
ta pły ta jest od mien na od sty li sty ki po przed nie go krąż ka
ma chi nes głów nie za spra wą in ne go po dej ścia do pro ce -
su two rze nia utwo rów oraz in nej es te ty ki brzmie nia. 

23�mar�ca,�godz. 20.00�Bi�le�ty:�15/20zł�
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cs�iM�Part�ul. ma zo wiec Ka 17
Re�per�tu�ar�MA�RZEC

4 marca�godz. 19.30
Jazz Jam SeS Sion – wstęp wol ny!
9 marca�godz. 17.00
So fo KleS: KrÓl eDyp – pre mie ra
9�i�10 marca�godz. 19.00
pro me te uSz – spek takl
11 marca godz. 19.00
Ku Ba Ba Da ch - tri bu te to a. za ucha
12 marca�godz. 19.30
Blu eS jam ses sion – wstęp wol ny!
25 marca godz. 19.00
ma cie J ma leń czu K psy cho co un try
27 marca�godz. 9.30�i 11.30
BaŚń o gra ją cym im bry ku – spek takl
27�i�28 marca�godz. 19.00
le nin graD – spek takl mu zycz ny

the�Kit�cho�en�shoW
Ka fri cocK ta il

Kicz w do brym sty lu, czy li mul ti ko lo -
ro wa, od lo to wa baj ka dla do ro słych...
ty tu ło wy Kit cho en, to for ma kla sy fi -
ko wa na gdzieś po mię dzy stre et
show, a po ka zem sce nicz nym. gro -
te sko wa hi sto ria „kur ki do mo wej”
w jej uko cha nym ży wio le – kuch ni.
na po kaz skła da się zbiór ga gów za -
wie ra ją cych ele men ty ilu zji, żon gler ki,
klau na dy oraz za cza ro wa nych ba niek
my dla nych. pu blicz ność jed nak nie
sie dzi w za du mie, cze ka jąc na ko lej ny
„nu mer” – oni rów nież znaj du ją się
w „the Kitchœn Show”! w fi glar nym
sty lu Ka fri wy my śla za da nia dla swo -
ich wi dzów, wcią ga jąc ich do wspól -
nej za ba wy na sce nie. wi sien ką
na tor cie tej wy bor nej za ba wy jest po -
kaz hu la ho op, z aż czte re ma ob rę -
cza mi! grand fi na le jest ra do sną
eks plo zją ener gii, któ rą Ka fri po zo sta -
wia wi dzom do skon su mo wa nia pod -
czas dal szej za ba wy...
8�mar�ca,�godz. 19.00.�Bi�le�ty:�10/15zł
Gru�sOF�Fi�sko,�ul.�J.�na�ro�do�wej 93

od�Lot�Bet ty Q & crew
Ka pi tan re da i je go prze pięk ne ste -
war des sy prze le cą was po po ło wie
glo bu. Bądź cie przy go to wa ni na tur -
bu len cje i awa ryj ne lą do wa nie. naj -
lep sza bur le ska w mie ście. Daj cie się
po nieść. wciąż nie wiesz, co to bur -
le ska, a wsty dzisz się za py tać? Są -
dzisz, że gor se ty znie wa la ją ko bie ty?
a wy so kie ob ca sy ma ją zły wpływ
na krę go słup (mo ral ny)? w tym
show naj waż niej sze jest to, cze go nie
wi dać, ale to, co zo ba czy cie i tak nie
po zwo li wam za snąć.
9�mar�ca,�godz. 19.00.�Bi�le�ty:�20/25zł

ODA�Firlej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

cia�-�cen�truM
ini�cja�tyW�ar�ty�stycZ�nych

ul. tĘ czo wa 79/81, (i p.)
5�i 26�mar�ca,�godz. 20.00�cy meS 
mu si cal in spi ro wa ny kul tu rą ży dow ską
08�marca,�godz. 20.00
pio Sen Ka teŻ JeSt Ko Bie tą
mu si cal o trzech od sło nach ko bie co ści 
12�marca,�godz. 20.00
nie Do SKona łe – spek takl in spi ro wa -
ny cy klem powie ścio wym Kry sty ny ne -
po muc kiej – mi łość nie do sko na ła
15�marca,�godz. 20.00
pan ny – spek takl ta necz ny o ko bie tach,
któ re tra cą wia nek. wDo wy – spek takl
ta necz ny o ko bie tach, któ re la men tu ją
19�marca,�godz. 20.00
Ba BĘ ze Słał BÓg? – musi cal – sta ra
się od po wie dzieć na py ta nie, czy ko bie -
ty to anio ły? a mo że dia bły?
22�marca,�godz. 20.00�cia ło
ma ni fest opar ty na tek ście eve en sler
24.03.13�godz. 16.00�Kup ciu SzeK
mod na baj ka spek takl ta necz ny (od lat 5)
29�mar�ca,� godz. 20.00�cy ga ne ria
mu si cal – mo ulin ro uge z pocz. XX. w.
31�mar�ca,�godz. 16.00�oKu lar ni cy
spek takl ta necz ny dla ma łych i du żych

Bi�le�ty: 12/18zł�(cia.wroc�law.pl)

Ban Dit Qu een cir cuS
ta jem ni ca ory gi nal no ści przed się wzię -
cia tkwi w je go uni kal nej for mu le – od -
waż nej, ku szą cej i nie prze wi dy wal nej.
nie ty po wa hi sto ria o cyr ku sze ściu eks -
tre mal nych sza leń ców, przy kry tych nie -
co ku rzem, w bar wach sub tel nej ero ty ki
i w krzy wym zwier cia dle to pre tekst
do za pre zen to wa nia naj od waż niej szych
nu me rów sce ny cyr ko wej w pol sce!
10�mar�ca,�godz. 19.00.�Bi�le�ty: 20/25zł

ODA�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

unu�su�aL�su�sPects
fa mo uS Jim wil liamS 

czło wiek z man hat ta nu we wła snej
oso bie pe ter la vil la, za in au gu ru je wie -
czór wy jąt ko wym hu mo rem z praw dzi -
wym po sma kiem no we go Jor ku.
pi sarz, na uczy ciel, męż czy zna o ra dio -
wym gło sie Der rek car ri ve au przej mie
mi kro fon roz ba wia jąc swo imi ką śli wy -
mi i jak że traf ny mi spo strze że nia mi.
na stęp nie wy stą pi pi sarz i twór ca słyn -
ne go twit ter'owskie go @Drun khulk'a,
na zwa ny przez ti me jed nym z naj ulu -
bień szych ko mi ków chri stian a. Du -
ma is. i w koń cu: dwu krot ny zwy cięz ca
pa Ki, pół fi na li sta mam ta lent, fa mo us
Jim wil liams za szo ku je i za dzi wi roz -
śmie szjąc jed no cze śnie do łez. a że by
ten wie czór roz ryw ki utrzy mać w ry -
zach, ca łość po pro wa dzi aku rat ny bry -
tyj ski dżen tel men – dy rek tor Qu een's
Scho ol of en glish, ter ry clark -ward.
3�mar�ca,�godz. 20.00.�Bi�le�ty: 13/15zł

Bez�sen�ność,�ul�Ru�ska 51,�Pa�saż�nie�po�lda

cyganeria





SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w.
Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach, 
Zurbarán i Kandinsky - to tylko niektórzy 
z wybitnych atystów pokazywanych na 
tej wystawie. W sumie wystawiono po-
nad 200 obrazów powstałych od rene-
sansu po 1. połowę XX wieku oraz przy-
kłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie 
sal wystawienniczych, prezentowane są 
zbiory rzemiosła artystycznego.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

EKSPOZYCJE STAŁE
WYSTAWY CZASOWE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

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

ostatni wtorek miesiąca: 10.00–16.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

www.mn.wroclaw.pl

M A R Z E C
2013 

Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki 
średniowiecznej w tej części Europy. Jej 
ozdobą są dwunastowieczny romański 
tympanon z opactwa benedyktyńskie-
go na Ołbinie, nagrobki śląskich książąt 
z dynastii Piastów i wykonana ze złoco-
nego srebra Herma relikwiarzowa świętej 
Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby 
i rzemiosła artystycznego z okresu od 
renesansu po klasycyzm. Na szczególną 
uwagę zasługują: obrazy wybitnego ma-
larza barokowego Michaela Willmanna 
zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz 
praca światowej sławy manierysty Bar-
tholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, 
Chełmoński i Gierymski – to tylko 
niektórzy z polskich malarzy, których 
prace można oglądać na tej wysta-
wie. Zasadnicza część pokazywa-
nych dzieł przyjechała do Wrocławia 
w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, gdzie 
przed II wojną światową prezento-
wana była w tamtejszych muzeach.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Oryginalne wnętrza dawnego stry-
chu Muzeum to miejsce prezentacji 
największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję roz-
poczynają dzieła Makowskiego, Wit-
kacego, Stażewskiego a kończą pra-
ce Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą 
nowej galerii jest unikalny w świecie 
zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika chińska. 
Pierwsza wystawa w nowej galerii 
inspirowana jest bogatą kolorysty-
ką i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane zo-
stały obiekty powstałe od VII do 
pocz. XX w. m.in. wazy, misy, �gur-
ki, talerze, a także akwaria, stołki 
i pojemniki na laski.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

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 Wro-
cławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w for-
mie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspek-
tywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

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

wtorek– niedziela 9.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

Najstarsze pieczęcie miejskie w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
30 stycznia - 5 maja 2013

OD CRANACHA DO PICASSA. Kolekcja Santander
13 marca - 6 czerwca 2013
Prace najważniejszych malarzy hiszpańskich i artystów współpracujących 
z dworem hiszpańskim można będzie zobaczyć na tej wystawie. Wśród 
prezentowanych obrazów znajdą się prace m.in. Cranacha Starszego, 
El Greco, Zurbarána, Van Dycka, Rubensa, Tintoretta, Picassa i Miró. Zbio-
ry Banco Santander z Madrytu gościły w różnych miastach hiszpańskich 
i w kilku amerykańskich, ale po raz pierwszy zaprezentowane zostaną 
w innym kraju europejskim. „Międzynarodowa kolekcja obrazów Banco 
Santander prezentowana jest w Muzeum, które jak żadne inne w Polsce 
predysponowane jest do współpracy z instytucjami hiszpańskimi. Tutaj 
bowiem znajduje się jedyny w kraju zbiór kilkudziesięciu dzieł artystów 
hiszpańskich z lat 50. i 60. XX wieku, tutaj w latach 1972, 2002 organizo-
wano ich wystawy, a w 2004 pokaz rzeźb i rysunków Eduardo Chillidy, tu 
przygotowano i z sukcesem prezentowano później w Salamance, ekspo-
zycję śląskiego baroku (2005) – mówi Mariusz Hermansdorfer dyrektor 
Muzeum Narodowego. Wystawa zorganizowana przez Fundację Banco 
Santander (Hiszpania) i Bank Zachodni WBK. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

Dawna moda dziecięca
XVII–XX w.
26 marca - 2 czerwca 2013
Zaprezentowane zostaną dziecięce ubiory 
i akcesoria mody z kolekcji Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu. Zestawione zostaną z obrazami, 
gra�kami i fotogra�ami sygnalizującymi kontekst kul-
turowy i pokazującymi, jak i w jaki sposób były kiedyś 
noszone. Jednocześnie moda dla dzieci odzwierciedlała 
zmieniające się obyczaje i style artystyczne, ewoluujące 
postawy wobec dzieciństwa, wychowania i kodowania w 
ubiorze płci społecznej. Wpływały na nią także wydarze-
nia polityczne, literatura i postęp techniczny.

