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KALENDARIUM MAJ 2015

fot. M. Grotowski

lutoSłAWSkI QuArtet – koncert
Kon cert w ra mach Fe sti wa lu Mu si ca Elec tro ni ca No va,
przy współ pra cy z pre sti żo wą pa ry -
ską in sty tu cją IRCaM – Cen tre Pom -
pi dou. Muzycy Quartetu wykonanają
utwór Phil lip pe'a Ma no ury ten sio.
16 maja, godz. 19:00 | Impart,
ul. Mazowiecka 17, Wrocław

ŚWIętuJMy 3 MAJA !
Hi sto rycz na da ta 3 ma ja ma dla po la ków szcze gól ne
zna cze nie. W związ ku z tą oko licz no ścią fun da cja stu -
dium Cul tu rae Ec c le siae za pra sza na wy kład pt. Za -
wie rzyć Pol skę Kró lo wej, któ ry wy gło si Cze sław
Rysz ka. od 2005 ro ku ja ko se na tor na le ży do Ko mi sji
Kul tu ry i Środ ków Prze ka zu, Ko mi sji Emi gra cji i Łącz -
no ści z Po la ka mi za Gra ni cą, Ko mi sji Śro do wi ska. au -
tor po nad 50 ksią żek i kil ku ty się cy
ar ty ku łów w pra sie kra jo wej i za gra -
nicz nej. Uczest ni cy wy da rze nia bę dą
mie li tak że oka zję wy słu chać kon cer -
tu Chó ru Dy sz kant zło żo ne go z soł ty -
sów Gmi ny Ką ty Wro cław skie.
3 ma ja, godz. 17: 00 | Au la Pa pie skie go Wy dzia łu teo lo gicz -
ne go, pl. ka te dral ny 1, ostrów tum ski, Wstęp wolny!

Mu SI cA elec tro nI cA no vA ELEK tRo -VI sIoN
6. MIę DZY Na Ro Do WY FE stI WaL MU ZY KI
ELEK tRo aKU stYCZ NEJ 15-23 ma ja 2015, Wro cław
te go rocz na edy cja fe sti wa lu bę dzie ob fi to wać w atrak cje na wie lu
po zio mach. W fe sti wa lo wym re per tu arze znaj dą się po zy cje
cie szą ce uszy i oczy, łą czą ce prze szłość z przy szło ścią, umiesz -
cza ją ce kla sycz ne wąt ki w no wych kon tek stach. Mu zy ka elek tro-
nicz na za brzmi w tra dy cyj nej sy tu acji kon cer to wej, ja ko skła do wa
in sta la cji mul ti me dial nych, a tak że na sce nie i na wiel kim ekra -
nie. Fu zja mu zy ki elek tro nicz nej i ki na bę dzie jed nym z głów nych
mo ty wów te go rocz nej edy cji wro cław skie go fe sti wa lu.
W pro gra mie zna la zły się dzie ła kom po zy to rów pol skich (m.in.
Fran cisz ka arasz kie wi cza, Woj cie cha bła żej czy ka, Jo an ny Woź ny)
i mię dzy na ro do wych (ale jan dra Viñao, Ma so na ba te sa, Phi lip -
pe’a Ma no ury’ego i in .), w tym wie le pol skich pre mier oraz pra wy -
ko nań. Na es tra dzie po ja wią się uzna ni so li ści i ze spo ły – w tym
Expe ri men tal stu dio des sWR z Fry bur ga bry zgo wij skie go, pa ry ski
IRCaM, or kie stra sym fo nicz na NFM, Chór NFM czy Lu to sław ski
Qu ar tet. Gdy do da my do te go bo ga ty pro gram warsz ta tów, spo -
tkań i pro jek cji, je ste śmy prze ko na ni, że w ma ju Wro cław sta nie
się are ną praw dzi wie elek tro -wi zjo ner skie go spek ta klu.

cyrulIk SeWIlSkI oPE Ra Ko MICZ Na
Cy ru lik se wil ski z je go wło ską me lo dyj no ścią, tem pe ra -
men tem, mło dzień czą we rwą i nie od par tym hu mo rem
to jed no z naj wspa nial szych ar cy dzieł ope ry ko micz nej.
Po wo dze nie swe za wdzię cza za rów no świet ne mu li -
bret tu, jak też mu zy ce Ros si nie go, w któ rej trud no na -
wet wy szu kać naj lep sze frag men ty, gdyż każ da stro na
par ty tu ry jest praw dzi wym klej no tem kom po zy tor skie -
go mi strzo stwa i mu zycz ne go dow ci pu.
20 maja, godz. 19:00, | opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

1 v 2015 PIątEK

koncerty  »  »  »
GItAroWeGy rekorD
GuInneSSA A.D. 2015!
zapisy od 10:00

ołAWSkA MAJÓWkA
s.I.N., MEsaJaH, FIsZ EMaDE,
tWoRZYWo, LUXtoRPEDa

tHAnkS JIMI feStIvAl
2015 - koncert GWIAZD
NIGEL KENNEDY, NaZaREtH, IRa

olGA SZoMAńSkA – tAcIe

PrIboJSZkI MAtyAS 
blueS bAnD - WęGry

Henry DAvID"S Gun

Seven kInGS
the Family of Gipsy Kings

SPektAkle  »  »  »
PIeŚnI leArA

Z rącZkI Do rącZkI

WycIecZkI  »  »  »
kSIąŻ-ŚWIDnIcA
-WIerZbnA

oPole - StolIcA PolSkIeJ
PIoSenkI

2 v 2015 sobota

koncerty  »  »  »
3-MAJÓWkA 
Emir Kusturica & No smoking
orchestra, Pidżama Porno, Coma,
Illusion, Luxtorpeda, bokka, Fisz
Emade tworzywo, Mela Koteluk,
Domowe Melodie

Iv ZąbkoWIckA GAlA
DAnce I DISco Polo

PolSko MoJA
Gra i śpiewa Mokosza

SPektAkle  »  »  »
coPPélIA

obyWAtel k

PIeŚnI leArA

kolAcJA DlA GłuPcA

WyStAWy  »  »  »
900 lAt ŻÓrAWIny

SPotkAnIA  »  »  »
Moto Serce -
MotocyklIŚcI DZIecIoM

DolnoŚląSkA
GIełDA fonoGrAfIcZnA
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TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
1159-1164 Wie czo ry lisz tow skie

AlekSIeJ orłoWIeckI – for te PIAn
W pro gra mie utwo ry: Wolfganga amadeusza Mo zar ta,
Ferenca Lisz ta i Claude’a De bus sy`ego.
sło wo o mu zy ce – Ju liusz ada mow ski.
14 ma ja, godz. 18:00 – trzeb ni ca
sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1 
15 ma ja, godz. 13:00 – obor ni ki Ślą skie
sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
(166. kon cert dla mło dzie ży „Jak słu chać Mu zy ki?”)
15 ma ja, godz. 18:30 – obor ni ki Ślą skie
sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
16 ma ja, godz. 18:00 – brzeg
Za mek Pia stów Ślą skich pl. Zam ko wy 1
18 ma ja, godz. 12:30 – Wro cław
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. t. Ko ściusz ki 10
(167. kon cert dla mło dzie ży „Jak słu chać Mu zy ki?”)
18 ma ja, godz. 18.00 – Wro cław
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. t. Ko ściusz ki 10

alek siej or ło wiec ki – wy -
bit ny pia ni sta, pe da gog,
kom po zy tor i dy ry gent.
Czło nek ho no ro wy tiFL.
ab sol went (1984 r.) i wy -
kła dow ca Kon ser wa to -
rium Pe ters burg skie go
(do 1996 r.). stu dia pia ni -
stycz ne od był pod kie run -

kiem Gri go ri ja so ko ło wa (któ re go na stęp nie zo stał
asy sten tem). Kom po zy cję stu dio wał u Ju ri ja Fa li ka,
a dy ry gen tu rę ope ro wą i sym fo nicz ne u Il ji Mus si na.
Lau re at mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych
(I na gro da na Kon kur sie im. J. Itur bie go w Wa len cji
w Hisz pa nii w 1990 r., II na gro da na Kon kur sie im. F.
Lisz ta w Utrech cie w Ho lan dii w 1989 r.). Pro wa dzi oży -
wio ną dzia łal ność ar ty stycz ną i pe da go gicz ną. Je go ob -
szer ny re per tu ar obej mu je utwo ry od okre su ba ro ku
do współ cze sno ści, naj chęt niej gra jed nak dzie ła Cho pi -
na, Lisz ta, Rach ma ni no wa i beetho ve na. Wy stę po wał
w wie lu kra jach Eu ro py, w Ro sji oraz wie lo krot nie w Pol -
sce (ok. 80 re ci ta li i kil ka kon cer tów sym fo nicz nych). Co -
raz czę ściej wy stę pu je też ja ko dy ry gent i ka me ra li sta.
Na za pro sze nie to wa rzy stwa im. F. Lisz ta pro wa dził 
po nad 20 ogól no pol skich kur sów pia ni stycz nych, był pro -
fe so rem wszyst kich (21) mię dzy na ro do wych mi strzow -
skich kur sów pia ni stycz nych oraz ju ro rem wszyst kich
kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz -
nych zor ga ni zo wa nych przez tiFL.
Je go do ro bek kom po zy tor ski obej mu je po nad 50 kom -
po zy cji: utwo ry for te pia no we, ka me ral ne , sym fo nicz ne.
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 brzeg, obor ni ki Ślą -
skie, Wro cław i Związ ku ar ty stów Wy ko naw ców st0aRt.

or kIe StrA le oPol DI nuM
GRa bRaHMsa I LaKsa
W pro gra mie ma jo we go kon cer tu NFM Le opol di num or kie stry
Ka me ral nej, bę dzie moż na po słu chać utwo rów Jo ha ne sa
brahm sa, Ro ber ta Fuch sa oraz szy mo na Lak sa, nie zwy kłe go
kom po zy to ra po cho dzą ce go z ro dzi ny pol skich Ży dów, któ ry
wię zio ny w obo zie w oświę ci miu unik nął śmier ci dzię ki pro wa -
dze niu obo zo wej or kie stry. W je go mu zy ce, choć bar dzo me lo -
dyj nej, sły chać tra gicz ne echo hi sto rii XX wie ku.
Pro wa dze nie kon cer tu: Hart mut Roh de, szef ar ty stycz ny NFM
Le opol di num or kie stry Ka me ral nej.
9 ma ja, go dz. 18:00 | fil har mo nia, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław

WycIecZkI  »  »  »
WZGÓrZA trZebnIckIe 
– trZebnIcA

PArk MuŻAkoWSkI

wzdłuż kanału odry,  Morskie
oko, ogród Japoński

WycIecZkA PIeSZA
osobowice – Las Rędziński  

MIęDZyGÓrZe

3 v 2015 NIEDZIELa

koncerty  »  »  »
3-MAJÓWkA 
Kult, Hey, Lao Che, Hap py sad, Łą ki
Łan, Na ta lia Przy bysz, Cur ly He -
ads, Xxa naxx, Pink Freud

ZIelonA HerbAtA

A. PonIeDZIelSkI lIve?

SPektAkle  »  »  »
kolAcJA DlA GłuPcA

obyWAtel k

PIeŚnI leArA

SPotkAnIA  »  »  »
ŚWIętuJMy 3 MAJA !

DlA DZIe cI »  »  »
cZytAnkI I WArSZtAty

le fIlo fAble

WycIecZkI  »  »  »
SkAnSen WSI oPolSkIeJ

WycIecZkA PIeSZA
Pęgów – Lubnów – Jary 
– oborniki Śląskie  

5 v 2015 WtoREK

SPektAkle  »  »  »
PoWer SHoW 
olGI koZIeroWSkIeJ 

JeZIoro łAbęDZIe

MAyDAy

MIStrZ I MAłGorZAtA

GAłGAn

fIlMy  »  »  »
PSycHoAnIMAlJA
Izabela Chamczyk, agnieszka
obszańska, Renata Iwaniec 

SPotkAnIA  »  »  »



MMAAJJ 22001155
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
66  VV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT JAZZ LAB ENSEMBLE 
Z BALL STATE UNIVERSITY (USA) **
99  VV,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KON CERT DYPLOMANTÓW
Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ KAMERALNĄ**
1133--1155  VV,,  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL
OTWARTY KURS MISTRZOWSKI
Z ZAKRESU MUZYKOTERAPII 
– MICHAEL J. SILVERMAN **
1166  VV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DYPLOMANTÓW Z AKA DE -
MIC KĄ OR KIE STRĄ SYM FO NICZ NĄ **
2244  VV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KON CERT Z UDZIA ŁEM OR KIE STRY 
RE PRE ZEN TA CYJ NEJ WOJSK LĄ DO WYCH
WE WRO CŁA WIU I AKA DE MIC KIEJ 
OR KIE STRY DĘ TEJ **
2255  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KON CERT DY PLO MO WY STU DEN TÓW
STU DIÓW II STOP NIA WY DZIA ŁU 
EDU KA CJI MU ZYCZ NEJ, CHÓ RA LI STY KI
I MU ZY KI KO ŚCIEL NEJ **
2288  VV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CY KLU OB LI CZA MU ZY KI EU RO PY **
2299  VV,,  ggooddzz..  2211..0000,,  PPaattiioo  AAMMKKLL  ddzziieeddzziinniieecc  bbuudd..  DD
KONCERT NA DZIEDZIŃCU **

**  WWssttęępp  zzaa bbeezz  ppłłaatt  nnyy  mmii  kkaarr  ttaa  mmii  wwssttęę  ppuu  
**  WWssttęępp  wwooll  nnyy

Sza now ni Pań stwo,
ser decz nie za pra szam do udzia łu w wy da rze niach 
ar ty stycz nych i na uko wych, któ re Aka de mia Mu zycz na
im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu pro po nu je w tym 
mie sią cu. Maj za po wia da się nie zwy kle cie ka wie.

Wśród wie lu wy da rzeń ar ty stycz nych, w szcze gól no ści 
pra gnę za re ko men do wać kon cer ty na szych go ści: 6 ma ja 
wy stą pi Jazz Lab En sem ble z Ball Sta te Uni ver si ty (USA), a 24 ma ja go ścić bę dzie my – już
po raz dru gi – Or kie strę Re pre zen ta cyj ną Wojsk Lą do wych we Wro cła wiu, któ ra wy stą pi 
ra zem z Aka de mic ką Or kie strą Dę tą. 

