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KALENDARIUM KWIECIEŃ 2014
1 iV 2014 WToRek
pRima�apRiLis�
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
kRonos
reż.�krzysztof�Garbaczewski
G.�19:00�|�Teatr�Polski,�scena�im.
Jerzego�Grzegorzewskiego
Poż̇eGnanie�Jesieni
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
ZdRÓWko! spektakl
kabaretowy Roberta�Górskiego
G.�19:00|bF�impart.�bilety:�55-40�zł
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
andRZeJ�kosTołoWski
DiaGRamy�szTuki
G.�18:00�|�Galeria�entropia
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
PodłoGoWo
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
CZeRWonY�kaPTURek
TaJemnicze� kRóLesTWo� –
opeRa�DLa�Dzieci�
G.�11:00�|�opera�Wrocławska

2�iV��2014 ŚRoDa

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
PioTR�PłaZioR PłaZa
koncert�piosenki�autorskiej
G.�19:00�|�muzeum�Przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze.�bilet:�15�zł
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
Joanna�d’aRC
Giuseppe�Verdi
G.�19:00�|�opera�Wrocławska

kRonos
reż.�krzysztof�Garbaczewski
G.�19:00�|�Teatr�Polski,�scena�im.
Jerzego�Grzegorzewskiego
Poż̇eGnanie�Jesieni
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
aRmine,�sisTeR
G.�19:00�|�iG,�studio�na�Grobli.
bilet:�20�zł
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
WieCZoRek�PoeTYCki
Ja�ni�ny� La�cho�wicz� i an�drze�ja
Jó�ze�fa�sie�dlec�kie�go�pt.�W dia�-
bel�skim�krę�gu�rze�czy�wi�sto�ści.
prowadzenie:�anna�paciorek
G. 17:00�|�klub�mu�zy�ki
i li�te�ra�tu�ry.�Wstęp�wol�ny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
PodłoGoWo
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
dZieCi�Z�bUlleRbYn
G.�11:00�|�TP�scena�kameralna

3�iV��2014 czWaRTek

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
WieCZoRY�lisZToWskie
an�DRzeJ�Ja�siŃ�ski�(for�te�pian)
W�programie�pt.�Rozmowa�o
chopinie za�gra�utwo�ry�Fry�de�-
ry�ka�cho�pi�na.�Wstęp�wol�ny!
G. 12:30�i 18:00|�sta�ro�stwo�Po�-
wia�to�we,�ul.�le�śna 1,�Trzeb�ni�ca
GRamY�dla�JaCka
kon�cert�cha�ry�ta�tyw�ny�na�rzecz

mU�si�Ca�Po�lo�ni�Ca�no�Va 2014
WW ddnniiaacchh��oodd 33��ddoo 1122��kkwwiieett��nniiaa��bbęę��ddzziiee��ssiięę��oodd��bbyy��wwaaćć��wwee��WWrroo��ccłłaa��--
wwiiuu 2299..��ffee��ssttii��wwaall��mmuu��ssii��ccaa��ppoo��lloo��nnii��ccaa��nnoo��vvaa,,��kkttóó��rree��ggoo��nnoo��wwyymm��ddyy��rreekk��--
ttoo��rreemm��aarr��ttyy��ssttyycczz��nnyymm��jjeesstt��sszzyy��mmoonn��BByy��wwaa��lleecc..
Ha�słem�te�go�rocz�ne�go�fe�sti�wa�lu jest: mo�zai�ka�dźwię�ko�wej�te�-
raź�niej�szo�ści. Współ�cze�sna�mu�zy�ka�pol�ska�jest�bo�wiem�róż�no�-
rod�na i bo�ga�ta� jak� mo�zai�ka,� zło�żo�na z wie�lu� ga�tun�ków,
kie�run�ków,�sty�lów�i gło�sów.
pro�gram�fe�sti�wa�lu�sku�pia�się�na mu�zy�ce�pol�skiej,�jednak�obok
ro�dzi�mych�ze�spo�łów�ta�kich�jak�kwar�tlu�dium,�TWo�ge�ther�Duo,
czy��na�ro�do�wa�or�kie�stra�sym�fo�nicz�na�pol�skie�go�Ra�dia�w ka�-
to�wi�cach�usły�szy�my�en�sem�ble�mo�sa�ik�z nie�miec�i nor�dlys�en�-
sem�ble� z Da�nii,� których� głów�ną� część� re�per�tu�aru� sta�no�wić
bę�dzie�pol�ska�mu�zy�ka.
pod�czas�pięt�na�stu�kon�cer�tów,�któ�re�zło�żą�się�na te�go�rocz�ną
edy�cję�mu�si�ca�po�lo�ni�ca�no�va,�usły�szy�my�sześć�dzie�siąt�kom�-
po�zy�cji,�w tym�licz�ne�pra�wy�ko�na�nia.�W pro�gra�mie�znaj�dą�się
także�warsz�ta�ty� i spo�tka�nia� przy�bli�żające� ich� uczestnikom
świat�mu�zy�ki�współ�cze�snej.

en�sem�ble�mo�sa�ik�i en�no�PoP�Pe
Współ�cze�sna�mo�zai�ka�mu�zycz�na
eenn��nnoo��ppoopp��ppee��–– ddyy��rryy��ggeenntt,,��TTaa��ddee��uusszz��WWiiee��lleecc��kkii��–– kkoonn��ttrraa��bbaass
eenn��sseemm��bbllee��mmoo��ssaa��iikk
Ber�liń�ski�en�sem�ble�mo�sa�ik�jest�sły�ną�cym�z wy�jąt�ko�-
wej�wszech�stron�no�ści�i ar�ty�stycz�nej�śmia�ło�ści�ze�spo�-
łem,� któ�ry� spe�cja�li�zu�je� się� w wy�ko�na�niach� mu�zy�ki
współ�cze�snej,�czę�sto�au�tor�stwa�mło�dych,�mniej�zna�-
nych� kom�po�zy�to�rów.� en�sem�ble� mo�sa�ik� wy�stą�pi
pod kie�row�nic�twem�en�no�pop�pe�go,�zna�ko�mi�te�go�dy�-
ry�gen�ta,�któ�ry�z ze�spo�łem�współ�pra�cu�je�od ro�ku 1998.
choć�go�ście�spe�cjal�ni�nie�po�cho�dzą�z pol�ski,�to�pol�ska
mu�zy�ka�– zgod�nie�z ideą�fe�sti�wa�lu�– bę�dzie�sta�no�wić
głów�ną�część�re�per�tu�aru.
W pro�gra�mie� wie�czo�ru� zna�la�zły� się� utwo�ry� Ja�go�dy
szmyt�ki,�ewy�pod�gór�skiej,�Ta�de�usza�Wie�lec�kie�go.
kon�cert�in�au�gu�ra�cyj�ny�poświę�co�ny�pa�mię�ci�an�drze�ja
chło�pec�kie�go�(1950–2012).
4�kwietnia,�godz. 19:00�|�sa�la�kon�cer�to�wa�Fil�har�mo�nii,
ul.�Pił�sud�skie�go 19
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WRo�CłaW�ska�na�GRo�da:�Po�lo�ni�Ca�no�Va
na�gro�da,�to�ini�cja�ty�wa�mia�sta�Wro�cław�oraz�pro�gra�mu 2�pol�skie�-
go�Ra�dia.�przy�zna�wa�na jest�wy�bra�ne�mu�pol�skie�mu�kom�po�zy�to�-
ro�wi�za naj�lep�szy�utwór,�któ�re�go�pra�wy�ko�na�nie�mia�ło�miej�sce
w cią�gu�mi�nio�nych�2�lat�i po�wstał�na prze�strze�ni�ostat�nich�5.
prze�wi�dzia�nawy�so�kość�na�gro�dy�to 100.000 zł�ufun�do�wa�ne�przez
pre�zy�den�ta�Wro�cła�wia,�Ra�fa�ła�Dut�kie�wi�cza.�zwy�cię�ski�utwór�zo�-
sta�nie�wy�ko�na�ny�pod�czas�Fe�sti�wa�lu,�a je�go�kom�po�zy�tor�na�pi�sze
no�we�dzie�ło�z my�ślą�o ko�lej�nej�edy�cji.
Ter�min�nad�sy�ła�nia�utwo�rów�mi�nął 31�stycz�nia 2014�r.�Do na�-
gro�dy�zgło�szo�no 50�utwo�rów�skom�po�no�wa�nych�przez 45�kom�-
po�zy�to�rów.�nawy�de�le�go�wa�nie�swo�ich�kan�dy�da�tur�zde�cy�do�wa�ły
się 34�in�sty�tu�cje.�łącz�nie�ju�ry�prze�słu�cha�ło 996�mi�nut�mu�zy�ki.
ob�ra�dom�prze�wod�ni�czył�Dy�rek�tor�ar�ty�stycz�ny�Fe�sti�wa�lu�mu�-
si�ca�po�lo�ni�ca�no�va�szy�mon�By�wa�lec.�W ka�pi�tu�le�za�sie�dli:�Do�ro�-
ta� szwarc�man� (ty�go�dnik� po�li�ty�ka),� iza�be�la� Duch�now�ska
(Wy�dział�kul�tu�ry�urzę�du�miej�skie�go�Wro�cła�wia),�Bar�tek�cha�-
ciń�ski�(pro�gram 3�pol�skie�go�Ra�dia),�ma�rek�zwy�rzy�kow�ski�(pro�-
gram 2�pol�skie�go�Ra�dia),�pier�re�Jo�dlow�ski�(kom�po�zy�tor).
Jury�wyłoniło�do�finału�nagrody�następujące�utwory�(kolejność
alfabetyczna):�cezary�Duchnowski�–�acc++ca;�Jerzy�kornowicz�–
Wielkie�przejście;�marcin�stańczyk�–�sighs�;�artur�zagajewski�–
stabat�mater;�agata�zubel�–�not�i.
ogła�sze�nie�wy�ni�ków�– 12�kwiet�nia,�godz.�19:00�|�Filharmonia
Wrocławska,�ul.�Piłsudskiego�19

Jac�ka�Ga�wor�skie�go,�flo�re�ci�sty
G.�19:00�|�klub�Firlej
GoldFRaPP
po�kaz�na wiel�kim�ekra�nie�fil�-
mu�in�spi�ro�wa�ne�go�no�wym�al�-
bu�mem:�Ta�les�of�us
G. 20: 00�|�mul�ti�kino�– Pasaż,�pl.
Grun�waldz�ki 22.�bi�le�ty: 26/23 zł
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
JeZioRo�łabędZie
piotr�czajkowski
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
Poż̇eGnanie�Jesieni
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
aRmine,�sisTeR
G.�19:00�|�iG,�studio�na�Grobli
boHaTeRki
G.�19:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
kolaCJa�dla�GłUPCa
G.�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
moJa�PodRÓż
Dagmar�Glemme�–�malarstwo
i�szkło�artystyczne
G.�18:00|�Ck�Zamek.�Wstęp�wolny!
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
ka�Zi�mieRZ�dol�nY�nad�Wi�słĄ
prelekcja�st.�Jastrzębskiego
G.�17:00�|�klub�Turysty�PTTk

żY�Cie�dUsZ�ni�CZan�Pod�-
CZas i WoJ�nY�ŚWia�To�WeJ
pre�lek�cja�dra�pio�tra�pre�gie�la
oraz�pre�zen�ta�cja�to�mu�Rocz�-
ni�ka�mu�zeum�pa�pier�nic�twa
G.�17:00�|�muzeum�Papiernictwa
w�dusznikach�Zdroju
beaUTiFUl�TUbe
o de�skach�sce�nicz�nych�bę�dą�-
cych�de�ska�mi�ra�tun�ku�– wy�-
kład�an�ny�ci�szew�skiej
G.�18:00�|�muzeum�Współczesne
Wrocław.�Wstęp�wolny!
CYkl�CZWaRTkoWY
Hi�sto�ria� dwóch� ma�łych� oj�-
czyzn�po�gra�ni�cza�pol�sko�-cze�-
skie�go�na�przy�kła�dzie�ko�war
i Trut�no�va.�pre�lek�cję�pro�wa�dzi
Grze�gorz�schmidt
G.�19:00�|�muzeum�Przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze.�Wstęp�wolny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
PodłoGoWo
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek

4�iV��2014 piĄTek

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
Jno�– Han�na�ba�na�sZak
prze�gląd�fil�mów�do�ku�men�tal�-
nych�an�drze�ja�Wa�sy�lew�skie�go
G.�17:30�|�bF�impart.�bilet:�30�zł
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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

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA!

sszzaa��nnooww��nnii��ppaańń��ssttwwoo,,��
19� kwiet�nia� na je�dy�nym� kon�cer�cie
w pol�sce�wy�stą�pi�piotr�Be�cza�ła,�świa�-
to�wej�sła�wy�pol�ski�te�nor,�gwiaz�da�no�-
wo�jor�skiej� me�tro�po�li�tan� ope�ra.� ar�ty�sta� uwa�ża�ny� jest
za jed�ne�go�z naj�lep�szych�śpie�wa�ków�ope�ro�wych�ostat�nich
lat,�a je�go�wy�stę�py�przyj�mo�wa�ne�są�en�tu�zja�stycz�nie�przez
kry�ty�kę�mu�zycz�ną� i wi�dzów�na ca�łym�świe�cie.�na sce�nie
ope�ry�Wro�cław�skiej�ar�ty�sta�wy�ko�na�lu�bia�ne�przez�pu�blicz�-
ność�słyn�ne�arie�ope�ro�we,�m.in.�arię�ste�fa�na�ze�„strasz�ne�-
go�dwo�ru”�mo�niusz�ki,�arię�księ�cia�„par�mi�ve�der�le�la�gri�me”
z „Ri�go�let�ta”�Ver�die�go�czy�arię�„L’amo�ur!�L’amo�ur…�ah!�Le�-
ve�-toi,�so�le�il”�z „Ro�mea�i Ju�lii”�Gou�no�da,�a tak�że�arie�z ope�-
re�tek� straus�sa,� kálmána i Lehára.� or�kie�strę� ope�ry
Wro�cław�skiej�po�pro�wa�dzi�łu�kasz�Bo�ro�wicz.

W kwiet�nio�wym�re�per�tu�arze�zna�la�zło�się�też�wie�le�in�nych
atrak�cyj�nych�pro�po�zy�cji.�po�ka�że�my�pań�stwu�spek�ta�kle�na�-
le�żą�ce�do kla�sy�ki�ope�ro�wej:�„na�buc�co”,�„Ri�go�let�to”�i „Jo�an�na
d’arc”�Ver�die�go,�„cy�ga�ne�ria”�puc�ci�nie�go,�„car�men”�Bi�ze�ta,
„cza�ro�dziej�ski�flet”�mo�zar�ta,�„cy�ru�lik�se�wil�ski”�Ros�si�nie�go,
„sam�son�i Da�li�la”�sa�int�-saënsa�oraz�„Ry�cer�skość�wie�śnia�-
cza”�ma�sca�gnie�go�i „pa�ja�ce”�Le�on�ca�val�lo.�Wy�sta�wi�my�też
„łu�cję�z Lam�mer�mo�oru”�Do�ni�zet�tie�go,�któ�ra�mia�ła�swo�ją
pre�mie�rę�na na�szej�sce�nie�w ze�szłym�mie�sią�cu.�za�pre�zen�-
tu�je�my�tak�że�efek�tow�ny�in�sce�ni�za�cyj�nie�spek�takl�„opo�wie�-
ści� Hof�f�man�na”� of�fen�ba�cha,� ce�nio�ne� przez�me�lo�ma�nów
dzie�ło� szy�ma�now�skie�go� „król� Ro�ger”� oraz� wspa�nia�łe
pod wzglę�dem�par�ty�tu�ry�ope�ry�„par�si�fal”�R.�Wa�gne�ra�oraz
„ko�bie�ta�bez�cie�nia”�R.�straus�sa.

mi�ło�śni�cy�ba�le�tu�bę�dą�mo�gli�obej�rzeć�spek�ta�kle�„Je�zio�ro�ła�-
bę�dzie”� czaj�kow�skie�go� oraz� „Ro�meo� i Ju�lia”� pro�ko�fie�wa.
naj�młod�szych�wi�dzów�za�pro�si�my�na�to�miast�na ope�ry�„ali�-
cja�w kra�inie�cza�rów”�chaul�sa�oraz�„czer�wo�ny�kap�tu�rek”
pau�era�z cy�klu�„Ta�jem�ni�cze�kró�le�stwo”.

Ży�czę�pań�stwu�wspa�nia�łych�mu�zycz�nych�do�znań�i go�rą�co
za�pra�szam�do ope�ry�Wro�cław�skiej!
WW iimmiiee��nniiuu��ccaa��łłee��ggoo��zzee��ssppoo��łłuu��ooppee��rryy��WWrroo��ccłłaaww��sskkiieejj
oorraazz��sswwoo��iimm��wwłłaa��ssnnyymm��sskkłłaa��ddaamm��ppaańń��ssttwwuu��sseerr��ddeecczz��nnee��żżyy��cczzee��nniiaa
zzddrroo��wwyycchh,,��ssppoo��kkoojj��nnyycchh��ii ppoo��ggoodd��nnyycchh��ŚŚwwiiaatt��WWiieell��kkiieejj��nnoo��ccyy..

eewwaa��mmiicchh��nniikk
DDyy��rreekk��ttoorr��nnaa��cczzeell��nnyy��ii aarr��ttyy��ssttyycczz��nnyy

ooppee��rryy��WWrroo��ccłłaaww��sskkiieejj

1 wt 1100 CCzzeerrwwoonnyy  KKaaPPttuurreeKK Jiří Pauer

2 śr 1900 JJooaannnnaa  DD’’aarrCC GiuSePPe VerDi

3 cz 1900 JJeezziioorroo  łłaaBBęęDDzziiee Piotr CzaJKowSKi

4 pt 1900 łłuuCCJJaa  zz  llaammmmeerrmmoooorruu Gaetano Donizetti

5 so 1900 CCyyGGaanneerriiaa GiaComo PuCCini

6 nd 1700 rriiGGoolleettttoo GiuSePPe VerDi

8 wt 1100 aalliiCCJJaa  ww  KKrraaiinniiee  CCzzaarróóww roBert ChaulS

9 śr 1900 CCzzaarrooDDzziieeJJSSKKii  fflleett wolfGanG amaDeuS mozart

10 cz 1900 rryyCCeerrSSKKoośśćć  wwiieeśśnniiaaCCzzaa Pietro maSCaGni

PPaaJJaaCCee ruGGiero leonCaVallo

11 pt 1900 nnaaBBuuCCCCoo GiuSePPe VerDi

12 so 1900 ooPPoowwiieeśśCCii  hhooffffmmaannnnaa JaCqueS offenBaCh

13 nd 1700 CCyyrruulliiKK  SSeewwiillSSKKii GioaCChino roSSini

16 śr 1700 PPaarrSSiiffaall riCharD waGner

19 so 1900 PPiioottrr  BBeeCCzzaałłaa nnaaDDzzwwyyCCzzaaJJnnaa  GGaallaa  ooPPeerroowwaa
GwiazDy nowoJorSKieJ metroPolitan oPera

24 cz 1900 KKrróóll  rrooGGeerr Karol SzymanowSKi

25 pt 1900 rroommeeoo  ii  JJuulliiaa SerGiuSz ProKofiew

26 so 1900 KKooBBiieettaa  BBeezz  CCiieenniiaa riCharD StrauSS

27 nd 1700 CCaarrmmeenn GeorGeS Bizet

30 śr 1900 SSaammSSoonn  ii  DDaalliillaa Camille Saint-SaënS

Dyrekcja�zastrzega�sobie�możliwość�zmian�w�repertuarze.
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WieCZoRY�lisZToWskie
an�DRzeJ�Ja�siŃ�ski�(for�te�pian)
W�programie�pt.�Rozmowa�o
chopinie za�gra�utwo�ry�Fry�de�-
ry�ka�cho�pi�na.�Wstęp�wol�ny!
G. 18:30�|��salonik�Czterech�muz,
ul.�J.�Piłsudskiego�13,�oborniki�Śl.
mo�Zai�ka
W ko�lo�RZe�ali�Ce�blUe
kon�cert�po�świę�co�ny�pa�mię�ci�an�-
drze�ja�chło�pec�kie�go�(1950–2012)
G.�19:00�|Filharmonia�Wrocławska
konCeRT�sYmFoniCZnY
pt.�RomanTyczna�Wiosna
or�kie�stra� sym�fo�nicz�na Fs.
Dy�ry�gent:�cze�sław�Gra�bow�ski.
For�te�pian:�Hu�bert�sal�wa�row�ski
G.�19:00�|�Filharmonia,�Wałbrzych
kRUk HaRD�Roc�ko�Wa
tra�sa�kon�cer�towa
G. 19:00|km�ły�kend.�bi�le�ty: 25/20
FaTHeR�mURPHY�&�YUl
avant-folkowe�trio�z�Włoch
G.�20:00�|�Pod�Pałacykiem,
ul.�kościuszki�34.�bilet:�15�zł
aRTUR�RoJek
G.�20:00|�klub�eter.�bilety:�60/55
Jno�–�oleJ�ni�CZak/
sen�deC�ki�QU�aR�TeT
otwarcie�klubu�festiwal.�Rura
G.�21:00�|�bF�impart.�bilet:�15�zł
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
maYdaY reż.�W.�pokora
G.�18:00�|�TP,�scena�kameralna
łUCJa�Z�lammeRmooRU
Gaetano�Donizetti�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
GRZe�CHY�i RoZ�Pa�mię�Ta�-
nia�– PRe�mie�Ra
reż.�Dariusz�Ta�rasz�kie�wicz
G.�19:00�|�Teatr�arka
aRmine,�sisTeR
G.�19:00�|�iG,�studio�na�Grobli

boHaTeRki
G.�19:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
ReWiZoR
WG�BoBczyńskieGo
G.�19:15�|�Teatr�Współczesny
kolaCJa�dla�GłUPCa
G.�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
żeGnaJ�koTkU
G.�20:00�|�Cia.�bilety:�12/18zł
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
ŚWiaT�absTRakCJi
WedłUG�sZeli
Ju�bi�le�usz 50-le�cia�dzia�łal�no�ści
ar�ty�stycz�nej� ka�zi�mie�rza� Ja�-
siń�skie�go�-sze�li�– wernisaż
G. 17:00�|�mu�zeum�miej�skie
Ga�le�ria�Pa�tio.�Ry�nek�-Ra�tusz
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
15.�FeTa�2014
Bez�płat�ne�warsz�ta�ty�te�atral�-
ne�(obow.�za�pi�sy)
G.�15:00-20:00�|�Ck�agora
dZiÓb�W�dZiÓb
za�in�sce�ni�zo�wa�ne�czy�ta�nie�dra�-
ma�tu�m.prze�ślu�gi.�Wstęp�wol�ny!
G. 16:00�|�ma�ła�sce�na�– Te�atr
lal�ki�i ak�to�ra�w�Wał�brzychu
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
CalineCZka
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
brzUCHo
G.�17:30�|�Wrocławski�Teatr�lalek