Palmy i pisanki wielkanocne
5 – 22 marca 2013

PANORAMA RACŁAWICKA
Nasz patron Tadeusz Kościuszko
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza
do 30 kwietnia 2013

VIII Międzynarodowy konkurs 
ekslibrisów kościuszkowskich
do 30 kwietnia 2013

Odcienie błękitu. Niderlandzkie fajanse z kolekcji profesora
Wojciecha W. Kowalskiego oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu
25 lutego - 30 czerwca 2013



SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w.
Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach, 
Zurbarán i Kandinsky - to tylko niektórzy 
z wybitnych atystów pokazywanych na 
tej wystawie. W sumie wystawiono po-
nad 200 obrazów powstałych od rene-
sansu po 1. połowę XX wieku oraz przy-
kłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie 
sal wystawienniczych, prezentowane są 
zbiory rzemiosła artystycznego.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

EKSPOZYCJE STAŁE
WYSTAWY CZASOWE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

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

ostatni wtorek miesiąca: 10.00–16.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

www.mn.wroclaw.pl

M A R Z E C
2013 

Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki 
średniowiecznej w tej części Europy. Jej 
ozdobą są dwunastowieczny romański 
tympanon z opactwa benedyktyńskie-
go na Ołbinie, nagrobki śląskich książąt 
z dynastii Piastów i wykonana ze złoco-
nego srebra Herma relikwiarzowa świętej 
Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby 
i rzemiosła artystycznego z okresu od 
renesansu po klasycyzm. Na szczególną 
uwagę zasługują: obrazy wybitnego ma-
larza barokowego Michaela Willmanna 
zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz 
praca światowej sławy manierysty Bar-
tholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, 
Chełmoński i Gierymski – to tylko 
niektórzy z polskich malarzy, których 
prace można oglądać na tej wysta-
wie. Zasadnicza część pokazywa-
nych dzieł przyjechała do Wrocławia 
w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, gdzie 
przed II wojną światową prezento-
wana była w tamtejszych muzeach.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Oryginalne wnętrza dawnego stry-
chu Muzeum to miejsce prezentacji 
największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję roz-
poczynają dzieła Makowskiego, Wit-
kacego, Stażewskiego a kończą pra-
ce Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą 
nowej galerii jest unikalny w świecie 
zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika chińska. 
Pierwsza wystawa w nowej galerii 
inspirowana jest bogatą kolorysty-
ką i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane zo-
stały obiekty powstałe od VII do 
pocz. XX w. m.in. wazy, misy, �gur-
ki, talerze, a także akwaria, stołki 
i pojemniki na laski.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

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 Wro-
cławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w for-
mie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspek-
tywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

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

wtorek– niedziela 9.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

Najstarsze pieczęcie miejskie w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
30 stycznia - 5 maja 2013

OD CRANACHA DO PICASSA. Kolekcja Santander
13 marca - 6 czerwca 2013
Prace najważniejszych malarzy hiszpańskich i artystów współpracujących 
z dworem hiszpańskim można będzie zobaczyć na tej wystawie. Wśród 
prezentowanych obrazów znajdą się prace m.in. Cranacha Starszego, 
El Greco, Zurbarána, Van Dycka, Rubensa, Tintoretta, Picassa i Miró. Zbio-
ry Banco Santander z Madrytu gościły w różnych miastach hiszpańskich 
i w kilku amerykańskich, ale po raz pierwszy zaprezentowane zostaną 
w innym kraju europejskim. „Międzynarodowa kolekcja obrazów Banco 
Santander prezentowana jest w Muzeum, które jak żadne inne w Polsce 
predysponowane jest do współpracy z instytucjami hiszpańskimi. Tutaj 
bowiem znajduje się jedyny w kraju zbiór kilkudziesięciu dzieł artystów 
hiszpańskich z lat 50. i 60. XX wieku, tutaj w latach 1972, 2002 organizo-
wano ich wystawy, a w 2004 pokaz rzeźb i rysunków Eduardo Chillidy, tu 
przygotowano i z sukcesem prezentowano później w Salamance, ekspo-
zycję śląskiego baroku (2005) – mówi Mariusz Hermansdorfer dyrektor 
Muzeum Narodowego. Wystawa zorganizowana przez Fundację Banco 
Santander (Hiszpania) i Bank Zachodni WBK. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

Dawna moda dziecięca
XVII–XX w.
26 marca - 2 czerwca 2013
Zaprezentowane zostaną dziecięce ubiory 
i akcesoria mody z kolekcji Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu. Zestawione zostaną z obrazami, 
gra�kami i fotogra�ami sygnalizującymi kontekst kul-
turowy i pokazującymi, jak i w jaki sposób były kiedyś 
noszone. Jednocześnie moda dla dzieci odzwierciedlała 
zmieniające się obyczaje i style artystyczne, ewoluujące 
postawy wobec dzieciństwa, wychowania i kodowania w 
ubiorze płci społecznej. Wpływały na nią także wydarze-
nia polityczne, literatura i postęp techniczny.

Palmy i pisanki wielkanocne
5 – 22 marca 2013

PANORAMA RACŁAWICKA
Nasz patron Tadeusz Kościuszko
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza
do 30 kwietnia 2013

VIII Międzynarodowy konkurs 
ekslibrisów kościuszkowskich
do 30 kwietnia 2013

Odcienie błękitu. Niderlandzkie fajanse z kolekcji profesora
Wojciecha W. Kowalskiego oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu
25 lutego - 30 czerwca 2013



W marcowym miesięczniku Odra: · Rozmowy z prof. Markiem Bojarskim i Alanem Parkerem
· Bóg i człowiek – dialog Zygmunta Baumana i Stanisława Obirka · Nowa powieść Olgi To-
karczuk · Kozłowski o optymizmie w XXI wieku · Krzemiński o kompleksie terrorystki, To-
micki o ludobójstwie · Erazm Ciołek · Marlene Dumas · Orska i Kaczmarski o nowej poezji
· Wiersze Karaska i Łukasiewicza · 8 arkusz: Strażnicy Dharmy, włóczędzy poezji

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

Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

TOMASZ WOLAK
DAISY. DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII
Ekspozycja jest autorskim zbiorem
fotosów, kadrów i impresji fotogra-
ficznych uchwyconych na pięciu pla-
nach filmowych. Zdecydowana więk-
szość prezentowanych obrazów po-
wstała przy największej produkcji
„Daisy. Wspomnienie minionego
świata”. Autor poza rzemieślniczą
pracą fotosisty podejmuje próbę od-
nalezienia w postaciach pozafilmo-
wego wymiaru, skupia jak w socze-
wce kilkumiesięczne działania ekipy
filmowej TVPWrocław i Ośrodka Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu podczas
realizacji cyklu dokumentalno-fabula-
ryzowanego „Dolny Śląsk Pełen Hi-
storii”, który realizowany był we
Wrocławiu, Kłodzku, Wałbrzychu,
Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku-Zdroju,
Trzebieszowicach oraz w innych in-
spirujących plenerach, a także miej-
scach, które nieuchronnie dyktował
scenariusz dokumentu.
Tomasz Wolak, rocznik ‘83, fotograf,
podróżnik, historyk z wykształcenia.
Pasjonat dobrego kina, które bywa naj-
większą inspiracją. W fotografii często
poszukuje „cichego światła”, różnorod-
nych horyzontów wizualnych i koncep-
cyjnych oraz społecznej wrażliwości
którą najczęściej zamyka w kolorach
czerni i bieli. Autor cyklu wystaw Ma-
rianna Orańska w monochromie oraz
Westfryske en Eastfryske eilannen
–Wyspy Fryzyjskie. Pracuje nad autor-
ską wystawą Ocalony Meksyk.

Termin: 1-29.03.2013
Muzeum Ziemi Kłodzkiej

ul. Ig. Łukasiewicza 4, Kłodzko

PIOTR TOPPERZE TWARZĄ W TWARZ
Piotr Topperzer urodził się w 1948 roku we Wrocławiu. Od 1969 mieszka w Da-
nii. W Polsce studiował języki obce, w Danii ukończył szkołę fotograficzną.
Choć Piotr Topperzer zajmuje się różnymi dziedzinami fotografii: od pejzaży, po-
przez architekturę, design, zdjęcia reklamowe, to portret jest tematem, który to-
warzyszy mu od początku działalności fotograficznej. To właśnie zdjęcia
portretowe zobaczymy na wystawie Twarzą w twarz. Początkowo tworzył portre-
ty na zamówienie – z czasem zaczął uwieczniać na swoich fotografiach znajo-
mych, przyjaciół, artystów, których podziwia. Portretuje przede wszystkim ważne
postaci z duńskich środowisk twórczych i artystycznych. Na wystawie znajdzie
się również akcent polski – znakomite fotografie Ewy Lipskiej i Leszka Możdże-
ra. Artysta potrafi za pomocą czarno-białych, dokładnie wycyzelowanych kadrów
ująć kwintesencję swego modela. Widać, iż mimo formalnego chłodu, fotograf
umie nawiązać doskonały kontakt z fotografowanym.
Pierwsza wystawamiała miejsce wMuzeumHistorii Fotografii w Krakowie.Wrocław
jest drugim miastem w Polsce, w którym można będzie zobaczyć jego fotografie.
Wystawa została zorganizowana we współpracy z Duńskim Instytutem Kultury
w Warszawie i Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie.

Wernisaż 7 marca, godz. 17.00 (do 29 marca br.)
DCF „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

Galeria czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00
Bilety 2 zł, ulgowe 1 zł. W poniedziałki – wstęp bezpłatny!

Ewa Lipska

GUSTAV MAHLER: SYMFONIA TYSIĄCA
W ramach cyklu „Collegium musicum” wykład pod tytułem:
GUSTAV MAHLER: SYMFONIA TYSIĄCA wygłosi Marek Dyżewski.

2 marca, godz. 16.00 – Klub Muzyki i Literatury
pl. Tadeusza Kościuszki 9. Wstęp wolny!
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ManetManetManet

Glam!Glam!Glam!Glam!

Współcześni
caravaggioniści
Współcześni
caravaggioniści
Współcześni
caravaggioniści
Współcześni
caravaggioniści

O sztuce Édouarda Maneta w związku z londyńską wystawą 
„Manet: Portraying Life”, która pokazuje go jako portrecistę, 
miłośnika życia miejskiego i niezwykłego jego obserwatora

Współcześni caravaggioniści w Rzymie – wielki eksperyment sztuki
współczesnej, 25 światowych artystów interpretuje dzieła Caravaggia 
– malarstwo, wideo, fotografia, performens

„Glam! The Performance Style” w Tate Liverpool – relacja z wystawy

Sztuka młodych – prezentacja twórczości malarza Krzysztofa Mężyka 
oraz twórcy murali i graffiti Michała „Sepe” Wręgi

Ogłoszenie laureata Nagrody „Arteonu” 2012

O sztuce Édouarda Maneta w związku z londyńską wystawą 
„Manet: Portraying Life”, która pokazuje go jako portrecistę, 
miłośnika życia miejskiego i niezwykłego jego obserwatora

Współcześni caravaggioniści w Rzymie – wielki eksperyment sztuki
współczesnej, 25 światowych artystów interpretuje dzieła Caravaggia 
– malarstwo, wideo, fotografia, performens

„Glam! The Performance Style” w Tate Liverpool – relacja z wystawy

Sztuka młodych – prezentacja twórczości malarza Krzysztofa Mężyka 
oraz twórcy murali i graffiti Michała „Sepe” Wręgi

Ogłoszenie laureata Nagrody „Arteonu” 2012

Arteon

w sprzedaży

od 8 marca 
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an�drZej�stro�Ka
ma ri lyn mon roe

„ma ri lyn mon roe (…) in te re su je mnie
ja ko iko na po pkul tu ry. przy glą dam się
jej ży ciu, któ re by ło bar dzo tra gicz ne.
mi mo że od nio sła ol brzy mi suk ces,
nie ma w nim hur ra op ty mi zmu”. ar ty -
sta w swych ob ra zach opo wia da hi -
sto rię pew nej ko bie ty. po zor nie
do sko na le wszyst kim zna nej, gwiaz dy
fil mo wej, iko ny po pkul tu ry, sym bo lu
ame ry kań skie go snu na da je zdję ciom
ak tor ki no wy, ma lar ski wy raz, ope ru -
jąc ży wy mi ko lo ra mi roz ło żo ny mi
na du żych barw nych pla mach.
An�drzej� Stro�ka uro dził się w 1953
w Kra ko wie. upra wia ma lar stwo, ry -
su nek, gra fi kę użyt ko wą, pro jek tu je
i aran żu je wy sta wy. ma lar stwo stu dio -
wał na aSp w Kra ko wie. współ wła ści -
ciel ga le rii gra fi ki i pla ka tu w war -
sza wie. au tor wie lu wy staw in dy wi du -
al nych, uczest nik wy staw zbio ro wych
w kra ju i za gra ni cą.