Spo śród po zo sta łych wy da rzeń ar ty stycz nych war to z pew no ścią za re ko men do wać: 
Kon cer ty Dy plo man tów – z Aka de mic ką Or kie strą Ka me ral ną (9 ma ja) oraz z Aka de mic ką
Or kie strą Sym fo nicz ną (19 ma ja); Kon cer ty Dy plo mo we stu den tów Wy dzia łu Edu ka cji 
Mu zycz nej, Chó ra li sty ki i Mu zy ki Ko ściel nej (20 i 25 ma ja); Kon cert Chó ral ny Vo ice 
Re vi si ted w ra mach Fe sti wa lu MUSICA ELECTRONICA NOVA (21 ma ja); Kon cer ty 
z cy klu For te pian + (25 ma ja) oraz Ob li cza Mu zy ki Eu ro py (28 ma ja). Pod ko niec mie sią ca 
za pra szam na tra dy cyj ny kon cert Stu dia Kom po zy cji Kom pu te ro wej – 29 ma ja, w pa tio 
no wej czę ści na sze go kam pu su od bę dzie się kon cert pre zen tu ją cy kom po zy cje kom pu te ro we
i elek tro aku stycz ne stu den tów na szej Uczel ni. Wśród wy da rzeń ar ty stycz no -na uko wych 
war to wy mie nić Otwar ty Kurs Mi strzow ski z za kre su  mu zy ko te ra pii (13-15 ma ja), któ ry 
po pro wa dzi pe da gog Uni wer sy te tu Min ne so ta Mi cha el J. Si lver man.

W tym mie sią cu na sza Uczel nia dwu krot nie otwo rzy swo je po dwo je dla wszyst kich, któ rzy
chcie li by ją po znać. 9 ma ja, ja ko be ne H cjen ci jed ne go z pro gra mów unij nych, pra gnie my 
za pro sić Pań stwa na Dzień Otwar ty Fun du szy Eu ro pej skich – prze wi dzia no m. in. spa cer
po Aka de mii oraz te ma tycz ne wy sta wy. Na to miast 16 i 17 ma ja Wy dział In stru men tal ny 
or ga ni zu je Dni Otwar te dla kan dy da tów na stu dia. 

Pra gnę przy po mnieć, że trwa ją za pi sy na dwa kur sy, któ re tra dy cyj nie od bę dą się 
w lip cu – VII Let nia Aka de mia Mu zycz na oraz XXXVIII Mię dzy na ro do wy Mi strzow ski Kurs
Pia ni stycz ny w Dusz ni kach -Zdro ju. 

Ser decz nie za chę cam do ko rzy sta nia z bo ga tej ofer ty Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la 
Li piń skie go we Wro cła wiu. Wie rzę, że udział w każ dym z wy da rzeń do star czy Pań stwu 
wie lu nie za po mnia nych wra żeń.

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi,
Kry stian Kiełb

Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
** Wi zy ta jest H nan so wa na ze środ ków Mia sta Wro cła wia w ra mach

pro gra mu Vi si ting Pro fes sors, fun du szu Scien tiae Wra ti sla ven ses

255_AKADEMIA  23.04.2015  14:02  Strona 1
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GItAroWy rekorD GuInneSSA
tHAnkS JIMI feStIvAl 2015
1 Ma Ja PER Go La, UL. WY sta Wo Wa 1
godz. 10:00 | Po czą tek re je stra cji uczest ni ków, kon cer -
ty gwiazd gi ta ry, warsz ta ty i pró by wspól ne go gra nia
godz. 15:45 | Ko niec re je stra cji uczest ni ków, ge ne ral -
na pró ba wspól ne go wy ko na nia Hey Joe
godz. 16:00 | oFICJaLNa PRÓba usta no wie nia no we -
go GItaRoWEGo REKoRDU GUINNEssa a.D. 2015!
godz. 16:15 | ogło sze nie oFICJaLNEGo WYNIKU
godz. 17:00 | Ha la stu le cia, Wro cław, ul. Wy sta wo wa 1
KoNCERt GWIaZD: NIGEL KENNEDY Hen drix Pro ject
IRa, NaZaREtH (dla Re kor dzi stów ULGoWE bILEtY)
godz. 21:00 | Per go la. Wstęp wol ny!
tHE FaMILY oF GIPsY KINGs. 
godz. 22:15 | Per go la. Wstęp wol ny!
Po kaz WRoCŁaWsKIEJ FoNtaNNY MULtIMEDIaLNEJ
godz. 23:00 | sta ry Klasz to r, ul. Pur ky nie go 1
GItaRoWE JaM sEssIoN z udzia łem gwiazd fe sti wa -
lu. Wstęp wol ny!
GItaRoWY REKoRD GUINNEssa i tradycyjne Hey Joe
Ji mie go Hen dri xa w tym roku za brzmi na Per go li, kul -
to wym miej scu Wro cła wia. Je śli znów uda się po bić Re -
kord, bę dzie to ozna cza ło, że 1 ma ja przed słyn ną Ha lą
stu le cia po ja wi się nie mniej niż 7 344 gi ta rzy stów.
Jeśli chcesz przyłączyć się do bicia Rekordu to przyjdź
na Pergolę koniecznie z gitarą. Jeśli możesz, wydrukuj
i wypełnił wcześniej kartę zgłoszeniową (na stronie
www.heyjoe.pl). Miej ze sobą dowód osobisty,
legitymację szkolną lub inny dokument. Udział w biciu
Rekordu jest bEZPŁatNY!
1 ma ja, od godz. 10:00 | Per go la przy Ha li Stu le cia,
ul. Wy sta wo wa 1, Wro cław (www.hey joe.pl)

Henry DAvID’S Gun 
Hen ry Da vid, to pseu do nim
ar ty stycz ny Waw rzyń ca Dą -
brow skie go (Noc ny supersam,
Fro zen La kes, Let ters From si -
len ce), któ ry wraz z to wa rzy -
szą cy mi mu mu zy ka mi po wo łał do ży cia twór z po gra ni cza
ga tun ków sin ger -son gw ri ter, in die -folk oraz folk -rock.
Re la cje mię dzy ci szą a dźwię ka mi two rzą w Hen ry Da vid’s Gun
na brzmia łą emo cja mi war stwę roz ci na ną cha rak te ry stycz -
nym mę skim wo ka lem. Na gry wa ne w po miesz cze niach drew -
nia ne go wiej skie go do mu kom po zy cje nie ob fi tu ją w stric te
roc ko we, agre syw ne za gra nia, to wa rzy szą im na to miast spe -
cy ficz ny puls oraz uto pio ne w głę bo kich po gło sach, nie mal że
ba śnio we brzmie nia przy wo dzą ce na myśl twór czość ta kich
ar ty stów jak choć by Fo re ign Fields, bon Iver czy na wet Nick
Ca ve. to utwo ry o brud nym, roz ta pia ją cym
się śnie gu, o prze mia nie i od ro dze niu, rześ -
kim, kry sta licz nie czy stym po wie trzu tra fia -
ją cym wprost do płuc.
1 maja, godz. 21:00 | collosseum Jazz caffe,
Piotra Skargi 18a, Wrocław. bilet 10 zł

sEVEN KINGs, tHE FaMILY oF GIPsY KINGs

ZnISZ cZe nIA I oD bu Do WA
Wro cłA WIA Po 1945

6 v 2015 ŚRoDa

koncerty  »  »  »
JAM SeSSIon
all that Jazz 

SPektAkle  »  »  »
WeSele fIGArA

MAyDAy

MIStrZ I MAłGorZAtA

GAłGAn

nIeDoSkonAłe

WyStAWy  »  »  »
1947 bArWy ruIn
Wer ni saż wy sta wy: War sza wa
i Pol ska w od bu do wie na zdję -
ciach Hen ry'ego N. Cob ba.

JAnuSZ HAlIckI
Ma try ce i Gra fi ki – fi ni saż

fIlMy  »  »  »
SZcZekAJącA WySPA 

SPotkAnIA  »  »  »
HerbertoWSkA WIZJA
Mocy PrAWDy

7 v 2015 CZWaRtEK

koncerty  »  »  »
trIo fortePIAnoWe

DySkuSyJny klub
MuZycZny

SPektAkle  »  »  »
cHoPIn

MAyDAy

MIStrZ I MAłGorZAtA

GAłGAn

boeInG boeInG

SPotkAnIA  »  »  »
unI Wer SAl ny cHA rAk -
ter re Qu IeM ro MA nA
MA cIe JeW SkIe Go
Wykł. dr a. adamskiej-osady

8 v 2015 PIątEK

koncerty  »  »  »
cISZA I PoWrÓt
orkiestra symfoniczna NFM

Hot SWInG
Memory of Django Reinhardt &
stephane Grappelli



Johannes Brahms w latach 1874-1881  wielokrotnie bywaù  i wystæpowaù we Wrocùawiu. Za swojà 

twórczoúã otrzymaù w roku 1879 tytuù doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocùawskiego. W dowód 

wdziæcznoúci skomponowaù dla Uniwersytetu Wrocùawskiego Uwerturæ Akademickà. 

Koncerty odbywaj¹ siê w miejscach w których koncertowa³ osobiœcie Johannes Brahms.  

II Miædzynarodowy  Festiwal we Wroc³awiuBrahms
Inauguracja w Auli Leopoldina - 16.05.2015 godz.19:00

 

REPERTUAR: MAJ 2015

16.05.2015 (sobota) godz.19:00  AULA LEOPOLDINA

19.05.2015 (wtorek) godz.19:00 
KATEDRA ŒW. MARII MAGDALENY

23.05.2015 (sobota) godz.19:00  ORATORIUM MARIANUM 

 
Koncert inauguracyjny 
Wykonawcy: Midori Ahmed mezzosopran (Japonia) , Leo Garda 
tenor/kontratenor (Opera La Scala w Mediolanie) , Marta Dachowska 
altówka ( Niemcy), Orkiestra Kameralna Camerata-Wroc³aw, 
Jan Pogány dyrygent,
W programie: pieœni J.Brahmsa i R.Straussa, M.Bruch - Kol Nidrei op 47, 
F. Mendelssohn Bartholdy - Symfonia nr 10, J.Sibelius - Romanze op 42, 
A. Dvorzak - Serenada op.22 Larghetto,
J.Brahms - Tañce wêgierskie

 we Wroc³awiu 
Wykonawcy: Leo Garda tenor (Opera La Scala w Mediolanie), 
Andrzej Tulik skrzypce,
Orkiestra Smyczkowa Amati-Ensemble München, Jan Pogány dyrygent,
Chór Medici Cantantes, Magdalena Lipska dyrygent chóru.
W programie: A.Vivaldi -"Pory Roku"- Wiosna, 
A.Vivaldi - Symfonia C - dur, J.Brahms - Romanze op 51 nr 1, 
E. Grieg - Suita "Z czasów Holberga" op 40 Aria andante religioso,
A.Stradella -Aria koœcielna, E.Elgar - Serenada op 20
i utwory chóralne J.Brahmsa oraz innych kompozytorów.  

Wykonawcy: Miharu Tada  fortepian (Japonia),  Mateusz Marut skrzypce, 
Hideko Tada  fortepian (Assoc.Prof.Mukogawa Women's University),
Midori Ahmed mezzosopran, Piotr £ukaszczyk fortepian
W programie: J.Brahms - Fantazje op.116 
S.Rachmaninow - Sonata nr 2      
J.Brahms - Sonata na skrzypce i fortepian nr 3 op 108,  
M.Ravel -"Tzigane", 
A. Bazzini - La ronde des Lutins (Taniec Karze³ków), 
oraz pieœni i utwory fortepianowe J.Brahmsa 

Bilety: normalny 70 z³., ulgowy 50 z³. 
do nabycia w salonach EMPiK 
oraz na stronie internetowej www.eventim.pl

Wiêcej informacji: www.brahms-festival.com

Miharu Tada  fortepian 

Andrzej Tulik skrzypce

Jan Pogány dyrygent, Dyrektor Generalny Festiwalu
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3-MAJÓWkA 2015
2 maja, godz.15:00 | Pergola - Hala stulecia
EMIR KUstURICa & No sMoKING oRCHEstRa,
PIDŻaMa PoRNo, CoMa, ILLUsIoN, LUXtoRPEDa,
boKKa, FIsZ EMaDE tWoRZYWo, MELa KotELUK,
DoMoWE MELoDIE
3 maja, godz.15:00 | Pergola - Hala stulecia
KULt, HEY, Lao CHE, HaPPYsaD, ŁąKI ŁaN, NataLIa
PRZYbYsZ, CURLY HEaDs, XXaNaXX, PINK FREUD
KoNCERtY bILEtoWaNE: (dla Rekordzistów ULGoWE)
PIDŻaMa PoRNo, KULt, ILLUsIoN, HEY, Lao CHE ,
CoMa, HaPPYsaD, LUXtoRPEDa oraz CURLY HEaDs
2 maja i 3 maja | Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

ASyM Me try fe StI vAl 2015
Naj waż niej sza mu zycz na ma jów ka w Pol sce! Miej sce, w któ -
rym są two rzo ne tren dy. Miej sce, w któ rym gra ni ce mu zycz -
nych ga tun ków są prze kra cza ne, miej sce spo tkań kul tur,
po staw i osób kreu ją cych współ cze sną kul tu rę.
W tym ro ku asym me try od bę dzie się na dwóch sce nach. obok
sce ny głów nej w Klu bie Fir lej, gdzie zo ba czyć bę dzie moż na ta -
kich wy ko naw ców jak: 1 ma ja – Chri stian Fen nesz, mu zyk,
kom po zy tor i im pro wi za tor z au strii,
2 maja Zeni Geva - azjatycki duet prog - hardcorowy
3 maja - the ocean, ber liń ski ko lek tyw za ło żo ny przez gi ta rzy -
stę Ro bi na stap sa. W cza sie Fe sti valu ze spół za gra ma te riał
z in stru men tal nej wer sji ich ostat niej pły ty, Pe la gial, a także 
King Du de, Rus sian Circ les czy ana al Na th rakh.
W Mle czar ni przez dwa dnia trwać będą kon cer ty son gw rit ter -
skie, zapre zen tują się tam mło dzi i cie ka wi pol scy wy ko naw cy.
1-3 ma ja | Sce na głów na – klub fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56,
Sce na son gw rit ter ska – Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca 5

ołAWSkA MAJÓWkA
W Mia stecz ku za gra ją ze spo ły, któ re swo ją po nad ga -
tun ko wą mu zy ką omi ja ją ar ty stycz ne szu flad ki i za -
pew nia ją so bie czo ło we miej sca na pol skiej sce nie
ar ty stycz nej. 16.00 – s.I.N. 17.30 – MEsaJaH 19.00 – FIsZ
EMaDE tWoRZYWo 21.00 – LUXtoRPEDa.
1 maja, godz. 16:00 | ośrodek Współpracy europejskiej
odra, Młyńska 3, oława

eMIr kuSturIcA
& tHE No sMoKING
oRCHEstRa 
Praw dzi wy fe no men
w mu zycz nym nur cie an -
ty glo ba li stycz nym, ist -
nie ją cy w ode rwa niu
od do gma tów show biz -
ne su. Świa to wej sła wy
re ży ser i mu zyk, twór ca

kul to wych fil mów Czas Cy ga nów, ari zo na Dre am, Un -
der gro und, Czar ny kot, bia ły kot wy stą pi pod czas fe -
sti wa lu roc ko we go 3-Ma jów ka 2015.
2 maja od godz. 15:00  | Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

lIMboSkI Solo
oNE MaN MaDNEss
Zi mę spę dził w In diach,
ucząc się gry na si ta rze
i kla sycz ne go śpie wu ky al
oraz pi sząc, dźwię ko we
fe lie to ny z po dró ży (lim -
bo ski.pl) Wró cił jed nak

do kra ju i za brał się już do pra cy nad no wy mi pio sen ka -
mi. Jak sam twier dzi: Mu zy ka ma ty sią ce twa rzy – za -
tra cam się cza sem w ja kimś ga tun ku, by po tem od bić
się od dna i za uro czyć się in nym. ale z bie giem lat mu -
szę stwier dzić, że i tak naj pięk niej szy jest rock'n'roll!
17 maja, godz. 19:00 | Mleczarnia, Włodkowica 5, Wrocław