5�iV��2014 soBoTa

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
WieCZoRY�lisZToWskie
an�DRzeJ�Ja�siŃ�ski�(for�te�pian)
W�programie�pt.�Rozmowa�o
chopinie�za�gra�utwo�ry�Fry�de�-
ry�ka�cho�pi�na.�Wstęp�wol�ny!
G. 17:00�|�klub�muzyki�i�literatury

11110022--11110055��WWiiee��cczzoo��RRyy��LLiisszz��TTooWW��sskkiiee
RRoozz��mmoo��WWaa��oo ccHHoo��ppii��nniiee

an�dRZeJ�Ja�siŃ�ski�– for�te�pian�i sło�wo
W pro�gra�mie�utwo�ry�Fry�de�ry�ka�cho�pi�na
kon�cer�ty�pro�wa�dzi�Ju�liusz�ada�mow�ski
33��kkwwiieett��nniiaa,,��gg.. 1122::3300 –– TTrrzzeebb��nnii��ccaa
sta�ro�stwo�po�wia�to�we,�ul.�Le�śna 1
(155.�kon�cert�dla�mło�dzie�ży�„Jak�słu�chać�mu�zy�ki?”)
33��kkwwiieett��nniiaa,,��gg.. 1188::0000 –– TTrrzzeebb��nnii��ccaa
sta�ro�stwo�po�wia�to�we,�ul.�Le�śna 1�
44��kkwwiieett��nniiaa,,��gg.. 1188::3300 –– oobboorr��nnii��kkii��ŚŚlląą��sskkiiee
sa�lo�nik�czte�rech�muz,�ul.�J.�pił�sud�skie�go 13
55��kkwwiieett��nniiaa,,��gg.. 1177::0000 –– WWrroo��ccłłaaww
klub�mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�T.�ko�ściusz�ki 10

aann��DDRRzzeeJJ��JJaa��ssiiŃŃ��sskkii w 1959�ro�ku
ukoń�czył�z wy�róż�nie�niem�stu�dia
pia�ni�stycz�ne�wpań�stwo�wej�Wyż�-
szej�szko�le�mu�zycz�nej�w ka�to�wi�-
cach�pod kie�run�kiem�Wła�dy�sła�wy
mar�kie�wi�czów�ny.
W la�tach 1960-61�uzu�peł�niał�stu�-
dia�w pa�ry�żu�u mag�dy�Ta�glia�fer�-
ro.�W 1960�ro�ku�zdo�był�Grand�prix

wmię�dzy�na�ro�do�wym�kon�kur�sie�pia�ni�stycz�nym�im.�ma�-
rii�ca�nals�w Bar�ce�lo�nie.�szer�szą�mię�dzy�na�ro�do�wą�dzia�-
łal�no�ść� es�tra�do�wą� rozpoczął�wy�stępem�w 1961� roku
z or�kie�strą�Rai�w Tu�ry�nie�pod dyrekcją�car�lo�zec�chie�go.
od 1961�r.�jest�pe�da�go�giem�aka�de�mii�mu�zycz�nej�w ka�-
to�wi�cach,�gdzie�w 1976�roku�otrzy�mał�ty�tuł�pro�fe�so�ra.
od 1973-96� r.� był� kie�row�ni�kiem�ka�te�dry� For�te�pia�nu
w tej�uczel�ni,�a od 1979-82�pro�wa�dził�kla�sę�for�te�pia�nu
rów�nież�w Hoch�schu�le�für�mu�sik�w stut�t�gar�cie.�Był�je�-
dy�nym� pe�da�go�giem� jed�ne�go� z naj�wy�bit�niej�szych
współ�cze�snych�pia�ni�stów�– kry�stia�na zi�mer�ma�na.�Je�go
wy�cho�wan�ka�mi�są�też�m.in.�Jo�an�na Do�mań�ska,�Je�rzy
ster�czyń�ski,�krzysz�tof�Ja�błoń�ski,�mag�da�le�na Li�sak,�zbi�-
gniew�Rau�bo,�Ra�fał�łusz�czew�ski�i Be�ata�Bi�liń�ska.
od po�nad dwudziestu�lat�pro�wa�dzi�mi�strzow�skie�kur�sy
pia�ni�stycz�ne�w wie�lu�kra�jach.�
Był�ju�ro�rem�naj�więk�szych�kon�kur�sów�(m.�in.�im.�kró�lo�-
wej�elż�bie�ty�Bel�gij�skiej�w Bruk�se�li,�pio�tra�czaj�kow�skie�-
go�w mo�skwie,�Van�cli�bur�na w Fort�Worth,�Fer�ruc�cio
Bu�so�nie�go�w Bol�za�no).�W 1975�roku�za�de�biu�to�wał�ja�ko
ju�ror�mię�dzy�na�ro�do�we�go�kon�kur�su�pia�ni�stycz�ne�go�im.
Fryderyka�cho�pi�na w War�sza�wie,�od 2000�roku�prze�-
wod�ni�czył�pra�com�Ju�ry�te�go�kon�kur�su.
za swo�je�osią�gnię�cia�otrzy�mał�wy�so�kie�od�zna�cze�nia
pań�stwo�we�oraz�ty�tu�ły�Dok�to�ra�Ho�no�ris�cau�sa�am�im.
ka�ro�la�szy�ma�now�skie�go�w ka�to�wi�cach�i uni�wer�sy�te�tu
mu�zycz�ne�go�Fry�de�ry�ka�cho�pi�na wWar�sza�wie.
kon�cer�ty�są�re�ali�zo�wa�ne�przy po�mo�cy�fi�nan�so�wej�Wo�je�wódz�-
twa�Dol�no�ślą�skie�go,�po�wia�tu�Trzeb�nic�kie�go,�Gmin�obor�ni�ki
Ślą�skie,�Wro�cław�i związ�ku�ar�ty�stów�Wy�ko�naw�ców�sT0aRT.
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kwiet�nio�wy� kon�cert� z cy�klu:� Świa�to�wid� kla�sycz�nie�wy�peł�ni
w ca�ło�ści�mu�zy�ka�or�ga�no�wa.�część�pro�gra�mu,�jak�np.�utwo�ry:
christ�lag�in�To�des�ban�den�J.�s.�Ba�cha�czy�sta�bat�ma�ter�z.�ko�-
da�ly'a,�wpi�su�ją�się�te�ma�tem�w bli�skie�już�Świę�ta�Wiel�ka�noc�ne.
ire�ne�usz�kuś�– ab�sol�went�aka�de�mii�mu�zycz�nej�we�Wro�cła�wiu
(Wy�dział�in�stru�men�tal�ny/kla�sa�al�tów�ki)�oraz�me�tro�po�li�tal�ne�go
stu�dium� or�ga�ni�stow�skie�go� ar�chi�die�ce�zji� Wro�cław�skiej.
od 2009�ro�ku�pra�cu�je�ja�ko�or�ga�ni�sta,�obec�nie�w pa�ra�fii�naj�-
święt�sze�go�zba�wi�cie�la�we�Wro�cła�wiu.�Jest�tak�że�dy�ry�gen�tem
chó�ru�Glo�ria�sa�lva�to�ri�dzia�ła�ją�ce�go�przy tej�że�pa�ra�fii.
15�kwietnia,�godz.�18:30�|�odT�Światowid,
ul.sempołowskiej�54a.�bilet:�8�zł
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Jno�–�RaT�PaCk
czyli�sinatra�z�kolegami
G.�19:00�|�Tm�Capitol.�bilety:�40-26
księżniCZka�CZaRdasZa
ope�ret�ka�e.�kal�ma�na,�obsada:
Jo�lan�ta� kre�mer,� an�na Le�-
śniew�ska,�oskar�Ja�siń�ski,�ar�-
ka�diusz� Do�łę�ga,� Ja�cek
Wo�leń�ski,�Da�mian�chró�ściń�ski
G. 19:30�|�Te�atr�Zdro�jo�wy,
Po�la�ni�ca.�bi�let: 30 zł
Jno�–�PioTR�baRon
GUmbo�GeT�PRoJeCT
G.�21:00�|�bF�impart.�bilety:�30/25
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
15.�FeTa�2014
pre�zen�ta�cje�mo�no�dra�mów
przed ju�ry�i pu�blicz�no�ścią�(ii et.)
G.�10:00-18:00�|�Ck�agora
PsYCHoTeRaPia�CZYli�sex
W�żYCiU�CZłoWieka
G.�18:00�|�scena�kameralna,
Wrocławski�Teatr�komedia
na�boGa!
G.�18:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
ReWiZoR
WG�BoBczyńskieGo
G.�18:15�|�Teatr�Współczesny
CYGaneRia�Giacomo�puccini�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
Hans,�doRa�i�Wilk
reż.�michał�Borczuch
G.�19:00�|�TP,�sc.�na�Świebodzkim
maYdaY reż.�W.�pokora
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
oże�nek�– PRe�mie�Ra
wg�mikołaja�Gogola
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
scena�Gadzickiego,�legnica

GRZe�CHY�i RoZ�Pa�mię�Ta�-
nia�reż.�D.�Ta�rasz�kie�wicz
G.�19:00�|�Teatr�arka
maYdaY�2
G.�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
asTRoloGia�i�sZTUka
G.�17:00|�Ck�Zamek.�Wstęp�wolny!
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
Jno�– PaRada
noWooRleaŃska
G.�13:15|�Przejście�Świdnickie
WWyy��cciieecczz��kkii����»»����»»����»»
mY�WRoCłaWianie
spa�cer� (1,5h)� pt.� Wie�czor�ne
se�kre�ty�ostro�wa�Tum�skie�go
Zgłoszenia:�607-645-625
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
PRZebieRanki
Warsz�tat�dla�dzie�ci�(8-12�lat)
za�pi�sy:�3d@bwa.wroc.pl
G.�11:00�|�Galeria�dizajn�–�bWa
brzUCHo
G.�14:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
CalineCZka
G.�15:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek

6�iV��2014 nieDzieLa

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
Jno�–�TeRenCe
blanCHaRd�QUinTeT
G.�18:00�|�bF�impart.�bilety:�70-50
liCak/WoŚko�QUaRTeT
G.�19:00|mleczarnia
Jno�–�możdżeR
danielsson�FResCo
G.�20:30|bF�impart�bilety�150/100

141�kon�CeRT�Z CY�klU:�sTY�Pen�dY�ŚCi�
sa�mo�RZĄ�dU�WRo�Cła�Wia�– mia�sTU
Wy�stą�pią�uta�len�to�wa�ni�ucznio�wie�wrocławskich�szkół
mu�zycz�nych,�lau�re�aci�ogól�no�pol�skich�i mię�dzy�na�ro�do�-
wych�kon�kur�sów,�a wśród�nich�ucze�nio�wie�osm ii st.�im.
k.�szy�ma�now�skie�go:�ame�lia�Duch�now�ska�– gi�ta�ra,�(kl.
mar�ka�zie�liń�skie�go)�i mar�cin�ur�szu�lak�– wi�bra�fon,�(kl.�mi�-
ło�sza�Rut�kow�skie�go).�ucznio�wie�osm i st.�nr 2�im.�F.�cho�-
pi�na:�Han�na Gro�zik�– skrzyp�ce,� (kl.�an�drze�ja�mu�sia�ła),
mi�le�na Ja�roń�ska�– for�te�pian, (kl.�an�ny�so�ko�łow�skiej),�du�-
et�akor�de�ono�wy�– ma�ria�kow�nac�ka�i Ja�cek�ko�wal�ski,�(kl.
ol�gi�strelč).�pro�w.�kon�cer�tu�– iza�bel�la�sta�rzec�-ko�sow�ska.
7�kwiet�nia,�g. 18:00�|�klub�mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,
p.�T.�ko�ściusz�ki 10.�Wstęp�wol�ny!

maria�kownacka�i�Jacek�kowalski

Wal�ToR�nia,�CZY�li�RÓG:
kWaR�Te�neum�po Raz�TRze�ci
kwar�tet�wal�tor�nio�wy�to�mu�zycz�ny�ra�ry�tas.�przed wro�-
cław�ską�pu�blicz�no�ścią�w so�bo�tę 12�kwiet�nia�już�trze�-
cia�od�sło�na naj�now�sze�go�i nie�zwy�kle�in�te�re�su�ją�ce�go
fe�sti�wa�lu�kwar�te�neum.
HHoorr��nneett��QQuu��aarr��tteett:: Ga�briel�czop�ka,�mi�chał�szczer�ba,�łu�kasz
łac�ny�i piotr�ko�wal�ski.�czwór�ka�uta�len�to�wa�nych�mu�zy�-
ków�współ�pra�cu�je�z naj�lep�szy�mi�or�kie�stra�mi�w pol�sce,
ar�ty�ści�ma�ją�na swo�im�kon�cie�kon�kur�so�we�na�gro�dy,�są
ak�tyw�ny�mi� ka�me�ra�li�sta�mi,� ra�zem�współ�two�rzą� tak�że
sek�cję�wal�tor�nio�wą�or�kie�stry�pan�eu�ro�pe�an�phil�har�mo�-
nia.�Ja�ko�kwar�tet�wal�tor�nio�wy�dą�żą�do uzy�ska�nia�pięk�ne�-
go,�jed�no�li�te�go,�szla�chet�ne�go�brzmie�nia,�przy�świe�ca�im
tak�że�po�pu�la�ry�za�cja�te�go�wy�jąt�ko�wo�cie�ka�we�go�in�stru�-
men�tu.�chęt�nie�wy�ko�nu�ją�kla�sycz�ną�mu�zy�kę�współ�cze�-
sną,�ale�tak�że�roz�ryw�ko�wą�i fil�mo�wą.�nie�ob�ce�jest� im
awan�gar�do�we�po�dej�ście�do mu�zy�ki.
12�kwietnia,�godz. 19:00�|�Re�fek�ta�rz�osso�li�neum,
ul.�szewska�37



 Sza now ni Pań stwo,
w kwietniowej ofercie Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odnaj-
dujemy zarówno imprezy artystyczne adre-
sowane do miłośników opery czy muzyki
symfonicznej, jak również imprezy skierowane do konkretnych, 
wysoce wyspecjalizowanych, grup odbiorców. 
Już na początku kwietnia zapraszamy na premierę spektaklu opero-
wego LLeess  IInnddeess  GGaallaanntteess Jeana Philippe’a Rameau, w wykonaniu stu-
dentów naszej Uczelni. W dniach 12-13 kwietnia pragnę gorąco
zaprosić do udziału w pierwszej edycji OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  FFeessttiiwwaalluu
SSaakkssooffoonnoowweeggoo  NNEEWW  AARRTT  SSAAXX, podczas którego oprócz koncertów 
z udziałem znakomitych saksofonistów z Polski i zagranicy, odbę-
dzie się konkurs dla młodych saksofonistów, a także wykłady
otwarte i panele dyskusyjne. 15 kwietnia zapraszam na koncert sym-
foniczny z udziałem doktorantów Wydziału Instrumentalnego oraz
Akademickiej Orkiestry Symfonicznej. Podczas koncertu usłyszymy
m.in.: CCzztteerryy  ppoorryy  rrookkuu  AA..  VViivvaallddiieeggoo  oraz WWaarriiaaccjjee  rrooccooccoo  nnaa  wwiioolloonn--
cczzeellęę  ii  oorrkkiieessttrręę P. Czajkowskiego. Koncert ten poprowadzi wrocła-
wianin Dawid Jarząb  - laureat I nagrody II  OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  KKoonnkkuurrssuu
SSttuuddeennttóóww  DDyyrryyggeennttuurryy  iimm..  AAddaammaa  KKooppyycciińńsskkiieeggoo, który odbył się 
w grudniu 2013 roku w naszej Uczelni.
Wśród imprez popularnonaukowych organizowanych w najbliż-
szych tygodniach serdecznie zapraszam na IIVV  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwąą
KKoonnffeerreennccjjęę  SSttuuddeennttóóww  MMuuzzyykkootteerraappiiii  „„MMuuzzyykkootteerraappiiaa  ––  nniioossąącc
nnaaddzziieejjęę”” oraz MMiięęddzzyynnaarrooddoowwąą  SSttuuddeenncckkąą  KKoonnffeerreennccjjęę  NNaauukkoowwąą
„„WWiieelloozznnaacczznnoośśćć  ddźźwwiięękkuu””. Intencją obu konferencji jest przybli-
żenie szerokiego spektrum zagadnień dotyczących najnowszych
osiągnięć muzykoterapii, a w przypadku drugiej konferencji – wie-
loznaczności muzyki współczesnej oraz jej związków z innymi for-
mami sztuki. 
Ze szczerą radością pragnę zaprosić Państwa do udziału w kwiet-
niowych imprezach Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu. Zapraszam do korzystania z bogatej oferty wydarzeń
artystycznych i naukowych, które odbywają się w naszej uczelni.
Wierzę, że dostarczą one Państwu niezapomnianych wrażeń.

Wraz z zaproszeniem proszę przyjąć 
życzenia pełnych wiosennej radości i nadziei Świąt Wielkanocnych. 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
KKrryy  ssttiiaann  KKiieełłbb

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

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

www.amuz.wroc.pl

KWIECIEŃ 2014 
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

55  --  66  IIVV,,  ggooddzz..  1188::0000 Sala Koncertowa AMKL
SSPPEEKKTTAAKKLL  OOPPEERROOWWYY  LLEESS  IINNDDEESS  GGAALLAANNTTEESS  
JJ..  PPHH..  RRAAMMEEAAUU  **

55  --  66  IIVV,,  ggooddzz..  1100::0000  --  1188::0000  Sala Teatralna AMKL
KKOONNKKUURRSS  MMAAŁŁYYCCHH  FFOORRMM  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAALLNNYYCCHH
KKAATTEEDDRRYY  IINNSSTTRRUUMMEENNTTÓÓWW  DDĘĘTTYYCCHH,,  
PPEERRKKUUSSJJII  II  AAKKOORRDDEEOONNUU

1100  --  1111  IIVV,,  ggooddzz..  1100::0000  --  1188::0000 Sala Kameralna AMKL
IIVV  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWAA  KKOONNFFEERREENNCCJJAA  NNAAUUKKOOWWAA
SSTTUUDDEENNTTÓÓWW  MMUUZZYYKKOOTTEERRAAPPIIII
MMUUZZYYKKOOTTEERRAAPPIIAA  --  NNIIOOSSĄĄCC  NNAADDZZIIEEJJĘĘ

1111  IIVV,,  ggooddzz..  1100::0000  --  1188::0000  Sala Teatralna AMKL
IIIIII  WWYYDDZZIIAAŁŁOOWWYY  KKOONNKKUURRSS  NNAA  NNAAJJLLEEPPSSZZĄĄ
MMEETTOODDĘĘ  PPRRAACCYY  ZZ  CCHHÓÓRREEMM  DDZZIIEECCIIĘĘCCYYMM
1122  --  1133  IIVV Sala Kameralna i Sala Teatralna AMKL
OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKII  FFEESSTTIIWWAALL  SSAAKKSSOOFFOONNOOWWYY
NNEEWW  AARRTT  SSAAXX

1155  IIVV,,  ggooddzz..  1188::0000  Sala Koncertowa AMKL
KKOONNCCEERRTT  DDOOKKTTOORRAANNTTÓÓWW  
WWYYDDZZIIAAŁŁUU  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAALLNNEEGGOO  **

1177  IIVV,,  ggooddzz..  1188::0000  Sala Teatralna AMKL
KKOONNCCEERRTT  SSTTUUDDEENNTTÓÓWW  
KKAATTEEDDRRYY  WWOOKKAALLIISSTTYYKKII  

2244  --  2255  IIVV,,  ggooddzz..  1100::0000  --  1188::0000 Sala Kameralna AMKL
MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWAA  SSTTUUDDEENNCCKKAA  KKOONNFFEERREENNCCJJAA
NNAAUUKKOOWWAA  WWIIEELLOOZZNNAACCZZNNOOŚŚĆĆ  DDŹŹWWIIĘĘKKUU

2244  IIVV,,  ggooddzz..  1199::0000 Sala Koncertowa AMKL
KKOONNCCEERRTT  KKOOMMPPOOZZYYTTOORRSSKKII
ww  rraammaacchh  kkoonnffeerreennccjjii  WWIIEELLOOZZNNAACCZZNNOOŚŚĆĆ  DDŹŹWWIIĘĘKKUU

2244  --  2266  IIVV  Bazylika Nawiedzenia NMP, Bardo Śląskie
MMIISSTTRRZZOOWWSSKKII  KKUURRSS  IIMMPPRROOWWIIZZAACCJJII  OORRGGAANNOOWWEEJJ
PPRROOWWAADDZZOONNYY  PPRRZZEEZZ  PPEETTEERRAA  VVAANN  DDIIJJKKAA

Wstęp wolny - ilość miejsc ograniczona
* Wstęp za bezpłatnymi miejscówkami 
sszzcczzeeggóółłyy::  wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll

Mistrzowski kurs improwizacji organowej 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Spektakl operowy „Les Indes Galantes” oraz Międzynarodowa
Konferencja „Wieloznacznosć dźwięku" są współfinansowane
przez Gminę Wrocław

�����������������������������������������������
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ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
15.�Fe�Ta 2014�– Fi�nał
Wer�dykt�ju�ry,�po�kaz 3�mo�no�-
dra�mów,�dys�ku�sja
G.�12:00�|�Ck�agora
obieTniCa�PoRanka
Wyk.�anna�seniuk�i�Grzegorz
małecki�(15.�Fe�Ta)
G.�17:00�|�Ck�agora
ReWiZoR
WG�BoBczyńskieGo
G.�18:15�|�Teatr�Współczesny
Hans,�doRa�i�Wilk
reż.�michał�Borczuch
G.�16:00�i�19:00�|�Teatr�Polski,
scena�na�Świebodzkim
maYdaY�2
G.�18:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
na�boGa!
G.�18:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
RiGoleTTo�Giuseppe�Verdi�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
maYdaY reż.�W.�pokora
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
Ro�ma�li�GoC�ka
Wer�ni�saż� wy�sta�wy� ma�lar�-
stwa�i spo�tka�nie�z ar�tyst�ką
G. 17: 00�|�Cen�trum�kul�tu�ry
i edu�ka�cji�ży�dow�skiej�w sy�na�go�-
dze�pod bia�łym�bo�cia�nem
FFiiLLmmyy����»»����»»����»»
na�Głębinie
W ramach�pro�jek�tu:� is�lan�dia

i pol�ska�prze�ciw�wy�klu�cze�niu
z kul�tu�ry.� Fil�m� z au�dio�dek�-
spry�cją.� za�pro�sze�nia� do od�-
bio�ru�w Dzia�le�pro�gra�mo�wym
ckWz
G.�14:00�|�Ck�Wrocław-Zachód
WWyy��cciieecczz��kkii����»»����»»����»»
sPaCeR�Po�WRoCłaWiU
G.�10:00�|�spotkanie�przy
pomniku��hr.�aleksandra�Fredry
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
CalineCZka
G.�11:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
kaRTka�WielkanoCna
Warsztaty�plastyczne
G. 12:00�|�mu�zeum�Pocz�ty�i Te�le�-
ko�mu�ni�ka�cji.�Wstęp�wol�ny!
brzUCHo
G.�12:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
WładCa�skaRPeTek
ak�cJa�Do�TkniJ�Te�aTRu
G. 12:30�|�duża�scena�– Te�atr
lal�ki�i ak�to�ra�w�Wał�brzychu
PoRanki�FilmoWe
G.�12:30�|�Cs�WRo.�Wstęp�wolny!

