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RU DOL PHI NA 1 HANS LEO HAS SLER
w wy ko na niu ze spo łu ARS CAN TUS
20 marca 18:00 Wrocław Rynek-Ratusz
Kon cert od by wa ją cy się w ra mach pro jek tu Bi blio the ca Ru dol phi na pre zen tu ją -
ce go dzie ła zgro ma dzo ne w bi blio te ce księ cia le gnic kie go Je rze go Ru dol fa, bę dą -
cej jed nym z naj ob szer niej szych zbio rów mu zycz nych XVII -wiecz nej Eu ro py.
Usły szy my ma dry ga ły, mo te ty i in tra dy zna ne go nie miec kie go kom po zy to ra
Han sa Leo Has sle ra w wy ko na niu wro cław skie go ze spo łu Ars Can tus na le żą ce -
go do czo łów ki eu ro pej skich ze spo łów mu zy ki daw nej.
Ze spół dzia ła od ro ku 2000 pod kie run kiem To ma sza Do brzań skie go.
Pro jekt Bi blio the ca Ru dol phi na re ali zo wa ny jest w ra mach Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry 2016. Ars Can tus i i Wro cław scy Ka me ra li ści za pra sza ją!

Wstęp wolny!

Re spon so ria na Wiel ki Ty dzień
23 mar ca 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Głów na KGHM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Ja ro sław Thiel – dy ry gent, Isa bel Jant schek – so pran, Franz Vitz thum – alt
Ma ciej Goc man – te nor, Hen ryk Böhm – bas, Chór NFM - Agniesz ka Fran ków -Że la zny
– kie row nic two ar ty stycz ne, Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa
Pro gram: Jan Dismas Ze len ka Mi se re re c -moll ZWV 57
La men ta cje pro ro ka Je re mia sza ZWV 53: La men ta cja II na Wiel ki Czwar tek
Re spon so ria na Wiel ki Ty dzień ZWV 55: Nok turn I, Re spon so rium III na Wiel ki Czwar tek, Ec ce,
vi di mus eum; na Wiel ki Pią tek, Omnes ami ci mei; na Wiel ką So bo tę, Se pul to Do mi no

(...). Tym, co spra wia, że w ostat nim cza sie twór czo ści sło wiań skie go mi strza
ba ro ku, Ja na Di sma sa Ze len ki wra ca do łask i zy sku je co raz więk szą po pu lar -
ność rów nież w Pol sce, jest z pew no ścią jej nie tu zin ko wość bę dą ca skut kiem
po łą cze nia mi strzow skiej pre cy zji z pły ną cą ze sło wiań skie go ser ca śpiew nością.
To rów nież ty po wa dla Ze len ki ener gia i nie zwy kle eks pre syj ne, utrzy ma ne
wręcz we wło skim sty lu par tie so li stów w je go dzie łach wo kal nych. 
Wszyst kie te ce chy po ja wia ją się rów nież w je go Mi se re re c -moll ZWV 57 oraz
mu zy ce skom po no wa nej spe cjal nie na Wiel ki Ty dzień.

Bilety: VIP 200/150 zł | N 110/U 90 zł | N 80/U 60 zł | N 50/U 30 zł

Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa

71 Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Cho pi now ski 
5-13 sierp nia 2016 roku

Dy rek tor Ar ty stycz ny PIOTR PA LECZ NY
Do udzia łu w Festiwalu za pro sze ni zo -
sta li lau re aci ostat niej edy cji (2015r.)
Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni -
stycz ne go im. F. Cho pi na w War sza wie:
Se ong – Jin Cho – I Na gro da, Char les Ri -
chard – Ha me lin – II Na gro da, Ka te
Liu – III Na gro da. Za pro sze nie przy ję li
też lau re aci kon kur sów: im. Van Cli bur -
na w Fort Worth Va dym Kho lo den -
ko – I Na gro da 2013, im. Pio tra Czaj -
kow skie go w Mo skwie Da niel Kha ri to -
nov –III Na gro da 2015, im Lisz ta
w Utrech cie Ma riam Bat sa shvi li – I Na -
gro da 2014, Kon kur su w Le eds An na
Tsy bu le va – I Na gro da 2015, w Ha ma -
mat su Ale xan der Ga djiev I Na gro -
da 2015. Wy stą pi rów nież fi na li sta
Kon kur su im. F. Cho pi na 2015 Szy mon
Neh ring. Dy rek tor Ar ty stycz ny wy sto -
so wał za pro sze nie dla lau re ata I Na -
gro dy Kon kur su w Bruk se li – maj 2016.
Swój udział po twier dzi li rów nież: Ege -
ne In djič, Pa weł Ko wal ski, De nis Ko zu -
khin, Chri stian Za cha rias, Ja ni na Fial -
kow ska, Adam Gol ka.