DAWID konIeckI 
AnetA SZlAcHetA
Werni saż wy sta wy zdjęć z afry -
ki – Fre aki aFRYKI

DlA DZIe cI »  »  »
MIkrokoSMoS

o Złotą nutkę"
XXII Dzie cię cy Kon kurs Wo kal ny

DAncInG Queen

9 v 2015 sobota

koncert  »  »  »
roMAntyZM nA SMycZkI
orkiestra Leopoldinum 

bASIvA StęPnIAk-WIlk
Muzyczna bombonierka

HArounDA DeMbele,
boubA SyllA, tIrIbA
Fre aki afry ki – Dni Kul tu ry
afry kań skiej

SPektAkle  »  »  »
cyGAnerIA

MAyDAy

MIStrZ I MAłGorZAtA

nIeWIDZIAlny cHłoPIec

InAnnA - kobIetA I boGInI
PREMIERa

SZoA SHoW

PrZyJAcIÓłkI Z WenuS

WyStAWy  »  »  »
MA tyl DA leM Pel -cHA rę ZA
MoJa aMERYKa - fotografia

WIArA 
I WIernI teGo ŚWIAtA
Pięć lat organizacji konkursu.
Wybrane prace fotograficzne
G. 18:00 | Ga le ria bi blio te ki, Pie -
ka ry Ślą skie, ul. kal wa ryj ska 65D
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DAncInG Queen
PREMIERa
ośro dek Dzia łań twór czych
Świa to wid za pra sza na spek -
takl mu zycz ny z udzia łem wy -
bra nych w ra mach ca stin gu
dzie ci w wie ku 6-12 lat.
twór cy wi do wi ska – Mo ni ka Wi -
śniow ska -ba sel i to masz Kęcz -
kow ski, po sta wi li na spraw-

dzo ne, ryt micz ne i me lo dyj ne prze bo je szwedz kiej gru py abba,
a miej sce ak cji osa dzi li w szko le ar ty stycz nej. to tu taj bo ha te ro -
wie przed sta wie nia od kry wać bę dą swo je ta len ty i tak jak mło -
dzi wy ko naw cy spek ta klu prze ży wać wiel ką
ar ty stycz ną przy go dę w pra cy ze spo ło wej
pod czas by cia na sce nie oraz na wią zy wać no -
we przy jaź nie. 
8 ma ja, godz. 20: 00 | te atr ca pi tol – Ma ła Sce na,
ul. Pił sud skie go 72, Wro cław. bi let 15 zł

toMASZ StAńko
NEW YoRK QUaRtEt 
to masz stan ko – trum pet;
Da vid Vi rel les – pia no; ben
stre et – bass; Ge rald Cle -
aver – drums. oprócz no -
wych kom po zy cji usły szy my

utwo ry z pły ty Wi sła wa, któ ry po wstał z in spi ra cji po -
ezją Wi sła wy szym bor skiej i dla uczcze nia jej pa mię ci.
11 maja, godz. 19:00 | bf Im part przy ul. Ma zo wiec kiej 17

WArSZAWSkI lutoSłAWSkI
Pro jekt, w któ rym Mag da Na var re te i Piotr ste czek od -
kry wa ją za po mnia ną i owia ną ta jem ni cą twór czość
kom po zy to ra. Ukry ty pod pseu do ni mem Der wid pi sał
w la tach 50. i 60. prze pięk ne pio sen ki śpie wa ne przez
sła wę Przy byl ską, Mie czy sła wa Fog ga czy Ire nę san -
tor. Wi do wi sko, pod czas, któ re go ar ty ści wspól nie
z pu blicz no ścią łą czyć bę dą kla sy kę z no wo cze snością.
24 ma ja, godz. 20:00 | Sta ry klasz tor, ul. Pur ky nie go 1

SelAH Sue
GWIaZDa soULU
bel gij ska ar tyst ka za śpie -
wa pio sen ki z no wej pły ty
Rag ga muf fin. Pro po no wa -
na przez nią mie szan ka

naj lep szej ja ko ści so ulu, fun ku, reg gae, roc ka, hip -ho pu
i po pu za chwy ci ła sa me go Prin ce’a! ocza ro wa ny Ksią żę
za pro po no wał se lah sup por to wa nie go w an twer pii.
27 maja, godz. 20:00|eter, ul. kazimierza Wlk 19. bilet 130 zł

DnI otWArte PaństWoWEJ sZKoŁY
MUZYCZNEJ IM.RYsZaRDa bUKoWsKIEGo
Głów nym punk tem pro gra mu bę dzie Kon cert 13 ma ja,
pod czas któ re go za pre zen tu ją się ucznio wie i na uczy -
cie le wszyst kich sek cji i wy dzia łów.
Pod czas Dni otwar tych bę dzie
moż na uczest ni czyć w za ję ciach,
spo tkać się Na uczy cie la mi oraz za -
się gnąć in for ma cji na te mat szko ły. 
13 ma ja, godz. 19:00 | Au la PSM,
Pod wa le 68, Wro cław

rIDerS I GoŚcIe

SPektAkle  »  »  »
MIStrZ I MAłGorZAtA

kAWAler SrebrneJ rÓŻy

MAyDAy

nIeWIDZIAlny cHłoPIec

InAnnA - kobIetA I boGInI
PREMIERa

SZoA SHoW

kolAcJA nA cZtery ręce

WyStAWy  »  »  »
bernADetA noWAk
Wernisaż wystawy malarstwa

SPotkAnIA  »  »  »
frAnkIe conteSt
Zawody skateboardowe

WycIecZkI  »  »  »
łÓDŹ 9-10 maja

DlA DZIe cI »  »  »
o Złotą nutkę"
XXII Dzie cię cy Kon kurs Wo kal ny

MIkrokoSMoS

frAnIA PIorun
PREMIERa

WycIecZkI  »  »  »
W krAInIe kSIąŻąt

10 v 2015 NIEDZIELa

koncerty  »  »  »
oD J.S. bAcHA 
Do PAul’A MccArtney’A

SPektAkle  »  »  »
StrASZny DWÓr

MIStrZ I MAłGorZAtA

PoDrÓŻ ZIMoWA

boeInG boeInG

nut ferMent

StAnD’ Al MonDo 
SenZA ’l MonDo

SZoA SHoW

MAyDAy

nIeWIDZIAlny cHłoPIec

WycIecZkI  »  »  »

opo rów – Park Kle ciń ski
– Za mek to pacz

DlA DZIe cI »  »  »
cZytAnkI I WArSZtAty
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noWy I InnI
bo ha te ra mi spek ta klu są
ucznio wie, prze bo jo wa an ka,
nie śmia ła Go sia i cy nicz ny Ja -
nek. Jak wszy scy ich ró wie śni cy
ma ją swo je pro ble my, z któ ry -
mi pró bu ją się upo rać. Kry ją się
ze swo imi sła bo ścia mi, a śmie -
chem i krzy kiem za głu sza ją
swo je uczu cia. Po ja wie nie się

no we go ko le gi w kla sie spra wia, że na si bo ha te ro wie po ka zu ją
swo je praw dzi we „ja”. spek takl w przy stęp ny spo sób opo wia da
o po waż nych spra wach. bły sko tli we po czu cie hu mo ru, ży wio -
ło we pio sen ki, a przede wszyst kim umie jęt ne przed sta wie nie
pro ble mu nie peł no spraw no ści, nie to le ran cji i osa mot nie nia.
scenariusz stefan brzozowski. spektakl dla
uczniów sP i gimnazjów.
Konieczna rezerwacja miejsc:
www.dorotabrzozowska.pl 
12 maja, godz. 10:00 | teatr na ostrowie,
katedralna 4, Wrocław. Wstęp wolny!

JAŚ I MAłGoSIA
Pięk na i za ska ku ją ca sce no -
gra fia prze nie sie wi dzów
w świat ba śnio we go la su, któ -
ry kry je w so bie ta jem ni cę.
Mul ti me dial ne efek ty i gra
świa teł wpro wa dza ją cza ro -
dziej skie ele men ty, dzię ki cze -
mu chat ka z pier ni ka nie
bę dzie już ta ka jak daw niej.
Mu zy ka do peł nia kli mat hi sto -
rii i wy zwa la dresz czyk emo cji.

Wie le przy gód, wie le emo cji oraz do bre za koń cze nie to wła śnie
no wa hi sto ria o Ja siu i Mał go si. spektakl dla dzieci od lat 5.
Rezerwacja miejsc: www.wctd.wroclaw.pl
10 ma ja, godz. 17:00 | Wvro cław skie cen trum – twór czo ści Dziec ka
WctD, kuź ni cza 29a, Wro cław. bi let 18 zł

PrZeGląD noWeGo
teAtru DlA DZIecI 
3. edy cję tra dy cyj nie otwo rzy
pre mie ra pt. Noc bez księ ży ca
w re ży se rii Mać ka Pru sa ka.
Jest to spek takl dla naj młod -
szych opar ty na for mie: cho -
reo - i sce no gra fii. 
In te gral ną czę ścią Prze glą du

jest ple ne ro wy, ogól no do stęp ny i in ter dy scy pli nar ny oGRÓD
sZtUK, w ra mach któ re go każ de go dnia od by wa ją się bez płat -
ne au tor skie warsz ta ty z róż nych dzie dzin sztu ki.
Moc atrak cji dla Ma łych i Du żych: no wa tor skie spek ta kle z ca -
łej Pol ski i za gra ni cy; spo tka nia z ar ty sta mi; dys ku sje pa ne lo -
we i im pre zy ple ne ro we; in ter dy scy pli nar ny ogród sztuk, pe łen
bez płat nych warsz ta tów.
od 29 maja do 3 czerwca | Wrocławski teatr lalek, pl. teatralny 4

DZIeń otWArty W teAtrZe
Po spek ta klu Fra nia Pio run bę dzie moż na zaj rzeć
do pra cow ni, w któ rych po wsta ją lal ki, ko stiu my i ele -
men ty sce no gra fii i spo tkać się z ak to ra mi. Na pa miąt -
kę bę dzie moż na ku pić so bie m.in. lal ki te atral ne,
przy pin ki, pro gra my oraz pla ka ty. 
31 ma ja od godz. 12.30 | te atr lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu,
ul. bucz ka 16, Wał brzych 
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eDukAcJA rIty WZNoWIENIE
Po rocz nej prze rwie
do re per tu aru Wro cław -
skie go te atru Ko me dia
wra ca po zy cja nie zwy kle
lu bia na przez pu blicz -
ność – Edu ka cja Ri ty.
au tor Wil ly Rus sell opo -
wia da o spo tka niu Fran -
ka, uni wer sy tec kie go
pro fe so ra z Ri tą, am bit ną
fry zjer ką żąd ną wie dzy
i od mia ny swo je go ży cia.

Zna ko mi ta, ba wią ca i wzru sza ją ca sztu ka w reż. Woj -
cie cha Dą brow skie go, któ ra pró bu je od po wie dzieć
na py ta nie: czy w ży ciu war to za czy nać wszyst ko
od po cząt ku? W ro le głów ne wcie la ją się Mag da le -
na Mar gu le wicz i Woj ciech Dą brow ski.
Spek ta kle: 23 maja, godz. 20:00 i 24 ma ja, godz. 18:00
| Wro cław ski te atr ko me dia pl. te atral ny 4

r. buckMInSter fuller
HIstoRIa (i tajemnica)
WsZECHŚWIata
MoNoDRaM DaVIDa NoVaKa
R. buck min ster Ful ler – ame ry kań -
ski in ży nier, ar chi tekt, fi lo zof i wi zjo -
ner – po pro wa dzi nas przez swo je
ży cie i idee: od dzie cię ce go za chwy tu nad sta bil no ścią trój ką -
ta, przez spo tka nie z Ein ste inem aż po nie zwy kle no wa tor skie
pro jek ty ar chi tek to nicz ne.
buck min ster Ful ler, zwa ny zdrob nia le buc ky’m, był po sta cią
rów nie wie lo wy mia ro wą jak je go słyn ne ko pu ły geo de zyj ne,
przez co do dziś nie prze sta je fa scy no wać na ukow ców i ar ty -
stów. spek takl uka zu je naj cie kaw sze frag men ty z je go ży cia
i twór czo ści, spój nie łą cząc ze so bą ele men ty hu mo ry stycz ne,
wy kład na uko wy oraz roz wa ża nia fi lo zo ficz ne. 
Wcie la ją cy się w ty tu ło wą ro lę Da vid No vak jest wie lo krot nie na -
gra dza nym nar ra to rem, pi sa rzem i ak to rem. otrzy mał na gro dę
zwa ną osca ra mi świa ta opo wie ści: Circ le of Excel len ce award,
a po nad to no si ty tuł Ma ster sto ry tel ler (Mi strza Nar ra cji) w Di -
sney In sti tu te. No vak po tra fi za po mo cą za le d wie kil ku re kwi -
zy tów i pre zen ta cji mul ti me dial nej stwo rzyć po ry wa ją cy
mo no dram, któ ry wy ma ga od wi dzów za an ga żo wa nia za rów no
in te lek tu al ne go, jak i emo cjo nal ne go. Jest to w du żej mie rze za -
słu ga tak że świet ne go sce na riu sza na pi sa ne go przez ob sy pa -
ne go na gro da mi D. W. Ja cob sa, któ ry po sta no wił prze ło żyć
fa scy na cję buck min ste rem Ful le rem na ję zyk te atru.
spektakl w języku angielskim, z polskimi napisami
16, 17, 18 ma ja, godz. 19:00 | Wro cław skie cen trum – twór czo ści
Dziec ka WctD, kuź ni cza 29a, Wro cław. bi let 10 zł

PrZyJAcIÓłkI Z WenuS
try ska ją ca hu mo rem mu zycz na opo wieść o ko bie tach
i męż czy znach. Rzecz o uczu ciach, związ kach, kon flik -
tach, uka zu ją ca w spo sób za baw ny róż ni ce mię dzy
płcia mi. Dla ko biet spek takl jest li rycz ną hi sto rią, któ ra
umoż li wia ode rwa nie się od co dzien nych roz te rek
i zmar twień. Dla męż czyzn jest to oka zja do od by cia po -
dró ży w dziw ny i fa scy nu ją cy świat ko bie ce go umy słu.
Wspól na za ba wa, ka ba re to we sce ny, wszech obec ny hu -
mor, a tak że szla gie ry przy pra wio ne nut ką pi kan te rii.
8 i 29 maja, godz. 20:00 | centrum Inicjatyw Artystycznych,
ul. tęczowa 79/81. bi le ty: n 18 zł, u 12 zł

fo
t. 
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Ze MStA cZer Wo nycH bu cI kÓW 
MoNoDRaM Ja NU sZa sto LaR sKIE Go

Phi lip -Di mi tri Galás – dra -
ma turg, ak tor, ar ty sta cyr -
ko wy i pla styk – był twór cą
no wej for my sce nicz nej,
któ rą sam na zwał avant -
-Vau de vil le. Przy kła dem
tej for my jest mo no dram,
któ ry przy niósł au to ro wi
zna czą ce wy róż nie nia (m.
in. We ekly the atre award
i the Dra ma -Lo gue award).