8�marca,�godz.�17.00�(do�31.03)
Mu�zeum�Miej�skie�–�Pa�łac�Kró�lew�ski

anna nieżychowska

sPo�tKa�ŁaM�Ko�Bie�tę
fo to gra fia Ko Biet o Ko Bie tach
Mag�da�le�na�Błasz�czyk,�An�na�nie�ży�chow�-
ska,�Ka�sia�Opa�ra,�Iza�Sa�wic�ka�
czte ry ko bie ty, w róż nym wie ku, w róż -
nej sy tu acji ży cio wej i z zu peł nie róż -
nym ba ga żem do świad czeń swo imi
cy kla mi fo to gra ficz ny mi opo wia da ją
o tym, co w by ciu ko bie tą naj bar dziej
je za chwy ca, ra ni i za ska ku je. czte ry
au tor ki i czte ry opo wie ści peł ne sub tel -
no ści i de li kat no ści, ale wy peł nio ne
rów nież bun tem i doj rza łą ko bie cą si łą.
Wer�ni�saż 16�mar�ca,�godz. 19.00�(28.03)

Ga�le�ria�Bro�wArt�
Bro�war�Miesz�czań�ski�ul.�hub�ska 44/48

Pa�WeŁ�aL�tha�Mer
po li ety len. w ciem no Ści

za stęp bia łych fi gur z po li ety le nu zo stał
wy pro du ko wa ny w Deut sche gug gen -
he im w Ber li nie na prze ło mie 2011/12 r.
pa weł al tha mer otrzy mał wła śnie
pre sti żo wą na gro dę Ka iros (zna ną
daw niej pod na zwą na gro dy her de -
ra), któ ra przy zna wa na jest wy róż nia -
ją cym się twór com i na ukow com
przez fun da cję al fre da to ep fe ra
od 1964 r. ar ty sta zo stał do ce nio ny
za swo je spo łecz nie za an ga żo wa ne
„py ta nia o par ty cy pa cję, spra wie dli -
wość i po le ma new ru jed nost ki” (ze
stro ny fun da cji al fre da to ep fe ra).

Wy�sta�wa�czyn�na do 15�kwiet�nia
Mu�zeum�Współ�cze�sne�Wro�cław

pl.�Strze�gom�ski 2a

Por�ce�La�na ina�cZej
Dol ny Śląsk. pol skie fa bry ki por ce la ny.
Kil ku na stu twór ców z róż nych stron
świa ta. róż no rod ne oso bo wo ści, któ re
wie le dzie li, a łą czy z pew no ścią por ce -
la na. ma te riał, w któ rym pra cu ją i dzię -
ki któ re mu spo ty ka ją się na mie siąc
w ra mach mię dzy na ro do we go Sym po -
zjum ce ra mi ki por ce la na ina czej... 

Wy�sta�wa�czyn�na�do 16�mar�ca�br.
BWA�Ga�le�ria�Szkła�i Ce�ra�mi�ki

pl.�T.�Ko�ściusz�ki 10

ryan labarja�nusZ�toW�PiK
pro JeK tant i ilu Stra tor

na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ną
wa lo ry fi la te li stycz ne wraz z pro jek ta -
mi, a tak że go be li ny do zam ków pol ski
po łu dnio wej oraz ilu stra cje książ ko we.
znacz ki pocz to we za pro jek to wa ne
przez J. tow pi ka do ce nio no na XXXii
Je sien nym Sa lo nie fi la te li stycz nym
w pa ry żu w ro ku 1978 na gra dza jąc je
wiel ką na gro dą fi la te li sty ki eu ro pej -
skiej i na gro dą pre zy den ta fran cji.
Wernisaż� 22�marca, g. 12.00�(do�27.05)
Mu�zeum�Pocz�ty,�ul.�Kra�siń�skie�go 1

Ma�riusZ�Mi�Ko�Ła�jeK
mieJ Sce

wy sta wa mo no gra ficz na pre zen tu ją -
ca pra ce z lat 2000-2013, a tak że do -
ku men ta cję ak tyw no ści po zama lar s-
kiej takiej jak, ak cje w miej scach pu -
blicz nych, hap pe nin gi, warsz ta ty.

Wy�sta�wa�czyn�na�do 17�mar�ca�br.
Ga�le�ria�Awan�gar�da,�ul.�W.�Stwo�sza 32
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ja�KuB�cZysZ�cZoń
Cza�sa�mi�wę�dru�jesz�ca�łą�noc,�cza�sa�-
mi�prze�sy�piasz�ca�ły�dzień.
artysta w swo jej dzia łal no ści ar ty -
stycz nej eks plo ru je prze strzeń pry -
wat nej mi to lo gii, pró bu je opi sać,
scha rak te ry zo wać na płót nie, ję zyk
per cep cji, któ rym po słu gu je się czło -
wiek. Sta wia py ta nia do ty czą cha rak -
te ru twór czo ści ar ty stycz nej (jak
waż ny w pro ce sie two rze nia jest mo -
ment za koń cze nia pra cy), kon tak tu
ar ty sty z od bior cą po przez dzie ło (czy
ten pro ces jest wi docz ny dla od bior -
cy, czy ma do nie go ja kiś do stęp). na
wystawie za pre zen tuje dwa ze sta wy
swoich naj now szych prac: „bez ty tu -
łu” (2012-2013r.) oraz „bez ty tu łu
(pro cess black)” (2012-2013r.). 
Ja�kub�Czysz�czoń (rocznik 1983) dy -
plom otrzymał w 2008 r. w prac. prof.
woj cie cha ła zar czy ka aSp w po zna niu.

se�We�ryn�sWa�cha
Hi�sto�ria�pew�ne�go�przy�pad�ku,�któ�ry
pro�wa�dzi�do wy�bo�ru.
artysta od ma lo wu je rze czy wi stość po -
go ni (nie wia do mo za czym), pę du (nie
wia do mo do kąd), ła do wa nia swo ich
ba te rii, ener ge ty zo wa nia się (nie wia -
do mo czym, po co i dla cze go). ty tuł
pre zen ta cji je le nio gór skiej sta no wi nie -
ja ko od au tor ski ko men tarz do ty czą cy
pro ce su two rze nia, re flek sję na te mat
przy tła cza ją cej ilo ści moż li wo ści, ja kie
po sia da ma larz sto ją cy przed płót nem.
wystawa prezentuje efek ty tych ar ty -
stycz nych po szu ki wań, bę dzie to ze -
staw prac ko la żo wych z lat 2010-2011,
a tak że cykl naj now szych prac, ob ra -
zów na płót nie wy ko na nych z ele men -
tów go to wych przy udzia le si li ko nu.
Se�we�ryn�Swa�cha (rocz nik 1979) dy -
plom w pra c. prof. ry szar da woź nia ka
w iSp uni wer sy te tu zie lo no gór skie go.

Wer�ni�saż 8�mar�ca�(pią�tek)�godz. 17.00�(do 8.04)�(ga�le�ria�-bwa.kar�ko�no�sze.com)
Biu�ro�Wy�staw�Ar�ty�stycz�nych,�ul.�Dłu�ga 1�–�Je�le�nia�Gó�ra�

Mo�da�PoL�sKa
wy sta wa jest pierw szym w hi sto rii pod su mo wa niem współ cze snej mo dy pol -
skiej. ga le ria za aran żo wa na zo sta nie na bu tik by wto pić się oto cze nie głów -
nej uli cy han dlo wej wro cła wia. wnę trze roz świe tli je dy ny od ra to wa ny
i od re stau ro wa ny neon mo da pol ska z 1956 ro ku. na wi try nach i ma ne ki -
nach za wi sną naj lep sze pro jek ty pol skich pro jek tan tów po wsta łe od 1989 ro -
ku do dziś. pod czas wy sta wy za ku pić bę dzie moż na wy daw nic two al bu mo we
oraz pro jek ty po wsta łe spe cjal nie na tę oka zję. Ku ra tor: mi chał nie chaj

Wer�ni�saż�8�mar�ca,�(do�27.04)
Ga�le�ria�Di�zajn,�ul.�Świd�nic�ka 2-4�www.sza�fa�pol�ska.pl

gra�fi�Ka�MŁo�dych 2013
pre zen ta cja prac naj bar dziej uta len to wa nych stu den tów wro cław skiej aSp
z pra cow ni in ta glio pro w. przez prze my sła wa tysz kie wi cza. Bo ha ter ka mi te go -
rocz nej od sło ny gra fi ki mło dych są: mar ty na zi moń, agniesz ka Kar wow ska
oraz Ju li ta no wo sad, któ re  pre zen tu ją pra ce wy ko na ne w tech ni kach dru ku
wklę słe go. wy sta wom to wa rzy szą warsz ta ty dla mło dzie ży, w trak cie któ rych
uczest ni cy po zna ją współ cze sne tech ni ki gra ficz ne i stwo rzą wła sne pra ce.

7�mar�ca, godz. 16.00�–�Mu�zeum�Pa�pier�nic�twa,�ul.�Kłodz�ka 42�–�Dusz�ni�ki�Zdrój

a. Kar wow ska, Kochankowie m. zi moń, zamknięcie Julita nowosad
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aLeKsandra�urBan�happy enDu nie BĘDzie

MichaLina�Kosteca�DreSS coDe
obie ar tyst ki zwią za ne są z wro cła wiem, ukoń czy ły tu tej szą
aka de mię Sztuk pięk nych. Alek�san�dra�Urban za pre zen tu je
naj now szy cykl prac olej nych za in spi ro wa ny ak tu al ny mi
prze ka za mi me dial ny mi. au tor ka ba zo wa ła na prze glą dar ce
go ogle, prze glą da ła blo gi, re kla my diet, pro po zy cje biur ma -
try mo nial nych dla se nio rów itp. po szu ku jąc od po wie dzi
na py ta nia: kim je ste śmy i ja ką od por ność na su ge stię po -
sia da my. Mi�cha�li�na�Ko�stec�ka sku pia się na te ma ty ce zwią -
za nej z ży ciem i kon dy cją współ cze sne go czło wie ka. Bę dzie
moż na zo ba czyć skon stru owa ne z ma te ria ło wych pa sów
– ni czym no wych nu kle oty do wych cią gów – man da le czy
też – od wo łu ją cą się do sta ro chiń skiej kon cep cji yin i yang
– ty tu ło wą in sta la cję Dress co de.
1�mar�ca,�godz. 17.15�–�A.�Urban�–�Ga�le�ria�RInG,�Ry�nek 12-14
1�mar�ca,�godz. 18.00�–�M.�Ko�stec�ka�–�Ga�le�ria�Sztu�ki,�Plac

Ka�te�dral�ny 1.�Wy�sta�wy�czyn�ne do17�mar�ca br.

alek san dra urban mi cha li na Ko stec ka

Ma�riusZ�sta�cho�WiaK�te atr w oBieK ty wie
ma riusz Sta cho wiak (1956-2006) fo to graf, au tor zdjęć do -
ku men tal nych i te atral nych. z te atrem ja ko fo to graf zwią -
zał się w 1985. Był też ini cja to rem i or ga ni za to rem
ogól no pol skie go fo rum fo to gra fii te atral nej, od by wa ją -
ce go się w wał brzy chu. po wer ni sa żu za pra sza my na dys -
ku sję do ty czą cą fo to gra fii te atral nej.

27�mar�ca,�godz. 18.00�(do 18.04)
CK�Za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1.�Wstęp�wol�ny!

ta�de�usZ�teL�Ler�ma lar Stwo i rzeź Ba 
ar ty sta ukoń czył w 1961r. stu dia ar chi tek to nicz ne na po li tech -
ni ce wro cław skiej, a w 1965 we wro cław skiej pwSSp w pra -
cow ni Xa we re go Du ni kow skie go i apo li na re go
cze pe lew skie go. Sze reg je go re ali za cji ar chi tek to nicz nych,
rzeź biar skich i ma lar skich zy ska ło wy róż nie nia i na gro dy
w kra ju i za gra ni cą, w tym w uSa, rfn i Ja po nii.
podczas wer ni sa żu odbędzie sie kon cert w wy ko na niu stu -
den tów am we wro cła wiu kla sy for te pia nu ol gi ru si ny.
w pro gra mie utwo ry Ser giu sza rach ma ni no wa:
Dwa pre lu dia op. 32, g -dur nr. 5 oraz gis -moll nr. 12 – wyk.
st. ii ro ku mi cha li na gą sior; wa ria cje na te mat co rel le go
op. 42 – wyk.  st. ii ro ku zo fia zbro ja; trze ci kon cert na for te -
pian i or kie strę d -moll, op. 30 – wyk.  st. v ro ku De nis Bod nar.
par tię or kie stry re ali zu je na dru gim for te pia nie ol ga ru si na.