www.fe sti val.pl

Wła dy sław Kol busz,
Kon cert Fry de ry ka Cho pi na w Dusz ni kach -Zdro ju



Parsifal Ryszard Wagner
Uroczyste misterium sceniczne w trzech aktach
23 marca 17:00 Opera Wrocławska, ul. Swidnicka 35
Ostat nie, owia ne du chem mi sty cy zmu i peł ne ta jem ni cy, dzie ło mi strza z Bay -
reuth. Wy sta wio ne po raz pierw szy 26 lip ca 1882 r., już w pierw szych la tach
po pre mie rze za czę ło swój trium fal ny po chód, po czy na jąc od dwo ru Lu dwi ka II,
przez Lon dyn i No wy Jork, wkrót ce zy sku jąc sła wę jed ne go z klu czo wych utwo rów
Ri char da Wa gne ra (1813-1883).
Twór ca idei dra ma tu mu zycz ne go na zwał swo je ostat nie wiel kie dzie ło „uro czy -
stym mi ste rium sce nicz nym w trzech ak tach”. Od naj du je my tu wszyst kie naj -
waż niej sze ce chy sztu ki ro man tycz nej: po stu lat syn te zy mu zy ki, li te ra tu ry, te atru
i in nych ele men tów wcho dzą cych w skład „to tal ne go dzie ła sztu ki” we dług in ten -
cji kom po zy to ra. 
Swo je mo nu men tal ne dzie ło Wa gner przy go to wy wał przez dzie się cio le cia, a te -
mat za czerp nął z prze czy ta ne go w 1845 r. w Dreź nie po ema tu Pa rzi val słyn ne -
go min ne sin ge ra Wol fra ma von Eschen ba cha.
Wśród słu cha czy pa mięt nej pre mie ry w 1882 r. by li m.in. An ton Bruck ner, Fe renc
Liszt i mło dy Ri chard Strauss, któ ry w póź niej szych la tach kon ty nu ował wiel kie
tra dy cje dzieł Wa gne ra.

BON JO UR MON CO EUR KON CERT DLA PAŃ (I PA NÓW)
STOLT ZER EN SEM BLE
13 marca 18:00 Wrocław Rynek-Ratusz
Stolt zer En sam ble to mę ski kwar tet wo kal ny, w któ re go skład wcho dzą śpie -
wa cy zwią za ni z chó rem Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses oraz z ze spo łem
mu zy ki daw nej Ars Can tus. Pod czas naj bliż sze go kon cer tu za bio rą słu cha czy
w mu zycz ną po dróż po róż nych epo kach i sty lach mu zycz nych. Od re ne san so -
wych po li fo nii, po bliż sze współ cze sno ści żar ty mu zycz ne.
Kon cert w szcze gól no ści jest de dy ko wa ny Pa niom, któ re za le d wie kil ka dni
wcze śniej bę dą ob cho dzi ły swo je świę to. Kon cert po pro wa dzi zna ny wro cław -
ski kom po zy tor, kry tyk mu zycz ny, a tak że fi lo log pol ski – Ra fał Au gu styn.
Bon jo ur mon co eur czy li Wi taj Uko cha na mo ja!

Wstęp wolny!

20. Wiel ka noc ny Fe sti wal
Lu dwi ga van Beetho ve na
21 mar ca 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Głów na
KGHM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Krzysz tof Urbań ski – dy ry gent
An na Vin nit ska ja – for te pian
NDR Sin fo nie or che ster Ham burg
Pro gram: L. van Beetho ven Eg mont
– uwer tu ra op. 84
Sier giej Rach ma ni now – II Kon cert for te -
pia no wy c -moll op. 18
Dy mitr Szo sta ko wicz – X Sym fo nia
e -moll op. 93

Pro gram 20. edy cji Wiel ka noc ne go Fe -
sti wa lu Lu dwi ga van Beetho ve na, roz -
pocz nie słyn na uwer tu ra Eg mont 
op. 84, na pi sa na pod wpły wem uwiel -
bia ne go przez kom po zy to ra Jo han -
na von Go ethe go. Dzie ło jest mu zycz -
nym uję ciem hi sto rii ty tu ło we go Eg -
mon ta. Choć ory gi nal nie Eg mont zo -
stał stwo rzo ny ja ko mu zy ka do sztu ki
Go ethe go, to dziś jed nak nie to wa rzy -
szy spek ta klom te atral nym, a zdo by -
wa ser ca słu cha czy w świa to wej sła -
wy sa lach kon cer to wych. 

Bilety: VIP 200/150 zł | 110/90 zł
| 80/60 zł | 50/30 zł

Anna Vinnitskaya Fot. Marek Grotowski

mY ear
Fe sti wa l Wy obraź ni Mu zycz nej
18-20 mar ca

Aka de mia Mu zycz na, pl. Jana Pawła II 2
Konkurs umiejętności słuchowych:
I KA TE GO RIA – dla uczest ni ków
do lat 20, nie bę dą cych stu den ta mi
II KA TE GO RIA – OPEN – dla uczest ni -
ków bez ogra ni czeń wie ko wych,
w tym dla stu den tow i dok to ran tów
W ra mach Fe sti wa lu od bę dą się tak że
wy kła dy i warsz ta ty dla na uczy cie li.

www.my ear.pl





ANA STA ZJA SZAN SKO WA roz po czę ła
na ukę mu zy ki w Łuc ku (Ukra ina), kie -
dy mia ła za le d wie 4 la ta. Pierw szym
na uczy cie lem by ła Iri na Cy gan ko wa.
W la tach 1997-2006 uczy ła się w Szko -
le Mu zycz nej im Ły sen ki dla uta len to -
wa nej młodzie ży w Ki jo wie w kla sach

Iri ny Li pa to vej i Bo ri sa Fe do ro va. W la -
tach 2006-2011 stu dio wa ła w Na ro -
do wej Aka de mii Mu zycz nej Ukra iny
im. Piotra Czaj kow skie go w Ki jo wie,
pod kie run kiem wy bit ne go ar ty sty
prof. Mi cha iła Ste pa nen ko.
Ana stazja do sko na li ła rów nież swo je
umie jęt no ści na mię dzy na ro do wych
mi strzow skich kur sach pia ni stycz nych
pod kie run kiem wie lu zna nych ar ty -
stów -pe da go gów: E. Tar naw ska (Pol -
ska), T. Dus saut (Fran cja), I. Oło wni kow
(Bia ło ruś), N. Tro ull (Ro sja), A. Or ło wiec ki
(Ro sja, kur sy w Pol sce), V. Viar do (Ro sja -
-USA), B. Pe tru szan ski (Ro sja -Wło chy).
Kon cer to wa ła (so lo i z or kie stra mi
sym fo nicz ny mi w róż nych mia stach
Ukra iny i Pol ski.
ana sta siy ashan sko va.ru