Ze swo bo dą, dow ci pem i iro nią sto lar ski przez go dzi nę
opo wia da hi sto rię ar ty sty pra cu ją ce go w ame ry kań skim
show -biz ne sie, mu zy ka, któ ry kie dyś był sław ną dzie cię -
cą gwiaz dą, śpie wa ją cą sen sa cją po dróż nych scen. (...)
Prze szłość cią ży nad nim jak klą twa rzu co na przez dzie -
cię cą pio sen kę o czer wo nych bu ci kach. Jest to dra mat
mu zycz ny, choć nie po wstał do nie go ża den za pis nu to -
wy. W utwo rze mu zy ką jest sam ak tor, wy po wia da ny
przez nie go tekst i wy ko ny wa ne czyn no ści.
30 ma ja, godz. 19:00 | Sa la te atru la bo ra to rium,
rynek – Przejście Żelaźnicze. bi le ty: 15 zł

fo
t. 
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nIeDZIelny PorAnek 
fIlMoWo-WArSZtAtoWy

frAnIA PIorun

oDkryWcy SZtukI - 
warsztaty plast.-poznawcze

JAŚ I MAłGoSIA

11 v 2015 PoNIEDZIaŁEK

koncerty  »  »  »
toMASZ StAnko 
neW york QuArtet 

SPektAkle  »  »  »
ZeMStA

WyStAWy  »  »  »
20-lecIe WrocłAWSkIcH
SZkÓł fotoGrAfIcZnycH
AfA I PHo-boS Wernisaż

SPotkAnIA  »  »  »
WArSZtAty lIterAckIe

SeSJA oDDecHoWA

12 v 2015 WtoREK

SPektAkle  »  »  »
SAMSon I DAlIlA

HAnS, DorA I WIlk

ŻycIe MArIAnA. 
lIfe-SHoW

DlA DZIe cI »  »  »
noWy I InnI

PrZyGoDy MAłeGo M

13 v 2015 ŚRoDa

koncerty  »  »  »
toMASZ toMcZAk
QuIntet & JAM SeSSIon
all that Jazz 

SPektAkle  »  »  »
rIGoletto

HAnS, DorA I WIlk
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PIeŚnI leArA tE atR PIEŚń Ko ZŁa
Mi ni ma li stycz na sce no -
gra fia i re ży ser -nar ra tor
to pre lu dium do wi do wi -
ska, w któ rym naj waż -
niej szym ak to rem jest
mu zy ka. Każ da pieśń jest
punk tem wyj ścia do ko -
lej ne go dra ma tycz ne go

po ema tu. Mu zy ka sta je się rze czy wi stą po sta cią lub
zda rze niem, kreu je tak że re la cje mię dzy ludz kie. spek -
takl ten nie jest li ne ar ną opo wie ścią, lecz uka zu je świat
ener gii i ryt mów rzą dzą cych szek spi row skim dra ma -
tem. Ze spół skon cen tro wał się na wy bo rze klu czo wych
scen z Kró la Le ara, któ re po słu ży ły za in spi ra cję do snu -
cia hi sto rii za po mo cą słów, ge stów i mu zy ki.
Re ży se ria: Grze gorz bral Mu zy ka: Je an -Clau de acqu -
avi va, Ma ciej Ry chły.
1, 2 maja, godz. 20:00; 3 maja, godz. 18:00 | teatr Pieśń
kozła, Purkyniego 1, Wrocław

ŚWIADectWA WZlotu uPADku
WZlotu WZlotu WZlotu uPADku
I tAk DAleJ AntkA kocHAnkA 
PoŻEGNaNIE tUtUŁU
tekst: pil grim/Ma jew ski, re ży se ria: se ba stian Ma jew ski

Kim był, kim jest antek
Kochanek, po le głym bo -
ha te rem woj ny do mo wej
w Hisz pa nii czy je go sy -
nem? Miej ską le gen dą czy
po sta cią umyśl nie za po -
mnia ną? od po wiedź na te
py ta nia two rzo na jest

na oczach wi dzów przez świad ków, człon ków ro dzi ny,
są sia dów z uli cy i sa mo zwań czych li de rów opi nii.
28 ma ja, godz. 19:00 / Sce na ka me ral na; 29 ma ja,
godz. 20:00 | Sce na ka me ral na, te atr Dra ma tycz ny
im. J. Sza niaw skie go, Wał brzy ch

fot. F. Lupa

InAnnA – kobIetA I boGInI PREMIERa
Na KaNWIE MItU sUMERYJsKIEGo
In an na to su me ryj skie imię bo gi ni le piej zna nej ja ko Isz -
tar – me zo po tam ska bo gi ni woj ny i mi ło ści. Jed nak spek -
takl Re na ty Ja siń skiej nie jest wier nym prze nie sie niem
mi tu na sce nę, lecz ra czej je go współ cze sną in ter pre ta -
cją – luź ną opo wie ścią skła nia ją cą do za da wa nia py tań
o żeń ski pier wia stek bo sko ści tkwią cy w każ dej ko bie -
cie – i wte dy – przed ty sią ca mi lat, i obec nie.
Wcho dzą ca do świą ty ni ko bie ta w cią ży, uka zu ją ca się
wi dzo wi już w pierw szej sce nie, oka zu je się być mi -
tycz ną i mi stycz ną Pra -Mat ką, któ ra da ła po czą tek
wszyst kie mu, od któ rej roz po czę ły się dzie je Wszech -
świa ta. Lecz to nie tyl ko ona – ta, któ ra by ła pierw -
szą – jest Pra -Mat ką. Jest nią każ da ko bie ta wy da ją ca
na świat no we ży cie.
Premiera 8, 9 maja,  godz.19:00; Spektakle 15, 16 maja, godz.
19:00 | teatr Arka, ul. Mennicza 3

yuMIko yoSHIokA bo DY RE so NaN CE
WaRsZ ta tY tań Ca bU toH
18-25 LIP Ca 2015
te atr For my za pra sza na let nie
in ten syw ne warsz ta ty tań ca
bu toh bo dy Re so nan ce pro wa -
dzo ne pro wa dzo ne w ję zy ku
an giel skim przez Yumi ko Yoshio ka z Ja po nii.
Udział w warsz ta tach jest otwar ty dla wszyst kich osób za in te -
re so wa nych bu toh, tań cem oraz od kry wa niem cia ła i du szy.
Za ję cia bę dą od by wać się w Drzem li ko wi cach ko ło oła wy
(35 km od Wro cła wia), w wy mia rze 5 go dzin dzien nie. ostat nie -
go dnia 25 lip ca, bę dzie miał miej sce pu blicz ny po kaz.
Za kwa te ro wa nie w sta rym XIX wiecz nym mły nie.
Szcze gó ły i in for ma cje: pro ject.pft@gma il.com, tel. 508 14 21 02

ŻycIe MArIAnA. 
lIfe-SHoW

cyMeS

WyStAWy  »  »  »
Wro 2015 teSt exPoSure
otwar cie bien na le sztu ki Me -
diów WRo 2015, pro gram:

AnnA lAcHoWSkA
Wernisaż wystawy malarstwa

fIlMy  »  »  »
tAtuAŻe bAbcI 
Film dok. o lu do bój stwie or mian
w cza sie I Woj ny Światowej

fIlMy  »  »  »
loGo DAWnycH WIekÓW
Pre lek cja Piotra Ga lika o her -
bach na ma pach ze zbio ru Ga bi -
ne tu Kar to gra fii ossolineum 

14 v 2015 CZWaRtEK

koncerty  »  »  »
MuSIQue Pour leS
SouPerS Du roI Mu zy ka
na ko la cję dla kró la Lu dwi ka XV

SPektAkle  »  »  »
DZIADÓW cZęŚĆ III

oPoWIeŚcI HoffMAnnA

MAłe ZbroDnIe
MAłŻeńSkIe

MAyDAy 2

WyStAWy  »  »  »
kAlInAy bAńkA
#bańKa wyst. indywidualna

SPotkAnIA  »  »  »
MArIA eWA SySkA
Wieczór poetycko-muzyczny

15 v 2015 PIątEK

koncerty  »  »  »
AQuAPlAnInG

MIkroMuSIc

reD box

6. uroDZIny A’ProPoS
tRIbUtE to bob DYLaN

SPektAkle  »  »  »
DZIADÓW cZęŚĆ III

trAvIAtA

MAłe ZbroDnIe
MAłŻeńSkIe

MAyDAy 2

InAnnA - kobIetA I boGInI

GooD nIGHt coWboy

GłoSy blIŹnIAcZycH WIeŻ

SPotkAnIA  »  »  »
ZoMbIe WAlk Wrocław 2015

16 v 2015 sobota

koncerty  »  »  »
lutoSłAWSkI QuArtet

II MIęDZynAroDoWy
brAHMS feStIWAl 
We WrocłAWIu



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
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-03, www.pantomima.wroc.pl

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski
8 maja, godz. 10.00
9 i 23 maja, godz. 16.00
Teatr Polski – Du ża Sce na
ul. Ga brieli Zapolskiej 3

POŁAWIACZE PAPIERU 
i DOM BERNARDY ALBA
reż. Zbigniew Szymczyk
19 i 20 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Sce na na Świe bodz kim
pl. Or ląt Lwowskich 20c

SZATNIA
reż. Zbigniew Szymczyk
22 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Du ża Sce na
ul. Ga brieli Zapolskiej 3

255_PANTOMIMA  24.04.2015  11:46  Strona 1
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brÂncoveAnu 300 CIąG DaL sZY tRa DY CJI
Wy sta wa pre zen tu je nie zwy kłe zja wi sko ar ty stycz ne
okre śla ne ja ko sztu ki i ar chi tek tu ra epo ki brânco ve anu.
styl, na zy wa ny też cza sem wo ło skim lub ru muń skim
re ne san sem, bę dą cy syn te zą form bi zan tyj skich, ot to -
mań skich, póź no re ne san so wych i ba ro ko wych, roz wi -
nął się na prze ło mie XVII i XVIII stu le cia w Księ stwie
Wo ło skim (obec nie po łu dnio wa część Ru mu nii)
pod rzą da mi księ cia Con stan ti na brânco ve anu). Wy sta -
wa opo wia da o tym, jak ar chi tek tu ra sty lu brânco ve anu
sta ła się dla kil ku po ko leń mo de lem es te tycz nym ak -
cep to wa nym przez wszyst kie war stwy spo łecz ne
i o tym, jak dzię ki fu zji sty lów zo sta ła zin ter pre to wa -
na ja ko ar chi tek tu ra (neo) ru muń ska przez Io na Min cu,
a zwłasz cza przez je go na stęp ców (Gri go re i Cri sto fi
Cer che zów, Pe tre an to ne scu i in nych), aż do okre su
wzno sze nia no wych cen trów miast w la tach spra wo -
wa nia wła dzy przez Ni co lae Ce auşescu.

Prof. dr arch. au gu stin Io an
Wy sta wa czyn na do 31 ma ja 2015 | Mu zeum Ar chi tek tu ry
we Wro cła wiu, ul. ber nar dyń ska 5

Ce
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Ju Sty nA SMo leń Za Męt Z cyklu: black
Czar na wo da nie uga si pra gnie nia. Czar ne ob ra zy wpro -
wa dza ją za męt. Czar ne my śli nie są ta kie złe. 
Ju sty na smo leń jest lau re at ką Grand Prix IV Prze glą -
du sztu ki Mło da Krew. Po mi mo jej mło de go wie ku,
pre zen to wa ne pra ce są ar ty stycz nie doj rza łe i in try -
gu ją ce. smo leń od waż nie od cię ła się od ko lo ru i swo je
naj now sze ob ra zy two rzy tyl ko przy po mo cy czer ni.
ab sol went ka Wy dzia łu Ma lar stwa w pra cow ni prof.
Lesz ka Mi sia ka na asP w Kra ko wie. Dok to rant ka Wy -
dzia łu sztu ki UP w Kra ko wie. Zaj mu je się ma lar stwem.
Do 9 ma ja | Ga le ria Sztu ki Socato, Plac Sol ny 11, Wro cław

900 lAt ŻÓ rA WI ny
Wy sta wa hi sto rycz na po ka zu ją ca hi sto rię Żó ra wi ny
oraz po zo sta łych miej sco wo ści le żą cych na te re nie
gmi ny. Pocz tów ki, pa miąt ki przy nie sio ne przez miesz -
kań ców, ry ci ny i zdję cia, do ku ment po twier dza ją cy
nada nie Żó ra wi nie praw miej skich przez sa me go ce -
sa rza Ru dol fa II Habs bur ga, z je go au to gra fem oraz
wie le za byt ków i dzieł sztu ki. Poza wy sta wą od bę dzie
się: wy kład dr hab. Pio tra oszcza now skie go, kon cer ty,
wy sta wa pro duk tu re gio nal ne go i pre zen ta cja dzia łal -
no ści go spo dar czej, spek takl te atral ny i in ne atrak cje. 
2 maja, godz. 12:30 | Mu zeum Po wo zów Ga lo wi ce,
ul. le śna 5, Ga lo wi ce - Żurawina

bArtoSZ PAtryk rZyMAn
kon cert or ga no wy na rzecz
fun da cji open Do ors: W służ -
bie prze śla do wa nym chrze -
ści ja nom. 