Wer�ni�saż 7�mar�ca,�godz. 18.00.�Wstęp�wol�ny!
Klub�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�T.�Ko�ściusz�ki 9

an�drZe�Li�Ka�ja�ZŁo�Wiec�Ka
co Dzien noŚć nie mu Si Być nuD na – po ezJa pi Sa -

na pĘDz lem
pla styk i na uczy ciel ka wy cho wa nia przed szkol ne go. Jej
pierw szą mi ło ścią jest ma lar stwo, w któ rym rze czy wi stość
in ter pre tu je w spo sób su biek tyw ny, oso bi sty. od po nad
dwóch lat za ko cha na w scrap bo okin gu i w col la gu. uwiel bia
sta re przed mio ty, książ ki, na dru ki i czę sto wy ko rzy stu je je
w swo ich pra cach. od 2010 ro ku pro wa dzi blo ga, w któ rym
po ka zu je swo je pa sje: twor cze lap kian gel.blog spot.com
w pro gra mie wer ni sa żu wie czór au tor ski: a. Biegańskiej.
Wernisaż�4�marca,�godz.�18.00.�(do�27.03,�pn,�śr,�pt:�16-20.00)

Salonik�Trzech�Muz,�ul.�Zawalna 7

WiK�tor�fran�Ko�fo to gra fie
Kiel cza nin, rocz nik 83. ukoń czył fi lo lo gię pol ską na aka -
de mii Świę to krzy skiej, na stęp nie za jął się fo to gra fią,
z któ rą zwią za ny jest ak tu al nie. upra wia za rów no fo to gra -
fię ar ty stycz ną jak i ko mer cyj ną. wy sta wa jest zbio rem

zdjęć, któ re po wsta ły w la -
tach 2008-2012. wśród
nich znaj du ją się za rów no
bar dzo me lan cho lij ne
i emo cjo nal ne por tre ty ko -
biet, jak rów nież zdję cia ty -
pu „be au ty & fa shion”.
(www.wiktorfranko.com)
Do�24�marca�br.�Wstęp�wolny!
Firlej,�ul.�Grabiszyńska�56

Patrycja�Mastej
BezwStyD miĘSiStych Kropli kolaże/obiekty

w swo jej naj now szej re ali za cji ar tyst ka pra cu je z wi ze run -
kiem cia ła po szu ku jąc no wych form eks pre sji i nar ra cji.
two rzy ko la że fo to gra ficz ne, obiek ty, aran żu je prze strzeń
ga le rii. in te re su je ją dy na mi ka i trans gre syw ność form
cie le sno ści, wy ra że nie za cho dzą cych w cie le na pięć i pro -
ce sów ener ge tycz nych.
Pa�try�cja�Ma�stej ab sol went ka aSp we wro cła wiu. Dzia ła
ak tyw nie na po lu sztuk wi zu al nych i pro jek to wa nia gra ficz -
ne go. Sty pen dyst ka mKiDn. autorka wielu wystaw.

Wernisaż 28�lutego,�g. 18.00�(do�20.03)
Galeria�Entropia,�ul.�Rzeźnicza 4
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o ogÓ�Le.�fa�Le�WsZę�dZie�=
fo to gra fia, wi Deo, teKSt, DźwiĘK

Mar�cin�Guź�la�|�Agniesz�ka�Ko�ło�dziej�czyk�|�Bar�tek�Ru�niew�ski�|
Wan�da�Si�do�ro�wicz�|�Ma�te�usz�Ta�tar�czyk�|�Ma�ciej�Try�ni�szew�ski�|
Ka�zi�mierz�Try�ni�szew�ski�|�El�wi�ra�Za�char�ska�
re ali za cja: cS wro i Sto wa rzy sze nie Świat na dziei – ga le -
ria art Brut, któ rej ar ty ści kon cen tru ją swo ją ak tyw ność wo -
kół fo to gra fii. ze zdjęć wy peł nia ją cych ich ar chi wa wy ła nia ją
się do ku men ta cje twór czych dzia łań. (...) wszyst ko się ze
so bą w tych zdję ciach prze pla ta i mie rzo ne jest jed ną mia -
rą. co dzien ność nie mo że obyć się bez sztu ki, a sztu ka jest
czę ścią co dzien no ści. wy sta wa po wsta ła w ra mach pro jek -
tów ku ra tor skich pro wa dzo nych w cS wro ze stu den ta mi
kie run ku me dia cja Sztu ki na aSp we wro cła wiu. ze spół ku ra -
tor ski: Krzysz tof Bry ła, adam Ko piec, mo ni ka rad ke, alek san -
dra wach. opie ka ku ra tor ska: agniesz ka Ku bic ka -Dzie du szyc ka

Wer�ni�saż 8�mar�ca,�godz. 17.00�(do 4.04)
Do 21.03�–�wt,�śr, cz,�g. 13-17.00�póź�niej�tel. 71 343 32 40
Ate�lier�WRO�|�Kuź�ni�cza 29a�(II p.)�|�wro�cen�ter.pl/ate�lier

sfo�to�gra�fuj�WiersZ�zwier SzuJ fo to gra fiĘ
pre zen to wa ne bę dą nie tyl ko zdję cia, ale tak że tek sty po -
etyc kie, któ rych au to ra mi są mło dzi fo to gra fo wie i po eci
z ca łej pol ski. wer ni saż bę dzie pod su mo wa niem i jed no -
cze śnie fi na łem kon kur su or ga ni zo wa ne go przez wro cław -
skie Sto wa rzy sze nie mło dych twór ców Kon traSt,
któ re go ce lem by ło po łą cze nie dwóch po zor nie od da lo nych
od sie bie dzie dzin kul tu ry, ja ki mi mo gą się wy da wać po -
ezja i fo to gra fia. wy sta wa bę dzie się skła dać z prac nie jed -
no rod nych, róż nych sty li stycz nie i tech nicz nie, da jąc tym
sa mym prze krój ten den cji li te rac kich i fo to gra ficz nych mło -
de go po ko le nia. (kon kurs.kon trast -wroc law.pl).

Zgło�sze�nia�do 8�mar�ca!
Wer�ni�saż 27�mar�ca�–�ODA�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

an�na�Bu�jaK�rzeź Ba
wy sta wa skła da się z obiek tów rzeź biar skich, wy ko na -
nych ze sko ro do wa nej bla chy w tech ni ce ob rób ki sta li.
pod sta wo wą jed nost ką, któ rą się po słu gu je się ar tyst ka
jest zwie rzę – bli żej nie okre ślo ne. Jest bez bron ne, bez -
oso bo we i nie zdol ne do wy ra że nia ja kie go kol wiek sprze -
ci wu. nie jest rów nież w sta nie oskar żać. wszyst kie pra ce
an ny Bu jak po zba wio ne są gło wy, przez co sta ją się no -
śni kiem uni wer sal nych prawd.
An�na Bu�jak stu dio wa ła na wro cław skiej aSp, dy plom
w pra cow ni prof. chri sto sa man dzio sa (2011). 
Wer�ni�saż 14�mar�ca,�godz. 18.00 (do 3.04�w godz. 9-17.00)

Ga�le�ria�CK�Ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a.�Wstęp�wol�ny!
Le�sZeK�Kna�fLeW�sKi�Sto iSz na mo im mieJ Scu

obiek ty / in sta la cje / wi deo
„Jak dzia ła urzą dze nie współ cze snej pe da go gii? Kna flew ski
od rzu ca kształ to wa nie czło wie ka do śle pe go i bez kry tycz ne -
go po słu szeń stwa wo bec au to ry te tu, o nie mal że wy łącz nie
in sty tu cjo nal nym cha rak te rze i po zba wio ne go we ry fi ka cji.
Knaf mo że być wzo rem, a stu den ci mo gą być awa ta ra mi dla
te go wzor ca z dwóch po wo dów: po pierw sze ze wzglę du
na to, że Knaf ob wiesz cza i uzna je swo ją rów ność z ni mi
w nie wie dzy, a po dru gie dla te go, że dys po nu je prak ty ką,
któ rą mo że się z ni mi po dzie lić. re la cja na uczy ciel -uczeń,
czy jak moż na to ina czej ująć, wzór -awa tar mu si zda niem
Kna flew skie go w pierw szej ko lej no ści zo stać uwol nio na
spod ry go ru in sty tu cjo nal ne go au to ry te tu, czy też ra czej au -
to ry tet in sty tu cjo nal ny mu si stać się au ten tycz ny.
w fil mie Sto isz na mo im miej scu (2010) Knaf pro po nu je wi -
dzom, by sta nę li na je go miej scu, sta li się je go awa ta ra mi
w dzie le sa mo kształ to wa nia.”

z tek�stu�Ja�ro�sła�wa�Lu�bia�ka
Le�szek�Kna�flew�ski�(r. 1960)
pro fe sor uni wer sy te tu ar ty -
stycz ne go w po zna niu. Kie -
row nik pra cow ni au dios fe ry
Ka te dry in ter me diów wy dz.
Ko mu ni ka cji mul ti me dial nej.
w la tach 1980-85 stu dio wał
ma lar stwo w pSwwp w po -
zna niu. współ two rzył gru pę
Ko ło Klip sa (1983-1990).
współ pra co wał z for ma cja -
mi mu zycz ny mi: ra sa, Sten,
So cre alizm, art So und pro -
ject, Drum ma chi na, Kot.
Wernisaż�26�lutego�g.�18.00
WRO�Art�Cen�ter�–�Wi�dok�7

(wro�cen�ter.pl)

Pa�WeŁ�Lu�niaK aKwarela
Ko nie, Ku ry i tro chĘ ar chi teK tu ry

ar ty sta z wy kształ ce nia in ży nier zoo tech nik, od lat 50-tych
ak tyw nie zaj mu je się twór czo ścią pla stycz ną. Jego ob ra -
zy prace zna la zły miej sce w eks po zy cjach sta łych m.in.
w mu zeum po wsta nia war szaw skie go. 

Wystawa�czynna�1-29�mar�ca�br.

EWA�RYB�KA ma lar Stwo
Wy�sta�wa�czyn�na do 28�mar�ca�br.

Klub�4�Regionalnej�Bazy�Logistycznej,�ul.�Pretficza�24
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11.�su�rvi�vaL�Kon KurS 
11. edy cja prze glą du Sztu ki Su rvi val de dy ko wa na jest
obec no ści rze ki w miej skiej tkan ce. Bę dzie oka zją do wy do -
by cia i pod da nia ar ty stycz nej in ter pre ta cji funk cji i zna cze nia
od ry w ży ciu co dzien nym miesz kań ców wro cła wia, do za -
sta no wie nia się nad ludz ką po trze bą prze by wa nia w po bli żu
wo dy oraz nada wa ną jej sym bo li ką.

Zgło�sze�nia�do 31�mar�ca:�su�rvi�valw�ro@gma�il.com
WWW.SURvIvAL.ART.PL

an�na juch�no�WicZ�Do mo we Be Stia rium
„zwie rzę ta czy nią nas ludź mi”, tak za ty tu ło wa ła swo ją naj now -
szą książ kę tem ple gran din. Ży je my w cza sach, gdy kon takt ze
zwie rzę ta mi ma my co raz bar dziej spo ra dycz ny, i co raz mniej je
ro zu mie my, na wet je śli z ca łe go ser ca chce my im po ma gać.
na sze mia sta nie są miej sca mi przy ja zny mi na wet dla psów
i ko tów, nie wspo mi na jąc o in nych zwie rzę tach i ota cza ją cej
przy ro dzie. czy ta kie mia sta mo gą być przy ja zne dla nas?
An�na Juch�no�wicz – ma gi ster et no lo gii i an tro po lo gii Kul tu ro -
wej, li cen cjat ze Sztu ki me diów na aSp we wro cła wiu. ry su -
nek i ma lar stwo to mo je dwa głów ne na rzę dzia (jak nóż
i wi de lec). Jed nak ni niej szą hi sto rię o psach i ko tach wo lę opo -
wie dzieć za po mo cą fo to gra fii. u lu dzi naj bar dziej ce nię ich we -
wnętrz ne sprzecz no ści, a u zwie rząt – umie jęt ność
abs trak cyj ne go my śle nia.