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

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

1198-1200 Wie czo ry lisz tow skie

ANA STA ZJA SZAN SKO WA (Ukra ina) – for te pian
Lau re at ka kon kur sów pia ni stycz nych.
W pro gra mie utwo ry W. A. Mo zar ta, F. Cho pi na, F. Lisz ta, R. Schu man na. 
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski.
17 III g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
18 III g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
19 III g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1

Kon cer ty re ali zo wa ne są dzię ki po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Gmi ny Wro -
cław, Gmi ny Obor ni ki Ślą skie, Gmi ny Brzeg, Brze skie go Przed s. Ener ge ty ki Ciepl nej – Spół ki z o.o.

KLUB
MU ZY KI
I LI TE RA TU RY
Marzec 2016

1 marca 18:00 – Czy ta nie w ciem no -
ściach. Spek takl warsz ta to wy na pod -
sta wie tek stu A. K. Urbań skie go
2 marca – Dro ga Krzy żo wa wy sta wa
wiel ka noc na au tor stwa M. Ci ska
2 marca 17:30 – Mło dzi Wy ko naw cy
cykliczne spotkanie muzyczne
3 mar ca 18:00 – Jo an na Kru piń ska -
-Trze bia tow ska – wie czór li te rac ki
4 mar ca 18:00 – Ste fan Pla cek, ja kim go
pa mię tam – pro wa dzi Ma rek Dy żew ski
– spo tka nie w 1. rocz ni cę śmierci
5 marca 13:00 – To wa rzy stwo Mi ło śni -
ków Ha ftu we Wro cła wiu – spo tka nie
5 marca 16:00 – Iko no stas i na boż ny
śpiew – wy kład Mar ka Dy żew skie go
7 marca 18:00  – Ka ro li na Żuk – re ci tal
for te pia no wy studentki AM z Poznania
8 marca 19:00 – Tre ny Jana Ko cha now -
skie go – spek tak te atral ny
9 marca 18:00 – Kon cert w wy ko na niu
uczniów Igna ce go Po ręb skiego
10 marca 16:00 – To wa rzy stwo Przy ja -
ciół Grod na i Wil na – spo tka nie
10 marca 18:00 – Ko bie ce imię li te ra tu -
ry – spo tka nie z po ezją i pro zą
11 marca 18:00 – Se re na ta Me xi ca -
na – kon cert muzyki meksykańskiej
12 marca 16:00 – Pro mo cja zdro wia
w dzia ła niu! II edy cja, Se mi na rium nauk.
12 marca 16:00 – Zdro wie – po daj da -
lej! – wer ni saż wy sta wy fo to gra ficz nej
14 marca 16:00 – Klub Sta ni sła wów
– spo tka nie cykliczne
14 marca 18:00 – Sty pen dy ści Sa mo rzą -
du Wro cła wia – Mia stu – 160. kon cert
16 marca 16:00 – Sto wa rzy sze nie Kre -
so we Sem per Fi de lis – spo tka nie
16 marca 18:00 – Wie czo ry z Hi sto rią
17 marca 17:00 – spotkanie Tow. Mi ło -
śni ków Lwo wa i Kre sów Płd-Wsch.
17 marca 18:00 – A. Shan sko va – koncert
w ramach Wie czo rów Lisz tow skich
18 marca 17:00 – Ka to lic ki Klub Li te rac -
ki Źró dło – spo tka nie
19 marca 11:00 – PTH MiF – spo tka nie
19 marca 17:00 – Wy stęp gru py te atral -
nej Nasz punkt wi dze nia

Na wszyst kie wy da rze nia WSTęP WOL NY!
Klub czyn ny: pn -pt w godz. 10:00-18:00,
so 12:00-18:00
Plac Gen. Ta de usza Ko ściusz ki 10
tel. +48 71 344 43 30 | www.klub mil.pl

ICH TRZECH TE NO RÓW 
I ONA JED NA
Koncert na Dzień Kobiet
7 marca 19:00
Teatr Muzyczny CAPITOL,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, Wrocław
Monika Michaliszyn (Polska)
Pa olo Lar diz zo ne (Wło chy)
Ra zvan Sa ra ru (Ru mu nia)
Ra fał Bart miń ski (Pol ska)

Dro gie Pa nie ma rzec na le ży do Was!
7 marca spędzicie wie czór w zna ko mi tym to wa rzy stwie trzech ob da ro wa nych
pięk ny mi gło sa mi gen tle ma nów, którzy wy ko nają pło mien ne arie, du ety oraz en -
sam ble z naj bar dziej zna nych oper i ope re tek. Te no rzy za bie gać bę dą o wzglę dy
każ dej z Was. Dla Pa nów za śpie wa Ona Jed na – Mo ni ka Mi cha li szyn (Pol ska) uwo -
dząc i cza ru jąc nie tyl ko swo ich part ne rów sce nicz nych.
At mos fe rę te go nie co dzien ne go kon cer tu pod grze wać bę dzie zna ko mi ta Ron co le
Ver di Or che stra pod dy rek cją ob da rzo ne go praw dzi wym wło skim tem pe ra men tem
Fran ce sco Bot ti glie ro!