6. uroDZIny A’ProPoS
toRtILLa vs DJ Moras

SPektAkle  »  »  »
Sex Guru

teMPuS fAntASy

boryS GoDunoW

MAłe ZbroDnIe
MAłŻeńSkIe

r. buck MIn Ster ful ler:
tHe HI Sto ry (AnD My Ste -
ry) of tHe unI ver Se
monodram Davida Novaka

InAnnA - kobIetA I boGInI

GooD nIGHt coWboy

ko nIec ŚWIA tA W bre SlAu
PREMIERa

roDZInA kerWooDÓW

WyStAWy  »  »  »
tHIerry De Mey
From Inside - premiera inst.

kryStynA SZcZePAnIAk
MIcHAł cHAbIelSkI
Wer ni saż pt. oDlot: ma lar stwo,
ry sun ek i ce ra mi ka

PAulInA korbAcZyńSkA
PAulInA MAGer Wer ni saż
ma lar stwa oraz lal i ku kieł 

DlA DZIe cI »  »  »
ZrobIone W nAlAnDZIe 
Warsztaty plastyczne

roboty I robAkI
rodzinne spacery z artystami 
w ramach Małego WRo

noc MuZeÓW 
W MDk ŚrÓDMIeŚcIe

WycIecZkI  »  »  »
SZlAkIeM cySterSkIM

brzeziny, Wojnowice do Mokrej

Per ły SAk So nII We ssen -
ste in – Pir na – Ko nig ste in

17 v 2015 NIEDZIELa

koncerty  »  »  »
lIMboSkI Solo

SPektAkle  »  »  »
roDZInA kerWooDÓW

HAlkA

teMPuS fAntASy

GooD nIGHt coWboy

konIec ŚWIAtA W breSlAu

r. buck MIn Ster ful ler:
tHe HI Sto ry (AnD My Ste -
ry) of tHe unI ver Se
monodram Davida Novaka

kAbAret cIAcH

MAłe ZbroDnIe
MAłŻeńSkIe

DlA DZIe cI »  »  »
bAJkA o DWÓcH DoMkAcH 
spektakl teatru bąbli

cZytAnkI I WArSZtAty



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

MAJ 2015

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

Wystawa 16. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WRO 2015 Test Exposure
13 maja-16 lipca 2015

ŚLĄSKA RZEŹBA GOTYCKA ZE ZBIORÓW KUL 28 kwietnia - 28 czerwca 2015
Po raz pierwszy - po prawie 60-ciu latach - we Wrocławiu pokazane zostaną dzieła 
sztuki gotyckiej przekazane Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu przez Kurię 
Arcybiskupią we Wrocławiu.

PIECZĘĆ W PRAKTYCE KANCELARYJNEJ XIV-XVIII w. 15 kwietnia - 7 czerwca 2015 
Wśród kilkudziesięciu zabytków pokazywanych na tej wystawie można zobaczyć m.in. 
pieczęć Uniwersytetu Jagiellońskiego i tłok pieczętny klarysek głogowskich.

STWÓRCZE RĘCE. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu
16 marca - 15 czerwca 2015
To pierwsza wystawa prezentująca mało znaną i w niewielkim stopniu zbadaną twór-
czość artystów-rzemieślników działających na Śląsku w 1. połowie XX w. Pokazanych 
zostało prawie 200 dzieł sztuki – secesyjnych, w stylu art déco i modernistycznych.

Wystawę do� nansowano ze środków
MKiDN i FUNDACJI KGHMwww.stworczerece.pl

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:

godziny otwarcia:

Wytwórnia wyrobów ceramicznych STEATYT w Katowicach

Wytwórnia „Steatyt” w Katowicach była jednym z niewielu prywatnych zakładów 
porcelany działających w okresie PRL. Na wystawie można oglądać ok. 200 obiektów 
z prywatnej kolekcji, m.in. wazony, serwisy do kawy, popielniczki oraz tzw. galanterię.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE wtorek–niedziela: 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl /16 maja - 30 sierpnia 2015/

  z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

/1 maja-31 października 2015/

c o d z i e n n i e  0 9 . 0 0 – 1 7 . 0 0
ul. Purkyniego 11, Wrocław

PANORAMA RACŁAWICKA
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DAnIel cHMIeleWSkI tRaKCJE
Pre zen to wa ne pra ce ob -
ra cją się wo kół te ma tów
naj waż niej szych w twór -
czo ści au to ra: pra cy ja ko
pro ce su bez po cząt ku
i koń ca, cza su i pa mię ta -
nia, ko mu ni ka cji mię dzy -
ludz kiej (głów nie przez
pry zmat psy cho pa to lo -
gii). są to m.in. ory gi nal -
ne plan sze z ko mik su
Za pę tle nie, cykl por tre -
tów pa mię cio wych czy

ry sun ków nie na ry so wa nych.
Po ja wią się też in sta la cje oraz sce na riu sze, któ re od sła -
nia ją pro ces my śle nia i są czę sto cie kaw szym ar te fak -
tem niż skoń czo ny ko miks wy ko na ny we dług zna nych
kom po zy cyj nie za sad.
Da niel Chmie lew ski – ab sol went wy dzia łu gra fi ki
na asP w War sza wie. au tor al bu mów ko mik so wych.
Wystawa do 30 maja | Galeria komiksu i Ilustracji
tymczasem, centrum kultury Zamek, pl. Świętojański 1,
Wrocław. Wstęp wolny!

kryStynA SZcZePAnIAk
I MIcHAł cHAbIelSkI oDLot

Kry sty na szcze pa niak – ma -
lar stwo, ry su nek, pro jek to wa -
nie gra ficz ne i ilu stra cja.
ab sol went ka po znań skiej asP
eks plo ru je te ma ty kę przemi -
ja nia, in te re su je ją czło wiek,
je go gorz ka eg zy sten cja, re -
flek sja nad mo men tem upad -
ku. Jed nak ma lar stwo ar tyst ki
nie przed sta wia tra gicz nych
upad ków, jest swo istym za -

trzy ma niem cza su chwa ły uchwy co nych w ostat nim
mo men cie glo rii, tuż przez pró bą re ali za cji ma rzeń.

Mi chał Cha biel ski otrzy mał
dy plom na Wy dzia le Ma lar -
stwa i Rzeź by asP we Wro cła -
wiu i ar te te ra pii na aka de mii
Hu ma ni stycz no -Eko no micz -
nej w Ło dzi.
Zaj mu je się Land ar tem, rzeź -
bą i ry sun kiem. Je go sztu ka to
zwią zek do sko na łe go warsz -
ta tu oraz bar dzo wni kli wej
i cza sa mi prze śmiew czej ob -

ser wa cji ota cza ją ce go świa ta, przez co bar dzo czę sto
je go dzie ła wzbu dza ją uśmiech, ra dość a na wet en tu -
zja stycz ny śmiech.
Wernisaż z koncertem 16 maja, godz. 17:00 | Galeria
versus, ul. św. Mikołaja 54/55 (do 4.07.2015 wt-sob 12:00-
18:00, podczas  nocy Muzeów czynna od 10:00-24:00) 

Gisbert stach, brooch, golden toast, 2013,
baltic amber, transparent silicon, steel

trWA le GnIc kIe Srebro!
Le gnic ki Fe sti wal sREbRo, to naj więk sza w kra ju im pre za po -
świę co na współ cze snej bi żu te rii ar ty stycz nej i de si gno wi.
W ra mach te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu w Le gni cy trwa ją 23
wy sta wy awan gar do wej bi żu te rii i de si gnu gro ma dzą ce łącz nie
po nad pół to ra ty sią ca obiek tów współ cze snej sztu ki złot ni czej,
w tym nie co dzien ne pra ce z bursz ty nem (zdję cie poniżej).
Pod czas kul mi na cji fe sti wa lu w ma jo wy week end ma ją miej sce
wer ni sa że wy staw, ogło sze nie wy ni ków mię dzy na ro do we go
Kon kur su oraz sze reg wy da rzeń to wa rzy szą cych (spo tka nia
z ar ty sta mi, po ka zy, warsz ta ty, hap pe nin gi, ak cje pla stycz ne,
kon cert, se sja na uko wa). Wio dą cym wy da rze niem sREbRa jest
Mię dzy na ro do wy Kon kurs sztu ki Złot ni czej, co ro ku opa trzo ny
in nym ty tu łem (w tym ro ku: GRaNICE) i cy kle wy sta wien ni cze:

srebr ne szko ły, syl wet ki twór ców, De -
biu ty, Ho low nia.
ter min: do 7 czerw ca 2015
Miej sce: 8 miejsc w cen trum le gni cy
or ga ni za tor: Ga le ria Sztu ki w le gni cy
Wstęp wol ny na wszyst kie wy da rze nia!
Szcze gó ło wy pro gram: si lver.le gni ca.pl

xxII DZIecIęcy konkurS
WokAlny o Złotą nutkę

ZrobIone W nAlAnDZIe 
Warsztaty plastyczne

nIeDZIelny PorAnek 
Fil my ani mo wa ne na de sła ne
na bien na le WRo 2015

ocH eMIl!

nAJ

18 v 2015 PoNIEDZIaŁEK
SPektAkle  »  »  »
r. buck MIn Ster ful ler
monodram Davida Novaka

SPotkAnIA  »  »  »
ZbIGnIeW ZebAr
Wieczór autorski pt. Wzdłuż
śladów męskiej wrażliwości

DolnoŚląSkA nocnA
GIełDA fonoGrAfIcZnA

cZytAnIe: WySPA

19 v 2015 WtoREK

koncerty  »  »  »
II MIęDZynAroDoWy
brAHMS  feStIWAl 
We WrocłAWIu

SPektAkle  »  »  »
okno nA PArlAMent

PołAWIAcZe PAPIeru.
DoM bernArDy AlbA

konIec ŚWIAtA W breSlAu

DlA DZIe cI »  »  »
SID, WąŻ ktÓ ry cHcIAł
ŚPIe WAĆ

tAJeMnIcZe krÓleStWo

WycIecZkI  »  »  »
PIelGrZyMkA 
Do krZeSZoWA

20 v 2015 ŚRoDa

koncerty  »  »  »
toMASZ PrucHnIckI
QuArtet & JAM SeSSIon

SPektAkle  »  »  »
SMokI

cyrulIk SeWIlSkI

okno nA PArlAMent

PołAWIAcZe PAPIeru.
DoM bernArDy AlbA

konIec ŚWIAtA W breSlAu

ŻeGnAJ kotku !



MAtylDA leMPel-cHAręZA
MoJa aMERYKa – WY sta Wa Fo to GRa FII
Le karz sto ma to log, jest pa sjo nat ką sztuk pla stycz nych:
ma lar stwa olej ne go i fo to gra fii. Fo to gra fu je przy ro dę i lu -
dzi. Jest człon kiem Związ ku Pol skich Fo to gra fów Przy ro -
dy od dzia łu Dol no ślą skie go. W 2013 ro ku zwie dzi ła trzy
sta ny Usa: Utah, Ne va dę, ari zo nę oraz licz ne Par ki Na ro -
do we na tym ob sza rze.
Wer ni saż 8 ma ja, godz. 17:00 | klub 4 re gio nal nej ba zy lo gi -
stycz nej, ul. Pret fi cza 24, Wro cław. od 4 ma ja do 28 sierp nia

bernADetA noWAk WYstaWa MaLaRstWa
Miesz kan ka Ka mien nej Gó ry, tu na le ży do Ka mien no gór -
skie go sto wa rzy sze nia Kul tu ral ne go ars lon ga – vi ta bre -
vis, ży cie krót kie – sztu ka dłu ga oraz do sto wa rzy sze nia
No wy Młyn – Ko lo nia ar ty stycz na w szklar skiej Po rę bie.
Jed nym ze wspo mnień ar tyst ki z dzie ciń stwa są ar ty ści
ma lu ją cy na uli cach Kry ni cy, wśród nich był Ni ki for Kry -
nic ki - Epi fa niusz Drow niak. Za in te re so wa nie sztu ką przy -
ję ła od oj ca, któ ry ma lo wał i rzeź bił. Ma na swym kon cie,
ple ne ry ma lar skie, wy sta wy in dy wi du al ne i udział w zbio -
ro wych. Jej pra ce znaj du ją się w zbio rach pry wat nych
w kra ju i za gra ni cą. W 2014 ro ku przy ję ta do Związ ku ar -
ty stów Pla sty ków.
ar tyst ka o so bie: Ko lo ry, świa tło, ra dość, smu tek, za chwyt,
oszo ło mie nie uro dą Świa ta spra wia ją że się gam po pędz le
pró bu jąc uwiecz nić „mu zy kę mo je go ser ca”. Wie rzę, że
na wi dok mo ich prac, za czy na ją pa trzą cym błysz czeć oczy
i wy peł nia ją się wzru sze niem... Ma lo wa nie mnie uszczę -
śli wia i uskrzy dla po wo du jąc, że sta ję się sil na we wnętrz -
nie i po tra fię po ko nać pra wie wszyst ko co mnie za smu ca. 
Za wsze to wa rzy szy ło mi ma rze nie, że kie dyś przyj dzie
mo ment by po świę cić swej pa sji du żo cza su. Kil ka lat te -
mu ma rze nie się speł ni ło. Za sia dłam przed szta lu ga mi
i ode rwać się nie mo gę.
Wernisaż 9 maja, godz. 14:00 | klub - Galeria Sztuki
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków  
we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 5A, Wrocław (5-31 maja)

AnnA lAcHoWSkA WYstaWa MaLaRstWa
ar tyst ka za pre zen tu je ze -
staw pej za ży olej nych za -
chwy ca ją cy wir tu oze rią
barw.
Wer ni saż 13 ma ja, go dz. 18:00
| ogni sko kul tu ry Pla stycz nej
im. e. Gep per ta, ru ska 46c/7,
Wro cław (10 ma ja-6 czerw ca)
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kAMIl cIcHoń DRZEWo
ab sol went Wyż sze go stu dium
Fo to gra fii aFa we Wro cła wiu.
Fo to gra fia do ku men tal na to
głów ny prze kaz je go re flek sji
i emo cji w za kre sie ko mu ni ka -
cji ob ra zo wej. Ce ni fo to gra fię
kla sycz ną. Czło nek ostrze -
szow skie go sto wa rzy sze nia
RoD Wie ża 1916.
od wie lu lat fo to gra fu ję drze wa. Do nie daw na nie za sta na wia -
łem się nad tym dla cze go ro bię to z ta ką pa sją. (...) Dwa la ta
te mu w Za ko pa nem an to ni Rzą sa wy tłu ma czył mi dla cze go
tak chęt nie fo to gra fu ję drze wa.  (...) te raz każ dy spa cer jest
po szu ki wa niem drze wa. Każ dy spa cer jest na tło kiem my śli,
jest swo iste go ro dza ju grą, dia lo giem pro wa dzo nym z rzeź ba -
mi an to nie go Rzą sy. Jest też po wro tem do cza sów dzie ciń -
stwa, bu do wa nia dom ków na drze wach, bez tro skiej za ba wy.
Jest w koń cu od prę że niem, bez po śred nim kon tak tem z drze -
wem, na tu rą, po zna wa niem jej si ły i od kry wa niem pięk na. Jest
bu do wa niem dla drze wa sza cun ku.
Wystawa do 31 maja 2015 | Galeria ZPAf Za Szafą, ul. św. Marcina 4

1947 bArWy ruIn WaR sZa Wa I PoL sKa
W oD bU Do WIE Na ZDJę CIaCH HEN RY'EGo N. Cob ba
Ko lor na fo to gra fiach w la tach 40. to ogrom na rzad kość,
zdjęcia wy ko nał w 1947 ro ku Hen ry N. Cobb, stu dent
ar chi tek tu ry na Ha rvar dzie, który wraz z gru pą ame ry -
kań skich ar chi tek tów przy je chał do Eu ro py w ra mach
wy jaz du edu ka cyj ne go World stu dy to ur, ma ją ce go
na ce lu za po zna nie się z pla na mi po wo jen nej od bu do -
wy eu ro pej skich miast. Hen ry N. Cobb przy wiózł z Pol -
ski oko ło 100 barw nych fo to gra fii m.in. z War sza wy,
Ka to wic, Pie kar Ślą skich, szcze ci na i Wro cła wia.
Wer ni saż 6 ma ja, godz. 18:00 | Pa łac kró lew ski,
ul. ka zi mie rza Wlk. (do 28.06.2015). bi le ty: n 15 zł, u 10 zł

Wrocław, widok z mostu Grunwaldzkiego

krZySZ to f ZA tyc kI
asYMMEtRY FEstIVaL W obIEKtYWIE
Dzień przed te go rocz ną edy cją asym me try Fe sti -
val – w Fir le ju od bę dzie się wy sta wa zdjęć Krzysz to fa
Za tyc kie go z po przed nich edy cji fe sti wa lu. Zapre zen -
to wa ne zostaną fo to gra fie ta kich wy ko naw ców jak:
Va der, May hem, shi ning, Wo ody alien, Cult of Lu na,
Me tal lic ta ste of blo od, Ufo mam mut, Me lvins Li te, the
Ki li man ja ro Dar kjazz En sem ble, Kil ling Jo ke.
30 kwietnia, godz. 18:00 | klub firlej, ul. Grabiszyńska 56

WyStAWy  »  »  »
AnIoły I DIAbły
Wernisaż ogól no pol skej wy sta -
wa po kon kur so wej dla dzie ci
i mło dzie ży

fIlMy  »  »  »
GłoSy Z JeZIorA
ukryte luDobÓJStWo 
Film dok. o lu do bój stwie or mian
w cza sie I Woj ny Świat.