7�iV��2014 ponieDziałek

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
141�kon�CeRT�Z CY�klU:
sTY�Pen�dY�ŚCi�sa�mo�RZĄ�dU
WRo�Cła�Wia�– mia�sTU
G. 18: 00�|�klub�mu�zy�ki�i li�te�ra�-
tu�ry.�Wstęp�wol�ny!
Jno�– PioTR�WoJ�Ta�sik�QU�-
aR�TeT,�GReGoRY�PoRTeR
G.�19:00|bF�impart�bilety:�100-80

obieT�ni�Ca�Po�Ran�ka
an�na�se�niuk
i GRze�GoRz�ma�łec�ki
„obiet�ni�ca� po�ran�ka”� Ro�ma�ina
Ga�ry'ego�to�jed�na�z naj�bar�dziej
wzru�sza�ją�cych�i pięk�nych�ksią�-
żek� po�świę�co�nych�mat�ce.� To� sub�tel�na� opo�wieść� o ko�bie�cie
wiel�kie�go�ser�ca�i nie�zwy�kłych�przy�mio�tów�cha�rak�te�ru,�cho�ciaż
nie�po�zba�wio�nej� wad� i śmiesz�no�stek,� zde�cy�do�wa�nej� zro�bić
wszyst�ko,�aby�osią�gnąć�cel�ja�ki�so�bie�po�sta�wi�ła�w ży�ciu.�Dla
sy�na�– jest�naj�więk�szym�skar�bem,�ale�i prze�kleń�stwem,�któ�ry
przez�ca�łe�swo�je�ży�cie�bę�dzie�się�sta�rał�spro�stać�jej�ma�rze�-
niom,� zre�ali�zo�wać� pla�ny� ja�kie� przed nim� na�kre�śli�ła,� zdą�żyć
przed jej�śmier�cią,�aby�zo�ba�czy�ła,�że�ży�cie,�któ�re�mu�po�świę�ci�-
ła�nie�po�szło�na mar�ne...�
spek�takl�przy�go�to�wa�ny�zo�stał�w związ�ku�z ju�bi�le�uszem 45-le�-
cia�pra�cy�ar�ty�stycz�nej�an�ny�se�niuk,�we�Wro�cła�wiu�bę�dzie�gra�-
ny�po raz�pierw�szy,�w ra�mach 15.�ogól�no�pol�skie�go�Fe�sti�wa�lu
ewen�tu�al�nych�Ta�len�tów�ak�tor�skich�Fe�Ta.
6�kwiet�nia,�godz. 17:00�|�Ck�agora,�ul.�serbska�5a.�bi�le�ty: 80/100�zł

Jan�Pe�sZek�– be�ne�Fis
W ra�mach�pro�gra�mu�pt.
po�dwój�ne� so�lo� artysta
za�pre�zen�tu�je�dwa�przed�-
sta�wie�nia.� Gra�ny� od 38
lat� kul�to�wy� sce�na�riusz
dla� nie�ist�nie�ją�ce�go,� lecz
moż�li�we�go�ak�to�ra�in�stru�-
men�tal�ne�go�– Bo�gu�sła�wa
scha�ef�fe�ra�i pra�pre�mie�rę

no�we�go�so�lo�pt.�Do�śpie�wa�nie�(kon�cept�i re�ży�se�ria:�ce�-
za�ry� To�ma�szew�ski).� au�to�bio�gra�fia,� bę�dą�ce�go� pró�bą
od�nie�sie�nia� się� doj�rza�łe�go� ar�ty�sty� do wy�do�by�tych
z da�le�kiej�prze�szło�ści�uryw�ków�je�go�bio�gra�fii.�Bio�gra�-
fii�kształ�tu�ją�cej�po�za świa�do�mo�ścią�wy�bo�ry�ży�cio�we
i w koń�cu�dro�gę,�ja�ką�obie�ra�ar�ty�sta�nie�za�leż�ny.�Jan
pe�szek�do�śpie�wu�je�owe�uryw�ki�do Glen�na Gou�l�da�do�-
śpie�wu�ją�ce�go�Wa�ria�cje�Gold�ber�gow�skie�Jo�han�na se�-
ba�stia�na Ba�cha,� re�ali�zu�jąc� i roz�wi�ja�jąc� tym�sa�mym
wy�ma�rzo�ny� przez� Gou�l�da� ide�ał� słu�cha�cza�-twór�cy,
współ�two�rzą�ce�go�sztu�kę�w pro�ce�sie�jej�od�bio�ru.
Jan�pe�szek�w la�tach 1966-1975�był�w ze�spo�le�Te�atru
pol�skie�go�we�Wro�cła�wiu.�
12�i 13�kwiet�nia,�godz. 19:00�|Te�atr�Pol�ski,�sce�na im.�Je�rze�go
Grze�go�rzew�skie�go,�ul.�G.�Za�pol�skiej 3.�bi�le�ty: 60/40 zł
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de�ka�log:�Vo�la�Re�– PRe�mie�Ra
tekst�i�reżyseria:�marcin�Wierzchowski
muzyka:�michał�„Litwa”�Litwiniec
po�dróż�śla�da�mi�ta�jem�ni�cze�go�czem�pio�na�le�wi�ta�cji�– Jó�-
ze�fa�z co�per�ti�no.�ów�bo�ży�pro�sta�czek,�Giu�sep�pe�De�sa,
w 1663�ro�ku�prze�szedł�do hi�sto�rii�ko�ścio�ła�ka�to�lic�kie�go
ja�ko�la�ta�ją�cy�świę�ty.�Rok�przed tym,�jak�iza�ak�new�ton,
na mar�gi�ne�sie�swo�ich�ba�dań�nad rze�ko�mo�za�war�tym
w Bi�blii�ko�dem�do Wszech�świa�ta,�ogło�sił�pra�wo�cią�że�-
nia.�czy�do�świad�cze�nia�Jó�ze�fa�(i tych,�któ�rzy�by�li�świad�-
ka�mi�je�go�licz�nych�pod�nieb�nych�akro�ba�cji)�i wy�li�cze�nia
new�to�na� się�wy�klu�cza�ją?� pró�bo�wał� to�w 2011� ro�ku
spraw�dzić�pod�czas�swo�jej�po�dró�ży�do co�per�ti�no�pe�wien
pol�ski�re�ży�ser,�a efek�ty�śledz�twa�przed�sta�wia�w Volare.
si�gno�re�e si�gno�ri,�Jó�zef�z co�per�ti�no�lu�bił�po�wta�rzać,�że
czło�wiek� mu�si� prze�ciąć� sznu�rek,� któ�ry� trzy�ma� go
przy zie�mi.�Volare�pa�trzy�za�rów�no�na lot,�jak�i na sznu�-
rek.�kto�go�to�wy�na skok?�kto�wi�dział�no�życz�ki?�
26�kwietnia,�godz.�19:00�|�PRemieRa
27�kwietnia,�godz.�18:00�|�du�ża�sce�na�Teatr�dramatyczny
im.�J.�szaniawskiego�w�Wałbrzychu

oże�nek�– PRe�mie�Ra
Jed�na z naj�po�pu�lar�niej�szych�ko�me�dii�w dzie�jach�te�-
atru.� Ga�le�ria� barw�nych� po�sta�ci,� za�baw�na in�try�ga,
wspa�nia�ły�i do dziś�świe�ży�ję�zyk�we�dług�mi�ko�ła�ja�Go�-
go�la�w prze�kła�dzie�Ju�lia�na Tu�wi�ma.�W no�wej�wer�sji
wy�bit�ne�go�re�ży�se�ra�pio�tra�cie�pla�ka�ak�cja�bę�dzie�się
dzia�ła�wśród�klien�tów�biu�ra�ma�try�mo�nial�ne�go.
5�kwiet�nia,�godz. 19.00�– PRe�mie�Ra�| bi�let: 50 zł
11, 12, 13�kwiet�nia,�godz. 19.00�|�bilety:�27/16�zł
Te�atr�mo�drze�jew�skiej,�sce�na�Ga�dzic�kie�go�w�legnicy�
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ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
ZemsTa
G.�17:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
CZYnne�PoniedZiałki
czyTanie.�adresat�nieznany.
Wstęp�wolny!
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
GimnasTYka�dla�JęZYka
Vii prze�gląd�Wier�sza,� etiu�dy
i Baj�ki�Lo�go�pe�dycz�nej
G.�9:00�|�mdk�Śródmieście

8�iV��2014 WToRek

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
Jno�– 1.�dZieŃ�PRZe�GlĄ�dU
kon�kUR�so�We�Go
G.�16:00|bF�impart.�Wstęp�wolny!
PRoJekT�Volodia pio�sen�ki
Wło�dzi�mie�rza�Wy�soc�kie�go
w bra�wu�ro�wych�aran�ża�cjach
G.�20:00|km�łykend.�bilety:�25/20
Jno�– laU�Re�aT�GRand
PRix 2013:�li�Cak/WoŚ�ko
QU�aR�TeT,�Ho�UsTon�PeR�-
son�QU�aR�TeT
G.�20:30�|�bF�impart.�bilety:�50-30
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
ReWiZoR
WG�BoBczyńskieGo
G.�19:15�|�Teatr�Współczesny
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
Głodne�dZieCko
pre�mie�ra� słu�cho�wi�ska� kon�-
sump�cyj�ne�go�Ri�ty�Baum.
po słu�cho�wi�sku� od�bę�dzie� się
z spo�tka�nie� z te�ra�peu�tą,� po�-

świę�co�ne�problemowi�ano�rek�sji.
G.�19:00|Ck�agora.�Wstęp�wolny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
CalineCZka
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
aliCJa�W�kRainie�CZaRÓW
TaJemnicze� kRóLesTWo� –
opeRa�DLa�Dzieci�
G.�11:00�|�opera�Wrocławska

9�iV��2014 ŚRoDa

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
Jno�– 2.�dZieŃ�PRZe�GlĄ�dU
kon�kUR�so�We�Go
G.�16:00|bF�impart.�Wstęp�wolny!
CZaRodZieJski�FleT�
Wolfgang�amadeus�mozart�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
TRio�Jak�amadeUsZ
cie�plic�kie�kon�cer�ty�ka�me�ral�ne
G.�19:00�|�muzeum�Przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze.�bilet:�25�zł
sZYmon�mika�QUaRTeT
G.�19:00|mleczarnia
RaJ�–�przy�ja�cie�le�śpie�wa�ją
Jac�ko�wi�kacz�mar�skie�mu�–
mi�ro�sław�czy�ży�kie�wicz,�Ja�cek
Boń�czyk,�Ha�drian�Fi�lip�Ta�bęc�ki
G.�20:00�|�synagoga�Pod�białym
bocianem.�bilety:�60-25�zł
Jno�– laUReaT�konkURsU
na�indYWidUalnoŚĆ
JaZZoWĄ�2014
G.�20:30�|�bF�impart.�bilety:�50/40
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
GaelFoRCe�danCe
mi�strzo�wie�tań�ca�ir�landz�kie�go
G. 17:30�i 20:00�|�sa�la�au�dy�to�ryj�-
na�WCk,�ul.�Wy�sta�wo�wa 1

ak�CJa�Te�aTRU�naR�Ra�CJi opo�Wie�Ści�Rze�czy
słu�cho�wi�sko�na ży�wo�z to�wa�rzy�sze�niem�mu�zy�ki.
na�szą�toż�sa�mość�okre�śla�miej�sce�na�sze�go�po�cho�dze�nia,
dzie�je�na�szej�ro�dzi�ny,�oso�bi�ste�do�świad�cze�nie�i prze�ko�-
na�nia.�W od�kry�wa�niu�róż�no�rod�no�ści�i nie�po�wta�rzal�no�ści
każ�de�go�czło�wie�ka�po�ma�ga�ją�nam�hi�sto�rie�rze�czy.
Wystąpią:�szy�mon�Biel�ski ak�tor,�per�for�mer,�Je�rzy�We�-
lter ak�tor,�re�ży�ser,�mar�cel�arp,�kom�po�zy�tor,�DJ
26�kwiet�nia,�godz. 16:00�|�Wstęp�wol�ny!
klub�Pod ko�lum�na�mi,�pl.�Św.�ma�cie�ja 21

ZdRÓW�ko!
spek�TakL�ka�Ba�Re�To�Wy�
ko�lej�na od�sło�na ko�me�dio�we�go
ta�len�tu� Ro�ber�ta� Gór�skie�go.
Twór�ca�tek�stów�ka�ba�re�tu�mo�-
ral�ne�go�nie�po�ko�ju�chwy�cił�tym
ra�zem�za pió�ro,�by�opi�sać�hi�-
sto�rię�trzech�męż�czyzn,�któ�rych�po�łą�czył�wy�jazd�do sa�na�to�ium
w ko�tli�no�wie�zdro�ju.�zda�rze�nia,�któ�re�ich�spo�tka�ją,�po�zwo�lą�im
do�wie�dzieć�się�wię�cej�o so�bie,�lu�dziach�i świe�cie�na przy�śpie�-
szo�nym�kur�sie�ży�cia,�a wi�dzom�– śmiać�się�z bły�sko�tli�wych�dia�-
lo�gów� i nie�co�ab�sur�dal�nej� rze�czy�wi�sto�ści.�Hi�sto�ria�Ro�ma�na,
Wit�ka�i ste�fa�na,�męż�czyzn�„przed przej�ścia�mi”,�któ�rzy�chcą�się
po�le�czyć,�za�ba�wić�i po�żyć,�to�cie�pła�re�flek�sja�o ży�ciu�i na�szych,
pol�skich,�do�brych�ce�chach�i przy�wa�rach.
1�kwiet�nia,�godz. 19:00�|�bF�impart,
ul.�mazowiecka�17.�bi�le�ty: 55, 45, 40 zł

PRo�me�Te�UsZ
in�spi�ra�cją� do po�wsta�nia� spek�ta�klu� by�ło� zde�rze�nie
dwóch�sil�nych�emo�cji,�to�jest�iry�ta�cji�na wszech�obec�-
ną�igno�ran�cję�i mod�ną�obec�nie�ne�ga�cję�na�uki�oraz�nie�-
umie�jęt�ność� ak�cep�ta�cji� tych� wszyst�kich� pseu�do
-fi�lo�zo�ficz�nych�nad�in�ter�pre�ta�cji�mi�tów�wszel�kie�go�po�-
cho�dze�nia,�nie�za�leż�nie�od te�go�czy�te�mi�ty�są�grec�kie,
skan�dy�naw�skie,�cel�tyc�kie�czy�chiń�skie – mó�wi�ka�mil
przy�boś,�re�ży�ser�spek�ta�klu.
25�kwiet�nia�– godz. 11:00�i 19:00, 26�kwiet�nia�– godz. 19:00.
bF�impart,�ul.�mazowiecka�17.�bi�le�ty: 35/30/25�zł

PU�sTe�Po�ko�Je�– PRe�mie�Ra
miĘ�Dzy�na�Ro�Do�Wy�DzieŃ�TaŃ�ca�W cia
W pu�stych�po�ko�jach�są�ukry�te�opo�wie�ści.
Hi�sto�rie�o lu�dziach�i przed�mio�tach.
smu�tek�prze�pla�ta�się�tam�ze�śmie�chem,�mło�dość�ze�sta�-
ro�ścią.�Go�dzi�ny,�ty�go�dnie,�la�ta�upły�wa�ją�nie�po�strze�że�nie.
po�ko�je�są�świad�ka�mi�co�dzien�nych�zda�rzeń�i wy�jąt�ko�-
wych�oko�licz�no�ści.�Trwa�ją�nie�wzru�sze�nie.�obo�jęt�nie.�mil�-
cząc�wy�cze�ku�ją...�Gdy�od�cho�dzi�my�zo�sta�wia�my�w nich
cząst�kę�sie�bie.�uła�mek�ży�cia,�echa�wspo�mnień...�nie�któ�-
rzy�twier�dzą,�że�pu�ste�po�ko�je�po�sia�da�ją�du�sze.�To�cał�-
kiem�praw�do�po�dob�ne.
29�kwietnia,�godz. 20:00�|�Centrum�inicjatyw�artystycznych,
ul.�Tęczowa�79/81.�bi�le�ty: 12/18 zł

GRZeCHY�i RoZPamięTania
PRemieRa
Da�riusz�Ta�rasz�kie�wicz
pró�bu�je� od�po�wie�dzieć
na py�ta�nie�czym�w dzi�-
siej�szych�cza�sach�jest
mi�łość?� czy� środ�kiem
do „we�dwo�je�by�cia”,�ko�-

lej�ną�plasz�czy�zną�do ści�ga�nia�się�z sa�mym�so�bą,�amo�że
dzi�wacz�ną�przy�pa�dło�ścią�słu�żą�cą�prze�dłu�że�niu�ga�tun�-
ku?�W dow�cip�ny�spo�sób,�po�słu�gu�jąc�się�wier�szo�wa�ną
pol�sz�czy�zną,�au�to�rzy�przed�sta�wie�nia�przy�bli�ża�ją�me�an�-
dry�ludz�kich�emo�cji�i pro�ce�sów�doj�rze�wa�nia.
4�i�5�kwietnia,�godz.�19:00�|�Teatr�arka,�ul.�mennicza�4



rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/337 21 03, a.paluch�pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego
www.pantomima.wroc.pl    al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

DOM BER NAR DY AL BA
reżyseria i choreografia: 

Zbigniew Szymczyk

POŁAWIACZE PAPIERU
scenariusz, reżyseria i oprac. muzyczne: 
Zbigniew Szymczyk

25, 26 kwietnia, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski

23, 24 kwietnia, godz. 11.00
27 kwietnia, godz. 16.00
Teatr Polski – Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28

BAJKA DLA DZIECI
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smYCZ
reż.�natalia�korczakowska
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
niekomPleTnoŚĆ
G.�20:00�|�Cia.�bilety:�12/18zł
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
maGdalena�boRs
sztuka�domowych�obsesji
G.�17:00�|�bWa,�ul.�długa�1
Jelenia�Góra.�Wstęp�wolny!
FFiiLLmmyy����»»����»»����»»
TReninG�W�TeaTRZe
laboRaToRiUm
Film�w�języku�angielskim
G.�19:00�|�instytut�Grotowskiego,
sala�kinowa.�Wstęp�wolny!
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
WaRsZTaTY�PisankaRskie
Wstęp�wolny!
G.�16:00�|�mdk�Śródmieście
beaUTiFUl�TUbe�Du�ży�po�-
kój�– spo�tka�nie�z fo�to�gra�fem
Woj�cie�chem�Woź�nia�kiem
G.�18:00�|�muzeum�Współczesne
Wrocław.�Wstęp�wolny!
WWyy��cciieecczz��kkii����»»����»»����»»
WY�CieCZ�ka�PoWRo�Cła�WiU
ostrów�pia�sko�wy�i Tum�ski
G.�13:00�|�spotkanie�przy
pomniku��hr.�aleksandra�Fredry
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
CalineCZka
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek

10�iV��2014�czWaRTek

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
Jno�– Pe�TeR�Cin�CoT�Ti,�THe
ken�nY�GaR�ReTT�QU�in�TeT
G.�19:00�|�Hala�stulecia
bilety:�140/110/80�zł
seWa�kaFFo�+�Foliba�+
gość GasPaRd�Conde
FRe�aki�aFRy�ki – Dni�kul�tu�ry
afry�kań�skiej�we�Wro�cła�wiu
G.�20:00�|�km�łykend.�bilety:�20/15
disToRTed�ClUb:�noR�maL
ecHo�+�TeL�La�Vi�sion
G.�20:00|klub�Firlej.�bilety:�25/17
GoRillaZ�s.�sYsTem�(DJ�set)
G.�20:00|�klub�eter.�bilety:�60/65
Jno�– FoRTUna�aCoUsTiC
PRoJeCT,�ambRose
akinmUsiRe�QUinTeT
G.�21:00|bF�impart.�bilety:�40/30
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
CoURTneY�loVe
reż.�monika�strzępka
(z�angielskimi�napisami)
G.�18:00�|�TP,�sc.�na�Świebodzkim
RYCeRskoŚĆ�WieŚniaCZa�
pietro�mascagni�
PaJaCe�R.�Leoncavallo�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
smYCZ reż.�n.�korczakowska
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
PRZYJaZne�dUsZe
G.�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia

Fo�To�GRa�Fia�aR�TY�sTYCZ�na 2003-2013
X LaT�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
W ju�bi�le�uszo�wej�wy�sta�wie�udział�bio�rą�fo�to�gra�fi�cy�–
człon�ko�wie�Śsa�Fi�Ta�m.�in.:�zdzi�sław�Ryn�kie�wicz Bia�-
ły�stok,� zbi�gniew� sto�kło�sa� Wro�cław,� Ge�ral�do me�lo
são pau�lo�– Bra�zy�lia,�ma�rek�or�szew�ski�an�glia,�piotr
no�wak�Wro�cław,�De�rek�slat�te�ry�szwaj�ca�ria,�at�su�ko�Li�-
vo�ti�-mo�gi�Ja�po�nia,�Je�rzy�Wi�klendt�Je�le�nia�Gó�ra,�Hen�ryk
Błach�nio�swa�rzędz,�elż�bie�ta�ka�li�szew�ska�Gli�wi�ce.
pod�czas�po�by�tu�w Wil�nie�w dniach 30�kwiet�nia�do 3
ma�ja br.�sto�wa�rzy�sze�nie�or�ga�ni�zu�je�ple�ner�fo�to�gra�-
ficz�ny�pt.�WiL�no�w oBiek�Ty�Wie.�plo�nem�ple�ne�ru�bę�-
dzie�wy�sta�wa�po�ple�ne�ro�wa�we�Wro�cła�wiu�i w Wil�nie.
1�ma�ja, godz. 17:00�| Ga�le�ria�do�mu�kul�tu�ry�Pol�skiej
w Wil�nie�– li�twa�(www.dsafita.pl)

do�Ro�Ta�da�Wi�do�WiCZ�Won�DeR�yeaRs
„Wszyst�ko�za�czy�na się�od wę�-
drów�ki.� za�glą�dam�do swo�ich
wspo�mnień,�ob�ra�zów�z dzie�-
ciń�stwa.�od�twa�rzam�je�i prze�-
ży�wam�na no�wo.
(...)� Wspo�mnie�nia� ogrze�wa�ją
mnie�od środ�ka.�czę�sto�do nich
wra�cam,�na�wet�nie�świa�do�mie.�Da�ją�mi�si�łę.�Wę�dru�ję�po�wo�li.�
…wę�dru�ję�po�wo�li,�gdyż�ple�cak�z che�mią,�ku�we�ta�mi,�prze�no�śna
ciem�nia,�apa�rat�i sta�tyw�wa�żą�ty�le,�co�ja.�Fo�to�gra�fie�wy�ko�na�ne�są
za po�mo�cą XiX -wiecz�nej�sre�bro�wej�tech�ni�ki�mo�kre�go�ko�lo�dio�nu.
czas�na�świe�tla�nia�wy�no�si�od se�kun�dy�do kil�ku�mi�nut.�Wszyst�-
ko�wy�ma�ga�sku�pie�nia,�cier�pli�wo�ści�– „za�trzy�ma�nia�się”.�po�ciąg,
au�to�bus,�sa�mo�chód,�pół�noc,�po�łu�dnie,�wschód�i za�chód,�pol�ska.
Tak�na�praw�dę�to�prze�cież�mo�gło�wy�da�rzyć�się�na jed�nym�po�-
dwór�ku...�Tak�sa�mo�jest�ze�wspo�mnie�nia�mi:�tak�od�le�głe�w cza�-
sie,�ser�cu�tak�bli�skie...�

Do�ro�ta�Da�wi�do�wicz
Wernisaż�24�kwietnia,�godz. 18:00�|�Ga�le�ria�entropia,
ul.�Rzeź�ni�cza 4�(do�9.05)

ZdZi�słaW�da�dos�peJ�zaŻ�men�TaL�ny
pra�ce�skła�ją�ce�się�na cykl�pej�zaż�men�tal�ny�po�wsta�ły
w la�tach 2002-2003.�in�spi�ra�cją�by�ły�sta�ny�głę�bo�kiej�re�-
lak�sa�cji,�w cza�sie�któ�rych�po�ja�wia�ły�się�w umy�śle�nie�-
zwy�kłe� ob�ra�zy,� a wśród� nich� pej�za�że.� spo�so�bów
na utrwa�le�nie�w fo�to�gra�fii�tych�zja�wisk�nie�ma,�je�dy�nie
fo�to�gra�fia�otwor�ko�wa,�wy�zwo�lo�na z do�słow�no�ści�jest
w sta�nie�od�dać�w pew�nym�stop�niu�owe�wi�zje,�a ob�ra�zy
tak�po�wsta�łe�da�ją�upust�na�gro�ma�dzo�nym�emo�cjom.
chciał�bym�w swo�ich�zdję�ciach�uka�zać�głę�bię,�po�wie�-
trze�i na�tu�rę�świa�tła,�a w bu�do�wa�niu�na�stro�ju�de�cy�du�-
ją�cą�ro�lę�od�gry�wa�bar�wa�i wiatr,�za�re�je�stro�wa�ny�dzię�ki
dłu�gim�cza�som�na�świe�tla�nia.

zdzi�sław�Da�dos
Wystawa�czynna�od�31�marca�do�30�kwietnia�|�Galeria
Za�szafą,�ul.�św.�marcina�4





WYSTAWY STAŁE:

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

do 14.04 - wtorek–niedziela 9.00 –16.00
od 15.04 - codziennie 9.00–17.00 
u l .  Pu r k y n i e g o  1 1 ,  Wro c ł aw
w w w. p a n o r a m a r a c l a w i c k a . p l

Wystawa stała: DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
Wystawy czasowe:
PISANKI I PALMY WIELKANOCNE.
Kiermasz wielkanocny

MIASTO I JEGO OBYWATELE. ZGORZELEC I GÖRLITZ 1945-1989

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

Tadeusz Kościuszko w medalierstwie – medale z kolekcji
Krzysztofa Lachowicza. 

NIE PATRZ NA TO, CO WIDZIALNE

Kolaże wykonane z fotogra� i i tekstów będących rezultatem � lozo� cznych przemy-
śleń autora złożą się na najnowszą wystawę Wacława Ropieckiego. Prace tego typu 
zazwyczaj rozpowszechnia drogą elektroniczną, natomiast wystawa przedstawi je 
w postaci zmaterializowanej jako obiekty przestrzenne. 

Sekretery, sekretarzyk, komoda, stolik do gry w karty i szafka na broń, w sumie 30 
obiektów można będzie oglądać na wystawie śląskich mebli XVIII wieku. Najcenniej-
szym z pokazywanych eksponatów jest szafa wrocławska powstała ok. 1760-1770 roku.

Pionki z XVI wieku dekorowane portretami władców, wizerunkami 
muzykantów i tancerzy, pionki zdobione przedstawieniami owoców 
i warzyw, kasetka do gry - to niektóre z eksponatów pokazywanych 
na tej wystawie.

WYSTAWY CZASOWE:

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

KWIECIEŃ 2014
OBRAZY I GWASZE

z kolekcji Muzeum Narodowego We Wrocławiu.

Retrospektywna wystawa jednego z najwybitniejszych polskich 
artystów współczesnych prezentująca jego twórczość od debiu-
tu po okres dojrzały. Pokazane zostaną najbardziej znane cykle: 
„Pejzaże” (1954-1955), „Figury we wnętrzu” (1956), „Figury kre-
ślone” (1958), „Figury osiowe” (1961-1962), „Potworne zwierzęta” 
(1964-1965), kompozycje inspirowane mitologią grecką i rzym-
ską (1967-1975), obrazem Böcklina „Wyspa Umarłych” (1975) 
oraz poetyką � n de siècle’u. Widzowie będą mogli również zoba-
czyć ilustracje do „Folwarku zwierzęcego” Orwella, „Księgi Hioba” 
i „Apokalipsy św. Jana”. Muzeum Narodowe we Wrocławiu posia-
da najbogatszą w kraju kolekcję dzieł Jana Lebensteina, która li-
czy 126 dzieł. Wśród obrazów olejnych, rysunków, gwaszy, gra� k 
są te najlepsze, m. in. pokazane na Biennale Młodych w Paryżu. 
To właśnie we Wrocławiu w 1977 r. odbyła się pierwsza w Polsce 
duża wystawa tego artysty. 

Jan Lebenstein, Lekcja zoologii, 1972
akryl, pł., 152 x 132

Jan Lebenstein, Longchamps (sic!), 1972
lit., pap., 43,5 x 33

Jan Lebenstein, Sala rozpraw - Sad Apelacyjny, 1975
akryl, pł., 130 x 198

Jan Lebenstein, Łaźnia turecka, 1978
gwasz, pap., 120 x 99

Fot. Arkadiusz Podstawka

patroni medialni wystawy:
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WKWIETNIOWYMNUMERZE ODRY: · Ukraina: dziennikWasyla Słapczuka, komentarze Andrzeja Jo-
nasa i Klausa Bachmanna · Rozmowa z Igorem Salomonem, Ritą Gombrowicz, Henrykiem Siewier-
skim · Henryk Grynberg · Łukasiewicz i Śliwiński o Różewiczu · Orski o Szczepańskim · Bolano
i „książki zbójeckie” · Wojciech Kilar · Kino Jarmuscha · Wiersze Sonnenberg i Nicpana · Bergner

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; dcik@okis.pl

BARBARA GÓRNIAK
KOŚCIOŁY POKOJU
NA DOLNYM ŚLĄSKU

O kościołach mówi się, że są namodlo-
ne. Artystce udało się niemal zawrzeć
w przedstawionych fotogramach szep-
ty, które niewątpliwie można usłyszeć,
pozostając uważnymwobec tutejszego
genius loci. Fascynujące szczegóły de-
koracji – ciągi złoconych opowieści,
na niektórych ze zdjęć składają się
w niezwykły chór plastycznych form,
ukształtowanych dłońmi siedemnasto-
wiecznych śląskich artystów.

Wernisaż 25 kwietnia godz. 17.00
Wystawa czynna do 8 maja br.
Bogatyński Ośrodek Kultury

ul. II Armii Wojska Polskiego 1
Bogatynia

DZIEŃ JEST ZA KRÓTKI KILKA OPOWIEŚCI AUTOBIOGRAFICZNYCH
Wystawa skupia się na wybranych przykładach dokumentu osobistego. Poka-
zuje wyraziste zastosowania pierwszoosobowej narracji, by zastanowić się dla-
czego i w jakim celu artyści współcześni tak często bazują na własnej
autobiografii, ujawniają siebie jako narratora opowieści.
Artyści: Azorro, Basia Bańda, Wojciech Bąkowski, Agata Bogacka, Monika Dro-
żyńska, Pola Dwurnik, Aneta Grzeszykowska, Zuzanna Janin, Łukasz Jastrub-
czak, Katarzyna Józefowicz, Katarzyna Kozyra, Maess, Cecylia Malik,
Malwina Niespodziewana, Joanna Pawlik, Joanna Rajkowska, Wilhelm Sasnal,
Maciej Sieńczyk, Janek Simon, Mariusz Tarkawian, Zorka Wollny, Ewa Zarzyc-
ka, Erwina Ziomkowska, Artur Żmijewski.

Wernisaż 11 kwietnia 2014, godz. 18.00. Wystawa czynna do 11 maja br.
BWA Kielce, ul. Kapitulna 2

WYSTAWA FOTOGRAFII MOBILNEJ
Na ekspozycji zostaną pokazane foto-
grafie robione urządzeniami przeno-
śnymi – smartfonami, tabletami.
Pomysłodawcą i organizatorem wy-
stawy jest Grupa Entuzjastów Foto-
grafii Mobilnej „Mobilni”, założona
w maju 2013 r. przez Michała Kora-
lewskiego i Joannę Lemańską (laure-
aci prestiżowego konkursu Mobile
Photography Awards) oraz Łukasza
Gurbiela, założyciela serwisu Fotoko-
morkomania.pl. Obecnie w grupie
działa 17 osób z całej Polski (a także
Polacy mieszkający w Irlandii, Szwajcarii i Francji).
Wystawa, którą będzie można zobaczyć weWrocławiu, to pokłosie akcji „Mobil-
ny tydzień”. Od maja 2013 r. każdego tygodnia „Mobilni” wybierali najlepsze
z nadesłanych fotografii. W sumie do stycznia 2014 obejrzeli 6500 zdjęć, z czego
na wystawę wybrali 150 fotografii, 75 autorów z całej Polski. Ekspozycja to do-
wód na to, że w dzisiejszych czasach nie trzeba mieć skomplikowanej lustrzan-
ki za tysiące złotych, by zrobić ciekawe zdjęcie. Wystarczy talent, pasja, dobry
pomysł i urządzenie przenośne, które pozwoli nam na zapis ulotnych momen-
tów, wizji i zwykłej codzienności. Kurator: Jolanta Waniowska

Wernisaż 3 kwietnia, godz. 17.00. Wystawa czynna do 30 kwietnia br.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

MAREK DYŻEWSKI WYKŁAD Z CYKLU: COLLEGIUM MUSICUM
KRĄG WYOBRAŹNI OLIVIERA MESSIAENA CZ. 2

Szczególną wartością wykładów jest ich szeroka perspektywa
humanistyczna, na kanwie której ukazywane są związki muzyki
z innymi dziedzinami sztuki.
24 kwietnia, godz. 16.00, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10

fot. M. Proć

ZNAD DUNAJU,
WEŁTAWY I WISŁY

MEDALIERZY
I ICH DZIEŁA. XII EDYCJA

Wystawa wprowadza widza w samo
centrum współczesnego medalierstwa
europejskiego. Przedstawiciele czte-
rech krajów: Josef Karol Höger i Ro-
man Lugár ze Słowacji, Miroslava Nová
i Otakar Dušek z Czech, Éva Varga
i Virág Szabó z Węgier, Joanna Bebar-
ska, Alicja Majewska i Sebastian Miko-
łajczak z Polski prezentują bardzo
różnorodne i niezwykle interesujące
dzieła. Współczesna formamedalu po-
zwala na wypowiedzi wieloznaczne
z podtekstami, co w powiązaniu z bar-
dzo zróżnicowaną formą plastyczną
tworzy jedyne w sobie zakodowane
znaki. Dzieła wielu artystów są zarów-
no bliskie wypowiedziom figuralnym,
jak również abstrakcyjnym. Każde
z nich opowiada swoją własną historię.

Wystawa czynna do 27 kwietnia br.
Muzeum Miejskie Wrocławia – Pałac

Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35
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Wa�CłaW�Ro�PieC�ki�nie�paTRz�na�To�co�Wi�DziaL�ne
an�Ty�Wy�sTa�Wa
ko�la�że�wy�ko�na�ne�z fo�to�gra�fii�i tek�-
stów� bę�dą�cych� re�zul�ta�tem� fi�lo�zo�-
ficz�nych�prze�my�śleń�au�to�ra�zło�żą�się
na naj�now�szą� wy�sta�wę� Wa�cła�wa
Ro�piec�kie�go.�pra�ce�te�go�ty�pu�za�zwy�-
czaj�roz�po�wszech�nia�dro�gą�elek�tro�-
nicz�ną�pod na�zwą�po�ran�nych�kaw!,
na�to�miast� wy�sta�wa� przed�sta�wi� je
w po�sta�ci� zma�te�ria�li�zo�wa�nej� ja�ko
obiek�ty�prze�strzen�ne.
WWaa��ccłłaaww�� RRoo��ppiieecc��kkii ukoń�czył� stu�dia
ma�te�ma�tycz�ne.� od 1977� na�le�ży
do zpaF,�był�człon�kiem�i współ�za�ło�-
ży�cie�lem�Gru�py�For�mat,�współ�pra�co�-
wał� z Ga�le�rią� Fo�to�-me�dium�-art,

Ga�le�rią�per�ma�fo�i łódz�ki�mi�ani�ma�to�ra�mi�stry�chu,�kon�struk�cji�w pro�ce�sie�i ło�-
dzi�ka�li�skiej.�W la�tach 1980-85�two�rzył�pra�ce�pod wspól�nym�ha�słem�Do Ży�-
cia�przez�sztu�kę.�W grud�niu 1981�r.�roz�po�czął�dzia�łal�ność�ja�ko�po�dró�żu�ją�ca
Ga�le�ria�WiĘ�ceJ�ŚWia�Tła!�i w pro�te�ście�na wpro�wa�dze�nie�w pol�sce�sta�nu�wo�-
jen�ne�go,�boj�ko�tu�jąc�ofi�cjal�ne�miej�sca�wy�sta�wo�we,�prze�no�sił�w tor�bie�pra�ce
i pre�zen�to�wał�je�w po�sta�ci�ksiąg�w miesz�ka�niach,�aka�de�mi�kach,�biu�rach�itp.
Ga�le�ria�WiĘ�ceJ�ŚWia�Tła!�dzia�ła�do dziś,�a w jej�skład�wcho�dzą�m.in.�pro�jek�-
ty:�po�Ran�na�ka�Wa!,�ksiĘ�Ga�po�dró�żu�ją�cej�Ga�le�rii�WiĘ�ceJ�ŚWia�Tła!
Wystawa�czynna�do 4�ma�ja br.�|�mu�zeum�na�ro�do�we�we�Wro�cła�wiu,
pl.�Powstańców�Warszawy�5

andRZeJ�klimCZak-dobRZanieCki
zBieRane�-�WszysTko�i�Tak�oDByWa�siĘ�W�JeDnym�mieJscu

Wy�sta�wa�bę�dzie�skła�dać�się�z czte�-
rech� czę�ści:� W krat�kę,� sto�ły� (dom),
praw�dzi�wy�ob�raz�twier�dzy�kłodz�kiej,
cze�skie� wier�sze.� za�pre�zen�to�wa�ne
zo�sta�ną� ob�ra�zy� na płót�nie� (olej�ne,
akry�le,�tem�pe�ry),�a tak�że�ry�sun�ki,�ulot�-
ne�no�tat�ki�i szki�ce,�czy�li�to,�co�na�zy�wa
się�„ar�ty�stycz�ną�kuch�nią”.�Wy�sta�wie
bę�dzie�to�wa�rzy�szy�ła�pu�bli�ka�cja�pre�-
zen�tu�ją�ca�twór�czość�ar�ty�sty.�
nie�co�dzien�ną�sy�tu�acją�jest�fakt,�iż�ku�-
ra�tor�ką�po�ka�zu�an�drze�ja�klim�cza�ka�-
-Do�brza�niec�kie�go� jest� je�go� cór�ka
– ali�cja�klim�czak�-Do�brza�niec�ka.�Wy�-
sta�wa� bę�dzie� za�tem� pre�zen�to�wa�-
na z per�spek�ty�wy� oso�by� bli�skiej,
zna�ją�cej� nie� tyl�ko� do�sko�na�le� twór�-
czość,�ale�i oso�bo�wość�ar�ty�sty.

aann��ddrrzzeejj��kklliimm��cczzaakk��--DDoo��bbrrzzaa��nniieecc��kkii – uro�dzo�ny�w prud�ni�ku�w 1946�ro�ku�stu�dio�wał
ma�lar�stwo�wpań�stwo�wej�Wyż�szej�szko�le�sztuk�pla�stycz�nych�(dzi�siaj�aka�de�mia
sztuk�pięk�nych)�we�Wro�cła�wiu�w la�tach 1965-1971�w pra�cow�ni�prof.�eu�ge�niu�sza
Gep�per�ta.�od ukoń�cze�nia�stu�diów�pra�cu�je�w tej�uczel�ni�ja�ko�pe�da�gog�i wy�kła�-
dow�ca,�pro�wa�dząc�pra�cow�nię�ma�lar�stwa.�W la�tach 1990-1993�peł�nił�funk�cję�rek�-
to�ra.�Brał�udział�w po�nad stu�wy�sta�wach�zbio�ro�wych�w kra�ju�i za gra�ni�cą.�Je�go
pra�ce�znaj�du�ją�się�w ko�lek�cjach�i zbio�rach�pry�wat�nych,�pu�blicz�nych�imu�ze�al�nych.
Wernisaż�11�kwietnia,�godz.�19:00�|�Galeria�awangarda�–�bWa�Wrocław,
ul.�Wita�stwosza�32�(do�11.05)

Wszystko,�akryl,�papier
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CesaRskie�CięCie.
PRÓbY�o�samobÓJsTWie
pokazy�spektaklu�Teatru�zaR
w�ramach�Bodyconstitution
G.�21:00�|�iG,�sala�Teatru
laboratorium.�bilet:�20�zł
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
sPoTkanie�klUboWe
klubów:�Turystów�miłośników
Wrocławia� przy� TmW� oraz
przewodników�oskar�o/pTTk
przy�instytutach�pan
G.�15:30�|�kamieniczka�małgosia
Wstęp�wolny!
sYbeRia�pre�lek�cja�mul�ti�me�-
dial�na�Ja�nu�sza�Fuk�sy
G.�17:00�|�klub�Turysty�PTTk
iRan�prelekcja�multimedilna
G.�18:00�|�klub�4�Regionalnej
bazy�logistycznej
CYkl�CZWaRTkoWY
Wy�spy�owcze.�pre�lek�cję�pro�-
wa�dzi�Jan�Dzie�więc�ki
G.�19:00�|�muzeum�Przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze.�Wstęp�wolny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
CalineCZka
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
aFRYkaŃska�PRZYGoda
G.�17:30�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

11�iV��2014� piĄTek
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
Jno�– HiRomi:�
THe�TRio�PRoJeCT