Bilety: 130/100/75 – sa lo ny EM PiK | www.bi le tin.pl | www.eventim.pl



Sza now ni Pań stwo,
ma rzec za po wia da się w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Li piń skie go we Wro cła wiu nie zwy kle in te re su ją co
pod wzglę dem ar ty stycz nym i na uko wym.

Od po cząt ku mie sią ca za pra sza my na wie le 
cie ka wych wy da rzeń. W dniach 2-4 mar ca 
– już po raz czter na sty – od bę dzie się 
Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja z cy klu Tra dy cje Ślą skiej Kul tu ry Mu zycz nej. W pro gra mie 
kon fe ren cji znaj du ją się wy kła dy, pre lek cje, oko licz no ścio we wy sta wy oraz kon cer ty. 
Kon fe ren cja jest jed nym z wy da rzeń re ali zo wa nych przez na szą Uczel nię w ra mach pro gra mu
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016.

W dniach 14-16 mar ca od bę dzie się I Eu ro pej skie Fo rum Sak so fo no we. W je go ra mach 
za pla no wa no m. in.: mię dzy na ro do wy kon kurs, kon cer ty, lek cje mi strzow skie i wy kła dy 
pro wa dzo ne przez pe da go gów z Au strii, Bel gii, Nie miec, Pol ski i Sło wa cji. Z ko lei w dniach
18-20 mar ca or ga ni zu je my Fe sti wal Wy obraź ni Mu zycz nej mYear. W pro gra mie 
prze wi dzia no wy kła dy, warsz ta ty dla na uczy cie li oraz Kon kurs Umie jęt no ści Słu cho wych.

Wśród po zo sta łych wy da rzeń ar ty stycz nych pra gnę zwró cić uwa gę na III Aka de mic ki Kon kurs
Du etów In stru men tal nych, za pla no wa ny na 11 mar ca, któ ry zwień czo ny zo sta nie kon cer tem 

 na li stów oraz na pre mie ro we spek ta kle ope ry  Don Gio anni W. A. Mo zar ta (15 i 17 mar ca).

Tych wszyst kich, któ rzy my ślą o pod ję ciu stu diów w na szej Uczel ni ser decz nie za pra szam
w dniu 12 mar ca na Dzień Otwar ty Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki i Mu zy ki
Ko ściel nej. W pro gra mie prze wi dzia no m. in.: spo tka nia z wła dza mi Uczel ni i Wy dzia łu, zwie -
dza nie kam pu su, a przede wszyst kim kon sul ta cje z pe da go ga mi i lek cje po ka zo we. 

Z ra do ścią pra gnę za pro sić Pań stwa do udzia łu w mar co wych im pre zach Aka de mii 
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Wie rzę, że udział w nich do star czy 
Pań stwu wie lu nie za po mnia nych wra żeń. Wraz z za pro sze niem pro szę przy jąć ży cze nia peł nych
wio sen nej ra do ści i na dziei Świąt Wiel ka noc nych. 

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

MARZEC 2016
W AKADEMII MUZYCZNEJ
1 III, godz. 18.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT RYSZARD BUKOWSKI IN MEMORIAM *

2-4 III, Sala Kameralna AMKL  
XIV MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA Z CYKLU 
TRADYCJE ŚLĄSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ *
Konferencja jest realizowana w ramach 
Programu Muzycznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 

www.wroclaw2016.pl

2 III, godz. 20.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT MUZYKI DAWNEJ: 
SERENA MENTE JUBILO *

3 III, godz. 14.30, Sala Kameralna AMKL 
KOMPOZYTORKA ŚLĄSKA. SPOTKANIE 
Z PROF. GRAŻYNĄ PSTROKOŃSKĄ NAWRATIL *

3 III, godz. 20.00, Sala Koncertowa AMKL 
KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ *

12 III, godz. 11.00-16.00, AMKL 
DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU EDUKACJI
MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI I MUZYKI
KOŚCIELNEJ *

14-16 III, Sala Kameralna i Teatralna AMKL
I EUROPEJSKIE FORUM SAKSOFONOWE

18-20 III, AMKL  
FESTIWAL WYOBRAŹNI MUZYCZNEJ mYear

* Wstęp za bezpłatnymi kartami wstępu
– odbiór w recepcji budynku E AMKL od 23 lutego

* Wstęp wolny
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Pieśni i Tańce Wielkopolskie
Pieśni tradycyjne z Biskupizny
Wokalne jam session!
18 marca 19:00

Klub SALONIK, Braniborska 2/10, Wrocław
Dom Tań ca od sze re gu lat or ga ni zu je
spo tka nia z au ten tycz ną tra dy cją mu -
zycz ną i ta necz ną róż nych re gio nów
Pol ski, tzw. ta bo ry. W Wiel ko pol sce ta -
bor jest or ga ni zo wa ny w Bi sku pi znie,
a prze pro wa dzał go Bi sku piań ski Ze spół
Folk lo ry stycz ny z Do ma cho wa i oko lic.
Wspa nia łe pie śni pa ni An ny Chu dej i pa -
na Fran cisz ka Je sia ka. Pie śni ener gicz -
ne, w war stwie tek sto wej czę sto dow -
cip ne. Za pra sza my do wspól ne go śpie -
wa nia wszyst kich, któ rzy je zna ją, al bo
chcie li by po znać.
Ok. go dzi ny 21:00 wy stą pi tra dy cyj na
ka pe la z Bi sku pi zny, Krzysz tof Po low -
czyk na du dach i Mał go rza ta Szy man -
kie wicz na skrzyp cach pod wią za nych.