21 v 2015 CZWaRtEK

koncerty  »  »  »
nA JAZZoWo

SPektAkle  »  »  »
SMokI

AMADeuSZ

oGnISty PtAk

20. nAJŚMIeSZnIeJSZycH
PIoSenek nA ŚWIecIe

nIne

obyWAtel k

konIec ŚWIAtA W breSlAu

trZy rAZy łÓŻko

WyStAWy  »  »  »
cZeSłAW DŹWIGAJ, 
tAk, WIeM!

Pro jek cja fil mu i spo tka nie z au -
to rem wy sta wy prof. Cze sła -
wem Dźwi ga jem

SPotkAnIA  »  »  »
tAnIec ŻycIA
spo tka nie po etyc kie: Elż bie ty
bą kow skiej i Mar ty ny Idzi kow -
skiej -Wrę biak

22 v 2015 PIątEK

koncerty  »  »  »
roMAn MAcIeJeWSkI  
In MeMorIAM

PIotr buDnIAk 
eSSentIAl GrouP

SPektAkle  »  »  »
SMokI

AMADeuSZ

20. nAJŚMIeSZnIeJSZycH
PIoSenek nA ŚWIecIe

SZAtnIA

nIne

obyWAtel k

konIec ŚWIAtA W breSlAu



W MA JO WEJ OD RZE: NAGRODA ODRY DLA JÓZEFA HENA · Z Dzien ni ków HENA
· ODNALEZIONY NIEZNANY RAPORT JANA KARSKIEGO · JUCHNOWSKI: III ŚWIATOWEJ
WOJNY NIE BĘDZIE · HASS · CZARNA LEGENDA HEIDEGGERA · Gom bro wicz po Kro no sie
· Z RÓŻEWICZEM: Spo tka nia i wy ciecz ki · Ostat nia wo la Ró że wi cza

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

PIOTR BŁA ŻE JEW SKI W DRO DZE – RA ZEM ZE MNĄ
Ar ty sta ma larz, pe da gog, zwią za ny z wro cław skim śro do wi skiem ar ty stycz -
nym i aka de mic kim od 40 lat. Stu dio wał w Pań stwo wej Wyż szej Szko le Sztuk
Pla stycz nych (obec nie Aka de mia Sztuk Pięk nych im. Eu ge niu sza Gep per ta),
dy plom z ma lar stwa obro nił w 1975 r. w pra cow ni doc. Al fon sa Ma zur kie wi -
cza oraz z ma lar stwa w ar chi tek tu rze i urba ni sty ce w pra cow ni  doc. Mie czy -
sła wa Zda no wi cza. Obec nie jest pro fe so rem zwy czaj nym ASP we Wro cła wiu,
gdzie pro wa dzi pra cow nię dy plo mu ją cą z ma lar stwa. Był pro mo to rem oko ło
stu dy plo mów ma gi ster skich.
Wy sta wa zwią za na z ju bi le uszem 40-le cia pra cy twór czej i aka de mic kiej ar ty -
sty, któ ry two rzy ob ra zy w nur cie abs trak cji geo me trycz nej. 
Wer ni saż 8 ma ja, godz. 15.30. Mu zeum im. Ja na Dzier żo na w Klucz bor ku,
ul. Zam ko wa 10. Wy sta wa czyn na do 31 ma ja br.

XXIV Festiwal

MU MU WANG MUYU
Wy sta wa dy plo mo wa pod su mo wu jąca edu ka cję ar ty stycz ną we Wro cła wiu
chiń skiej ar tyst ki Mu mu Wang (ur. 1989). Stu dent ka wro cław skiej ASP im.
Eu ge niu sza Gep per ta za pre zen tu je gra fi ki, szkło ar ty stycz ne i fo to gra fie.
Twór czość Mu mu Wang jest nie ro ze rwal nie zwią za na z kul tu rą jej ro dzi me go
kra ju. Mo ty wem prze wod nim prac są dwa sym bo le drew no (MU) i ry by (YU).
W tra dy cyj nej kul tu rze chiń skiej są one sym bo la mi od no szą cy mi się do sta -
tu su spo łecz ne go ko biet i lu dzi w ogó le. Mu mu Wang ba da re la cję mię dzy
ko bie tą a re pre zen tu ją cy mi ją tra dy cyj nie sym bo la mi. Łą czy prze ciw staw ne
so bie ży wio ły i za da je py ta nie o zmia ny na stę pu ją ce w ży ciu nie tyl ko ko biet,
ale lu dzi w ogó le i ich wpływ na na tu rę ludz ką.
Wer ni saż 7 ma ja, godz. 17.00. DCF Do mek Ro mań ski – Ga le ria Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki
we Wro cła wiu, pl. bpa Nan kie ra 8, Wrocław. Wy sta wa czyn na do 23 ma ja 2015

ALEX 1983-2013
Wy sta wa prac Alek san dra Zie liń skie go pre zen tu je
prze krój fo to gra ficz nej twór czo ści ar ty sty: od zdjęć
re por ta żo wych, stre et ar to wych po przez do ku ment
i zdję cia kon cep cyj ne. Z je go prac ema nu je umi ło -
wa nie wol no ści, ludz kiej nie po wta rzal no ści, bunt
wo bec opre syj ne go sys te mu i do strze ga nie pa ra -
dok sów ota cza ją cej rze czy wi sto ści. Fo to gra fia jest
tu taj z jed nej stro ny na rzę dziem do no ta cji zda rzeń
na go rą co, z dru giej stro ny sta je się spo so bem kre -
acji wła snych ar ty stycz nych świa tów.
Wer ni saż 29 ma ja, godz. 17.00. DCF Do mek Ro mań ski – Ga le ria Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki
we Wro cła wiu, pl. bpa Nan kie ra 8, Wrocław. Wy sta wa czyn na do 27 czerw ca 2015

Cykl kon cer tów w wy ko na niu lau re -
atów III Ogól no bia ło ru skie go Fe sti wa lu
An ny Ger man Eu ry dy ka w Miń sku.
W re per tu arze An ny Ger man wy stą pią
so li ści Ju li ja Skur ko, Na ta lia Ka spie ro -
wicz, Ol ga Gu cziek, Wla di sla wa Ja kim juk,
Na dzie ja Bron ska, Ma ri na To war nic ka,
du et Wspól na Wę drów ka, duet Di mi tri ja
Usti no wa i Ana sta si ji Zega lik z tow. ze -
spo łu in stru men tal ne go Ars Lon ga.
26 MA JA Gło gów, godz. 16.00 Mu zeum Ar -
che olo gicz no -Hi sto rycz ne; godz. 19.00
Świe tli ca Środ. Ser by; 27 MA JA, godz. 18.00
DSCKZiU Za mek Pia stow ski Le gni ca;
28 MA JA, godz. 13.15 GOKiS Mił ko wi ce;
29 MA JA godz. 11.30 ZSP im. M. Ko nop nic -
kiej Bie drzy cho wi ce, Pa łac; 25 MA JA Zie lo -
na Gó ra; 22-24 MA JA Wro cław

MAJ Z MU ZY KĄ DAW NĄ
MA JÓW KA U BA CHA 

W pro gra mie XXIV edy cji Fe sti wa lu
nie tyl ko naj więk sze dzie ła te go wy bit -
ne go kom po zy to ra, ale rów nież in ne
aran ża cje mu zy ki daw nej wy ko ny wa -
nej we dług ory gi nal nych ta bu la tur
na ory gi na łach bądź ko piach in stru -
men tów po cho dzą cych z epo ki.
15-31 maja Wrocław,
5 maja Jelenia Góra, 6 maja Kudowa-Zdrój,
7 maja Duszniki Zdrój, 16 maja Galowice,
17 maja Ząbkowice Śląskie
Szcze gó ło wy pro gram fe sti wa lu do stęp ny
w DCIK lub na stro nie www.okis.pl

BACH W SWYCH NATCHNIONYCH IMPROWIZACJACH
W ra mach XXIV Fe sti wa lu Maj z Mu zy ką Daw ną
wy kład z cy klu: Col le gium Mu si cum wy gło si Ma rek Dy żew ski

20 ma ja, godz. 19.00. Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 10. Wstęp wol ny!

OKIS_255_CJG  24.04.2015  10:02  Strona 1
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cZe SłAW DŹWI GAJ Ho Ma GE to RE QU IEM
Ro Ma Na Ma CIE JEW sKIE Go 
Wy jąt ko wa wy sta wa -hołd, jed na z naj waż niej szych re -
ali za cji w do rob ku ar ty stycz nym Cze sła wa Dźwi ga ja,
po czą tek któ rej da ło spo tka nie au to ra z po mni ko wym
dzie łem mu zycz nym pol skie go kom po zy to ra Ro ma -
na Ma cie jew skie go Mis sa pro de func tis. Re qu iem.
Jest to in dy wi du al na wi zja wiel kie go dra ma tu escha -
to lo gicz ne go. Na eks po zy cję skła da się 30 ob ra zów, 38
ry sun ków oraz 14 rzeźb. Wy sta wie to wa rzy szy mu zy -
ka Ma cie jew skie go, oglądając ob ra zy moż na słu cha ć
przy każ dym z nich wy bra ne go frag men tu Re qu iem.
CZE sŁaW DźWI GaJ – rzeź biarz, ma larz, po eta, je go do ro -
bek twór czy to kil ka dzie siąt po mni ków zre ali zo wa nych
na wszyst kich kon ty nen tach świa ta – w tym po mni ki pa -
pie ża Ja na Paw ła II, oko ło 600 me da li, po nad 50 spi żo -
wych port, a tak że sze reg ca ło ścio wych wnętrz
sa kral nych, po li chro mii i wi tra ży. Pra ce ar ty sty pre zen to -
wa ne by ły na licznych wy sta wach zbio ro wych oraz in dy -
wi du al nych w kra ju i za gra ni cą, znaj du ją się w zbio rach
mu ze al nych oraz wśród zbio rów ko ne se rów sztu ki.
WY Da RZE NIa to Wa RZY sZą CE WY sta WIE
7 ma ja 2015, godz. 17.00 (Aka de mia ry cer ska w le gni cy)
Uni wer sal ny cha rak ter Re qu iem Ro ma na Ma cie jew -
skie go, wy kład dr alek san dry adam skiej -osa dy au tor -
ki książ ki o ży ciu i twór czo ści Ro ma na Ma cie jew skie go
po łą czo ny z pre zen ta cją au dio wi zu al ną
21 ma ja 2015, godz. 17.00 (Aka de mia ry cer ska w le gni cy) 
Pro jek cja fil mu Cze sław Dźwi gaj, tak, wiem! oraz spo -
tka nie z prof. Cze sła wem Dźwi ga jem
22 ma ja 2015, godz. 20.00 (ko ściół Ma rii Pan ny w le gni cy)
RoMaN MaCIEJEWsKI IN MEMoRIaM
Kon cert to wa rzy szą cy ogól no pol skie mu tur nie jo wi Chó -
rów LEGNICa CaNtat 46 – w pro gra mie: Mis sa bre vis
na trzy gło so wy chór mie sza ny i or ga ny; Pie śni Kur piow -
skie na chór mie sza ny a’cap pel la; tryp tyk w trans kryp cji
na or ga ny; Mis sa pro de func tis; Re qu iem (frag m.) – ora -
tio – oro sup plex – La men ta tio IV – In tro itus – Re qu iem
aeter nam – wyko naw cy: Chór Ka me ral ny sen za Ri go re
aM we Wro cła wiu pod dy rek cją Jo lan ty szy bal skiej -
-Matczak; Pa weł Fronc – or ga ny; agniesz ka J. szu mi -
ło – so pran; alek san dra adam ska -osa da – pro wa dze nie
9 czerw ca 2015, godz. 17.00 (Aka de mia ry cer ska w le gni cy)
Pre zen ta cja fil mu au tor stwa ste fa na szlach ty cza
MIssa PRo DEFUNCtIs (no mi na cja do fe sti wa lu w Can -
nes w 1994 r.) oraz spo tka nie z re ży se rem fil mu.
Ku ra tor wy sta wy: bar ba ra su low ska
Wy sta wa czyn na do 30 sierp nia 2015 | Mu zeum Mie dzi
w le gni cy, ul. Par ty zan tów 3, le gni ca, (wt-so, w g. 11-17:00)
bi le ty: n 10 zł; u 6 zł. W so bo ty oraz pierw szą śro dę mie -
siąca wstęp wol ny! www.mu zeum -mie dzi.art.pl

ROMANA MACIEJEWSKIEGO

CZES AW D WIGAJ
HOMAGE TO REQUIEM

frAncISZek StAroWIeySkI tEatR RYsoWaNIa
W oCZE KI Wa NIU oCa LI CIE La
ostat nie dzie ło Fran cisz ka sta ro wiey skie go z cy klu te atr Ry so -
wa nia po wsta ło w cią gu czte rech dni w czerw cu 1995r., pod czas
lu bel skie go spek ta klu z udzia łem pu blicz ności. bez pośred nią in -
spi ra cją tryp ty ku był po emat Ju liu sza sło wac kie go Król Duch.
Zo sta ło za ku pio ne przez Cy pria na bie łań ca i an drze ja Wi del skie -
go i udo stęp nio ne przez agen cję Ze gart – Je rze go Ze gar liń skie go.
Wernisaż 5 maja, godz. 17.00 | Muzeum Miedzi w legnicy,
wejście od ul. św. Jana 1, (do 30.06.2015)

Czekając na Ocaliciela ( fragment, 300 x 600 cm)

Ostatnie dzieło Franciszka Starowieyskiego z cyklu Teatr Rysowania powstałe podczas lubelskiego spektaklu, 
z udziałem publiczności, w czerwcu 1995 r. Bezpośrednią inspiracją tryptyku był poemat Juliusza Słowackiego Król Duch.  