Wer�ni�saż 8�mar�ca,�godz. 18.00�(do 7.04)
Ga�le�ria�Za Sza�fą,�św.�Mar�ci�na 4

michał Sikorski

Mi�chaŁ�si�Kor�sKi�oB raz Ki z iS lan Dii

Bar�tŁo�Miej�gŁo�Wac�Ki
por tre ty po la KÓw na iS lan Dii

Mi�chał�Si�kor�ski w za kre sie is lan dii zaj mu je się głów nie hi -
sto rią, ży ciem spo łecz no -po li tycz nym, eko no mią i sztu ką is -
landz ką. Jest ab sol wen tem sto sun ków mię dzy na ro do wych
col le gium ci vi tas. w 2007 r. ja ko i Se kre tarz am ba sa dy rp
w wa szyng to nie two rzył no wą pla ców kę dy plo ma tycz ną
na is lan dii, pierw szy pol ski kon su le w rey kja vi ku. w la -
tach 2009-2012 peł nił funk cję kon su la rp w wa szyng to nie.
Bar�tło�miej�Gło�wac�ki – rocz nik 1990, stu dent uni wer sy -
te tu ar ty stycz ne go w po zna niu oraz uni wer sy te tu war -
szaw skie go. ak tu al nie stu diu je i two rzy film na is lan dii.
Stro na au to ra: bar tlo miej glo wac ki.pl

Wy�sta�wa�fo�to�gra�fii�czyn�na 2�kwiet�nia�br.
CK�Za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1.�Wstęp�wol�ny!

10�Lat�śsa�fi�ta 2003-2013
wy Sta wy w al za cJi

Ju bi le uszo wa wy sta wa Świa to we go Sto wa rzy sze nia ar ty -
stów fo to gra fi ków i twór ców au dio wi zu al nych. pod czas
wer ni sa żu od bę dzie się po kaz ko lek cji sta rych apa ra tów fo -
to gra ficz nych fo to gra fi ka i ko lek cjo ne ra Je ana wic ker she -
imera. Sto wa rzy sze nie zrze sza fo to gra fi ków z ca łe go świa ta,
jest or ga ni za to rem kon kur su fo to gra ficz ne go – wia ry i wier -
ni te go Świa ta oraz wy staw i ple ne rów fo to gra ficz nych.

Wer�ni�saż 9�mar�ca,�godz. 11.00
Ga�le�rie�Média�te�que�de�Mar�len�he�im 5,�pla�ce�du�Kau�fhaus

Ko Bie ty Świa ta – wy Sta wa DSa fi ta
zbio ro wa wy sta wa fo to gra ficz na: Dol no ślą skie go Sto wa rzy -
sze nia ar ty stów fo to gra fi ków i twór ców au dio wi zu al nych
oraz fran cu skie go Sto wa rzy sze nia z przed sta wi - ciel stwem
w al za cji – pcca. otwar cie od bę dzie się pod czas wspól ne -
go ple ne ru fo to gra ficz ne go w dniach 7-11 mar ca, któ re go
plo nem bę dzie wy sta wa obra zu ją ca pięk no al za cji.

Wer�ni�saż 8�mar�ca.�Wy�sta�wa�czyn�na od 2�mar�ca br.
Sal�le�no�tre�Da�me,�As�so�cia�tion�Lo�isir�-Arts�-Cul�tu�re

Stras�bo�urg�nord,�Schil�l�ti�ghe�im, 119�–�Al�za�cja,�Fran�cja

WsPÓŁ�cZe�sna�ar�chi�teK�tu�ra�sŁo�Wa�cji�
(1989-2013) w oBieK ty wie l'uBo i mo ni Ki Sta cho

wy sta wa pre zen tu je fo to gra fie do ku men tu ją ce prze mia ny
ar chi tek to nicz ne go pej za żu Sło wa cji. to pierw szy po kaz eks -
po zy cji w pol sce, któ rą za ini cjo wał ostraw ski ga bi net ar -
chi tek tu ry (Ka bi net ar chi tek tu ry / SpoK), ma cha rak ter
wy sta wy ob jaz do wej i by ła już po ka zy wa na na Sło wa cji,
w wiel kiej Bry ta nii i w cze chach.

Wer�ni�saż 28�lu�te�go,�godz. 17.00�(do 2.06)
Mu�zeum�Ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5

aba ete – fot. g. me lo, Bra zy lia
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6 marca, godz. 16.30
Spotkanie z pedagogiką zabawy
LOGOPEDYCZNE PLĄSY
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
7 marca, godz. 17.30
DKK dla Rodziców
O PEDAGOGICE DIALOGU
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
9 marca, godz. 11.00
XIII Spacer Literacki
ŚLADAMI SŁAWNYCH
WROCŁAWIANEK
Zbiórka przed Biblioteką
9 marca, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
TWARZĄ DO ODRY
Biblioteka 7 Kontynentów
(Zapisy do 6.03)
12 marca, godz. 18.30
DKK dla Dorosłych
MANN i NIEDŹWIEDZKI O SOBIE
Czytelnia, II piętro
13 marca, godz. 16.00
Akademia Wiedzy o Filmie
POCZĄTKI KINA
Czytelnia, II piętro
13 marca, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
POWIEŚĆ A. SNELLMAN
Oddział Książki Mówionej, II piętro
16 marca, godz. 11.00
Z cyklu „Spoko-Poko”
BAJKI Z RZUTNIKA I...
Biblioteka 7 Kontynentów
(Zapisy od 11.03)
21 marca, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
GDZIE SĄ PLECKI?
Biblioteka 7 Kontynentów
(Zapisy od 18.03)
22 marca, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
PODRÓŻ W PRZESTWORZA
Biblioteka 7 Kontynentów
(Zapisy od 18.03)
29 marca, godz. 12.00
DZIEŃ ALASKI (dla dzieci)
American Corner, parter

AARR  TTUURR  KKLLAA  FFTTAA
PPoo  ccaa  łłuu  nneekk  kkoo  cchhaann  kkii  
–– mmaa  llaarr  ssttwwoo
Ga le ria pod Pla fo nem
... kon ty nu uję mo ją po -
dróż w po szu ki wa niu
sen su, bo dla czło wie ka
po wie trze i wo da są je dy -
nie pre tek stem do ży cia,
ak cep ta cją i po twier dze -
niem za sta nej rze czy wi -
sto ści. I o ile na uka mó wi
JAK, to nie wy ja śnia – po co, re li gia od po wia da PO CO, ale nie wy ja śnia jak, być
mo że traf ną syn te zę tych wy pad ko wych sta no wi ła by wła śnie SZTU KA
– pi sze Ar tur Kla fta, przed sta wi ciel mło de go po ko le nia ma la rzy wro cław skich. 
Studiował na wydziale malarstwa ASP we Wro cła wiu (dyplom w 2009). 
Wer ni saż: 1 mar ca, godz. 17.30, wy sta wa czyn na do 22 mar ca. Za pra sza my!

NNAA  DDAA  CCHHUU  ŚŚWWIIAA  TTAA
DDKKKK  „„GGlloobb  ttrroott  tteerr””
Go ściem spe cjal nym Dys ku syj ne go
Klu bu Książ ki Po dróż ni czej bę dzie tym
ra zem wro cław ska po dróż nicz ka, Emi -
lia No wa czyk, któ ra przed sta wi pre zen -
ta cję mul ti me dial ną Na Da chu Świa ta,
czy li w Ty be cie”. 22 mar ca, godz. 18.30,
Ame ri can Cor ner, II pię tro.

Pałac Dalajlamy w Lhasie
fot. E. Nowaczyk

AABBRRAA  KKAA  DDAA  BBRRAA
aall  bboo  ssppoo  ttkkaa  nniiee  zz GGaa  --
bbrriiee  lleemm  LLee  oonnaarr  ddeemm
KKaa  mmiińń  sskkiimm  DKK za -
pra sza na spo tka nie
z au to rem 9 ksią żek

po etyc kich i zbio ru opo wia dań za ty -
tu ło wa ne go Pan Swen al bo wro cław ska
Abra ka da bra, po świę co ne go wi zji
dzie ciń stwa w ma gicz nym Wro cła wiu
– mie ście „ni to z ja wy, ni to ze snu”.
6 mar ca, godz. 16.00
Bi blio te ka Nie miec ka.

WW KKRRAA  JJUU  LLOO  DDÓÓWW  OO SSMMAA  --
KKUU  ZZIIEE  LLOO  NNEEJJ  HHEERR  BBAA  TTYY
Pod czas spo tka nia z cy klu Do ko ła Sied -
miu Kon ty nen tów po dróż nik z No wej
Ru dy, Bo le sław Woj ciech Gra bow ski,
opo wie o swo jej po dró ży do JA PO NII
– kra ju kwit ną cej wi śni i lo dów o sma ku
zie lo nej her ba ty.  8 mar ca, godz. 17.00,
sa la kon fe ren cyj na, III pię tro.

KKIIEE  RRUU  NNEEKK  –– EEUU  RROO  PPAA!!
Dwa spo tka nia w ra mach pro jek tu
Kie ru nek – Eu ro pa!
pierwsze z MMii  rroo  ssłłaa  wweemm  PPii  lliińń  sskkiimm
zz NNBBPP, o tym, co zmie ni w Pol sce wa -
lu ta „eu ro” – 20 mar ca, godz. 16.00,
a dru gie z ggee  nnee  aalloo  ggiieemm  GGrrzzee  ggoo  rrzzeemm
MMeenn  ddyy  kkąą – 27 mar ca, godz. 16.00.
Czy tel nia, II pię tro. Wstęp wol ny!

Fo
t. 

M
. O

str
ow

sk
a

229_BIBLIOTEKA  22-02-13  12:42  Strona 1



24 str.  »� co JeSt grane » marzec 2013 www.cojestgrane.pl 

cZe�Ka�My�na�ZgŁo�sZe�nia�do 14.�fe�ty!!!
ogól no pol ski fe sti wal ewen tu al nych ta len tów ak tor skich
fe ta skie ro wa ny jest do mło dych pa sjo na tów sztu ki ak tor -
skiej (15-20 lat), któ rzy pre zen tu ją – opar te na do wol nych,
tak że au tor skich tek stach – mo no dra my. fe ta to rów nież
spo tka nie z mi strza mi ga tun ku, dys ku sje oraz pro fe sjo nal -
ne warsz ta ty te atral ne. feta ma zasięg ogólnopolski.
Zgło�sze�nia�na pły�cie DvD�do 25�mar�ca 2013. Spo śród
na de sła nych mo no dra mów ok. 30 zo sta nie za kwa li fi ko wa -
nych do pre zen ta cji sce nicz nej.
In�for�ma�cja:�Be�ata�Go�nia, 71 325 14 83�w. 122,�cka�go�ra.pl

te�atru�LaL�Ki�i aK�to�ra�W WaŁ�BrZy�chu
ul. m. Bucz Ka 16 (te atr la lek.wal brzych.pl)

3�mar�ca,�godz. 12.30�nie BÓJ cie SiĘ cza row nic
10�mar�ca,�godz. 12.30 le fi lo fa Ble
16�mar�ca,�godz. 17.00 KrÓ lew na ŚnieŻ Ka
Spek takl ro dzin ny (do jed ne go bi le tu dla oso by do ro słej
je den bi let dla dziec ka gra tiS)
17�mar�ca,�godz. 12.30 fer Dy nanD wSpa nia ły
24�mar�ca,�godz. 12.30 BrzyD Kie Ka cząt Ko
te atr za strze ga so bie pra wo do zmian w re per tu arze.