La bo ra to rium Pie śni
12 marca 18.30

Klub muzyczny Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu. Bilet 30 zł
Alina Jurczyszyn, Kamila Bigus, Lila Schally-Kacprzak, Iwona Majszyk, Magda Jurczyszyn,
Klaudia Lewandowska, Alina Klebba, Karolina Stawiszyńska

Trój miej ski ze spół pie śnia rek. Gru pa śpie wa tra dy cyj nie, w wie lo gło sie pie śni:
ukra iń skie, bał kań skie, pol skie, bia ło ru skie, a tak że gru ziń skie, skan dy naw skie
i wie le in nych. Pie śni świa ta wy ko nu ją za rów no a cap pel la, jak i przy akom pa -
nia men cie bęb nów sza mań skich i in nych et nicz nych in stru men tów (m. in. shru ti
box, dzwon ków, prze szka dza jek, fle tu, ka lim by, mis, gon gu), wno sząc w pie śni
tra dy cyj ne no wą prze strzeń im pro wi za cji gło so wych, in spi ro wa nych dźwię ka mi
na tu ry, czę sto in tu icyj nych, dzi kich, ko bie cych.

fot. M. Obiegła

Karolina Żuk
7 mar ca 18:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10

Stu dent ka AM im. Igna ce go J. Pa de -
rew skie go w Po zna niu w kla sie dr.
Pio tra Żu kow skie go. Ukoń czy ła z wy -
róż nie niem OSM im. Karola Szy ma -
now skie go we Wro cła wiu w kla sie
Ma riu sza Mo drze jew skie go.
Otrzy ma ła m.in. II na gro dę i na gro dę
spe cjal ną za naj lep sze wy ko na nie
utwo ru J. S. Ba cha na XII Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym
w Zgo rzel cu/Go er litz oraz wy róż nie nie
na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia -
ni stycz nym w Rzy mie Ro ma In ter na -
tio nal Pia no Com pe ti tion. Gra ła rów -
nież w ze spo le ka me ral nym z któ rym
otrzy ma ła wie le na gród i wy róż nień.

Wstęp wol ny!

PPA w maju!
37. Prze gląd Pio sen ki Ak tor skiej w tym ro ku od by wa się w ra mach Eu ro pej skiej
Sto li cy Kul tu ry. Ten je dy ny chy ba na świe cie fe sti wal po świę co ny w ca ło ści sztu -
ce pio sen ki w te atrze, roz pocz nie się 13 ma ja, a ostat nie je go kon cer ty wy -
brzmią 22 ma ja.
For mu ła PPA po sze rzy ła się nie zwy kle w ostat nich la tach. Co ro ku go ści my we
Wro cła wiu zna ko mi tych ar ty stów te atru i pio sen ki z Pol ski i za gra ni cy. Łą czy ich
jed na wspól na ce cha: cha ry zma w in ter pre ta cji pio se nek. 
Rów nież i w tym ro ku spo dzie wa my się wie lu wra żeń, peł ny pro gram Prze glą du
zo sta nie opu bli ko wa ny 1 mar ca, a 5 mar ca roz pocz nie się sprze daż bi le tów.
Wy da rze nia fe sti wa lo we anon su je ka me le on wy my ślo ny przez Ry szar da Ka -
ję – wy bit ne go gra fi ka, ma la rza i sce no gra fa, za po wia da jąc przed się wzię cie nie -
tu zin ko we, za ska ku ją ce, wy so kiej, ar ty stycz nej pró by. 

Duet: Hanna Rani fortepian Dobrawa Czocher wiolonczela
14 marca 20:00 Sala Gotycka w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1. Bilety: 40/30/20 zł

Ich pierw szy al bum Bia ła Fla ga po świę -
co ny jest twór czo ści Grze go rza Cie -
chow skie go, któ re go kom po zy cje sta ły
się in spi ra cją do po wsta nia no wych
aran ża cji, a tak że wła snych utwo rów.
In ter pre ta cje dziew czyn to mie szan ka
wie lu ga tun ków, za czy na jąc od ich mi -
ło ści do mu zy ki kla sycz nej, a koń cząc
na po szu ki wa niu no wych brzmień
i form wy ra zu. Do wód na to ze cza sa mi
sło wa są zbęd ne – mu zy ka prze mó wi
sa ma za sie bie!

Ta pły ta to wspa nia łe mu zycz ne dzia ło pod każ dym wzglę dem. Dzię ki niej na no wo moż -
na roz sma ko wać się w do sko na łej har mo nii pio se nek Grze go rza Cie chow skie go.
Wiel kie gra tu la cje dziew czy ny! - Ju sty na Stecz kow ska





ANNA MARIA JOPEK
9 marca 19:00

Kino Forum, Plac Marszałka 
J. Piłsudskiego 1c, Bolesławiec

10 marca 19:00
CK Muza, ul. A. Krajowej 1, Lubin. Bilet 80 zł
Krzysztof Herdzin – fortepian, cajon, flety,
Piotr Nazaruk – śpiew, flety, zithar, gitara,
instr. ludowe, Robert Kubiszyn – bas

AMJ KWAR TET – naj bar dziej wszech -
stron na i sza lo na for ma cja, z ja ką pra -
cu je An na Ma ria Jo pek. Roz śpie wa ny
i wi do wi sko wy. Mu zy cy gra ją na nie -
zli czo nej licz bie in stru men tów. Ten
pro jekt to du żo cu dow nej za ba wy, ale
i wiel kie wy zwa nie.