Cze ka jąc na oca li cie la, część środ ko wa Cha os, ocze ki wa nie po tom ka
Re gi ny te ne bris i na dej ście świa ta me cha nicz ne go roz kła du

PSycHoterAPIA cZylI Sex
W ŻycIu cZłoWIekA

DlA DZIe cI »  »  »
PrZyGoDy MAłeGo M

23 v 2015 sobota

koncerty  »  »  »
koDekS WrocłAWSkI
ars Can tus – kon cert pro mo cyj -
ny no wej pły ty

II MIęDZynAroDoWy
brAHMS  feStIWAl 
We WrocłAWIu

PoŚWIAtoWSkA / rADek

SPektAkle  »  »  »
WArIAt I ZAkonnIcA

nA boGA!

vIoletA urMAnA
Nadzwyczajna Gala operowa 

MAyDAy

SZoSA WołokołAMSkA

kobIetA PIerWotnA

konIec ŚWIAtA W breSlAu

eDukAcJA rIty

SPotkAnIA  »  »  »

Ix DnI obornIk ŚląSkIcH
Parada: Rynek - targowisko

DlA DZIe cI »  »  »
MIkrokoSMoS

WycIecZkI  »  »  »

Domaszczyn - szczodre

SZPreWAlD

24 v 2015 NIEDZIELa

koncerty  »  »  »
koncert MIS I GonGÓW
tybetAńSkIcH 

nAtAlIA lubrAno
voJto Monteur

WAr SZAW SkI lu to SłAW SkI

SPektAkle  »  »  »
cArMen

nIne

eDukAcJA rIty

PrZySZeDł MęŻcZyZnA
Do kobIety

konIec ŚWIAtA W breSlAu

MAyDAy
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PrZeDMIeŚcIe PołuDnIoWe
– oŚ ulIcy PoWStAńcÓW ŚląSkIcH
REWItaLIZaCJa PRZEstRZENI MIEJsKIEJ Na PRZYKŁa-
DZIE WYbRaNYCH ZEsPoŁÓW aRCHItEKtoNICZNYCH
Dru gie z cyklu spo tka nie po pu lar no -na uko we
w ra mach Pro gra mu mikroGRaNtY EsK 2016.
Pro wa dzą – an na Zwiech i Da mian Kanc ler ski.
24 maja, godz 10:00 | zbiórka Galeria Handlowa Sky tower
– wejście półn-wschodnie. In for ma cje: tel. 604-948-981

nIe bÓJ SIę. Po DeJDŹ
PaU LI Na KoR ba CZYń sKa & PaU LI Na Ma GER

Wy sta wa prac wszech -
stron nie uzdol nio nych
Wro cła wia nek.
swo je świa ty prze kła da -
ją nie tyl ko na ma lar stwo
ale na bo ha te rów bar dzo
upior nych i de mo nicz -
nych lal. Dwie Pauliny
dwa od ręb ne świa ty,
róż ne for my wy po wie dzi
ar ty stycz nej, nie sa mo -

wi ta eks pre sja twór cza, nie ogra ni czo na ni czym wy -
obraź nia po łą czo na z ogrom ną wraż li wo ścią.
ory gi nal ne ma lar stwo, prze pięk ne w swej brzy do cie
for my lal ko we, które te go wie czo ru oży ją, wyj dą z ma -
lar stwa, ze świa ta nie rze czy wi ste go... Prze mó wią...
Wernisaż 16 ma ja, godz. 23:59 | Mle czar nia klu bo ka wiar nia,
ul. Włod ko wi ca 5, Wro cław

SZoSA WołokołAMSkA

SPotkAnIA  »  »  »
cZytAnkI I WArSZtAty

WycIecZkI  »  »  »
PrZeDMIeŚcIePołuDnIoWe
– oŚ ul. PoWSt. ŚląSkIcH
spotk. popularno-naukowe

DlA DZIe cI »  »  »
nIeDZIelny PorAnek 
fIlMoWo-WArSZtAtoWy

koZIołek MAtołek

WArSZtAty PlAStycZne

25 v 2015 PoNIEDZIaŁEK

SPektAkle  »  »  »
ZeMStA

SPotkAnIA  »  »  »
tArGI pro duk tu re gio nal ne go
i rę ko dzie ła ar ty stycz ne go

JoerG bernIG
spotkanie autorskie

WArSZtAty lIterAckIe

MA GIel te AtrAl ny Wo -
kÓł DZIA DÓW cZę ŚcI III

26 v 2015 WtoREK

koncerty  »  »  »
vIvA oPerA. GAlA
oPeroWo-oPeretkoWA
Z okAZJI DnIA MAtkI

SPektAkle  »  »  »
PoMArAńcZyk

SPotkAnIA  »  »  »
beAtA MAcIeJeWSkA
spotkanie autorskie

DlA DZIe cI »  »  »
DZIecI Z bullerbyn

27 v 2015 ŚRoDa

koncerty  »  »  »
SelAH Sue

JAM SeSSIon

SPektAkle  »  »  »
ZIeMIA obIecAnA

WeSele

PoMArAńcZyk

fIlMy  »  »  »
rZekA SPłynęłA krWIą  
Film dok. o lu do bój stwie or -
mian w cza sie I Woj ny Świat.

SPotkAnIA  »  »  »
Ste reo ty Py, uPrZe DZe -
nIA, DyS kry MI nA cJA
warsz taty

DlA DZIe cI »  »  »
DZIecI Z bullerbyn

28 v 2015 CZWaRtEK

koncerty  »  »  »
lutoSłAWSkI QuArtet

SPektAkle  »  »  »
WeSele

rycerSkoŚĆ WIeŚnIAcZA
PAJAce

ZIeMIA obIecAnA

PoMArAńcZyk

ŚWIADectWA WZlotu
uPADku WZlotu WZlotu
WZlotu uPADku
ItD AntkA kocHAnkA 
Pożegnanie z tytułem 

WIA ry I WIer nI te Go ŚWIA tA

150 naj lep szych prac fo to gra ficz nych z po śród 648, któ re
pięć lat przyj mo wa ne by ły przez ju ry do wy staw po kon -
kur so wych or ga ni zo wa ne go co rocz nie, przez Świa to we
sto wa rzy sze nie ar ty stów Fo to gra fi ków i twór ców au dio -
wi zu al nych kon kur su fo to gra ficz ne go – Wia ry i Wier ni te -
go Świa ta. są to pra ce au to rów z Pol ski, Hong Kon gu,
taj wa nu, Ro sji, Nie miec, Izra ela, Ira nu, In dii, Usa, Ko rei Po -
łu dnio wej, No wej Ze lan dii, Ja po nii, Mal ty.
Wernisaż 8 ma ja, godz. 18:00 |Ga le ria bi blio te ki w Pie ka -
rach Ślą skich, ul. kal wa ryj ska 65 D (do 8.06.2015).

JAroSłAW JAŚnIkoWSkI MaLaRstWo
Do 30 czerwca 2015 | Muzeum Miedzi w legnicy
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JAnuSZ HAlIckI Ma tRY CE I GRa FIKI
Wy sta wa pre zen tu je wy jąt ko we i rzad ko oglą da ne obiek ty jakimi są ma try -
ce do gra fik. są to bar dzo rzad ko wy sta wia ne obiek ty, naj czę ściej spo czy -
wa ją ce w pra cow ni ar ty sty i tyl ko on i je go naj bliż si mo gą je oglą dać.
Uzu peł nie niem wy sta wy ma tryc są rów nież od bit ki gra fik.
JaNUsZ HaLICKI (1932-2010) – wro cław ski ar ty sta pla styk i pe da gog. stu -
dio wał w PWssP we Wro cła wiu w pra cow niach Ma rii i sta ni sła wa Daw -
skich oraz sta ni sła wa Pę kal skie go. W 1963 ro ku ukoń czył uczel nie
z wy róż nie niem i zo stał asy sten tem na Wy dzia le Ma lar stwa, Gra fi ki i Rzeź -
by. W 1968 zo stał zwol nio ny z uczel ni za po pie ra nie straj ków stu denc kich.
Do pra cy aka de mic kiej ni gdy już nie po wró cił, ale pra cy pe da go gicz nej po -
świę cił wie le lat ży cia ja ko na uczy ciel i dy rek tor Pań stwo we go ogni ska Kul -
tu ry Pla stycz nej we Wro cła wiu.
Dzię ki Ja nu szo wi Ha lic kie mu wzno wio ne zo sta ły cy klicz ne wy sta wy Eks -
li bris wro cław ski i ma łe for my gra fi ki, za ini cjo wał też cykl wy staw eks li bri -
su o mię dzy na ro do wym cha rak te rze pod ha słem Wy obraź nia i warsz tat.
był współ or ga ni za to rem i uczest ni kiem tek gra ficz nych (m. in. te ka po -
świę co na Cze sła wo wi Mi ło szo wi). W la tach 80-tych XX w. współ or ga ni zo -
wał pre zen ta cje sztu ki nie za leż nej. Uczest ni czył w wie lu wy sta wach
w kra ju i za gra ni cą, a je go pra ce znaj du ją się w licz nych zbio rach bi blio tecz -
nych, mu ze al nych oraz pry wat nych. 
Ja nusz Ha lic ki upra wiał ma lar stwo, gra fi kę i ry su nek. był jed nym z naj wy bit -
niej szych pol skich twór ców eks li bri sów. W 1968 ro ku wy ko nał pierw szy, a jest
au to rem 300 pre zen to wa nych na 160 wy sta wach. I wła śnie z tych in dy wi du -
al nych bi blio fil skich pod pi sów jest naj bar dziej zna ny. Je go
pra ce za chwy ca ją wir tu oze rią tech nicz ną, wy obraź nią
i wraż li wo ścią ar ty sty na pięk no ota cza ją ce go nas świa ta,
na spra wy waż ne i bli skie nam wszyst kim.
finisaż 6 maja, godz. 18:00 | ognisko kultury Plastycznej
im. eugeniusza Gepperta, ul. ruska 46c, Wrocław

noc Mu Ze ÓW 2015
W MDK ŚRÓD MIE ŚCIE
W tym roku MDK Śród mie ście z oka zji
No cy Mu ze ów pro po nu je dzia ła nia dla
dzie ci, mło dzie ży i do ro słych. ar ty ści pla -
sty cy po pro wa dzą za ję cia ar ty stycz ne
z róż nych tech nik: ce ra mi ki ar ty stycz nej,
zdo bie nia szkła na zim no, mo no ty pii
gra ficz nej, ma lo wa nia oraz ry so wa nia.
atrak cją bę dzie też na uka szy cia szma -
cia nych za ba wek, ży we rzeź by z gli ny
oraz ma lo wa nie dzie cię cych bu zi. opie -
ku no wie Ga le rii opro wa dzą po wy sta wie
po kon kur so wej anio ły i dia bły oraz zor -
ga ni zu ją warsz ta ty pla stycz ne, na któ -

rych bę dzie moż na wy ko nać wła sne go nie po wta rzal ne go anio ła. Mu zy cy
MDK pod czas Mu zycz nych im pro wi za cji za pre zen tu ją in stru men ty.
16 maja, godz. 17:00-21:00 | MDk Śródmieście, ul. Dubois 5, Wrocław

Do mi nik smo leń lat 11. ogól no pol -
ska wy sta wa po kon kur so wa
aNIoŁY I DIabŁY

IZAbellA DeGen taM GDZIE KWItNą RaJsKIE PtaKI
Ulu bio nym kwia tem malarki jest stre li -
cja, zwa na raj skim pta kiem, któ ra jest
prze wod nim mo ty wem ma lar skim ar -
tyst ki. W ro ku 2015 au tor ka świę tu -
je 20-le cie dzia łal no ści ar ty stycz nej.
Do 28 maja | klub 4 regionalnej bazy
logistycznej, ul. Pretficza 24, Wrocław
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loGo
DAW nycH WIe kÓW
Za kład Na ro do wy im. osso -
liń skich za pra sza w ra mach
wy kła dów z cy klu Z osso liń -
skiej ko lek cji na pre lek cję pt.
Lo go daw nych wie ków – her -
by na ma pach ze zbio ru Ga bi -
ne tu Kar to gra fii. 
au to rem wy stą pie nia bę dzie
Piotr Ga lik, kie row nik Ga bi ne -
tu Kar to gra fii ZNio.
13 maja, godz. 17:00
osso li neum, refek tarz,
ul. Szew ska 37. Wstęp wolny!