G.�18:00|bF�impart.�bilety:�110-70
konCeRT�WielkoPosTnY
or�kie�stra� sym�fo�nicz�na Fs.
Dy�ry�gent:�Je�rzy�ko�sek.�W pro�-
gra�mie�utwo�ry�J.�Hayd�na
G.�19:00�|�Filharmonia,�Wałbrzych
RYkaRda�PaRasol
G.�20:00�|�km�stary�klasztor,
ul.�Purkyniego�1.�bilety:�40/35�zł
a�TY�sieJ… przy�ja�cie�le�Jac�ko�-
wi�kacz�mar�skie�mu.�Ha�Ba�kuk,
go�ścinnie�mu�niek�sTasz�czyk
G.�20:00|km�łykend.�bilety:�30/20
Jno�– ma�Rek�na�PiÓR�koW�-
ski�UP!,�bil�lY�CHilds�all�-
-sTaR�QU�aR�TeT
G.�21:00|bF�impart.�bilety:�80-50
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
CoURTneY�loVe
reż.�monika�strzępka
G.�18:00�|�TP,�sc.�na�Świebodzkim
nabUCCo�Giuseppe�Verdi�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
si�no�bRo�dY�– PRe�mie�Ra
reż.�marek�ciunel
G.�19:00�|�sala�Czarna,�Teatr�PWsT
sTand_UP�WiTkaCY
reż.�Wiesław�cichy
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
oże�nek�wg�mikołaja�Gogola
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
scena�Gadzickiego,�legnica
sTaTek�sZaleŃCÓW
reż.�Renata�Jasińska
G.�19:00�|�Teatr�arka

kaZimieRZ�JasiŃski-sZela
JuBiLeusz�50-Lecia
DziałaLnoŚci�aRTysTyczneJ�(1964-2014)
uro�dził�się�we�Fram�po�lu�w 1937�ro�ku.�pod�kierunkiem
wybitnych�artystów�–�profesorów�marii�i�stanisława
Dawskich� oraz� profesora� zbigniewa� karpińskiego.
Wydział�malarstwa�ukończył�z�wyróżnienie�w�1964�r.
uprawia�ma�lar�stwo,�ry�sunek�i gra�fi�kę�użyt�ko�wą.
pierw�szy�etap�je�go�twór�czo�ści�to�sztu�ka�abs�trak�cyj�na.
przez�okres�dwu�dzie�stu�lat�two�rzył�w sty�lu�post�mo�der�-
ni�stycz�nym,�po�tem� je�go�sztu�ka�ule�gła� trans�for�ma�cji
i na�stą�pił�po�wrót�do re�ali�zmu,�aby�zno�wu�kon�ty�nu�ować
sztu�kę�wcze�śniej�sze�go�okre�su,�czy�li�abs�trak�cji.
Je�go�pra�ce�wy�sta�wia�ne�by�ły�na oko�ło 30�wy�sta�wach
in�dy�wi�du�al�nych,�m.in.�w pa�ry�żu�i Ber�li�nie.�Brał�udział
w licz�nych�wy�sta�wach�zbio�ro�wych�w kra�ju�i za gra�ni�-
cą�m.in.�w niem�czech,�w Bor�de�aux,�w pa�ry�żu.�Dwu�-
krot�nie�uczest�ni�czył�w au�kcji�sztu�ki�pol�skiej�w no�wym
Jor�ku�– pol�scy�ar�ty�ści�pla�sty�cy�Dzie�ciom.�W 2008�ro�ku
otrzy�mał�sty�pen�dium�Twór�cze�mkiDDn.�Jest�au�to�rem
licz�nych� pro�jek�tów�her�bów�miej�sco�wo�ści� dol�no�ślą�-
skich�i sze�re�gu�wy�staw�w ar�chi�wum�pań�stwo�wym�we
Wro�cła�wiu�z dzie�dzi�ny�he�ral�dy�ki.�Je�go�pra�ce�znaj�du�ją
się�w mu�zeum�w kra�ko�wie,�a tak�że�w wie�lu�zbio�rach
pry�wat�nych�w kra�ju�i za gra�ni�cą.�za swą�pra�cę�otrzy�-
mał�wie�le�na�gród�i wy�róż�nień.
oodd��aarrttyyssttyy:�ma�lar�stwu�re�ali�stycz�ne�mu�za�wdzię�czam
wzbo�ga�ce�nie�mo�ich�moż�li�wo�ści�warsz�ta�to�wych,�po�ko�-
rę�wo�bec�sztu�ki�i cier�pli�wość�do pro�ce�sów�twór�czych.
z na�tu�ry�je�stem�czło�wie�kiem,�któ�ry�nie�zno�si�nu�dy,�ru�-
ty�ny�i za�do�wo�le�nia�z sie�bie.�W mo�jej�sztu�ce�mu�si�być
wal�ka�z sa�mym�so�bą�i z tym,�co�ro�bię.�po�ja�wi�ła�się
więc�u mnie�po�now�nie�chęć�prze�ko�ry,�zwro�tu�w stro�-
nę�mi�bli�ską���w stro�nę�abs�trak�cji���któ�ra,�mam�na�dzie�-
ję,�da�mi�no�wy�od�dech� i cie�ka�we�po�my�sły.�obec�nie
wró�ci�łem�do swo�ich�po�cząt�ków,�czy�li�do kon�ty�nu�acji
te�go,�co�wcze�śniej�uszło�mo�jej�uwa�dze.�Wi�dzę�na no�-
wo�moż�li�wo�ści,�ja�kie�nie�sie�sztu�ka�abs�trak�cyj�na.�Tyl�ko
nie�wiem,�na jak�dłu�go?
są�dzę,�że�mo�je�do�świad�cze�nia�warsz�ta�to�we�i więk�sza
doj�rza�łość�ar�ty�stycz�na po�zwo�lą�do�star�czyć�no�wych
ra�do�ści,�zwią�za�nych�z mo�ją�pa�sją.�uwa�żam�i je�stem
prze�ko�na�ny,� że� sztu�ka� ze� swej� na�tu�ry� jest� za�wsze
otwar�ta�i ni�gdy�nie�speł�nio�na.

ka�zi�mierz�Ja�siń�ski�-sze�la
www.ja�sin�ski.sze�la.ar�tw�roc.com

Wy�sta�wa�pt.�ŚWiaT�abs�TRak�CJi�We�dłUG�sZe�li
Wer�ni�saż 4�kwiet�nia,�godz. 17�(do 6.05)
mu�zeum�miej�skie�Wro�cła�wia�– Ga�le�ria�Pa�tio,�Ry�nek�-Ra�tusz

maR�Cin�HaR�len�deR�an�Ty�oR�na�men�Ty
no�to�rycz�ne� po�wta�rza�nie,� że
sztu�ka�nie�zdo�bi�bo�wiem�zdo�bić
nie� mo�że� wy�da�wać� się� mo�że
nud�ne� jed�nak�świa�do�mość,� że
to� wła�śnie� dzia�łal�ność� ar�ty�-
stycz�na sta�no�wi� o ca�łym�spo�-
łecz�nym�krwio�obie�gu,�ba�– jest
nie�mal� je�go� rdze�niem� wciąż
zda�je�się�być�w fa�zie�no�wo�rod�ka.
an�ty�or�na�men�ty�to�ma�lar�stwo
bar�dzo� pry�mi�tyw�ne,� nie�kie�dy
wręcz�pro�stac�kie.�czę�sto�zda�je
się� być� nie�do�koń�czo�ne� (choć
oso�bi�ście�wo�lę�okre�śle�nie�– nie�skoń�czo�ne).�Je�śli�szu�kać�tu�śla�dów
sub�tel�no�ści�czy�wy�ra�fi�no�wa�nia,�to�ra�czej�w sfe�rze,�któ�rą�zwy�kli�-
śmy�okre�ślać�ja�ko�„po�za�ma�lar�ską”.�a jed�nak�z te�go�też�się�skła�-
da�ma�lar�stwo.�W koń�cu�isto�tę�sztuk�wi�zu�al�nych�sta�no�wi�prze�cież
to,�co�nie�wi�dzial�ne...
Wernisaż�11�kwietnia,�godz. 19.00�|�Galeria�entropia
ul.Rzeźnicza�4�(do�22.04)
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Jno�– eCHoJaZZ
projekt�filmowo-muzyczny
G.�17:00|�kino�nowe�Horyzonty
aFRYkaŃska�PRZYGoda
G.�17:30�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

12�iV��2014� soBoTa
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
ma�Rian�sa�Wa�in�me�mo�-
Riam�kon�cert�w 9�rocz�ni�cę
śmier�ci�kom�po�zy�to�ra.
Bar�tosz�pa�tryk�Rzy�man�– or�-
ga�ny,�chór�Ba�si�li�ca�can�tans
chór�Vox�ec�le�siae,�mi�ro�sła�wa
Ju�ra�-Że�gleń�– dy�ry�gent
ma�ria�ewa�sy�ska�– sło�wo
G. 17:00�|�ko�ściół�nmP�na Pia�-
sku,�ostrów�Tum�ski
Jno�– Gala�50-leCia
JaZZU�nad�odRĄ
G.�17:00�|�ZesPołY
G.�20:30|�soliŚCi�oraz�biG�band
pod�kier.�Zbigniewa�Czwojdy
bF�impart�bilety:�220/150/140/100
maRek�dYJak
G.�19:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
CoURTneY�loVe
reż.�monika�strzępka
G.�18:00�|�TP,�sc.�na�Świebodzkim

PRZYJaZne�dUsZe
G.�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
CesaRskie�CięCie.
PRÓbY�o�samobÓJsTWie
G.�21:00�|�iG,�sala�Teatru
laboratorium.�bilet:�20�zł
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
PoPleneRoWo
Wer�ni�saż� prac� stu�den�tów
i uczniów,�w� tech�ni�ce� dru�ku
wklę�słe�go�na pły�cie cD
G.�13:00�|�muzeum�Papiernictwa
w�dusznikach�Zdroju
maRCin�HaRlendeR
anTyoRnamenTy
G.�19:00�|�Galeria�entropia
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
WaRsZTaTY�mURali�(2)
prowadząca:�katarzyna�kulpa
G.�17:00�|�kontury�kultury
dr anna�R.�bURZYŃska:
o Brech�cie�– sztu�ka�ak�tor�ska
w te�atrze�nie�miec�kim�na prze�-
ło�mie XX i XXi w.�
G.�18:00�|�instytut�Grotowskiego,
sala�kinowa.�Wstęp�wolny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
sam,�CZY�li�PRZY�Go�To�Wa�-
nie�do żY�Cia�W Ro�dZi�nie
G.�13:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

maG�da�le�na�boRs
szTu�ka�Do�mo�WycH�oB�se�sJi
Ba�śnio�we�ob�ra�zy�mag�da�le�ny�Bors�przy�wo�łu�ją�namyśl
do�mo�wą�ma�gię�po�wo�ła�ną�do ży�cia�przez�ob�se�syj�ne
pra�gnie�nie.� na wy�sta�wie� po�ka�za�ne� zo�sta�ną� pra�ce
z dwóch�se�rii�wy�ko�na�ne�w la�tach 2006-2011.�W pierw�-
szej�se�rii,�oj�czy�zny,�ze�zwy�czaj�nych�ma�te�ria�łów�i co�-
dzien�nych� do�mo�wych� bi�be�lo�tów� wy�ła�nia�ją� się
ba�śnio�we�sce�ny.�Weł�na�wi�je�się�two�rząc�ar�ka�dyj�ski
pej�zaż�ukry�ty�pod sto�li�kiem�do ka�wy;�roz�sy�pa�ne�kost�-
ki�cu�kru�po�wsta�ją�z ku�chen�nej�pod�ło�gi,�by�zbu�do�wać
za�cza�ro�wa�ny�za�mek.
mmaagg��ddaa��llee��nnaa��BBoorrss uro�dzi�ła�się�w 1976�ro�ku�w an�twer�-
pii�w Bel�gii,�a obec�nie�miesz�ka�i pra�cu�je�w mel�bo�ur�ne
w au�stra�lii.�Dy�plom�li�cen�cjac�ki�w za�kre�sie�sztuk�pięk�-
nych,�fo�to�gra�fii,�uzy�ska�ła�na RmiT�uni�ver�si�ty�w mel�-
bo�ur�ne.�Wy�sta�wia�ła�w róż�nych�miej�scach�w au�stra�lii
i eu�ro�pie.�ku�ra�tor�ka:�an�na�szyn�wel�ska.
Wernisaż�9�kwietnia,�godz.�17:00�|�Wystawa�do�5�maja�br.
biuro�Wystaw�artystycznych,�ul.�długa�1,�Jelenia�Góra

na�Fa�li�ZdU�mieŃ
pa�miĘ�ci�Bł.�pa�pie�Ża�Ja�na�paW�ła ii
aauu��TToo��RRzzyy��TTeekk��ssTTóóWW ii DDzziieełł��ppLLaa��ssTTyycczz��nnyyccHH::

pa�pież� Jan� pa�weł ii (1920-2005),
Bia�ło�wol�ska�ma�ria,�Wro�cław,�Bo�rek
ar�ka�diusz,�kra�ków,�Bu�czek�mał�go�-
rza�ta,� kra�ków,� Bur�nat� ka�zi�mierz,
Wro�cław,�choj�nac�ka�Te�re�sa,�War�-
sza�wa,�chot�nic�ka�-Świat�Dag�ma�ra,
Wro�cław,� Drze�wiec�ki� mi�ro�sław,
ksiądz,� Wro�cław,� Dyr�da�-kor�ty�ka
kry�sty�na,� kieł�czów,� Fal�kow�ska
Bar�ba�ra,� War�sza�wa,� Fry�cow�ska
Do�mi�ni�ka,� kra�ków,� Gła�zik� Li�dia,
ostrów�Wklp,�Godsz�ling�agniesz�ka,
Dzia�ło�szyn,� Jat�kie�wicz� kry�sty�na,
pod�ko�wa�Le�śna,�Ja�wor�ska�-Tho�mas
Da�nu�ta,�War�sza�wa,�Je�ło�wic�ka�ma�-
ria,�War�sza�wa,�Je�si�no�wicz�-nguy�en
an�na,�Wro�cław,�kuź�mi�to�wicz�an�na,

łódź,�Leś�kie�wicz�-zgieb�Ja�dwi�ga,�kieł�czów, mos�sa�kow�ska�Jo�an�na,�Lą�dek
zdrój,�na�wroc�ka�-sta�niec�ka�elż�bie�ta,�łódź,�ol�szew�ska�Lu�dwi�ka,�prud�nik,
owidz�ka�Jo�an�na,�War�sza�wa,�po�ra�dow�ska�-Wer�sz�ler�ewa�ma�ria,�Wro�cław,
Rę�bisz�-Wer�sz�ler�Ho�no�ra�ta,�Wro�cław,�sob�czyk�Be�ata,�ka�lisz,�szusz�kie�-
wicz��-spry�szak�Te�re�sa,�Ja�no�wi�ce,�Trze�bia�tow�ski�Ja�nusz,�kra�ków,�Wdow�-
czyk�Jo�lan�ta,�ka�lisz,�Wer�sz�ler�Je�rzy,�Wro�cław,�Wer�sz�ler�Ra�fał,�Wro�cław
Wy�sta�wa�czynna�od 3�kwietnia�do 18�maja�br.
Galeria�Tkacka�na�Jatkach,�ul.�stare�Jatki�19/23.�Wstęp�wol�ny!

Rafał�Werszler

andRZeJ�kosTołoWski�DiaGRamy�szTuki
pod�czas�wy�stą�pie�nia�artysty,�przez�wie�le�z je�go�dia�-
gra�mów�jak�m.in.�Her�me�neu�ty�ka�sztu�ki,�Ro�ta�cje�po�-
sta�ci� sztu�ki,� sztu�ka� i spo�łe�czeń�stwo,� ory�gi�nal�ność
w sztu�ce,�Fi�lo�zo�fia�po�ko�jów�ki�czy�li�krót�ka�hi�sto�ria�sen�-
su,�po�now�nie�prze�pły�nie�stru�mień�prze�my�śleń,�roz�wa�-
żań�i in�tu�icji�au�to�ra.�
aann��ddrrzzeejj��kkoo��ssttoo��łłooww��sskkii /ur.�w 1940�r./�hi�sto�ryk�i teo�re�tyk
sztu�ki�(ukoń�czył�też�stu�dia�na le�śnic�twie).�Współ�or�ga�-
ni�za�tor�i do 2000�r.�ku�stosz�mu�zeum�im.�a.�mic�kie�wi�-
cza�w Śmie�ło�wie.�od lat 70.�czyn�ny,�nie�za�leż�ny�kry�tyk
sztu�ki.�au�tor�po�nad 30�więk�szych�tek�stów�na�uko�wych
o sztu�ce�daw�nej�i współ�cze�snej�(m.�in.�o ogro�dach�kra�-
jo�bra�zo�wych,�Wit�ka�cym,� an�drze�ju�Wró�blew�skim,� Je�-
rzym� no�wo�siel�skim,� Wy�sta�wie� ziem� od�zy�ska�nych,
sztu�ce�kon�cep�tu�al�nej).�opu�bli�ko�wał�po�nad�to�licz�ne�ese�-
je�w ka�ta�lo�gach�i cza�so�pi�smach�o sztu�ce.�po�za wy�kła�-
da�mi� na asp� we� Wro�cła�wiu� (a do 2011� tak�że
i na uni�wer�sy�te�cie�ar�ty�stycz�nym�w po�zna�niu),�pre�zen�-
tu�je�od lat�swe�tek�sty� i wy�kre�sy�pod�czas�wy�stą�pień
w ga�le�riach�i uczel�niach.�Jest�też�au�to�rem�ksią�żek,�m.in.
sztu�ka�i jej�me�ta�(kra�ków 2005).
Wystąpienie�1�kwietnia,�godz.18:00.�Re�je�stra�cja�wy�stą�pie�nia
wraz�z wy�sta�wą�dia�gra�mów�bę�dzie�do�stęp�na�w Ga�le�rii�do 8
kwietnia�br.�|�Galeria�entropia,�ul.Rzeźnicza�4
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PeJ�Zaż�pRa�ce�pLa�sTycz�ne
Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�pra�ce�uczest�ni�czek�warsz�ta�tów�pla�stycz�-
nych�dla�do�ro�słych.�Bę�dzie�moż�na�zo�ba�czyć�pra�ce�ma�lar�skie
elż�bie�ty�mar�czew�skiej,�mał�go�rza�ty�mar�sza�łek,�ewy�mich�nio
i mag�da�le�ny�Dzier�ża�now�skiej�wy�ko�na�ne�w róż�nych�tech�ni�kach.
opie�ka�ar�ty�stycz�na:�ka�ta�rzy�na�kul�pa
Wer�ni�saż�godz. 17: 00�|�kon�tu�ry�kul�tu�ry,�ul.�Jagiellończyka�10a

oPoWieŚCi�HoFFmanna�
Jacques�offenbach�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
Jan�Pe�sZek�– be�ne�Fis
poDWóJne�soLo
G.�19:00�|�Teatr�Polski,�scena�im.
Jerzego�Grzegorzewskiego
sTand_UP�WiTkaCY
reż.�Wiesław�cichy
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
FRaGmenT
nieisTnieJąCeGo�śWiaTa
ppRReemmiieeRRaa prosta�historia
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
sTaTek�sZaleŃCÓW
reż.�Renata�Jasińska
G.�19:00�|�Teatr�arka
si�no�bRo�dY�– PRe�mie�Ra
reż.�marek�ciunel
G.�19:00�|�sala�Czarna,�Teatr�PWsT
oże�nek�wg�mikołaja�Gogola
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
scena�Gadzickiego,�legnica
CZYsTa�komeRCJa
G.�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
Piosenka�Też�JesT�kobieTĄ
pożegnanie�z�tytułem
G.�20:00�|�Cia.�bilety:�12/18zł
CesaRskie�CięCie.
PRÓbY�o�samobÓJsTWie
G.�21:00�|�iG,�sala�Teatru
laboratorium.�bilet:�20�zł
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
CZeGo�dZiŚ�może�nas
naUCZYĆ�oPeRa
Wy�kład�ewy�łę�tow�skiej�– prof.
dr�hab.�n.�praw.,�pierw�sza�pol�-
ska�rzecz�nik�praw�oby�wa�tel�-
skich,�mi�ło�śnicz�ka�ope�ry
G. 12:00�|�mu�zeum�Pocz�ty�i Te�le�-
ko�mu�ni�ka�cji.�Wstęp�wol�ny!

WWyy��cciieecczz��kkii����»»����»»����»»
CU�dZe�CHWa�li�Cie,�sWe�Go
nie�Zna�Cie�– TaJem�ni�ce
ko�TLi�ny�Je�Le�nio�GóR�skieJ
zwiedzanie,�ogni�sko�i spa�cer
po szklar�skiej�po�rę�bie
Zgłoszenia�te�l. 600 687 336
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
WaRsZTaTY�PlasTYCZne
G.�12:00�|�muzeum�Powozów
Galowice,�ul.�leśna�5.�Wstęp�12�zł
aFRYkaŃska�PRZYGoda
G.�14:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�
sam,�CZY�li�PRZY�Go�To�Wa�-
nie�do żY�Cia�W Ro�dZi�nie
G.�17:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

13�iV��2014� nieDzieLa
nieDzieLa�paLmoWa�
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
Jno�– sbb�Reu�nion,�skRZek
/an�THi�mos/Pio�TRoW�ski
G.�19:00|�bF�impart�bilety:�200/150
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
CYRUlik�seWilski�
Gioacchino�Rossini�
G.�17:00�|�opera�Wrocławska
CZYsTa�komeRCJa
G.�17:00�i�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
CoURTneY�loVe
reż.�monika�strzępka
G.�18:00�|�TP,�sc.�na�Świebodzkim
FRaGmenT
nieisTnieJąCeGo�śWiaTa
strefy�kontaktu,�fragment...
G.�18:00�|�Teatr�Współczesny
Jan�Pe�sZek�– be�ne�Fis
poDWóJne�soLo
G.�19:00�|�Teatr�Polski,�scena�im.
Jerzego�Grzegorzewskiego

PoR�TRe�TY
Ja�na�PaW�ła ii
W Zna�kU�Wod�nYm
mi�ni� wy�sta�wa� ar�ku�szy� ze
zna�ka�mi�wod�ny�mi�pre�zen�-
tu�ją�cy�mi�w prze�źro�czu� Ja�-
na paw�ła ii.� eks�po�zy�cja
uzu�peł�nio�na jest�o pa�pe�te�-
rię� oraz� si�to� z fi�li�gra�nem
pol�skie�go�pa�pie�ża.