ANIA DĄBROWSKA
Dla na iw nych ma rzy cie li
31 marca 19:00

BF Impart, ul. Mazowieckiej 17
Pły ta po wsta wa ła przez pół ro ku, w róż -
nych stu diach, z udzia łem kil ku na stu
mu zy ków. Zwią za ne by ło to z pro ce sem
ucze nia się prze ze mnie pro duk cji mu -
zycz nej. Wszyst ko chcia łam wy pró bo -
wać na wła snej skó rze i port fe lu.
Pły ta za ska ku je sub tel no ścią i ele gan -
cją, uj mu je prze strze nią pod kre śla ną
przez par tie for te pia nu, gi ta ry aku -
stycz nej czy fle tu. Bilety: 120/90/60 zł

MELA KOTELUK
Koncert z okazji Dnia Kobiet
8 marca 19:00

Narodowym Forum Muzyki, pl. Wolności 1
Mela Koteluk – śpiew
Tomasz Krawczyk – gitary
Miłosz Wośko – instrumenty klawiszowe
Kornel Jasiński – gitara basowa
Robert Rasz – perkusja
Ola Chludek – chórki

W 2012 ro ku Me la Ko te luk wdar ła się
na pol ską sce nę z po gra ni cza po pu i al -
ter na ty wy al bu mem, któ ry po krył się
pla ty ną, i za któ ry otrzy ma ła dwa Fry -
de ry ki oraz Na gro dę Ar ty stycz ną Mia sta
To ruń im. Grze go rza Cie chow skie go.

Bilety: 120/85/60

ANITA LIPNICKA
5 marca 19:00

Anima, ul. Pilczycka 47, Wrocław. Bi let 70 zł

Ka rie rę mu zycz ną roz po czę ła z gru pą
Va rius Manx, z któ rą na gra ła dwie pły -
ty: Emu i Elf. Oba al bu my oka za ły się
wiel kim suk ce sem ko mer cyj nym
i na trwa łe wpi sa ły się w po czet kla -
sy ków pol skiej po pkul tu ry. Łącz nie
wszyst kie jej pły ty sprze da ły się w po -
nad 2-mi lio no wym na kła dzie. Sta wia
to Ani tę Lip nic ką w czo łów ce naj po pu -
lar niej szych ar ty stów w hi sto rii pol -
skiej mu zy ki roz ryw ko wej. Wśród wie -
lu na grod wy róż nia się Fry de ryk 2003
w ka te go rii Naj lep szy al bum ro ku.

MAJA HYŻY
Live Vocal Show
4 mar ca 22:00

Klu b TA.TU, ul. Św. Mikołaja 8-11, Wrocław 
Śpie wa od dziec ka, ale jej ka rie ra na -
bra ła roz pę du dzię ki udzia ło wi w pro -
gra mie X -Fac tor. Wo ka list ka ma
na swo im kon cie al bum W chmu rach,
któ rym udo wad nia, że de biu tant mo -
że wnieść na ry nek mu zycz ny wie le
świe żo ści. Kon cer tu je w ca łej Pol sce.
We Wro cła wiu wy stą pi za śpie wa
do współ cze snej mu zy ki klu bo wej.

Wstęp wolny za zapisami do godz. 17:00

MARIA PESZEK
KA RA BIN – no wa pły ta
6 marca 20:00

Klub Eter, ul.Kazimierza Wielkiego 19
Pi sząc te pio sen ki kil ka na ście mie się -
cy te mu nie zda wa łam so bie spra wy,
że rze czy wi stość wy prze dzi to o czym
śpie wam i nada tym sło wom tak dra -
ma tycz ny kon tekst.
Ma rzy ła bym, że by te pio sen ki do da -
wa ły si ły w tych nie spo koj nych cza -
sach. Że by dzię ki nim lu dzie mniej się
ba li. Bo strach i wol ność to wy klu cza -
ją ce się sło wa.





Da ve Hol land Trio
Jazz i mu zy ka świa ta
5 mar ca 20:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Głów na
KGHM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Da ve Hol land – kon tra bas, Ke vin 
Eu banks – gi ta ra, Obed Ca lva ire – per ku sja

An giel ski kon tra ba si sta i kom po zy tor,
Da ve Hol land, to je den z gi gan tów
współ cze sne go jaz zu. Na swo jej dro -
dze miał szczę ście współ pra co wać
z ar ty sta mi, któ rzy two rzy li hi sto rię
dwu dzie sto wiecz ne go jaz zu. Ja ko mło -
dy, uta len to wa ny i po szu ku ją cy mu zyk
tra fił w te sa me krę gi, co John McLau -
gh lin, Evan Par ker czy je go póź niej szy
dłu go let ni współ pra cow nik, Ken ny
Whe eler. W 1968 ro ku gra Hol lan da za -
chwy ci ła Mi le sa Da vi sa, któ ry za pro sił
go do swo je go ze spo łu; mło dy ba si sta
po mógł kształ to wać „elek trycz ne”
brzmie nie, ku któ re mu wów czas skła -
niał się Da vis. Grę Hol lan da mo że my
usły szeć m.in. na „In a Si lent Way”.
W póź niej szych la tach zwią zał się
z wy twór nią ECM, gdzie na gry wał m.in.
z Chic kiem Co reą, An tho nym Bra xto -
nem i Bar rym Alt schu lem w Circ le. Na -
le żał do ze spo łu Bra xto na, wy stę po wał
z Pa tem Me the ny, a tak że na grał sze -
reg płyt z wła sny mi ze spo ła mi. Dziś
wy kła da, kon cer tu je i ugrun to wu je so -
bie po zy cję naj lep sze go ba si sty jaz zo -
we go na świe cie. W swo jej twór czej
pra cy kie ru je się ra dą Sa ma Ri ver sa:
„Nie po mi jaj ni cze go, graj wszyst ko”. 