Re�zer�wa�cja�telefoniczna: 74-666-73-40

dZie�ci�Z BuL�Ler�Byn�re ży se ria an na il czuk
po wieść astrid lind gren od pół wie ku wy gry wa w cu glach
wszyst kie ple bi scy ty na uko cha ną książ kę dzie ciń stwa.
od kie dy prze tłu ma czy ła ją na pol ski ire na wy szo mir ska,
na Dzie ciach z Bul ler byn wy cho wa ło się wie le po ko leń po la -
ków. w tej opo wie ści jest to, za czym naj bar dziej we wspo -
mnie niach tę sk ni my i cze go pra gnę li by śmy dla na szych dzie ci
– wspa nia łe, wol ne, szczę śli we dzie ciń stwo, spę dzo ne na za -
ba wie i wśród przy ja ciół. pew nie to de cy du je o jej nie prze mi -
ja ją cej po pu lar no ści.
uwa ga, każ do ra zo wo przed spek ta klem dzie ci współ two rzą
sce no gra fię, chęt ni pro sze ni są o wcze śniej szy kon takt z mar -
ke tin giem i po win ni przy być 45 mi nut przed spek ta klem, de -
cy du je ko lej ność zgło szeń!
Spek takl prze zna czo ny dla dzie ci w wie ku 6-12 lat.

9�mar�ca,�godz. 17.00�i 10�mar�ca,�godz. 12.00
Przed�sta�wie�nia�przed�pre�mie�ro�we.�Bilet:�15�zł

26,�g. 13.00, 27,�g. 11.00, 27�mar�ca,�g. 14.00.�Bilet:�20/25/30

fot. n. Kabanow

Z Pia�sKu
adaptacja powieści marokańskiego autora, tworzącego
w języku francuskim, tahara Ben Jellouna.
reżyseria i scenografia pia partum.
ah mad ro dzi się ja ko dziew czyn ka – ósma cór ka męż czy -
zny, któ ry nie do cze kał się mę skie go po tom ka – dziew czyn -
ka od dzie ciń stwa wy cho wy wa na jest ja ko chło piec.
Stłam szo na toż sa mość sta je się źró dłem fru stra cji, bun tu,
agre sji. ah mad nie ustan nie zma ga się z so bą i w tru dzie usi -
łu je zbu do wać, bądź od kryć i wy krzy czeć – wła sne ja.
Dziec ko z pia sku łą czy wąt ki po szu ki wa nia toż sa mo ści z te -
ma ty ką me ta li te rac ką. opo wieść snu ta jest przez kil ku nar -
ra to rów, nar ra cje są wza jem nie sprzecz ne, nie ja sne – au tor
ce lo wo nie da je szan sy wi dzo wi na zre kon stru owa nie hi sto -
rii. ta har Ben Jel lo un z nie zwy kłą wraż li wo ścią spla ta
wszyst kie wąt ki w fa scy nu ją cą opo wieść gę stą od zna czeń,
snu tą po etyc kim, or na men tal nym ję zy kiem, wy wo łu ją cym
sko ja rze nia z Ba śnia mi z ty sią ca i jed nej no cy.

1�mar�ca,�godz. 19.00�PRE�MIE�RA
2, 15, 16�mar�ca,�godz. 19.00, 17�mar�ca,�godz. 17.00

Te�atr�La�lek,�pl.�Te�atral�ny 4

osKu�Lar�ni�cy�SpeK taKl ta necz ny oD lat 3
Bab cia Ba sia za wsze no si ła oku la ry. opo wia da ła nam, że przez
ca łe ży cie przy no si ły jej szczę ście. Że wi dzia ła przez nie świat
pięk niej szym. za ło że nie oku la rów do da wa ło jej od wa gi. Dzię ki
nim czu ła sie pięk niej sza, bar dziej in te re su ją ca, mą drzej sza.
a ży cie wy da wa ło się cie kaw sze, barw niej sze. lu dzie mil si
i szczę śliw si. Bab cia jest naj bar dziej uśmiech nię tą oso bą na zie -
mi. z po wo du oku la rów, za py ta cie? Sa mi się prze ko naj cie!

31�mar�ca,�godz. 16.00�–�CIA,�ul�Tę�czo�wa 79/81

KuP�ciu�sZeK�czy li moD na BaJ Ka
Spek takl ta necz ny dla dzie ci od lat 5. w cza sie peł ne go hu -
mo ru i barw spek ta klu śle dzić bę dzie my za wi łe lo sy ca łej ro -
dzi ny, za zdro snych sióstr i mi ło ści Kop ciusz ka i Księ cia.
bi le ty: 12 zł (u) / 18 zł (n) / do za ku pie nia na 30 mi nut
przed spek ta klem w re cep cji cia
24�marca,�g. 16.00��–�CIA,�ul�Tę�czo�wa 79/81, I p.�B: 12/18 zł

nie bój cie się cza row nic
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Bre�LoK�-ZWierZ�do KLu�cZy
w marcu go ściem spe cjal nym, cy klicz nych warsz ta tów
re cy klin go wych dla dzie ci, bę dzie król re cy klin gu – ro -
bert Bor ka Bo row ski, któ ry wraz z dzieć mi bę dzie two rzył
nie zwy kłe bre lo ki z od pa dów skó rza nych.
Koszt 35zł/oso ba. za pi sy obo wiąz ko we:
aga do ra da@gma il.com lub tel. 501-361-073. 

8�mar�ca, godz. 16.30-18.30
In�fo�punkt�nad�odrze�ło�kiet�ka 5/1

dZie�ci�Ma�ją�gŁos�X eDy cJa
Kon Kur Su re cy ta tor SKie go Dla Dzie ci

w tym ro ku ju bi le uszo wa edy cja kon kur su zbie ga się
dwo ma ogól no pol ski mi rocz ni ca mi. w 2013 ro ku przy -
pa da sześć dzie sią ta rocz ni ca śmier ci i stu le cie po etyc kie -
go de biu tu Ju lia na tu wi ma. po eta był mi strzem gry ze
sło wem, ba wił się w swo ich utwo rach ję zy kiem, stąd też
wy bór je go po sta ci ja ko pa tro na te go rocz nej edy cji.
Kon kurs dla uczniów Sp i gim na zjal nych. 

Ter�min�skła�da�nia�zgło�szeń: 15�mar�ca br.
20�mar�ca,�godz. 9.00�(za�mek.wroc�law.pl)

CK�Za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1

ZaM�Ko�We�gra�nie
weeK enD z gra mi plan Szo wy mi

na spra gnio nych plan szo wych roz gry wek w zam ku cze -
kać bę dzie kil ka set po zy cji re pre zen tu ją cych pe łen prze -
krój gier: dla dzie ci, mło dzie ży, do ro słych, gry fa mi lij ne,
eko no micz ne, stra te gicz ne, lo gicz ne i in ne.

16-17�mar�ca,�godz. 10.00-18.00.�Wstęp: 5�zł
CK�Za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1

eKs�PLo�Zja�KuL�tur
prze gląD form mu zycz no -ta necz nych

wy stą pią: dzie ci i mło dzież z mDK -Krzy ki, gru py fla men co
mDK-Śród mie ście, ter ni ro ma ni Bacht, cam pa na Su eos
ze stu dia Su eos, mag da le na mie dziak (orien tal), ar te fla -
men co, ze spół tań ca in dyj skie go may ura – in struk tor
agniesz ka Ka pel ko, cen trum fla men co – szko ła tań ca Ka -
ta rzy ny ra du ło wicz. Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.30.
przed kon cer tem za pra sza my na wer ni saż na gro dzo nych
prac w kon kur sie pla stycz nym tań ce Świa ta. wy sta wa
od bywa się ra mach kam pa nii spo łecz nej or ga ni zo wa nej
przez fun da cję prom: Jed ni z wie lu.

6�mar�ca,�godz. 18.00.�Wstęp�wol�ny!
Fil�har�mo�nia�Wro�cław�ska,�ul.�Mar�szał�ka�J.�Pił�sud�skie�go 19

WarsZtaty�PisanKarsKie
Dla Dzieci i młoDzieŻy

tel. 71 329 95 31
20�mar�ca,�godz. 16.00-18.00
MDK�Śród�mie�ście,�ul.�Du�bo�is 5 KartKa�WieLKanocna�warSztaty

Dzieci na uczą się po praw nie
ad re so wać prze sył kę pocz -
to wą, wy pi sać ży cze nia, na -
kle jać znacz ki i bę dą mo gły
na miej scu wy słać wła sno -
ręcz nie wy ko na ne kart ki
świą tecz ne swo im bli skim.

18-29�marca�br.
Za�pi�sy:�tel. 71 346 95 84

Koszt: 4�zł/osoba
24�marca,�godz. 12.00.

Wstęp�wolny!���Muzeum�PiT,�ul.�Krasińskiego�1PtaK�–�Mię�dZy�nie�BeM�a Zie�Mią
wo Je wÓDz Ka wy Sta wa po Kon Kur So wa

Do 30�mar�ca�br.�–�Ga�le�ria�MDK�Śród�mie�ście,�ul.�Du�bo�is 5

maja matysik lat 5
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Wa�ria�cja�na dZień�Ko�Biet
warSz ta ty: Bur le SKa & hu la -hop

9�mar�ca,�g. 11-13.00�hu la ho op z Ka fri cocK ta il 
pod sta wo wy kurs tań ca z ob rę cza mi. Ba zo we tech ni ki
z do dat ko wą daw ką efek tow nych tri ków, bę dą ce ide al nym
wpro wa dze niem do co dzien nej prak ty ki hu la ho op.
10�mar�ca,�g. 11-12.30�Bur le SKa z Bet ty Q – Ba Sic
claSS. Kla sy ka ga tun ku, wpro wa dze nie do hi sto rii
i współ cze sno ści bur le ski na świe cie, krót ka sen su al -
na cho re ogra fia w kla sycz nym bur le sko wym sty lu.
10�mar�ca, 14.00-15.30� – Bur le SKa z Krze Słem
Bur le ska z Bet ty Q to nie bę dzie cha ir dan ce, ale coś wię cej!
(każ dy po ziom, poń czo chy i rę ka wicz ki mi le wi dzia ne)

KOSZT:�hu�la�ho�op�–�2�godz./40zł
Bur�le�ska�–�1,5�godz./45zł, 2�godz./80zł
Gru�sOF�Fi�sko,�ul.�Jed�no�ści�na�ro�do�wej 93

WsZech�ni�ca�Wie�dZy�o Wro�cŁa�Wiu
hi Sto ria wro cław SKich tram wa JÓw

to wa rzy stwo mi ło śni ków wro cła wia, wspól nie z Dol no ślą ską
Bi blio te ką pu blicz ną im. tadeusza mi kul skie go we wrocławiu
za pra sza na ko lej ne spo tka nie przybliżające wie dzę o naszym
mie ście, które odbywa się w ra mach cyklu:  wszech ni ca wie -
dzy o wro cła wiu. tym ra zem wy stą pi przed pań stwem pan
Ja nusz Ko rze niow ski – Szef Kon tro li tech nicz nej mpK, ko -
lek cjo ner mo de li za byt ko wych po jaz dów i opo wie o hi sto rii
wro cław skich tram wa jów. na spotkanie wstęp wol ny!

19�mar�ca,�godz. 17.00�–�Bi�blio�te�ka,�Ry�nek 58�IIIp.

ta�Kie�By�Ły�Po�cZąt�Ki�Kart Ka, zna czeK, Ko per ta
mar co we spo tka nie dla Se nio rów wy peł ni pre lek cja na te -
mat po cząt ków po wsta nia kar tek pocz to wych, znacz ków
i ko pert. pro wa dzi Ka ta rzy na Bi schof -ro siak.

27�marca,�godz.�14.00
Muzeum�Poczty�i�Telekomunikacji,�ul.�Krasińskiego�1

ga�Le�ria�jed�ne�go�Pro�jeK�tu
go ściem spo tka nia bę dzie kra kow ska pra cow nia vo stok
De sign, au to rzy pro jek tu no wej sie dzi by wy dzia łu rzeź by
akademii Sztuk pięknych w warszawie.

7�mar�ca,�godz 17.30
Mu�zeum�Ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5

Le�śnic�Ka�aKa�de�Mia�ZaM�Ko�Wa�
Spo tKa nie z ma rią zmarz Ko cza no wicz

Dwie pro jek cje fil mów od no szą cych się do wy da rzeń 45
rocz ni cy mar ca 68: Dwo rzec gdań ski oraz zwy czaj ny ma -
rzec. po po ka zach od bę dzie się spo tka nie z re ży ser ką.

23�mar�ca,�godz. 16.00
CK�Za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1.�Wstęp�wol�ny!