Wy�sta�wa�jest�for�mą�ucze�nia�mo�men�tu�ka�no�ni�za�cji�Ja�-
na paw�ła ii (27�iV).
Wystawa�czynna�od�25�kwietnia�do�31 maja�br.
mu�zeum�Pa�pier�nic�twa�w dusz�ni�kach�Zdro�ju

Ro�ma�li�GoC�ka
ma�LaR�sTWo
ma�lar�ka�i pi�sar�ka,�jej�książ�-
ki:�Dziew�czyn�ka�w czer�wo�-
nym�płasz�czyku,� Tyl�ko� ja
sa�ma�oraz�Do�bre�dziec�ko
są�be�st�sel�le�ra�mi�nie�tyl�ko
w pol�sce,� ale� i w in�nych
kra�jach.� przez� wie�le� lat
pra�co�wa�ła�ja�ko�ko�stiu�mo�-
log�i sce�no�graf�w licz�nych
eu�ro�pej�skich� te�atrach,
a tak�że�w fil�mie�i te�le�wi�zji,

wie�lo�krot�nie�na�gra�dza�na.�Wy�da�ła�rów�nież�czte�ry�to�my�fe�-
lie�to�nów:�zna�jo�ma�z lu�stra,�czu�łość�i obo�jęt�ność,�Wszyst�-
ko�z mi�ło�ści�oraz�księ�życ�nad Tao�r�mi�ną.�Jej�książ�ka�Ró�ża.
ob�ra�zy�i sło�wa�ilu�stro�wa�na jest�ma�lar�stwem�au�tor�ki.
RRoo��mmaa��LLii��ggoocc��kkaa po�cho�dzi�z ży�dow�skiej�ro�dzi�ny�abra�ha�-
me�rów�miesz�ka�ją�cej�od wie�lu�po�ko�leń�w kra�ko�wie.
Wraz�z naj�bliż�szy�mi�– chro�niąc�się�pod skle�pem�z far�-
ba�mi� – prze�ży�ła� li�kwi�da�cję� get�ta� kra�kow�skie�go.
pod przy�bra�nym�na�zwi�skiem�Ro�ma�wraz�z mat�ką�zo�-
sta�ła�ukry�ta�przez�pol�ską�ro�dzi�nę.�po woj�nie�stu�dio�-
wa�ła�ma�lar�stwo�i sce�no�gra�fię�w kra�kow�skiej�aka�de�mii
sztuk�pięk�nych.�pierw�szą�wy�sta�wę�ma�lar�ską�ar�tyst�ki
zor�ga�ni�zo�wał�piotr�skrzy�nec�ki�pod ko�niec�lat�pięć�dzie�-
sią�tych�w „piw�ni�cy�pod Ba�ra�na�mi”.
Wer�ni�saż�i spo�tka�nie�z ar�tyst�ką 6�kwiet�nia,�godz. 17:00
Cen�trum�kul�tu�ry�i edu�ka�cji�ży�dow�skiej�w sy�na�go�dze
pod bia�łym�bo�cia�nem,�ul.�Włod�ko�wi�ca 5a

aFRY�kaŃ�skie�oPo�Wie�ŚCi
„Fo�te”�(bia�ły)�na�czaR�nym�LĄ�Dzie�–�„Fo�re”�(czar�ny)
na� poL�skieJ� zie�mi,� czy�li� afry�ka� wi�dzia�na oczy�ma
„bia�łe�go”�(człon�ko�wie�ze�spo�łu�Fo�li�ba)�oraz�opo�wie�ści
ro�do�wi�te�go�Gwi�nej�czy�ka�(Ga�spard�con�de)�miesz�ka�ją�-
ce�go�na sta�łe�w pol�sce.�
Wer�ni�saż�zdjęć�z po�dró�ży�po afry�ce�za�chod�niej:�Da�wi�-
da�ko�niec�kie�go,�Da�riu�sza�Dżu�ga�na,�ane�ty�szla�che�ty.
po�nad�to:�slaj�do�wi�sko�oraz�po�kaz�tań�ca�afry�kań�skie�go
kur�san�tek�ane�ty�szla�che�ty
11�kwietnia,�godz. 19:00�(do�30.04)�|�klub�Pod ko�lum�na�mi
pl.�św.�ma�cie�ja 21.�bilet: 5zł
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GRU�Pa�mo�TY�la�no�Ga�Wio�sen�ne�Wa�Ria�cJe
artyści� amatorzy:� anna� Gutt,� marta� konstatynowicz,� John
Winnicki�i�marek�Żarczyński�za�prszają�serdecznie�wszyst�kich
ko�cha�ją�cych�ma�lar�stwo�olej�ne�na swoją�wiosenną�wy�sta�wę.
Wystawa�czynna�od�1�do�30�kwietnia�br.�|�bi�blio�te�ka,
ul.�Cho�cie�bu�ska�8-10.�Wstęp�wolny!

il�lo,�ma�CHo�i sTU�den�Ci
sło�Wac�ka�szko�ła�Di�zaJ�nu�szkła
Wy�sta�wa�czyn�na�do 19�kwiet�nia�br.�|�Ga�le�ria�szkła
i Ce�ra�mi�ki��bWa�Wro�cław,�pl.�ko�ściusz�ki 9/10

kaTaRZYna�kaRPoWiCZ�W�DRoDze
Wystawa�malarstwa�czynna�do�26�kwietnia�br.�|�Galeria
Platon,�ul.�krupnicza�13

Znad�dUnaJU,�WełTaWY�i�WisłY
meDaLieRzy�i�icH�Dzieła.�Xii�eDycJa�
Wy�sta�wa�czyn�na�do 27�kwiet�nia�br.�|�mu�zeum�miej�skie
Wro�cła�wia�– Pa�łac�kró�lew�ski,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 35

maTeUsZ�dWoRski
WizeRunki�rysunek,�rzeźba
Wystawa�czynna�do�27�kwietnia�br.�|�muzeum�Powozów
Galowice,�ul.�leśna�5

PioTR�bla�moW�ski
Wystawa�czynna�do�28�kwietnia�br.�|�muzeum�Współczesne
Wrocław,�poziom�V,�pl.�strzegomski�2a

ŚlĄ�ska�sZko�ła�Pla�ka�TU
pla�ka�ty�te�atral�ne�Ta�de�usza�i pio�tra�i Gra�bow�skich
Wy�sta�wa�czyn�na�do 30�kwiet�nia�|�Ck�Zamek.�Wstęp�wol�ny!

GoTYk�Polski
pro�jek�tanci�ubio�ru�– mal�do�ror,�olu�hi,�pau�li�na�pli�zga
i syl�wia�Ro�cha�la�pre�zen�tu�ją�swo�je�pro�jek�ty.
Wystawa�czynna�do�30�kwietnia�br.�|�Galeria�dizajn�–�bWa
Wrocław,�ul.�Świdnicka�2-4

Pię�CiU�mUsZ�kie�Te�RÓW
eu�ge�niusz�min�ciel�|�Lech�Twar�dow�ski�|�ma�riusz�mi�ko�-
ła�jek�|�krzysz�tof�skar�bek�|�prze�my�sław�Tysz�kie�wicz
Wystawa�czynna�do��3�maja�br.�|�Galeria�miejska
ul.�kiełbaśnicza�28,�pon-pt�10.00-18.00,�sb�12.00-16.00

W�kRę�GU�oPe�RY
Wy�sta�wa z oka�zji 220.� rocz�ni�cy� pre�mie�ry� ope�ry� cud
mnie�ma�ny,�czy�li�kra�ko�wia�cy�i Gó�ra�le.
Wystawa�czynna�do�5�maja�br.�|�mu�zeum�Poczty
i�Telekomunikacji,�ul.�kra�siń�skie�go 1

kaźŃ�PRo�Fe�so�RÓW�lWoW�skiCH
WzGó�Rza�Wu�Lec�kie 1941
Wystawa�czynna�11�ma�ja br.�|�mu�zeum�Zie�mi�kłodz�kiej,
ul.��łu�ka�sie�wi�cza 4,�kłodzko

do�mY�sRebR�ne�Jak�na�mio�TY
Wystawa�czynna�do�19�maja�br.�|�muzeum�Współczesne
Wrocław,�poziom�iii�i�iV,�pl.�strzegomski�2a

Jože�Plečnik�szkice
Wystawa�czynna�do 15�czerwca�br.
muzeum�architektury,�ul.�bernardyńska�5

dReWniane�kleJnoTY
naj�cen�niej�szym�z wy�sta�wio�nych�obiek�tów�jest�pio�nek�Le�-
onar�da�Dan�ne�ra�przed�sta�wia�ją�cy�por�tret�ro�dzi�ców�ser�wiu�-
sza�sul�pi�cju�sza�Gal�by,�ce�sa�rza�rzym�skie�go�(68-69�r.�n.e).
Wystawa�czynna�do�28�września�br.�|�skarbiec�muzeum
narodowego�we�Wrocławiu,�pl.�Powstańców�Warszawy�5

ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
CZYnne�PoniedZiałki
czy�Ta�nie.�ópe�Ra�pÁni�ca.
ka�Ba�ReT�TRa�Gicz�ny
reż.�Jan�Hus�sa�kow�ski
G.�19:00�|Teatr�Polski,�scena�na
Świebodzkim.�Wstęp�wolny!

15�iV��2014�WToRek

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
ŚWiaToWid�klasYCZnie
ire�ne�usz�kuś�– orga�ny
G.�18:30|odT�Światowid.�bilet:�8�zł
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
dZiadY�reż.�michał�zadara
G.�17:00�|�Teatr�Polski,�scena�im.
Jerzego�Grzegorzewskiego
si�no�bRo�dY
G.�18:00�|�sala�Czarna,�Teatr�PWsT
dUmY�moJe
W ra�mach�ob�cho�dów 200-le�-
cia�uro�dzin�Ta�ra�sa�szew�czen�ki
G.�18:00|Ck�agora.�Wstęp�wolny!
FRaGmenT
nieisTnieJąCeGo�śWiaTa
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
mU�ZeUm�na�Ro�do�We�We
WRo�Cła�WiU�– 65�laT
dZia�łal�no�ŚCi�Wy�kład�ku�-
stosz�mu�zeum,�mgr�Ja�dwi�gi
Ja�sień�skiej�-sa�du�ry
G.�17:00�|�dbP,�Rynek�58,�iiip
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
sam,�CZY�li�PRZY�Go�To�Wa�-
nie�do żY�Cia�W Ro�dZi�nie
G.�13:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

16�iV��2014 ŚRoDa

ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
PaRsiFal
Richard�Wagner�
G.�17:00�|�opera�Wrocławska

oże�nek�wg�mikołaja�Gogola
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
scena�Gadzickiego,�legnica
CesaRskie�CięCie.
PRÓbY�o�samobÓJsTWie
G.�21:00�|�iG,�sala�Teatru
laboratorium.�bilet:�20�zł
FFiiLLmmyy����»»����»»����»»
osCaRY�2014
najlepszy�reżyser:�aLFonso
cuaRón�dramat,�sci-fi,�usa,
Wielka�Brytania,�2013,�90�min
G.�18:00�|�kontury�kultury
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
Pisanki
Warsztaty� rękodzieła� prow.
aleksandra�niemiec
G.�16:00�|�kontury�kultury
WWyy��cciieecczz��kkii����»»����»»����»»
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
CZY�można�WYTResoWaĆ
dZikieGo�smoka?
animacja,�usa,�2010,�98�min
G.�11:00�|�kontury�kultury
CZeRWonY�kaPTURek
G. 12:30�|�duża�scena�– Te�atr
lal�ki�i ak�to�ra�w�Wał�brzychu
PoRanki�FilmoWe
po pro�jek�cji�zwią�za�ne�z fil�ma�-
mi�za�ba�wy�warsz�ta�to�we�
G.�12:30�|�Cs�WRo.�Wstęp�wolny!
naJ teatr�dla�naj�młod�szych
G. 16:00�|�mała�scena – Te�atr
lal�ki�i ak�to�ra�w�Wał�brzychu
sam,�CZY�li�PRZY�Go�To�Wa�-
nie�do żY�Cia�W Ro�dZi�nie
G.�17:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

14�iV�2014�ponieDziałek
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
konGH�&�GUanTanamo
PaRTY�PRoGRam�&�odRa
G.�20:00|klub�Firlej.�bilety:�30/20
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dZiadY�reż.�michał�zadara
G.�17:00�|�Teatr�Polski,�scena�im.
Jerzego�Grzegorzewskiego
si�no�bRo�dY
G.�18:00�|�sala�Czarna,�Teatr�PWsT
FRaGmenT
nieisTnieJąCeGo�śWiaTa
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
Ciało maniFesT
G.�20:00�|�Cia.�bilety:�12/18zł
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
beaUTiFUl�TUbe
Do�bry�i zły�dzi�kus�– co�zna�czy
„dzi�kość”�w kul�tu�rze�po�pu�lar�-
nej?�Wy�kład�a.Bu�by�-Braun�
G.�18:00�|�muzeum�Współczesne
Wrocław.�Wstęp�wolny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
sam,�CZY�li�PRZY�Go�To�Wa�-
nie�do żY�Cia�W Ro�dZi�nie
G.�13:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

17�iV��2014� czWaRTek

ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
dZiadY�reż.�michał�zadara
G.�17:00�|�Teatr�Polski,�scena�im.
Jerzego�Grzegorzewskiego
TRZY�RaZY�łÓżko
G.�18:00�|�scena�kameralna,
Wrocławski�Teatr�komedia
FRaGmenT
nieisTnieJąCeGo�śWiaTa
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
CYkl�CZWaRTkoWY
sło�nio�we� sza�leń�stwo� na sri

Lan�ce.�pre�lek�cja k. Ba�siń�skiego
G.�19:00�|�muzeum�Przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze.�Wstęp�wolny!

18�iV��2014� piĄTek
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
UTWÓR�o maT�Ce
i oJ�CZYź�nie�reż.�Jan�klata
G.�17:00�|�TP,�sc.�na�Świebodzkim
okno�na�PaRlamenT
reż.�Wojciech�pokora
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
edUkaCJa�RiTY
G.�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia

19�iV��2014� soBoTa
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
PioTR�beCZała�
nad�zwy�czaj�na�Ga�la�ope�ro�wa�
Gwiaz�dy�no�wo�jor�skiej�me�tro�-
po�li�tan�ope�ra�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska

20�iV��2014�nieDzieLa
WieLkanoc�

21�iV�2014 ponieDziałek
WieLkanocny

ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
kolaCJa�dla�GłUPCa
G.�17:00�i�20:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
WWyy��cciieecczz��kkii����»»����»»����»»
Ślęża�WielkanoCna
Wy�ciecz�ka�z cy�klu:�prze�wod�-
nik�cze�ka.�(pks)
G. 7:40�|Wy�jazd�z pl.�so�li�dar�no�-
ści.�Re�zer�wa�cja�tel. 661-701-176

WY�daW�niC�TWa�bi�blio�Fil�skie
na�Pa�Pie�RZe�CZeR�Pa�nYm
Wystawa�jest�świa�dec�twem�po�nad�cza�so�wo�ści�pa�pie�-
ru�czer�pa�ne�go.�zaprezentowane�zostaną�naj�star�sze,
tym�sa�mym�naj�bar�dziej�cen�ne�eksponaty.�są�to�rę�ko�-
pi�sy�da�to�wa�ne�na wiek XVii�-XiX.�ich�kar�ty�za�wie�ra�ją
fi�li�gra�ny� (po�pu�lar�nie� zna�ki� wod�ne),� uwi�docz�nio�ne
w ory�gi�na�łach�lub�fo�to�gra�fiach.
oko�przy�cią�ga�ją�książ�ki�wy�da�ne�przez�wy�daw�nic�twa
ar�ty�stycz�ne,�spe�cja�li�zu�ją�ce�się�w wy�da�wa�niu�ni�sko�na�-
kła�do�wych�po�zy�cji�bi�blio�fil�skich.�Wy�róż�nia�je�nie�tyl�ko
pa�pier,� na któ�rym� zo�sta�ły�wy�dru�ko�wa�ne,� ale� tak�że
pięk�ne� ar�ty�stycz�ne� opra�wy� (skó�ra,� je�dwab,� ża�kard),
czę�sto�ilu�stro�wa�ne�ory�gi�nal�ny�mi�szty�cha�mi,�cza�sa�mi
przy�bie�ra�ją�ce� ory�gi�nal�ne� for�my� (zwój,� har�mo�nij�ka).
kar�ty�nie�któ�rych�na�są�cza�ne�są�olej�ka�mi�za�pa�cho�wy�-
mi.�uni�ka�ty,�któ�re�sta�jąc�się�„dzie�łem�sztu�ki”�mo�gą�być
jed�no�cze�śnie�funk�cjo�nal�ną�ozdo�bą.
Wystawa�czynna�od�29�kwietnia�do�22�czerwca�br.
muzeum�Papiernictwa�w�dusznikach�Zdroju

nie�bie�ska�Fla�sZa
konkuRs�FoToGRaFiczny
muzeum�naRoDoWeGo�We�WRocłaWiu

sto�lat�te�mu,�w 1914�ro�ku,
po�wsta�ło�jed�no�z naj�słyn�-
niej�szych�dzieł�pol�skiej�fo�-
to�gra�fii� ar�ty�stycz�nej:
kom�po�zy�cja� nie�bie�ska
fla�sza,�któ�rej�au�to�rem�jest
Hen�ryk�mi�ko�lasch�(1872-

1931).�uni�ka�to�wą�od�bit�kę�tej�fo�to�gra�fii�au�tor�wy�ko�nał
w tech�ni�ce� trój�war�stwo�wej� „gu�my”,� czy�li� przy uży�ciu
świa�tło�czu�łych�związ�ków�dwu�chro�mia�nu�za�wie�szo�nych
w roz�two�rze�gu�my�arab�skiej.
HHeenn��rryykk��mmii��kkoo��llaasscchh od 1903�ro�ku�był�wio�dą�cą�po�sta�cią
w Lwow�skim�To�wa�rzy�stwie�Fo�to�gra�ficz�nym,�a od 1921
ro�ku�był� tak�że�wy�kła�dow�cą� fo�to�gra�fii�na po�li�tech�ni�ce
Lwow�skiej.�po ii woj�nie�świa�to�wej�znacz�ny�ze�spół�jego
fo�to�gra�fii,�w tym�nie�bie�ska�fla�sza,�zna�lazł�się�w zbio�rach
mu�zeum�na�ro�do�we�go�we�Wro�cła�wiu.
mu�zeum�pra�gnie�uczcić�te�go�ar�ty�stę,�przy oka�zji�wspo�-
mnia�nej� rocz�ni�cy,� po�przez� ogło�sze�nie� kon�kur�su
na współ�cze�sne�pra�ce�fo�to�gra�ficz�ne�in�spi�ro�wa�ne�te�go
ro�dza�ju�tra�dy�cją.�nie�ocze�ku�je�my�bez�po�śred�nie�go�na�-
śla�dow�nic�twa�hi�sto�rycz�ne�go�wzo�ru�nie�bie�skiej�fla�szy,
ale�prac�kre�atyw�nie�od�no�szą�cych�się�do zwią�za�nych
z tym�wzo�rem�ogól�nych�ar�ty�stycz�nych�za�gad�nień,�ta�-
kich�jak:�mo�tyw�mar�twej�na�tu�ry,�ce�lo�wość�sto�so�wa�nia
spe�cjal�nych�tech�nik�fo�to�gra�ficz�nych,�pro�blem�ży�wot�no�-
ści�tra�dy�cji�pik�to�rial�nej,�czy�też�in�nych�kwe�stii,�któ�re�au�-
to�rzy�uzna�ją�w tym�kon�tek�ście�za zna�czą�ce�dla�sie�bie.
eettaapp ii kkoonn��kkuurr��ssuu��ttrrwwaa��ddoo 3311��ssiieerrpp��nniiaa 22001144.. W tym�eta�-
pie�uczest�ni�cy�prze�sy�ła�ją�pro�po�zy�cje�prac�w for�mie�pli�-
ków�cy�fro�wych�na ad�res:�nie�bie�ska.fla�sza@gma�il.com
Regulamin�konkursu�dostępny�jest�na�www.mnwr.art.pl

asTRo�lo�Gia i sZTU�ka
Wy�sta�wa�skła�da�się�z ta�blic�o te�ma�ty�ce�astro�lo�gicz�nej�przed�-
sta�wia�ją�cych�rze�mio�sło�astro�lo�gicz�ne,�astro�lo�gicz�ne�uję�cie�ho�-
ro�sko�pu 360°,�szkło�dmu�cha�ne�z te�ma�ty�ką�We�nus�w zna�kach
zo�dia�ku,�po�kaz�ko�lek�cji�mo�dy�We�nus�w zna�kach�zo�dia�ku,�zdję�-
cia�o te�ma�ty�ce�astro�lo�gicz�nej�w uję�ciu�neo�kon�cep�tu�al�nym.�Wy�-
sta�wio�ne�i za�pre�zen�to�wa�ne�pra�ce�sta�no�wią�sze�ro�kie�spek�trum
po�dej�ścia�i środ�ków�wy�ra�zu,�od ob�ra�zów,�ry�sun�ków�i ar�ku�sze
gra�ficz�ne�przez�par�ty�tu�ry�i kon�cep�cje�mu�zycz�ne,�aż�po in�sta�la�-
cje�au�dio�wi�zu�al�ne,�wi�deo,�per�for�man�ce�oraz�hap�pe�ning.
aauu��ttoo��rrzzyy��pprraacc::��mar�tin�stej�skal�(cz),�mi�ro�slav�Švej�da�(cz),�mar�ti�-
na�Lukášková�(cz),�klára�se�ky�rová�(cz),�ale�xan�dra�Le�cho�vská
(cz),�ka�rel�Je�rie�(cz),�soňa er�ba�nová�(cz)
pod�czas�wer�ni�sa�żu�usły�szy�my�ścież�kę�mu�zycz�ną,�6-�mi�nu�to�wą
kom�po�zy�cję�bę�dą�ca�pró�bą�udźwię�ko�wie�nia�ho�ro�sko�pów�au�tor�-
stwa�Da�nea�Ru�dhy�ara�– fran�cu�skie�go�mu�zy�ka,�fi�lo�zo�fa�i astro�lo�-
ga.�pro�gram�uprzy�jem�ni�swo�ją�mu�zy�ką�pol�ski�ze�spół�Bu�jam�bi.
Wer�ni�saż 5�kwiet�nia,�godz. 17:00�(do�30.04)�|�Ck�Za�mek
pl.�Świętojański�1.�Wstęp�wol�ny!
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DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
22�iV��2014�WToRek
miĘDzynaRoD.�DzieŃ�ziemi

ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
Zamek
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny

23�iV��2014 ŚRoDa

kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
ŚWieCie�nasZ
z oka�zji� mię�dzy�na�ro�do�we�go
Dnia�zie�mi�w wy�ko�na�niu�wo�-
ka�li�stów�i tan�ce�rzy�z mDk
G.�12:00�|�mdk�Śródmieście
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
Zamek
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
niedoskonałe
G.�20:00�|�Cia.�bilety:�12/18z
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
baRWnY�ŚWiaT�oWadÓW
XXi wo�je�wódz�ki�kon�kurs�i wy�-
sta�wa� po�kon�kur�so�wa� o te�-
ma�ty�ce�eko�lo�gicz�nej�z cy�klu:
zie�mia�jest�jed�na – wer�ni�saż
G.�12:00�|�mdk�Śródmieście
FFiiLLmmyy����»»����»»����»»
TReninG�W�odin�TeaTReT
ki�no�Te�atral�ne.�Film�w ję�zy�ku
wło�skim�z an�g.�na�pi�sa�mi
G.�19:00�|�instytut�Grotowskiego,
sala�kinowa.�Wstęp�wolny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
CZeRWonY�kaPTURek,
kiCHaWka�i�GbURek
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek

mikRokosmos
Wro�cław�ski�Te�atr�pan�to�mi�my
G.�11:00�|�TP�scena�kameralna

24�iV��2014� czWaRTek

ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
kRÓl�RoGeR�
karol�szymanowski�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
sZosa�Wołokołamska
reż.�Barbara�Wysocka
(�z�angielskimi�napisami)
G.�19:00�|TP,�sc.�na�Świebodzkim
Zamek
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
dekaloG:�oPoWieŚCi
Plemienne
G.�19:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
kolaCJa�na�CZTeRY�RęCe
G.�20:00�|�scena�kameralna,
Wrocławski�Teatr�komedia
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
doRoTa�daWidoWiCZ
WonDeR�yeaRs
G.�18:00�|�Galeria�entropia
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
CYkl�CZWaRTkoWY
szafirowe� szaleństwo� na� sri
Lance.�pre�lek�cja�k.�Ba�siń�skiego
G.�19:00�|�muzeum�Przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze.�Wstęp�wolny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
CZeRWonY�kaPTURek,
kiCHaWka�i�GbURek
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
mikRokosmos
Wro�cław�ski�Te�atr�pan�to�mi�my
G.�11:00�|�TP�scena�kameralna

59.�oGÓl�no�Pol�ski�kon�kURs
Re�CY�Ta�ToR�ski�eLi�mi�na�cJe�Re�Jo�no�We
okR�ma�po�nad 60�lat,�choć�to�je�go 59.�edy�cja�(kon�kurs
zo�stał�za�wie�szo�ny�w cza�sie�sta�nu�wo�jen�ne�go).�To�naj�-
star�szy�i naj�waż�niej�szy�kon�kurs�te�go�ro�dza�ju�w pol�-
sce.� Je�go� lau�re�ata�mi� by�ło� wie�lu� zna�nych� ak�to�rów.
zwy�cięz�cy�eli�mi�na�cji�fi�na�ło�wych�są�zwol�nie�ni�z i eta�pu
eg�za�mi�nu�do aka�de�mii�Te�atral�nej�w War�sza�wie.
Jak�za�wsze�zma�ga�nia�od�bę�dą�się�w czte�rech�tur�nie�-
jach:�re�cy�ta�tor�skim,�po�ezji�śpie�wa�nej,�te�atru�jed�ne�go
ak�to�ra�i „wy�wie�dzio�ne�go�ze�sło�wa”.
26�kwiet�nia,�godz. 10:00-18:00�|�Wstęp�wolny!
Te�atr�mo�drze�jew�skiej,�sce�na�Ga�dzic�kie�go�w�legnicy

RÓWnoleżnik�ZeRo
iii�eDycJa��WRocłaWskieGo�FesTiWaLu
poDRóŻniczeGo�im.�oLGieRDa�BuDReWicza
kontynentem�przewodnim�tej�edycji�festiwalu�będzie
ameryka� południowa.� Festiwal� otworzy� elżbieta
Dzikowska.�Więcej�na:�rownoleznikzero.pl
3-5�kwiet�nia�|�me�dia�teka,�pl.�Te�atral�ny 5
oraz�bi�blio�teka�Tu�ry�stycz�na,�ul.�szew�ska 78

iRan�spoTkanie�muLTimeDiaLne
iran,�czy�li�daw�na per�sja
to�fa�scy�nu�ją�cy�kraj�z nie�-
sa�mo�wi�cie� go�ścin�ny�mi
miesz�kań�ca�mi� i prze�-
pięk�ny�mi� kra�jo�bra�za�mi.
nie�ste�ty� nam,� eu�ro�pej�-

czy�kom�ko�ja�rzy�się�on�zu�peł�nie�ina�czej,�ja�ko�wy�lę�gar�-
nia�bro�da�tych�ter�ro�ry�stów,�cał�ko�wi�cie�za�kry�tych�ko�biet
i ja�ko�kraj�trze�cie�go�świa�ta.�spotkanie�przygotował�To�-
masz�na�siół�kow�ski,�geo�graf,�me�te�oro�log�wWy�so�ko�gór�-
skim� ob�ser�wa�to�rium� me�te�oro�lo�gicz�nym� na Śnież�ce,
prze�wod�nik�su�dec�ki�oraz�pi�lot�wy�cie�czek.
10�kwietnia,�godz. 18:00�|�sa�la�wi�do�wi�sko�wa�klu�bu 4Rbl,
ul.�Pret�fi�cza 24.�Wstęp�wol�ny!

le�GniC�ki�Fe�sTi�Wal�sRe�bRo�2014
W tym�ro�ku�mi�ja 35�lat�le�gnic�-
kiej�przy�go�dy�ze�sre�brem.�
na�tu�ral�ną�kon�se�kwen�cją�roz�-
wo�ju�im�pre�zy�by�ło�prze�kształ-
ce�nie�jej�w Le�gnic�ki�Fe�sti�wal
sRe�BRo,�na któ�re�go�kul�mi�na�-
cję�ścią�ga�ją�ar�ty�ści,�kry�ty�cy,�ko�men�ta�to�rzy�i mi�ło�śni�cy�bi�żu�te�rii
z ca�łe�go�świa�ta.�Fe�sti�wal�sły�nie�z roz�ma�chu�or�ga�ni�za�cyj�ne�go
(po�nad 1000�eks�po�na�tów�na kil�ku�na�stu�wy�sta�wach�gru�po�wych
i in�dy�wi�du�al�nych)�oraz�wy�da�rzeń�to�wa�rzy�szą�cych�(pro�jek�cje�fil�-
mo�we,�se�sja�na�uko�wa,�hap�pe�nin�gi,�ak�cje�ar�ty�stycz�ne,�warsz�-
ta�ty�pla�stycz�ne,�po�ka�zy�mo�dy�i bi�żu�te�rii).
szcze�gó�ło�wy�pro�gram�na stro�nie�www.si�lver.le�gni�ca.pl.�
Festiwal�trwa�od�22�kwiet�nia�do 8�czerw�ca br.�|�Ga�le�ria�sztu�ki,
pl.�ka�te�dral�ny 1,�legnica.�Wstęp�wol�ny!

Ta�TU�aże�W bRo�Wa�RZe
choć�lu�dzie�zdo�bią�swo�je�cia�ła�tu�szem�już�od stu�le�ci,
sztu�ka�ta�tu�ażu�zo�sta�ła�do�ce�nio�na�przez�kul�tu�rę�ma�-
so�wą�sto�sun�ko�wo�nie�daw�no.�Wro�cła�wia�nie�bę�dą�mo�-
gli�spo�tkać�się�z nią�pod�czas�cropp�Tat�too�kon�went.
W pro�gra�mie� po�ka�zy� świa�to�wej� sła�wy� ta�tu�ato�rów,
kon�cer�ty� mu�zy�ki� nie�za�leż�nej,� wy�stę�py� ba�lan�su�ją�ce
na po�gra�ni�czu�po�ka�zów�mo�dy� i te�atral�nych�per�for�-
men�sów�oraz�wy�sta�wy�gra�ficz�ne.
26-27�kwiet�nia�|�browar�mieszczański,�ul.�Hubska�44-48
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2 kwietnia (środa), godz. 16.00
Akademia Wiedzy o Filmie
FILMOWE PERŁY MUZYCZNE
Czytelnia, II piętro

3 kwietnia (czwartek), godz. 17.30 
Dyskusyjny Klub Książki dla Rodziców
STOP CYBERPRZEMOCY!
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

8 kwietnia (wtorek), godz. 18.30 
DKK dla Dorosłych
BIOGRAFIA KSIĘŻNEJ DIANY
Czytelnia, II piętro

8 kwietnia (wtorek), godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
„CIEMNO, PRAWIE NOC” J. BATOR
Oddział Książki Mówionej, parter

9 kwietnia (środa), godz. 16.00
Z cyklu „Tradycje wielu kultur”
PRAWOSŁAWNA WIELKANOC
Spotkanie z o. Grzegorzem Cebulskim 
z cerkwi św.św. Cyryla i Metodego
Czytelnia, II piętro

10 kwietnia (czwartek), godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Niemowlaka
TU MAM BRZUSZEK
Biblioteka 7 Kontynentów Zapisy od 7 IV

10 kwietnia (czwartek), godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
HISTORIA PEWNEGO JAJKA
Biblioteka 7 Kontynentów Zapisy od 7 IV

11 kwietnia (piątek), godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Starszaka
TAŃCOWAŁY DWA MICHAŁY
Biblioteka 7 Kontynentów Zapisy od 7 IV

16 kwietnia (środa), godz. 16.00
Z cyklu „Sekrety malarzy”
PAUL GAUGUIN – wykład
Barbary Przerwy z Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu Czytelnia, II piętro

23 kwietnia (środa), godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Książki dla Seniorów
WYLĘKNIONY BLUŹNIERCA
Biblioteka Niemiecka, I piętro

26 kwietnia (sobota), godz. 14.00 
Spotkanie integracyjne z cyklu
PODRÓŻE Z MYSZKĄ NORKĄ
Biblioteka 7 Kontynentów Zapisy od 7 IV

10-13 kwietnia  w holu na parterze Bi-
blioteki, od czwartku do piątku 
w godz. 10.00 – 18.00, w niedzielę 
od 10.00 do 16.00. Kiermasz książek
ponad dwudziestu dolnośląskich oJ-
cyn wydawniczych oraz spotkania au-
torskie i wycieczki tematyczne. 
Spotkania: 1100 IIVV z autorką krymina-
łów Martą Mizuro (17.00) i autorem
komiksu „1241” Juliuszem Woźnym
(16.00). 1111IIVV  z pisarzem Andrzejem
Ziemiańskim (17.00). 1122 IIVV z poet-
kami: Krystyną Zajko-Minkiewicz
(16.00) i Małgorzatą Cimek-Gutow-
ską (17.00). 1122IIVV  wydawnictwo Folta
zaprasza  (12.00) na wspomnienia o lu-
dziach nauki, którzy tworzyli przemysł
i o kulturze wrocławskiego środowiska
studenckiego z lat 50. i 60. XX wieku. 
1133IIVV  z dziennikarzem i regionalistą
Markiem Perzyńskim (11.00). 
Wycieczki: 1122 IIVV dla dzieci „Z prze-
wodnikiem pod rękę”, czyli z Krzysz-
tofem Głuchem i Justyną Rapacz,
autorami książek o Wrocławiu (10.00
i 12.00). 1122 IIVV  dla dorosłych  
z dziećmi rodzinny spacer szlakiem
staromiejskich legend, w towarzystwie
przewodnika miejskiego Marty Mi-
niewicz (11.00).

wwwwww..ddsswwssiilleessiiaannaa..bbllooggssppoott..ccoomm

KK LLUUBB   FFAANN TTAA SS TT YYCC ZZ NN YY
9 IV, godz. 18.00. W Bibliotece Niemiec-
kiej inauguracyjne spotkanie klubu dla mi-
łośników wszelkiej fantastyki i gier RPG.
Informacje – tel. 71 33-52-214.

TT YY DDZZ II EEŃŃ   
ZZ   JJAA NN EE MM   KKAA RR SS KK II MM
7-13 IV, American Corner
Na imprezę złożą się wykłady poświęcone
postaci Jana Karskiego oraz tematowi holo-
kaustu w literaturze amerykańskiej, które
wygłosi w języku angielskim stypendysta
Fundacji Fulbrighta Theodor Barton (7 IV,
godz. 12.00 i 17.00), a także m.in. wystawa,
prezentacja komiksu o J. Karskim i pokaz
Jlmu dokumentalnego. 
Informacje – tel. 71-33-52-215.

WW   HH II DDŻŻ AABBAACC HH   
PP RR ZZ EE ZZ   II RR AA NN
11 IV, godz. 18.00, American Corner
Dyskusyjny Klub Książki Podróżniczej
„Globtrotter” zaprasza na wyprawę do Iranu
razem z wrocławskimi podróżniczkami –
Emilią Nowaczyk i Teresą Słabińską.

DDAA NNUU TTAA
KKOOWWAALL SS KKAA
PPeejj zz aa żż
Galeria pod Plafonem
Malując krajobrazy
artystka operuje spe-
cyJcznym kadrem, ważna jest dla niej
forma i światło. Stara się maksymalnie eli-
minować detale, poszukując zastygłej 
w pejzażu tajemnicy.  Od 16 IV do 13 V.
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25�iV��2014� piĄTek
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
ReCiTal�FleToWY
ildiko�Juhasz�(flet)
anna�starzec�(fortepian)
G.�19:00�|�Filharmonia,�Wałbrzych
sZYsZak – kar�ko�no�ski
ze�spół�Fol�ko�wy
G.�19:00�|�muzeum�Przyrodnicze
w�Jeleniej�Górze.�bilet:�15�zł
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
PRomeTeUsZ
kamil�przyboś,�reżyser
G.�11:00�i�19:00�|�bF�impart
bilety:�35/30/25�zł
odY�se�Je 2014�– PRe�mie�Ra
reż.�agata�Duda-Gracz
G.�18:00�|�Teatr�PWsT
Romeo�i�JUlia�
sergiusz�prokofiew�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
sZosa�Wołokołamska
reż.�Barbara�Wysocka
G.�19:00�|TP,�sc.�na�Świebodzkim
sZaWeł
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
ul.�nowy�Świat�19,�legnica

mo�Ral�noŚĆ�Pa�ni�dUl�skie�J2
reż.�Dariusz�Taraszkiewicz
G.�19:00�|�Teatr�arka
PołaWiaCZe�PaPieRU.
dom�beRnaRdY�alba
Wro�cław�ski�Te�atr�pan�to�mi�my
G.�19:00�|�TP�scena�kameralna
dekaloG:�oPoWieŚCi
Plemienne
G.�19:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
kolaCJa�na�CZTeRY�RęCe
G.�20:00�|�scena�kameralna,
Wrocławski�Teatr�komedia
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
bRasiliTis�i�UToPia
adam�mar�ty�niak – wer�ni�saż
G.�18:30�|�Ck�agora
FFiiLLmmyy����»»����»»����»»
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
WaRsZTaTY�mURali�(3)
prowadząca:�katarzyna�kulpa
G.�17:00�|�kontury�kultury
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
doRoŚli�nam�CZYTaJĄ,�mY
ReCYTUJemY prze�gląd�wier�-
szy,�wy�stę�pu�ją�przed�szko�la�ki

WaRsZTaTY�GiTaRoWe
Z�lesZkiem�CiCHoŃskim

Je�den�z naj�wy�bit�niej�szych
pol�skich�gi�ta�rzy�stów,�pe�-
da�gog�z wie�lo�let�nim�do�-
świad�cze�niem.
po�pro�wa�dzi� warsz�ta�ty
gi�ta�ro�we,� w ra�mach
przy�go�to�wań� do naj�-
więk�szej� gi�ta�ro�wej� im�-
pre�zy� w pol�sce� – 12.

Gi�ta�ro�we�go�Re�kor�du�Gu�in�nes�sa,�któ�rej�jest�po�my�sło�-
daw�cą.�W trak�cie�za�jęć�bę�dzie�moż�na pod okiem�mi�-
strza�na�uczyć�się�chwy�tów�do utwo�ru�Hey�Joe,�któ�ry
już 1�ma�ja�ty�sią�ce�gi�ta�rzy�stów�z ca�łe�go�świa�ta�za�gra�-
ją�na wro�cław�skim�Ryn�ku,�po�dej�mu�jąc�pró�bę�po�bi�cia
Re�kor�du�Gu�in�nes�sa�z 2012r.
3�kwietnia,�godz.�18:00|empik,�ul.�Świdnicka�40.�Wstęp�wolny!

dUo�Po�eTi�Co
Li�Rycz�ne�BRzmie�nie�sTRun
Dag�ma�ra� ma�zur� i Ja�cek� pie�-
cho�ta� – stu�den�ci� aka�de�mii
mu�zycz�nej� we� Wro�cła�wiu
w kla�sie�gi�ta�ry�dr�Wal�de�ma�ra
Gro�mo�la�ka.� Wy�ko�ny�wa�ne
przez� nich� utwo�ry� łą�czy� lek�-
kość� i po�etyc�kość.� pod�czas
kon�cer�tu�wy�ko�na�ją:�Wal�ce�po�etyc�kie�en�ri�que�Gran�do�sa,�Val�-
se�ana�ze�su�ity�akwa�re�lo�wej�ser�gio�as�sa�da�oraz�so�na�tę�ero�ica
op. 150�mau�ro�Giul�lia�nie�go.�kon�cert�w ra�mach�cy�klu�po�dró�że
po stru�nach�im.�mar�ka�Dłu�go�sza
27�kwietnia,�godz. 17:00�|�sta�ra�Gieł�da,�pl.�sol�ny 16.�bilety:�20/10�zł
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RaJ�–�pRzyJacieLe�ŚpieWaJĄ�JackoWi
kaczmaRskiemu
W kwiet�niu�te�go�ro�ku�mi�ja 10.�rocz�ni�ca�śmier�ci�Jac�ka
kacz�mar�skie�go.� Twór�czość� naj�więk�sze�go� pol�skie�go
bar�da�przy�po�mną�jego�mu�zycz�ni�przy�ja�cie�le�– mi�ro�-
sław�czy�ży�kie�wicz,�Ja�cek�Boń�czyk�oraz�Ha�drian�Fi�lip
Ta�bęc�ki.�za�pre�zen�tu�ją�spek�takl�mu�zycz�ny�RaJ�do tek�-
stów�Jac�ka�kacz�mar�skie�go�i zbi�gnie�wa�Her�ber�ta,�le�-
gen�dar�ny� pro�gram� pi�sa�ny� i wy�ko�ny�wa�ny� przez
Gin�trow�skie�go,�kacz�mar�skie�go�i ła�piń�skie�go�w 1980
ro�ku,�opo�wieść�o kon�tak�cie�czło�wie�ka�z Bo�giem.�kon�-
cert�wzbo�ga�co�ny�bę�dzie�o wi�zu�ali�za�cje.
9�kwietnia,�godz.20:00�|�synagoga�Pod�białym�bocianem,
ul.�Włodkowica�7.�bilety:�60/45/35/25�zł

WRo�CłaW, 17�kwiet�nia,�godz.�19:00�|�Te�atr�mu�zycz�ny
Ca�pi�tol,�ul.�J.�Pił�sud�skie�go 17.�bi�le�ty: 100/120/140/160 zł

i dzie�ci�z klas i – iii
G.�10:00�|�mdk�Śródmieście
CZeRWonY�kaPTURek,
kiCHaWka�i�GbURek
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

26�iV��2014� soBoTa
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
odY�se�Je 2014 – PRe�mie�Ra
reż.�agata�Duda-Gracz
G.�18:00�|�Teatr�PWsT
kobieTa�beZ�Cienia�
Richard�strauss�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
PRomeTeUsZ
kamil�przyboś,�reżyser
G.�19:00|bF�impart.�bilety:�35-25�zł
sZosa�Wołokołamska
reż.�Barbara�Wysocka
G.�19:00�|TP,�sc.�na�Świebodzkim
sZaWeł
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
ul.�nowy�Świat�19,�legnica
PołaWiaCZe�PaPieRU.
dom�beRnaRdY�alba
Wro�cław�ski�Te�atr�pan�to�mi�my
G.�19:00�|�TP�scena�kameralna
dekaloG:�Vo�la�Re�
– PRe�mie�Ra
G.�19:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
kolaCJa�na�CZTeRY�RęCe
G.�20:00�|�scena�kameralna,
Wrocławski�Teatr�komedia
WWyyssTTaaWWyy����»»����»»����»»
PeJZaż�Wer�ni�saż�wy�sta�wy
prac�z�warsz�ta�tów�pla�stycz�-
nych�dla�do�ro�słych
G.�17:00�|�kontury�kultury

FFiiLLmmyy����»»����»»����»»
ZłoTe�GlobY
Jack�ni�cHoL�son�naj�lep�szy�ak�-
tor,�naj�lep�szy�sce�na�riusz
od�na�leźć�sens�ży�cia�po eme�ry�-
tu�rze,� reż.� ale�xan�der� pay�ne.
ko�me�dio�dra�mat,�usa,�2002
G.�18:00�|�kontury�kultury
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
xiV oGÓl�no�Pol�skie�WaR-
sZ�Ta�TY�ilU�ZJo�ni�sTYCZ�ne
Trzy�czę�ści:�prze�glą�du�kon�kur�-
so�we�go,�se�mi�na�riów�i ta�jem�-
ni�czej�no�cy�ma�Gii
G.�10:00�|�mdk�Śródmieście
oGÓlnoPolski�konkURs
ReCYTaToRski
eLiminacJe�ReJonoWe
G.�10:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
scena�Gadzickiego,�legnica
WWyy��cciieecczz��kkii����»»����»»����»»
PaRk�kRa�Jo�bRa�Z.�CHeł�mY
mY�Śli�bÓRZ�i oko�li�Ce
Wy�ciecz�ka:�prze�wod�nik�cze�ka
G. 7:00�|Wy�jazd�z pl.�so�li�dar�no�-
ści.�Re�zer�wa�cja�tel. 661-701-176
Z�PRZeWodnikiem:
Lwó�wek� Ślą�ski� – pa�łac� Bru�-
nów�– pa�łac�pła�ko�wi�ce�– ska�-
ły�pa�nień�skie�– Jo�lan�tą�Fu�ryk
Zapisy�tel.�609-941-775
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
Wielka�kRadZież
nie�Z�TeJ�Ziemi...
animacja,�usa,�2010,�95min
G.�11:00�|�kontury�kultury
WaRsZTaTY�TaneCZne:
HiP�-HoP�dla�dzie�ci�i mło�dzie�-
ży,�pro�wadzi�pa�weł�ko�kosz�ka
G.�15:00�|�kontury�kultury

kRUk�TRasa�konceRToWa
Hard�rockowa�grupa�założona�w�2001�r.�przez�piotra
Brzychcego�(gitara)�i�krzysztofa�Walczyka�(klawisze).
Wspólne�upodobanie�muzyków�do�twórczości�takich
grup�jak�Deep�purple,�Led�zeppelin,�Black�sabbath�czy
też�uriah�Heep�sprawiły,�że�charakter�kruka�formował
się�w�klasyczno-rockowych�ramach.
4�kwietnia,�godz.�19:00|km�łykend,�Podwale�37.�bilety:�25/20

HabakUk
Do�sko�na�le� zna�ny�mi�ło�śni�kom
mu�zy�ki�reg�gae�ze�spół�Ha�ba�kuk
wy�stą�pi�z kon�cer�tem�de�dy�ko�-
wa�nym�Jac�ko�wi�kacz�mar�skie�-
mu.� Go�ściem� spe�cjal�nym
kon�cer�tu�bę�dzie�li�der�ze�spo�łu�T.
Lo�ve�– mu�niek�stasz�czyk.