Bilety: VIP 120/90|70|50|30 zł

Stephan Bodzin
Pralnia B-Day
19 marca 23:00

Klub Pralnia, Krakowska 100, Wrocław

Nie miec ka gwiaz da sceny elek tro nicz -
nej, na któ rej dzia ła od bli sko 25 lat. 
Na kon cie ma ty sią ce za gra nych im -
prez, nie zli czo ną ilość wy da nych płyt,
kil ka dzie siąt pro du cenc kich pro jek tów.
Mi mo ukształ to wa ne go sty lu i moc no
za zna czo nej po zy cji na ryn ku, moż na
po ku sić się o stwier dze nie, że prze ży -
wa dru gą mło dość. Je go naj now szy al -
bum Po wers of Ten to ko smicz ny lot,
któ ry ide al nie wpi su je się w obec ną
for mu łę elek tro ni ki klu bo wej.
Głę bo ko! Bas so wo! Mrocz nie!

Alosza Awdiejew
4 marca 18:00

Ząbkowicki Ośrodek Kultury,
Rynek  24, Ząbkowice Śląskie
Alo sza Aw die jew – śpiew, gi ta ra
Ma rek Pia tek – śpiew, gi ta ra
Ka zi mierz Adam czyk – śpiew, gi t. ba so owa

Wy jąt ko wy ar ty sta i jed no cze śnie wy -
bit ny na uko wiec – pro fe sor Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go. Do te go pa ra się
ak tor stwem fil mo wym, pi sze po pu lar -
ne fe lie to ny, tłu ma czy po ezję. Ro sja nin
z pol skim oby wa tel stwem, któ ry przy -
był do Kra ko wa w 1967 r. Mó wi o so bie:
je stem Po la kiem z wy bo ru i do da je
prze wrot nie, że to bar dziej kom for to -
wo niż być kim kol wiek z przy mu su.
Alo sza śpie wa ro man se ro syj skie i cy -
gań skie oraz pio sen ki ode skie i ży dow -
skie okra szo ne hu mo rem. 

Koncert flamenco
13 marca 18:00

Synagoga pod Białym Bocianem
ul. Włodkowica 7 we Wrocławiu

Kon cert w ra mach VIII Fe sti wa lu Sztu -
ka Łą czy Po ko le nia In spi ra cje Fla men -
co – Prze ni ka nie Kul tur.
Wy sta pią ar ty ści wy wo dzą cy się
z hisz pań skich ro dzin cy gań skich,
o wiel kich tra dy cjach fla men co.
Lu is de Lu is – Tan cerz z Gre na dy. Tań -
czył u bo ku zna ko mi tej tan cer ki Eva la
Yer ba bu ena. Jo se An dres Cor tes – Gi -
ta rzy sta z Bar ce lo ny. Swo ją na ukę roz -
po czął w wie ku 11 lat gra jąc w naj lep -
szych ta blao fla men co w Bar ce lo nie.
Ju an An to nio San tia go Amaya An to nio
Ca fe le te – Śpie wak, je go styl po rów ny -
wa ny jest czę sto do śpie wu słyn ne go
śpie wa ka Ca ma ro na de la Is la. 

Bilet 60 zł www.flamenco.mdk-krzyki.pl

Mirek Czyżykiewicz
5 marca 19:00

Sa la Go tyc ka w Sta rym Klasz to rze,
ul. Pur ky nie go 1. Bi le ty: 60/45/35 zł

Czo ło wy pol ski bard, za pre zen tu je
wro cław skiej pu blicz no ści ma te riał ze
swo jej naj now szej pły ty Od cho dzę 
| Wra cam, która za wie ra kil ka na ście
pre mie ro wych pio se nek.
War stwa tek sto wa au tor stwa wy bit -
nych po sta ci: An drze ja Po nie dziel skie -
go, Ja na Woł ka, Mi cha ła Za błoc kie go,
czy Woj cie cha Byr skie go. Pły ta szcze -
gól na dla mnie po przez re per tu ar, lżej -
szy niż ten, któ ry pro po no wa łem
ostat nio – mó wi M. Czy ży kie wicz.

fot. M. Higashino



Trzej musz kie te ro wie
10, 11 marca 19:00
12 marca 18:00 | 13 marca 17:00
Zna na fa bu ła w no wej, mu si ca lo wej
od sło nie, ze zna ko mi tą mu zy ką Krze si -
mi ra Dęb skie go, peł na emo cjo nu ją cych
zwro tów ak cji i wi do wi sko wych walk
szer mier czych. Li bret to oraz pio sen ki Kon ra da Imie li i Mar ka Ko co ta za wie ra ją
wszyst kie waż ne wąt ki po wie ści Alek san dra Du ma sa: przy jaźń Ato sa, Por to sa,
Ara mi sa i d’Ar ta gna na, mrocz ną po stać Mi la dy, in try gę kar dy na ła Ri che lieu i hi -
sto rię słyn nych dia men to wych spi nek księ cia Buc kin gha ma.
Ak cja spek ta klu roz po czy na się 20 lat po wy da rze niach opi sa nych w książ ce, ale
nie kie ru je się tro pa mi ko lej nych po wie ści cy klu. Hi sto rię musz kie te rów wy wo ła
z prze szło ści Plan chet, daw ny słu ga d’Ar ta gna na, dziś mistrz kra wiec ki, opo wia -
da jąc przy by łe mu doń mło de mu klien to wi o nie gdy siej szych war to ściach: ho -
no rze, lo jal no ści i przy jaź ni.
Pły tę z pio sen ka mi z mu si ca lu – moż na ku pić w skle pie in ter ne to wym Ca pi to lu
i w punk cie in for ma cyj nym te atru, kosz tu je 28 zł.