Ka�ta�rZy�na Kur�PieL�pi Sa nie iKon 
warsz ta ty pro wa dzo ne bę dą au tor ską tech ni ką, łą czą cą
tra dy cję i współ cze sne ma te ria ły. pro wa dzą ca, ab sol -
went ka wro cław skiej aSp – Ka ta rzy na Kur piel opo wie
o hi sto rii iko no -pi sar stwa oraz sym bo li ce uży wa nej
przy ich two rze niu. za pew nia my po trzeb ne ma te ria ły
ma lar skie i na rzę dzia. (ka ta rzy na kur piel.pl)
De cy du je wpła ta na kon to cK ago ra, i re zer wa cja te le fo -
nicz na: ire na łu ka sze wicz, (71) 325 14 83 w. 107

23-24�mar�ca�br.�godz. 10.00-14.00.�Koszt: 80 zł�/ 2�dni
CK�Ago�ra,�ul.�Serb�ska 5A

sa�Lo�niK�trZech�MuZ�ul. za wal na 7

AGnIESZ�KA�BIE�GAŃ�SKA�wieczÓr autorSKi
w więk szo ści swo ich wier szy au tor ka sta ra się uka zać dy -
so nan se i bez sens nie któ rych na szych po czy nań, a tak że
bez rad ność wo bec te go, co nie unik nio ne. wy da ła do tej
po ry dwa to mi ki wier szy Świat po my śla ny przez chwi lę
oraz na ma luj na szą mi łość – opo wiedz jak mnie ko chasz,
a tak że bio gra fię na pi sa ną wspól nie z re na tą za gaj czyk
prze szłość jest bra mą w przy szłość. po za tym wie le z jej
wier szy pu bli ko wa nych jest w al ma na chach Klu bu mło -
dych twór ców we na i na: kmt -we na -na my slow. pl.
Spo tka nie z au tor ką od bę dzie sie pod czas wer ni sa żu wy -
sta wy ma lar stwa andrzeliki Jazłowieckiej.

4�mar�ca,�godz. 18.00�
Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul.�Za�wal�na 7�(pn,�śr,�pt: 16-20.00)

SA�LO�nI�KO�WE�WARSZ�TA�TY�LI�TE�RAC�KIE
11, 25�mar�ca,�godz. 18.00 –�Sa�lo�nik�Trzech�Muz

JÓ�ZEF�JÓ�ZAK�– po chwy co ny w Si Dła ta len tu
Wie�czór�au�tor�ski. od 1997 ro ku czło nek wro cław skiej
gru py gra fi ków ryS. ma na kon cie po nad 300 wy staw
w kra ju i za gra ni cą oraz kon kur sów, w kra ju wie le in dy wi -
du al nych spo tkań. obec nie ogra ni cza się do ry sun ku, afo -
ry zmu, po ezji. na le ży do Ko ła li te ra tów pol skich im.
zbi gnie wa her ber ta i in nych grup po etów. Je go pra ce znaj -
du ją się w wie lu zbio rach mu ze ów, bi blio tek i osób pry wat -
nych, a tak że w licz nych pu bli ka cjach: ka ta lo gach,
an to lo giach, lek sy ko nach ar ty stów rze miosł, ma la rzy, gra -
fi ków, ry sow ni ków i po etów. Do bie ga 40 lat je go dzia łal -
no ści, w któ rej ma na uwa dze chwa łę Bo ga i do bro lu dzi.
18�mar�ca,�godz. 18.00�–�Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul.�Za�wal�na 7
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Ma�nu�faK�tu�ra�śWią�tecZ�na
warsz ta ty ar ty stycz ne z za -
kre su two rze nia ozdób
zwią za nych ze zbli ża ją cy mi
się świę ta mi.

24�mar�ca,�godz. 11.00-
17.00.�Koszt�od�5�do�15�zł

CK�Za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1fot. z. Krukowski

Wę�druj�i ZWie�dZaj�Z 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
3.03,�g. 10.00 – Spa cer po wro cła wiu; spo tka nie przy po -
mni ku hr. a. fre dry; 9.03,�g. 8.00�– wę drów ka szl. B. tu ro -
nia: Św. Ka ta rzy na – Bie la ny; gal. Dom; 10.03,� g. 7.40
– *wy ciecz ka: Ślę ża, wy jazd z Dw. pKS; 13.03,�g. 13.00
– wy ciecz ka: zdo by wa my od zna kę tu ry sty mi ło śni ka wro -
cła wia (po mnik a. fre dry); 14.03,�godz. 15.30�– Spo tka nie
klu bo we w ka mie nicz ce „mał go sia” (od rzań ska 39); 16.03,
g. 8.00�– *wy ciecz ka: lwó wek Śl. i oko li ce; 21.03,�g. 14.00
– ogród Bo ta nicz ny: pierw szy Dzień wio sny
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.

W�soBotę�na�Wy�ciecZ�Ki�Pie�sZe!
za pra Sza pttK o/ fa Brycz na Ko ło nr 6

2�mar�ca,�g. 10.00�– spo tka nie Dw. gł. ko ło kas. wy ciecz ka
do pę go wa. pro wa dzą: Bar ba ra za rzyc ka i cze sław le śnia -
ra; 9�mar�ca,�g. 9.45�– spo tka nie ul. m. Skło dow skiej -cu rie
przed Kli ni ka mi, au to bus 115 do woj no wa. tra sa 10 km;
woj nów, la sy Stra cho ciń skie, ła ny do Bi sku pi na. pro wa dzą
zo fia wą grow ska i an to ni zy gner ski: 16�mar�ca,�g. 10.00
– spo tka nie przyst. tram wa jo wy (li nia 3,10,20,32) ul. lot ni -
cza przed Dh astra. tra sa: z par ku zach. przez las pil czyc -
ki do pil czyc. pro wa dzi mi ro sła wa ha lik; 23�mar�ca,�g. 10.00
– spo tka nie pę tla tram wa jo wa li nii 14 na oso bo wi cach. wy -
ciecz ka do la su oso bo wic kie go. z. wą grow ska, a. zy gner ski.
in for ma cja – zo fia wą grow ska 71-355-05-69

a W nie�dZie�Le�Z Per�Pe�de�seM!
3.03,�godz. 9.30 le śni ca – pę tla tram wa jo wa li nii 10 i 20
Ka ziu Ki i Dzień Ko Biet (w progr. ogni sko). tra sa 12 km:
le śni ca – mo kra – le śni ca. prow. an na woź nic ka i ta de -
usz abra mo wicz; 10.03,� godz. 8.20 Dw. gł. pKp (od -
jazd 8.43). tra sa 16 km: orzesz ków – wrzo sy – wo łów.
pro wa dzi Ja nusz Kacz ma rek; 17.03,�godz. 9.20 plac Do -
mi ni kań ski, au to bus nr 120 (od jazd 9.36). tra sa 12 km:
trest no – Siech ni ca – Świę ta Ka ta rzy na. pro wa dzą al fred
fry śny i Sła wo mir Sol ka; 24.03,�godz. 8.00 Dw. gł.* pKp,
godz. 8.00 (od jazd 8.28). tra sa 10 km: Szla kiem ii ar mii
woj ska pol skie go Bo le sła wiec i oko li ce. pro wa dzi Sta ni sław
Bo bo wiec; 31.03,�godz. 10.00�Dw. gł. pKp (od jazd 10.22).
tra sa wiel ka noc na 12 km: pier wo szów – mi ło cin – Bro cho -
cin – trzeb ni ca. pro wa dzi Sła wo mir Sol ka
wro cław ski Klub pie chu rów per pe DeS im. dr Bro ni sła -
wa tu ro nia – www.pttk.wroc law.pl

aga�ry�BaK
i gru�Pa�fo�Li�Ba

fre eDan ce pu re par ty
Swo bod ny, spon ta nicz ny
ruch w ryt mie bęb nów
na ży wo jest, wy pró bo wa -

nym spo so bem na zrzu ce nie z sie bie co dzien nych na pięć,
roz pusz cze nia emo cji a na wet wej ścia w stan me dy ta cji, bo
me dy ta cja nie mu si ozna czać sie dze nia go dzi na mi w jed nej
po zy cji. Do za ba wy, wy star czy swo bod ny, nie zo bo wią zu ją -
cy strój, wy god ne, lek kie obu wie i do bry na strój.

1�mar�ca,�godz. od 21.00�do pół�no�cy.�Bi�le�ty: 20zł
Wej�ście�na sa�lę�od 20.30�do 21.15

Księ�gar�nio�Ka�wiar�nia�na�lan�da,�Plac�Ko�ściusz�ki 12

Pre�LeK�cje�MuL�ti�Me�diaL�ne
7�mar�ca,�godz.�17.00, – Drew nia ne ko ścio ły woj. po mor -
skie go – prezentacja ire ny i Je rze go za łę skich
14�mar�ca,�godz.�17.00,– wiel ko pol ska ma ło zna na cz. ii.
– prezentacja Ja ni ny Bed nar skiej 
21�mar�ca,�godz.�17.00, – Ki jów hi sto ria i za byt ki
prezentacja Ja nu sza fuk sy.
Klu�b�Tu�ry�sty�PTTK.�Ry�nek�-Ra�tusz 11/12 Iv p.�Wstęp�wol�ny!

nie�Zna�ne�oB�Li�cZa�hin�du�iZMu
6 eDycJa wyStawy fotografii z inDii 

wy da rze niu to wa rzy szyć bę dzie po kaz tań ca in dyj skie go
bha ra ta na ty am i vraj dan ce oraz kon cert si ta ro wy. po nad -
to pierw szych 50-ciu przy by łych go ści otrzy ma upo mi nek.

1�mar�ca,�godz. 17.30
Ga�le�ria�Miesz�czań�ska,�ha�la�Tar�go�wa,�I�p.,��ul.�Pia�sko�wa 17

fran�Ko�fo�nia 2013
prze gląD fil mÓw fran cu SKo JĘ zycz nych

4�mar�ca�o 18.30 – two Ja Sio Stra, ur su la me ier 2011
fran cu sko -szwaj car ski dra mat oby cza jo wy. Srebr ny niedź -
wiedź 2012 fe sti wa lu fil mo we go w Ber li nie.
11�mar�ca�o 18.30 – mar twy punKt, chri sto phe wa gner
luk sem burg 2012; 96 min., na pi sy fran cu skie
Śledz two w spra wie za mor do wa ne go przy kład nego po li -
cjana jest pre tek stem do po ka za nia mrocz nych tajm nic
noc ne go i desz czo we go luk sem bur ga.
22�mar�ca,�18.30 Se Kret ne Ży cie SzczĘ Śli wych lu Dzi
reż. Stépha ne la po in te, Kanada 2006, 101 min., na pi sy pl 
By cie szczę śli wym nie jest ta kie pro ste...
hi sto ria tho masa skoń czy się nie tak źle, jak to so bie wy -
obra ża li śmy. Skoń czy się jesz cze go rzej...
25�mar�ca,�godz.�18.30 – tan go li Bre
Dramat bel gij sko -fran cu ski 2012, 1.37 min., na pi sy pl.
zdo byw ca na gro dy głów nej – granD priX 2012 na 28.
war szaw skim fe sti wa lu fil mo wym.
Jc jest straż ni kiem wię zien nym, zwy czaj nym czło wie kiem
wio dą cym mo no ton ne ży cie. po raz pierw szy w swo im ży -
ciu ła mie za sa dy, nie spo dzie wa jąc się, że ali ce prze wró ci
do gó ry no ga mi je go po ukła da ny świat...
Sala�kinowa�Centrum�Edukacji�Kulturalnej�Dzieci�i�Młodzieży

ul.�Kołłątaja�20.�Wstęp�wolny!
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XIX WRO CŁAW SKIE TAR GI KSIĄŻ KI NA UKO WEJ
Pod pa�tro�na�tem:�Mi�ni�stra�na�uki�i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go

Pol�skiej�Aka�de�mii�na�uk�–�Od�dział�we�Wro�cła�wiu
Rek�to�ra�Po�li�tech�ni�ki�Wro�cław�skiej