Ha�ba�kuk�przez�wszyst�kie�la�ta�swo�jej�dzia�łal�no�ści�za�grał�pra�-
wie 1000�kon�cer�tów,�w�tym�zarówno�duże�trasy�klubowe,�jak�i
festiwale.�naj�więk�szym�osią�gnię�ciem�był�fakt,�ze�ja�ko�pierw�szy
ze�spół�z eu�ro�py�Wschod�niej�za�grał�na naj�więk�szym�fe�sti�wa�lu
na świe�cie�– w 2007�r.�wy�stą�pił�na an�giel�skim�Gla�ston�bu�ry.
zespół�chętnie�wy�stę�pu�je�na kon�cer�tach�wol�no�ścio�wych.
11�kwietnia,�godz.20.00�|�km�łykend,�Podwale�37/38.�bilety:�30/25�zł
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ad�Re�soW�nik�CJG
aka�de�mia�mu�zycz�na,�pl.�Ja�na�paw�ła ii,�nr 2
aka�de�mia�mu�zycz�na,�sa�la�kon�cer�to�wa,�ul.�ze�lwe�ro�wi�cza 7�
BWa�Wro�cław�– Ga�le�rie�sztu�ki�Współ�cze�snej:
BWa�Galeria��awan�gar�da,�ul.�Wi�ta�stwo�sza 32
BWa�Galeria�Di�zajn,�ul.�Świd�nic�ka 2-4
BWa�Galeria�szkła�i ce�ra�mi�ki,�pl.�ko�ściusz�ki 9/10
BWa�stu�dio,�ul.�Ru�ska 46a/13, ii p.
cen�trum�ini�cja�tyw�ar�ty�stycz�nych,�ul.�Tę�czo�wa 79/81�(cia)�
cen�trum�kul�tu�ry�ago�ra,�ul.�serb�ska 5a
cen�trum�kul�tu�ry�za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1�
cen�trum�sztu�ki�im�part,�ul.�ma�zo�wiec�ka�17
cen�trum�sztu�ki�WRo,�ul.�Wi�dok 7
Dol�no�ślą�ska�Bi�blio�te�ka�pu�blicz�na�im.�T.�mi�kul�skie�go,�Ry�nek 58�
Filharmonia�sudecka,�ul.�Juliusza�słowackiego�4,�Wałbrzych
Fil�har�mo�nia�Wro�cław�ska,�ul�pił�sud�skie�go 19
Ga�le�ria�sztu�ki�art�trakt,�ul.�ofiar�oświę�cim�skich 1/1
Ga�le�ria�zpaF�za sza�fą,�ul.�św.�mar�ci�na 4
Ha�la�stu�le�cia,�ul.�Wy�sta�wo�wa 1
Hu�ma�ni�ta�rium,�ul.�sta�bło�wic�ka 147
in�sty�tut�Gro�tow�skie�go,�stu�dio�na Gro�bli,�ul.�na Gro�bli 30/32�
ka�mie�nicz�ka�mał�go�sia,�ul.�od�rzań�ska 39/40
klub�eter,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wlk. 19
klub�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56
klub�For�ma�ty,�ul.�sam�bor�ska 3-5
klub�mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�Gen.�T.�ko�ściusz�ki 10
klub�mu�zycz�ny�ły�kend,�pod�wa�le 37/38
klub�puz�zle,�Ry�nek�– przej�ście�Gan�car�skie 2
klub�Tu�ry�sty�pTTk,�Ry�nek�-Ra�tusz 11/12, iV p.
klub 4�Re�gio�nal�nej�Ba�zy�Lo�gi�stycz�nej,�ul.�pret�fi�cza 24�
kon�tu�ry�kul�tu�ry,�ul.�k.�Ja�giel�loń�czy�ka 10a
miejska�Biblioteka�publiczna,�Filia�57,�ul.�szewska�78
mu�zeum�na�ro�do�we,�pl.�po�wstań�ców�War�sza�wy 5�
mu�zeum�pocz�ty�i Te�le�ko�mu�ni�ka�cji,�ul.�kra�siń�skie�go 1�
muzeum�przyrodnicze,�ul.�cieplicka�11�a,�Jelenia�Góra
mu�zeum�Współ�cze�sne�Wro�cław,�pl.�strze�gom�ski 2a�
na�lan�da�księ�gar�nio�ka�wiar�nia,�pl.�ko�ściusz�ki 12
oDT�Światowid,�ul.�sempołowskiej�54a�
ope�ra�Wro�cław�ska,�ul.�Świd�nic�ka 35
sa�lo�nik�Trzech�muz,�ul.�za�wal�na 7�(wejście�od po�dwó�rza)�
sce�na�pWsT,�ul.�Bra�ni�bor�ska 59
stara�Giełda,�plac�solny�16
sy�na�go�ga�pod Bia�łym�Bo�cia�nem,�ul.�Włod�ko�wi�ca 7
Te�atr�ko�me�dia,�pl�Te�atral�ny 4
Teatr�Lalki�i�aktora�w�Wałbrzychu,�ul.�Buczka�16,�Wałbrzych
Teatr�muzyczny�ca�pi�tol,�ul.�pił�sud�skie�go 67
Te�atr�La�bo�ra�to�rium�in�sty�tu�tu�Gro�tow�skie�go,�Ry�nek�-Ra�tusz 27
Te�atr�pieśń�ko�zła,�pur�ky�nie�go 1
sceny�Te�atru�pol�skiego:�sce�na�im.�J.�Grze�go�rzew�skie�go,�ul.�G.
za�pol�l�skiej 3;�sce�na�na Świe�bodz�kim,�pl.�or�ląt�Lwow�skich 20c;
sce�na�ka�me�ral�na,�ul.�Świd�nic�ka 28
Wro�cław�ski�Te�atr�La�lek,�pl�Te�atral�ny 4
Wro�cław�ski�Te�atr�Współ�cze�sny,�ul.�Rzeź�ni�cza 12
za�kład�na�ro�do�wy�im.�osso�liń�skich,�au�la�ul.�szew�ska 37
Wpis�do ka�len�da�rium�jest�bez�płat�ny
in�for�ma�cje�kul�tu�ral�ne�pro�si�my�przy�sy�łać�do 20-go�każ�de�go
mie�siąca�na ad�res:�re�dak�cja@cojestgrane.pl
or�ga�ni�za�to�rzy�za�strze�ga�ja�so�bie�moż�li�wość�zmia�ny�po�da�nych
w co�JesT�GRane�ter�mi�nów�lub�od�wo�ła�nia�im�pre�zy.

kRZYWiRYJek
G.�15:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

27�iV��2014� nieDzieLa
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
dUo�PoeTiCo
Liryczne�brzmienie�strun
G.�17:00�|�stara�Giełda,
pl.�solny�16.�bilety:�20/10�zł
ReCiTal�kabaReToWY
pro�mo�cja� al�bu�mu� pt.� my�śli�-
wiec�ka.�Wy�sta�pią:�ar�tur�an�drus
Woj�ciech�stec�– for�te�pian
łu�kasz�po�praw�ski�– sak�so�fon
łu�kasz�Bo�ro�wiec�ki�– kon�tra�-
bas,�pa�weł�Żej�mo�– per�ku�sja
G.�18:00�|�Filharmonia,�Wałbrzych
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
CaRmen�Georges�Bizet�
G.�17:00�|�opera�Wrocławska
Zamek
G.�18:00�|�Teatr�Współczesny
WalenTina
THe�LasT�Human�DoG
G.�18:00�|�Teatr�Współczesny
dekaloG:�Vo�la�Re�
G.�18:00�|�Teatr�dramatyczny,
Wałbrzych
dRoGa�Śliska�od�TRaW.
Jak�To�DiaBeł�WsiĄ�siĘ
pRzeszeDł
G.�19:00�|�Teatr�modrzejewskiej,
scena�Gadzickiego,�legnica

ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
dZieŃ�bUłGaRski
BułGaRskie� maRTeniczki,
HoRo�i�BaLcan�FoLk
G.�15:00�|�odT�Światowid
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
FeRdYnand�WsPaniałY
G. 12:30�|�duża scena�– Te�atr
lal�ki�i ak�to�ra�w�Wał�brzychu
PoRanki�FilmoWe
po pro�jek�cji�zwią�za�ne�z fil�ma�-
mi�za�ba�wy�warsz�ta�to�we�
G.�12:30�|�Cs�WRo.�Wstęp�wolny!
słUCHaJ!
G.�13:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek
mikRokosmos
Wro�cław�ski�Te�atr�pan�to�mi�my
G.�16:00�|�TP�scena�kameralna
kRZY�Wi�RY�Jek�– PRe�mie�Ra
G.�17:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

28�iV�2014 ponieDziałek

ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
odY�se�Je 2014
reż.�agata�Duda-Gracz
G.�18:00�|�Teatr�PWsT
ZemsTa
G.�18:00�|�duża�scena,
Wrocławski�Teatr�komedia
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
WsZeCHniCa�TeaTRalna
Jak�daleko�od�Że�Rom�skie�Go?
G.�11:00�|�TP,�scena�kameralna

li�Cak/WoŚ�ko�QU�aR�TeT
To�masz�Li�cak�– sak�so�fon;�carl
Win�ther��– pia�no;�mar�tin�Buhl�–
bas;�Ra�dek�Woś�ko��– per�ku�sja.
ze�spół�za�ło�ży�ło�dwóch�pol�skich
mu�zy�ków,�stu�diu�ją�cych�imiesz�-
ka�ją�cych�w Da�nii�we�współ�pra�-
cy� z duń�ski�mi� mu�zy�ka�mi,
na po�cząt�ku 2013�r.�w ko�pen�-
ha�dze.�Do tej�po�ry�za�gra�li�już�po�nad 30�kon�cer�tów�za�rów�no�klu�-
bo�wych�jak�i w ra�mach�fe�sti�wa�li.�ze�spół�jest�lau�re�atem�Grand
prix 49.�Fe�sti�wa�lu�Jazz�nad od�rą�we�Wro�cła�wiu�-�2013.�mu�zy�ka
to�kom�po�zy�cje�li�de�rów�oraz�car�la�Win�the�ra,�któ�re�go�sil�na oso�bo�-
wość�i ogrom�ne�do�świad�cze�nie�kształ�tu�ją�doj�rza�łe�brzmie�nie
ze�spo�łu.�nad�rzęd�nym� ce�lem� ze�spo�łu� jest� two�rze�nie�mu�zy�ki
na naj�wyż�szym�świa�to�wym�po�zio�mie.
kon�cert�w ra�mach 50.�Fe�sti�wa�lu�Jazz�nad od�rą.
6�kwiet�nia,�godz.�19:00�|�mleczarnia,�ul.�Włodkowica
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kon� cen� tra� tor�kul� tu� ry�

błędne�beTleJem
TadeUsZa�kanToRa
spo�tka�nie�z mar�tą�ku�fel�po�-
świę�co�ne� jej�książ�ce�pro�wa�-
dze�nie�Da�riusz�ko�siń�ski
G.�19:00�|�iG,�sala�Teatru
laboratorium.�Wstęp�wolny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
29�iV��2014WToRek
miĘDzynaRoD.�DzieŃ�TaŃca
kkoonn��cceeRR��TTyy����»»����»»����»»
F.o.U.R.s.�ColleCTiVe
mi�chał�sa�la�mon�– pia�no,�piotr
schmidt�– trąb�ka,� sta�ni�sław
plew�niak�– sak�so�fo�ny,�Ja�kub
Dwo�rak�– kon�tra�bas,�szy�mon
ma�dej�– per�ku�sja
G.�20:00|mleczarnia.�bilety:25/20
ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
Pessoa�reż.�Brano�mazuch
G.�12:00�i�19:00�|�sala�Czarna,
Teatr�PWsT
kRÓlesTWo
reż.�Remigiusz�Brzyk
G.�18:00�|�duża�scena,�Teatr�PWsT
20.�naJŚmiesZnieJsZYCH
Piosenek�na�ŚWieCie
reż.�Jerzy�satanowski
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
Zamek
G.�19:00�|�Teatr�Współczesny
PUsTe�PokoJe�– PRemieRa
G.�20:00�|�Cia.�bilety:�12/18z

DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
kRZYWiRYJek
G.�10:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

30�iV��2014 ŚRoDa

ssppeekk��TTaa��kkLLee����»»����»»����»»
kRÓlesTWo
G.�18:00�|�duża�scena,�Teatr�PWsT
samson�i�dalila�
camille�saint-saëns�
G.�19:00�|�opera�Wrocławska
20.�naJŚmiesZnieJsZYCH
Piosenek�na�ŚWieCie
G.�19:00�|�TP,�scena�kameralna
koTlina
G.�19:15�|�Teatr�Współczesny
FFiiLLmmyy����»»����»»����»»
ksieżYC�i�CiemnoŚĆ
ki�no�Te�atral�ne:�za�pis�po�ka�zu
pra�cy�iben�na�gel�Ra�smus�sen
z od�in�Te�atret.�Film�w ję�zy�-
kach�an�giel�skim�i fran�cu�skim
G.�19:00�|�instytut�Grotowskiego,
sala�kinowa.�Wstęp�wolny!
ssppoo��TTkkaa��nniiaa����»»����»»����»»
PodRÓże�Po�ameRYCe�Pd.
opowiada�Bog�dan�szym�czyk,
Dr.� Re�gio�nu� Dys�try�bu�cji� we
Wro�cła�wiu,�pp s.a.
G. 14:00�|�mu�zeum�Pocz�ty�i Te�le�-
ko�mu�ni�ka�cji.�Wstęp�wol�ny!
DDLLaa DDzziiee��ccii »»����»»����»»
kRZYWiRYJek
G.�15:00�|�Wrocławski�Teatr�lalek�

25.�URo�dZi�nY
eU�Ro�PeJ�skieJ�aka�de�mii�Fil�mo�WeJ
eu�ro�pej�ska�aka�de�mia�Fil�mo�wa�ob�cho�dzi 25.�rocz�ni�cę
swo�je�go�po�wsta�nia.�in�sty�tu�cja�zaj�mu�ją�ca�się�pro�mo�-
cją�ki�na ze�sta�re�go�kon�ty�nen�tu�przy�zna�je�co�ro�ku�pre�-
sti�żo�we� eu�ro�pej�skie� na�gro�dy� Fil�mo�we.� Fil�my
kon�ku�ru�ją�ze�so�bą�w dzie�się�ciu�ka�te�go�riach,�z któ�rych
naj�waż�niej�sza,�to�Film�Ro�ku.
1�kwiet�nia 2014�ro�ku�(do�kład�nie�w 25.�lat�od za�ło�że�nia
eaF)�w ki�nie�no�we�Ho�ry�zon�ty�we�Wro�cła�wiu�od�bę�dzie
się�uro�czy�sta�pro�jek�cja�fil�mu�krót�ki�film�o za�bi�ja�niu
krzysz�to�fa�kie�ślow�skie�go,�lau�re�ata�pierw�szej�eu�ro�pej�-
skiej�na�gro�dy�Fil�mo�wej�dla�naj�lep�sze�go�fil�mu�w 1988
ro�ku.�Go�ść�mi� uro�czy�sto�ści� bę�dą�zbi�gniew�pre�isner,
sce�na�rzy�sta�i au�tor�mu�zy�ki�do fil�mu�kie�ślow�skie�go,
oraz�ma�rion�Döring,�dy�rek�tor�ka�eu�ro�pej�skiej�aka�de�mii
Fil�mo�wej.� nie� za�brak�nie� wspo�mnień� o zmar�łym
w 1996�ro�ku�re�ży�se�rze.�pu�blicz�ność�obej�rzy�na�gra�nie
z ga�li� wrę�cza�nia� na�gród� w 1988,� pod�czas� któ�rej
krzysz�tof� kie�ślow�ski� wy�po�wie�dział� słyn�ne� sło�wa:
„mam�na�dzie�ję,�że�pol�ska�tak�że�na�le�ży�do eu�ro�py”.
11��kkwwiieett��nniiaa,, 1199:: 3300��–– krót�ki�film�o za�bi�ja�niu,�reż.�krzysz�-
tof�kie�ślow�ski,�polska 1987, 86',�eu�ro�pej�ska�na�gro�da
Fil�mo�wa�dla�naj�lep�sze�go�fil�mu�w 1988�r.�Bi�le�t: 11 zł
11��kkwwiieett��nniiaa,, 2200..3300��–– Wiel�kie�pięk�no,�reż.�pa�olo�sor�ren�-
ti�no,�Fran�cja,�Wło�chy 2013, 142',�eu�ro�pej�ska�na�gro�da
Fil�mo�wa�dla�naj�lep�sze�go�fil�mu�w 2013�r.�Bi�le�ty: 19/16 zł
22�� kkwwiieett��nniiaa,, 1199..3300�� –– nie�bo� nad Ber�li�nem� reż.� Wim
Wenders,�niem�cy,�Fran�cja 1987, 127',�na�gro�da�za re�ży�-
se�rię�w 1988�r.�Bi�le�t: 11 zł
33��kkwwiieett��nniiaa,, 1199..3300��–– ko�bie�ty�na skra�ju�za�ła�ma�nia�ner�-
wo�we�go�reż.�pe�dro�al�mo�dó�var,�Hisz�pa�nia 1988, 90',
na�gro�da�dla�mło�de�go�re�ży�se�ra�w 1988�r.�Bi�le�t: 11 zł

RYkaRda�PaRasol
koncert�ame�ry�kań�skiej�wo�ka�-
list�ki�pol�skie�go�po�cho�dze�nia,
pro�mu�ją�cy�jej�naj�now�szą�pły�-
tę�aga�inst� the�sun.�Ry�kar�da
pa�ra�sol�to�nie�pseu�do�nim,�ani
na�zwa�ze�spo�łu;�tak�na�praw�dę
na�zy�wa�się�ame�ry�kań�ska�wo�-
ka�list�ka,� cór�ka� szwedz�kiej
emi�grant�ki� i pol�skie�go� Ży�da
ocalałego� z� Holocaustu� (jej

imię�po�cho�dzi�od imie�nia�jej�oj�ca�– Ry�szar�da).�
usłyszymy�głos,�po�rów�ny�wa�ny�z ni�co�czy�pJ�Ha�rvey.
mu�zy�kę�pa�ni�pa�ra�sol�sko�ja�rzy�my�za�pew�ne�z nic�kiem
ca�ve'em,�Black�He�art�pro�ces�sion,�czy�na�wet�John�nym
ca�shem.�Jej�fol�ko�wy,�ale�mrocz�ny�son�gw�ri�ting�(na�zy�-
wa�ny�„folk�-no�ir”)�przy�pra�wia�o gę�sią�skór�kę,�śpie�wa
bo�wiem�o rze�czach,�o któ�rych�in�ni�wo�lą�za�po�mnieć...
Ry�kar�da�po�cho�dzi�z san�Fran�ci�sco,�stu�dio�wa�ła�śpiew
ope�ro�wy,�jed�nak�w 2003�ro�ku�za�ło�ży�ła�wła�sny�ze�spół,
z któ�rym�na�gra�ła�pierw�szą�ep�kę�„He�re�she�co�mes”.
11�kwietnia,�godz.�20:00�|�klub�muzyczny�stary�klasztor,
ul.�Purkyniego�1.�bilety:�35/40�zł

aRTUR�RoJek
Li�der,� kom�po�zy�tor,� au�tor� tek�-
stów,�wo�ka�li�sta,�pro�mo�tor.�Ty�-
leż� idol,� co� au�to�ry�tet� (a to
wbrew� po�zo�rom� nie� za�wsze
idzie�w pa�rze).�czło�wiek�z mo�-
no�po�lem�na suk�ces�– cze�go�się
nie�do�tknie,�za�wsze�mu�wy�cho�-
dzi.�Współ�twór�ca�i li�der�ze�spo�-
łu�my�slo�vitz,�z któ�rym�wy�dał 9
al�bu�mów,�a tak�że�za�ło�ży�ciel�i li�-
der� gru�py� Len�ny� Va�len�ti�no.

Współ�pra�co�wał�po�nad�to�z ka�ta�rzy�ną�no�sow�ską,�smo�li�kiem,
czy�pust�ka�mi.�
po�my�sło�daw�ca�i dy�rek�tor�ar�ty�stycz�ny�oFF�Fe�sti�wa�lu.�mi�mo
pra�cy� nad oFF� Fe�sti�wa�lem� zna�lazł� czas� na przy�go�to�wa�nie
pierw�sze�go�w peł�ni�so�lo�we�go�al�bu�mu.�pły�ta�uka�że�się�w kwiet�-
niu�bie�żą�ce�go�ro�ku.�no�wy�pro�jekt�ar�ty�sty�zo�sta�nie�za�pre�zen�to�-
wa�ny�po raz�pierw�szy�we�Wro�cła�wiu.
4�kwetnia,�godz.19:00�|�klub�eter,�ul.kazimierza�Wielkiego�19
bilety:�55/60/balkon�–�70�zł