Jörg bernig
ZIeMIA nIcZyJA,
beZPAńSkI cZAS
oPoWIEŚć sUDECKa
Prze kład z nie miec kie go:
Mał go rza ta sła bic ka
Kraj su dec ki po woj nie. Epi zod
hi sto rycz ny jest tłem dla opo -
wie ści o po szu ki wa niu po ko ju
i szczę ścia oraz o fa tal nych
zbie gach wiel kich i ma łych
oko licz no ści, któ re za ba wia ją
się lo sem ludz kim.
Wydawnictwo via nova

ZbIGnIeWA ZebArA
WZDŁUŻ ŚLa DÓW Mę sKIEJ WRaŻ LI Wo ŚCI
ab sol went po li to lo gii na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
bar dzo dłu go pi sy wał do szu fla dy oraz gro ma dził za pi -
ski spo strze żeń na te mat ota cza ją ce go świa ta, któ re
w róż ny spo sób sta ły się na stęp nie bądź to po żyw ką
do opo wia dań lub po wie ści, bądź też po zo sta ły w for -
mie sen ten cji po miesz czo nych w to mi ku W nie po kło -
nie (War sza wa 2014). Je go pierw sza pu bli ka cja to
opo wia da nie za ty tu ło wa ne Wzdłuż śla dów (2013). Do -
mi nu ją cą for mą je go twór czo ści jest pro za, ale nie stro -
ni od wy ra ża nia my śli i uczuć w for mie po ezji, choć – jak
twier dzi – ma świa do mość, że ten ro dzaj po ezji da le ki
jest od po etyc ko ści. Klu czo wą po zy cję w je go twór czo -
ści zaj mu je czło wiek w ca łej swej skom pli ko wa nej po -
sta ci, szu ka ją cy (cza sa mi na no wo) swo jej toż sa mo ści
we współ cze snym świe cie.
Wie czór au tor ski, 18 ma ja, godz. 18:00 | Salonik trzech Muz,
ul. zawalna 7, wejście od podwórza

trZy rAZy łÓŻko

SPotkAnIA  »  »  »
MIęDZy WIerSZAMI
Promo cja to mi ku wier szy ada -
ma Wo lań czy ka 

DlA DZIe cI »  »  »
MIkrokoSMoS

ZAcZAroWAne
PoDWÓrko

DZIecI Z bullerbyn

29 v 2015 PIątEK

koncerty  »  »  »
WIDe oPen trIo
feat. Edi sanchez (Kolumbia)

SPektAkle  »  »  »
WAłbrZycH utoPIA 2.039 

WeSele

ecce HoMo   

SMycZ

trAnS-AtlAntyk

StAtek SZAleńcÓW

PrZyJAcIÓłkI Z WenuS

ŚWIADectWA WZlotu
uPADku WZlotu WZlotu
WZlotu uPADku
ItD AntkA kocHAnkA 
Pożegnanie z tytułem 

DlA DZIe cI »  »  »
MIkrokoSMoS

ZAcZAroWAne
PoDWÓrko

30 v 2015 sobota

SPektAkle  »  »  »
DZIWnA PArA

DZIÓb W DZIÓb
spek takl mło dz. warsz ta tów 

rISInG
Phoenix ballet

ZeMStA cZerWonycH
bucIkÓW 

SMycZ

burZA

trAnS-AtlAntyk

SPotkAnIA  »  »  »
MąDroŚĆ eMocJI
warsztaty pracy z emocjami

PSycHoAnIMAlJA IZa bE La CHaM CZYK,
aGNIEsZ Ka ob sZań sKa, RE Na ta IWa NIEC
po kaz | spo tka nie au tor skie | pre zen ta cja pro jek tu

Pierw szy cykl krót kich
vi deo, fi nal nie pre zen -
to wa nych ja ko in sta la -
cja vi deo w prze strze ni.
Fil my re ali zo wa ne
w róż nych for mach

wi zu al nych i dźwię ko wych od no szą się do cho rób i za -
bu rzeń psy chicz nych, któ re przy pi su ję zwie rzę tom
po wni kli wej ob ser wa cji ich za cho wań. Każ da pro jek -
cja bę dzie pre zen to wa ła in ne zwie rzę oraz je go za cho -
wa nie. In ter pre ta cja za cho wań zwie rząt przy
współ pra cy z psy cho loż ką i te ra peut ką Re na tą Iwa -
niec bę dzie dia gno zą kon kret nych cho rób psy chicz -
nych, jed nak czy sto ludz kich.
Fil my sty li zo wa ne w róż ny spo sób (na fil my przy rod -
ni cze, se sję te ra peu tycz ną, ko me dio-dra mat) głów nie
dzię ki in ter pre ta cji gło so wej dzien ni kar ki i au dio fil ki
agniesz ki ob szań skiej, bu du ją wy ima gi no wa ny świat,
w któ rym ki wa nie się fla min ga jest schi zo fre nią ka ta -
to nicz ną, a lgną ce do świa tła mu chy po peł nia ją zbio -
ro we sa mo bój stwo.
Pro jekt nie ma na ce lu spraw dzać czy zwie rzę ta cier -
pią na za bu rze nia psy chicz ne oraz czy ich za cho wa -
nia wią żą się ze sta na mi emo cjo nal ny mi. Idea po le ga
na przy pi sa niu zwie rzę tom od ludz kich skraj nych sta -
nów emo cjo nal nych nie ko niecz nie zga dza ją cych się ze
sta nem fak tycz nym zwie rzę cia.
oso by bio rą ce udział w pro jek cie:
Iza be la Cham czyk – ar tyst ka wi zu al na, per for mer ka,
ma lar ka. agniesz ka ob szań ska – Z wy kształ ce nia te -
atro log, z wy bo ru – ra dio wiec. od 2007 r. dzien ni kar ka
ra dio wej trój ki. Re na ta Iwa niec – Psy cho log, tre ner i te -
ra peu ta, wy kła dow ca na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
5 maja, godz. 18:00 | Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4
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AD re SoW nIk DLA KALENDARIUM
aka de mia Mu zycz na pl. Ja na Paw ła II, nr 2, Wrocław
a'propos Club ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
aRomaty pl. staszica 12, Wrocław
atM scena na bielanach Dwa Światy 1, bielany Wrocławskie,
CK Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
CK agora ul. serbska 5a, Wrocław
Centrum Inicjatyw artystycznych ul. tęczowa 79/81, Wrocław
Centrum Kultury Zachód ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Cen trum sztu ki WRo ul. Wi dok 7
Dolnośląska biblioteka Publiczna Rynek 58, Wrocław
sala Filharmonii ul. J. Piłsudskiego 19, Wrocław
Galeria Entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
In sty tut Gro tow skie go: Przej ście Że laź ni cze – sa la te atru La -
bo ra to rium, sa la Ki no wa. stu dio Na Gro bli, ul. Na Gro bli 30/32 
Kamieniczka Małgosia ul. odrzańska 39/40, Wrocław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
MbP, Filia nr 18 Grabiszyńska 236a, Wrocław
MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław
Mediateka pl. teatralny 5, Wrocław
Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. traugutta 111/113 , Wrocław
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica
Mu zeum Na ro do we pl. Po wstań ców War sza wy 5
Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój
Muzeum Poczty i telekomunikacji ul. Krasińskiego 1, Wrocław
Muzeum sztuki Mieszczańskiej Rynek-Ratusz, Wrocław
opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
oDa Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
oWE oDRa ul. Młyńska 3, oława
salonik trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
sanatorium Kultury Przejście Garncarskie 2, Wrocław
scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
scena im. J. Grzegorzewskiego ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
scena na Świebodzkim pl. orląt Lwowskich 20c, Wrocław
stary Klasztor ul. Purkyniego 1, Wrocław
synagoga Pod białym bocianem Włodkowica 7, Wrocław
teatr Dramatyczny pl. teatralny 1, Wałbrzych
teatr Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
teatr Lalki i aktora ul. buczka 16, Wałbrzych
teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67, Wrocław
teatr PWst ul. braniborska 59, Wrocław
teatr Zdrojowy Kościuszki 19, szczawno Zdrój
teatr na ostrowie Katedralna 4, Wrocław
WoK stara Kopalnia ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
Wrocławski teatr Lalek pl. teatralny 4, Wrocław
Wrocławskie Centrum seniora pl. Dominikański 6, Wrocław
Wrocławskie Centrum twórczości Dziecka Kuźnicza  29a, W-w
Wro cław ski te atr Komedia pl te atral ny 4
Wrocławski teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12
Za kład Na ro do wy im. osso liń skich ul. szew ska 37
Ga le ria sztu ki Dol no ślą skie go sto wa rzy sze nia ar ty stów 
Pla sty ków we Wro cła wiu pl. św. Ma cie ja 5a

ZoMbIe WAlk WrocłAW 2015
Prze marsz zom bie to we so łe i barw ne wy da rze nie, któ re go
tra dy cja się ga 2003r. Ini cja ty wa zna na na świe cie m.in. w san
Fran ci sco, Lon dy nie, Wied niu i bruk se li i w Pol sce: w War sza -
wie, Po zna niu, Lu bli nie, Gdań sku i Ło dzi. Pro -
jekt skie ro wa ny do fa nów fil mów gro zy, osób
zaj mu ją cych się re ali za cją nie tu zin ko wych
ko stiu mów i sty li za cji, fo to gra fów, osób, któ -
re chcą wziąć udział w cie ka wym wy da rze niu.
15 maja, g. 18:00 | bulwar t. Jasińskiego, Wrocław

WycIecZkI  »  »  »

ośrodek banderoza

tAJeMnIce PlAcÓW I ulIc

Perły oPolSZcZyZny
Rogów opolski - Głogówek -
Moszna (zamek i stadnina)

31 v 2015 NIEDZIELa

koncerty  »  »  »
lenA roMul

SPektAkle  »  »  »
trAnS-AtlAntyk

WAłbrZycH utoPIA 2.039 

SMycZ

burZA

SPotkAnIA  »  »  »
MąDroŚĆ eMocJI
warsztaty pracy z emocjami

DlA DZIe cI »  »  »
koSMIcZnA PoDrÓŻ

cZytAnkI I WArSZtAty

DZIeń DZIeckA W ck MuZA

nIeDZIelny PorAnek 

frAnIA PIorun

WłADcA SkArPetek

ZAcZAroWAne
PoDWÓrko

JA teŻ cHcę MIeĆ W DoMu
JAkIeŚ ZWIerZątko!



29Nr 255 – maj 2015
co je st gra ne.pl

kon cen tra tor kul tu ry 

PIąty DySkuSyJny klub MuZycZny
CZWaRtEK KaŻDEGo MIEsIąCa o 20:00
7 maja z czarnej płyty poleci samsara chicagowskiej Yakuzy,
grupy w niecodzienny sposób łączącej agresywny metal z free
jazzem oraz mistycznym wschodnim klimatem.
Dys ku syj ny Klub Mu zycz ny (DKM) jest ini cja ty wą non -pro fit,
re ali zo wa ną przez 304 brunch/ca fe' i re dak cję blo ga ter ra te -
ne bro sa (ter ra te ne bro sa. blog spot. com). DKM to se ria co mie -
sięcz nych spo tkań, pod czas któ rych Klu bo wi cze słu cha ją
jed nej wy bra nej pły ty, a na stęp nie dys ku tu ją na jej te mat. Wy -
bór każ de go al bu mu jest jed nak nie przy pad ko wy, po nie waż
DKM to cza so prze strzeń wy peł nio na dźwię ka mi współ cze sny -
mi, al ter na tyw ny mi, gło śny mi, nie po ko ją cy mi, wresz cie: re zo -
nu ją cy mi wo kół ta kich ga tun ków, jak me tal awan gar do wy,
in du strial, post -punk, neo folk i no ise.Jed no cze śnie DKM to coś
du żo wię cej. to Do spo łecz na Kon sump cja Mu zy ki. to Dzia łal -
ność Kontr kul tu ro we go Mi sjo nar stwa. to Dźwię ko we Kon tak -
ty Mię dzy ludz kie. Przy go tuj cie ko ce, weź cie ter mo sy z her ba tą
i nie za po mnij cie pa ry otwar tych uszu.
7 maja, godz. 20:00 | Patio Galerii na czystej, ul. czysta 4, Wrocław

WyDArZenIA toWArZySZące
Jed nym z fil mów sta no wią cych punkt wyj ścia do wy -
da rzeń to wa rzy szą cych bę dzie sta wia ją ca py ta nia do -
ty czą ce crowd fun din gu Zrzut ka – od po wie dzi na nie
po szu ka ją go ście od by wa ją cej się 10 ma ja de ba ty pt.
Na dzie je i wy zwa nia fi nan so wa nia spo łecz no ścio we -
go. We zmą w niej udział: czło nek gru py pro jek to wej
spa ce is Mo re od po wie dzial ny za or ga ni za cję ak cji
crowd fun din go wych – szy mon Gryś, ko or dy na tor kam -
pa nii crowd fu nidn go wych w PolakPotrafi. pl – Mi chał
Po łe tek oraz Ro land Za rzyc ki z Fun da cji 2b Fa ir, eks -
pert od eko no mii spo łecz nej.
16 ma ja, po od sła nia ją cym mrocz ne ku li sy prze my słu
cu kro we go fil mie słod ki blu es, za pro si my fe sti wa lo -
wą pu blicz ność na roz mo wę Ży cie bez cu kru, pod czas
któ rej spró bu je my usta lić, czy die ta bez cu kru jest
moż li wa i czy na pra wę ma sens. W de ba cie udział we -
zmą znaw cy te ma tu: aga ta Go lon ka, agniesz ka Ma -
tysz czak, bo że na ol szow ska oraz Pa weł szym czak.
8-17 maja | Dolnośląskie centrum filmowe,
ul. Piłsudskiego docsag.pl

WArSZtAty AntyDySkryMInAcyJne
stEREotYPY, UPRZEDZENIa, DYsKRYMINaCJa
Warsz ta ty ma ją na ce lu uświa da mia nie, jak ła two jest
wpaść w pu łap kę dys kry mi na cji. Wy ko nu jąc pro ste
ćwi cze nia w gru pie uczest ni cy mo gą sa mo dziel nie od -
kryć, ja ki mi ste reo ty pa mi po słu gu -
ją się na co dzień.
27 maja, godz. 16:30 | Sala 323, III p.
Wrocławskie centrum rozwoju
Społecznego, pl. Dominikański 6,
Wrocław. Wstęp wolny!

freAkI AfrykI
DNI KUL tU RY aFRY Kań sKIEJ 8-10 ma ja 2015
Naj więk szą atrak cją te go rocz nej edy cji z pew no ścią są go ście:
po cho dzą cy z bur ki na Fa so le gen dar ny mu zyk Ha ro una Dem -
be le oraz zna ko mi ty tan cerz bo uba syl la z Gwi nei, któ rzy po -
pro wa dzą warsz ta ty mi strzow skie z gry na bęb nach oraz 
tań ca afro.
Po nad to, pod czas kon cer tu fe sti wa lo we go we wro cław skim
klu bie sa na to rium Kul tu ry, od bę dzie się spe cjal ny po kaz gry
i tań ca w wy ko na niu Ha ro una Dem be le i bo uba syl la. Jed nej
no cy, na jed nej sce nie spo tka ją się afry kań scy wir tu ozi, wro -
cław skie tan cer ki i mu zy cy za in spi ro wa ni kul tu rą afry ki Za -
chod niej (ze spół ti ri ba&go ście). Fe sti wal ma wy miar nie tyl ko
mię dzy kul tu ro wy, ale tak że mię dzy po ko le nio wy, swo je umie -
jęt no ści za de mon stru je mię dzy in ny mi gru pa tań ca afry kań -
skie go se nio rów z Klu bu Pod Ko lum na mi.
Ka dry z co dzien ne go ży cia w afry ce, rdzen nych wio skach afry ki
środ ko wej i za chod niej, bę dzie moż na obej rzeć w trak cie spo -
tka nia z Da wi dem Ko niec kim i ane tą szla che tą, któ rzy opo wie -
dzą o swo ich wra że niach z po by tów w afry ce oraz
za pre zen tu ją zdję cia pod czas po ka zu slaj dów.
Kon cert i jam ses sion od bę dzie się w sa na to rium Kul tu ry, zaś
po zo sta łe punk ty pro gra mu: warsz ta ty, wy sta wa, po kaz slaj -
dów, w Klu bie Pod Ko lum na mi.
8-10 maja | klub Pod kolumnami, pl. św. Macieja 21, 
Sanatorium kultury, Przejście Garncarskie 2, Wrocław

bo uba syl la