„Książ�ka�jest�naj�więk�szym�do�brem�czło�wie�ka.�Roz�sze�rza
świa�do�mość�ludz�ką,�stwa�rza�so�jusz�czło�wie�ka�z czło�wie�-
kiem,�łą�czy,�bu�dzi,�nie�po�koi,�prze�twa�rza,�rzeź�bi�ry�sy�swej
epo�ki� i wy�prze�dza� ją.� Zni�ko�me� ży�cie� ludz�kie� roz�sze�rza
po gra�ni�ce�wiecz�no�ści,�prze�zwy�cię�ża�mi�ja�nie”.

emil ze ga dło wicz
Dzie�więt�na�ste�spo�tka�nia�z am�bit�ną,�war�to�ścio�wą,�po�-
trzeb�ną�i fa�scy�nu�ją�cą�książ�ką na�uko�wą,�a tak�że�bo�ga�ty
wy�bór�al�bu�mów,�słow�ni�ków,�po�rad�ni�ków�oraz�wy�daw�-
nictw�mul�ti�me�dial�nych�–�za�pra�sza�my!
tra dy cyj nie tar gi go ścić bę dą naj zna ko mit szych wy daw ców
z ca łej pol ski, przede wszyst kim ofi cy ny uczel nia ne, nie za -
brak nie też za słu żo nych firm wy daw ni czych ma ją cych
w swym do rob ku wie lo na kła do we hi ty księ gar skie.
trzy dnio we tar gi, po łą czo ne z kier ma szem, to też wspa nia ła
oka zja do wzię cia udzia łu w in te re su ją cych spo tka niach z au -
to ra mi i dys ku sjach. w tym ro ku swo ją obec no ścią za szczy -
ci nas pro fe sor le szek Bal ce ro wicz, któ ry wy gło si wy kład pt.
od kry wa jąc wol ność, bę dzie rów nież pod pi sy wał książ kę
pod tym sa mym ty tu łem (21 mar ca, godz. 11.00), oraz pro -
fe sor Jan mio dek, któ ry przed sta wi wy kład nt. Ślą skie go pej -
za żu na zew ni cze go (20 mar ca, godz. 15.00).
pod czas tar gów bę dą prze pro wa dzo ne trzy kon kur sy. Ju ry,
w skład któ re go wej dą spe cja li ści z róż nych dzie dzin na uki,
wy ty pu je pu bli ka cje wy róż nia ją ce się naj traf niej szą sza tą edy -
tor ską, czy tel ni cy wy bio rą naj lep szą ich zda niem książ kę, a tak -
że wy ty po wa ne zo sta nie naja trak cyj niej sze sto isko. Będą też
niespodzianki pod ha słem KSiąŻ Ka na KaŻ Dą Kie Szeń.
Do tych cza so wa po pu lar ność wro cław skich tar gów Książ -
ki na uko wej or ga ni zo wa nych przez ofi cy nę wy daw ni czą
po li tech ni ki wro cław skiej świad czy o tym, że wpi sa ły się
one na sta łe w ka len darz wro cław skich im prez tar go wych.
licz ba wy staw ców utrzy mu je się na sta łym po zio mie, ofer -
ta wy daw ni cza jest cią gle wzbo ga ca na, a i za in te re so wa nie
ze stro ny czy tel ni ków nie słab nie.
współ or ga ni za to rami tar gów jest: fo rum aka de mic kie,
lu blin (pra sa aka de mic ka).

20 mar�ca�w godz. 12.00-17.00
21 mar�ca�w godz. 9.00-18.00;�22 mar�ca�w godz. 9.00-17.00

Cen�trum�Kon�gre�so�we�Po�li�tech�ni�ki�Wro�cław�skiej
ul.�Janiszewskiego�8,�budynek�D-20.�Wstęp�wol�ny!

2013

Ży�cie�w ko�mu�ni�zmie�jest�pie�-
kłem,�ale�nie�dla�wszyst�kich.
Jest�pie�kłem�dla�lu�dzi�do�brej
wo�li.�Dla�chcą�cych�pra�co�wać
z po�żyt�kiem�dla�sie�bie� i dla
in�nych.� Dla� przed�się�bior�-
czych.�(...)�Na�to�miast�do�brze
pro�spe�ru�ją� w ko�mu�ni�zmie
głup�cy�nie�do�strze�ga�ją�cy�wła�-
snej�mar�no�ści�i śmiesz�no�ści.
Do�sko�na�le�po�wo�dzi�się�słu�-
żal�com,�opor�tu�ni�stom�i kon�-
for�mi�stom;� wie�dzie� im� się
tym�le�piej,�że�mo�gą�nie�ro�bić
nic,�al�bo�wiem�i tak�nie�są�dzą,
że�na�le�ży�coś�ro�bić�w za�mian
za ser�wi�lizm�–�czu�ją�się�zwol�-
nie�ni� z wszel�kiej� od�po�wie�-
dzial�no�ści� co� wzma�ga� ich
zna�ko�mi�te�sa�mo�po�czu�cie.

MG Wy daw nic two

li Der ze spo łu Stra chy na la -
chy, już daw no zy skał wy jąt -
ko wą po zy cję roc ko we go
po ety. w książ ce na skrzy żo -
wa niu słów, zna la zły się utwo -
ry naj le piej od da ją ce je go
pra cę nad sło wem, po szu ki -
wa nie za ska ku ją cych me ta for,
wy jąt ko we go ob ra zo wa nia
i in ten syw nych współ brz mień

Biu�ro�Li�te�rac�kie

wy jąt ko wy al ma nach, na któ -
ry zło ży ło się pięt na ście ko -
mik sów do wier szy kul to wych
Bar ba rzyń ców i nie, au tor -
stwa lau re atów kon kur su Ko -
miks wier szem. 
tak dziś czy ta się wier sze
bun tow ni ków i kon te sta to rów
sprzed lat? czy „bar ba rzyń -
skie” utwo ry za cho wa ły swo -
ją ak tu al ność? udzie le nie
od po wie dzi na te py ta nia
w nie spo ty ka nej dla po ezji
for mie ko mik so wej spra wia,
że po wrót Bar ba rzyń ców i nie
to po zy cja wy jąt ko wa, przy bli -
ża ją ca hi sto rycz ny cykl
współ cze snym od bior com
w spo sób prze kra cza ją cy tra -
dy cyj ne ra my li te rac ko ści.

Biu�ro�Li�te�rac�kie

plan był pro sty: sa mo wy star -
czal ne go spo dar stwo prow.
tra dy cyj ny mi me to da mi. Kri -
stin i mark za mie rza li sprze -
da wać wa rzy wa, owo ce, mięso
i mą kę, opał, ma te ria ły bu -
dow la ne, na wóz, wy po czy -
nek. Był to po mysł am bit ny,
ry zy kow ny i nie co ro man tycz -
ny… ale na praw dę się udał.

CZAR�nE
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ZAKłAD�nARODOWY�im.�OSSOLIŃSKICh�ZAPRASZA
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KREW,�POT�I łZY
Ma�py�ba�ta�li�stycz�ne�z Ga�bi�ne�tu�Kar�to�gra�fii�ZniO
Wy�kład�po�pu�la�ry�za�tor�ski,�pro�wa�dze�nie:�Piotr�Ga�lik.
Woj�na to�nie�tyl�ko�bo�ha�ter�skie�czy�ny�i praw�dzi�wa�mę�ska
przy�go�da.�To�przede�wszyst�kim�śmierć,�cho�ro�by,�znisz�cze�-
nia,�gra�bie�że...��Śląsk�w wie�ku XvIII stał�się�are�ną�wie�lu
krwa�wych�bi�tew.�Śla�dem�tam�tych�wy�da�rzeń�są�ma�py�i pla�-
ny� ba�ta�li�stycz�ne� ze� zbio�rów�Ga�bi�ne�tu� Kar�to�gra�fii� ZniO.
Dzie�je�Wo�jen�Ślą�skich�i zwią�za�nych�z ni�mi�za�byt�ków�kar�to�-
gra�ficz�nych�to�te�mat�wy�kła�du�„Krew,�pot�i łzy”.

5�mar�ca�–�wto�rek,�godz. 15.30
Re�fek�tarz�w Za�kła�dzie�na�ro�do�wym�im.�Osso�liń�skich

wej�ście�od Za�uł�ka�Osso�liń�skich.�Wstęp�wol�ny!

wStĘp wolny!

ORGAnIZATOR:

in�sty�tu�t�gro�toW�sKie�go
prof. mał go rza ta ley Ko: max re in hardt: prak ty ko wa -
nie re for my. w ra mach kur su wiel ka? re for ma? te atru?

Wy�kład�–�15�mar�ca,�godz. 18.00
Sa�la�Ki�no�wa,�Ry�nek�-Ra�tusz 27.�Wstęp�wol�ny!

w 7. rocz ni cĘ Śmier ci zyg mun ta Du czyń SKie go
Spo tka nie z udzia łem Da riu sza mi ku ły, Jac ka za wadz kie go
i Ja ro sła wa fre ta. Da riusz mi ku ła (bli ski współ pra cow nik
zyg mun ta Du czyń skie go, obec nie dy rek tor ośrod ka te -
atral ne go Ka na), Ja cek za wadz ki je den z naj waż niej szych
ak to rów współ pra cu ją cych z Du czyń skim) i Ja ro sław fret
(dy rek tor in sty tu tu gro tow skie go) przy bli żą syl wet kę twór -
cy te atru Ka na. 

15�mar�ca,�godz. 20.30
Sa�la�Te�atru�La�bo�ra�to�rium,�Ry�nek�-Ra�tusz 27.�Wstęp�wol�ny!

igor StoK fi Szew SKi: Sztu ka ja ko we hi kuł wspól no ty.
Se mi na rium w ra mach se me stru au tor skie go oup.

18�mar�ca,�godz. 18.00
Sa�la�Ki�no�wa,�Ry�nek�-Ra�tusz 27.�Wstęp�wol�ny!

Dy na mi Ka me ta mor fo zy po kaz pra cy w ra mach pro jek -
tu ar ty stycz no -ba daw cze go paw ła pas si nie go, elż bie ty ro -
jek, prze my sła wa wa sil kow skie go oraz ze spo łu net the atre
– te atr w Sie ci po wią zań.

23�mar�ca,�godz. 19.00
Stu�dio�na Gro�bli,�ul.�na Gro�bli 30/32.�Wstęp�wol�ny!

twier�dza�gLo�gau
mu zeum ar che olo gicz no -hi sto rycz ne w gło go wie przy stę pu je
do re ali za cji pro jek tu pod ro bo czym ty tu łem: twier dza glo gau.
ce lem te go przed się wzię cia bę dzie no we spoj rze nie na hi sto rię
gło go wa, ja ko mia sta bę dą ce go przez stu le cia waż ną, nad odrzań -
ską twier dzą. w ra mach pro jek tu prze wi dzia no m.in. or ga ni za cję
w 2014r., kon fe ren cji na uko wej, przy go to wa nie pu bli ka cji oraz
wy sta wy. Bez po śred nim pre tek stem do pod ję cia tej te ma ty ki jest
przy pa da ją ca w przy szłym ro ku 70. rocz ni ca utwo rze nia przez
wła dze nie miec kie fe stung glo gau (twier dzy gło gów).
w związ ku z po wyż szą ini cja ty wą, ape lu je my do wszyst kich
osób po sia da ją cych ma te ria ły do ty czą ce dzie jów gło go wa
(zwłasz cza w la tach 1944-45), ta kie jak np. fo to gra fie, czy do -
ku men ty, o włą cze nie się w je go re ali za cję.
Ko�or�dy�na�to�r�pro�jek�tu�mgr�JA�RO�SłA�W�hEL�WI�G z Dzia łu hi -
sto rycz ne go gło gow skie go mu zeum. Da ne kon tak to we  na
stronie muzeum. za pra sza my do współ pra cy.

www.mu�zeum.glo�gow.pl

ochro�na dZie�dZic�tWa�ar�che�oLo�gicZ�ne�go
wy kład otwar ty dr hab. ma cie ja trzciń skie go z uni wer sy te -
tu wro cław skie go. wy kład bę dzie do ty czył pro ble mów pra -
wa ochro ny dzie dzic twa ar che olo gicz ne go. 

5�mar�ca, godz. 17.00.�Wstep�wol�ny!
Mu�zeum�Ar�che�olo�gicz�no�-hi�sto�rycz�ne�w Gło�go�wie

ul.�Bra�ma�Brzo�stow�ska 1�–�Gło�gów