fot. Łukasz Giza

Kadry pamięci
Hi sto rie Ró żan ko we
19, 20 mar ca 17:00

CK Agora, ul. Serbska 5A
Re ży se ria An drzej Fi cow ski
Mu zy ka Ma rek Otwi now ski

Spek takl Ka dry Pa mię ci jest zwień cze -
niem 2-let nie go pro jek tu Hi sto rie 
Ró żan ko we, ob ję te go pa tro na tem
MKiDN,  skie ro wa ne go do lo kal nej spo -
łecz no ści, na któ re zło ży ły się: warsz -
ta ty sce no pi sar skie, kon kurs li te rac ki.
Sce na riusz spek ta klu po wstał na ba -
zie hi sto rii spi sa nych przez uczest ni -
ków warsz ta tów. Wystąpią ama to rzy -
-de biu tanci oraz pro fe sjo nal ni ak to rzy:
An na Sku bik, Ar ka diusz Cy ran.

Wstęp wol ny!

Camille
12, 14 marca 19|13 marca 19:00

Wrocławski Teatr Współczesny,
ul. Rzeźnicza 12. Bilet 15 zł
Obsada: Kamila Klamut, Ewa Pasikowska

Au tor ski spek takl Ka mi li Kla mut stwo -
rzo ny we współ pra cy z Ma ria ną Sa do -
vską. Pre zen tacja w ra mach cyklu ma -
łych form te atral nych Mo no sy tu acje 4.
Ca mil le Clau del by ła rzeź biar ką. By ła
rów nież sio strą Pau la Clau de la i przez
dzie sięć lat to wa rzysz ką i twór czą
part ner ką Au gu ste’a Ro di na. Zmar ła
po nad 70 lat te mu. Ostat nie 30 lat ży -
cia spę dzi ła w za kła dzie psy chia trycz -
nym. Im pul sem, któ ry bez po śred nio
wpły nął na kształt spek ta klu, by ło
ostat nie zdję cie, ja kie zro bio no Ca mil -
le. Przed sta wia ono Clau del w szpi ta lu
z przy ja ciół ką. Wy obra zi łam so bie, że
od wie dzi ny, któ re rzad ko zda rza ły się
jej pod czas po by tu w za kła dzie, mo gły
wy wo łać ka ska dę wspo mnień. Wspo -
mnień, któ rych kształt prze czu łam
i ubra łam we wła sną wraż li wość.
Spek takl de dy ku ję mo jej Sio strze.

Kamila Klamut

fot. J. Światek



Krzy wic ka/Krew
5 mar ca 19:00
11, 12, 13 mar ca 19:00
8, 9, 10 mar ca 11:00

Sce na Ga dzic kie go, Te atr im. Heleny
Mo drze jew skiej w Le gni cy, Ry nek 39
Re ży se ria – Ali na Moś -Ker ger
Sce no gra fia – Mał go rza ta Bu lan da
Ko stiu my – Mag da le na Ja sil kow ska
Cho re ogra fia – Ka ta rzy na Ko strze wa 
Mu zy ka – Mar ta Kleszcz

In spi ra cją dla sztu ki mło dej, lecz uty tu ło wa nej już dra ma to pi sar ki, jest Ire na
Krzy wic ka (1899-1994), pu bli cyst ka, pi sar ka, dzia łacz ka spo łecz na, przed wo jen -
na „gor szy ciel ka”, o któ rej przed woj ną ma wia no, że „wy ma chu je majt ka mi jak
sztan da rem”. Krzy wic ka, upo mi na ją ca się o pra wa ko biet w cza sach, kie dy ta ka
po sta wa by ła uwa ża na za skan da licz ną, sta je się dziś na no wo pa tron ką wszel -
kie go ro dza ju ru chów fe mi ni stycz nych i wol no ścio wych. Spek takl bę dzie ko lej -
nym po ka zem sztu ki ak tor skiej żeń skiej czę ści ze spo łu Mo drze jew skiej.
W sobotę 12 mar ca po spek ta klu, Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Te atru Mo drze jew -
skiej w Le gni cy, za pra sza widzów na spo tka nie z ak tor ka mi spek ta klu, które
poprowadzi Krystyna Zajko-Minkiewicz, prezes Stowarzyszenia.

Bi le ty: 50 zł pre mie ro wy, 27 zł N, 16 zł U

Inspiracją dla sztuki młodej, lecz utytułowanej już 
dramatopisarki, jest Irena Krzywicka (1899-1994), 
publicystka, pisarka, działaczka społeczna, przedwo-
jenna „gorszycielka”, o której przed wojną mawiano, 
że „wymachuje majtkami jak sztandarem”. Krzywicka, 
upominająca się o prawa kobiet w czasach, kiedy taka 
postawa była uważana za skandaliczną, staje się dziś 
na nowo patronką wszelkiego rodzaju ruchów femi-
nistycznych i wolnościowych. Holewińska zestawia 
jej biografię z innymi sylwetkami, przez co dramat 
staje się niejako wielokrotnym portretem kobiety w 

Krzywicka/Krew

PREMIERA

Autobus Modrzejewskiej
Zbierzcie grupę co najmniej 20 osób, które chcą przyjechać na wieczorny
spektakl do Legnicy. Zadzwońcie do Teatru Modrzejewskiej - 76 72.33.512. 

Koszt biletu normalnego wraz z dojazdem w dwie strony 30 złotych!

Fe TA 2016 15-17 kwietnia
Nabór do 1 kwietnia CK Agora, ul. Serbska 5A
Masz ta lent ak tor ski i mniej niż 25 lat?
Ma rzysz o za pre zen to wa niu się na sce nie
te atral nej przed pro fe sjo nal nym ju ry i pu -
blicz no ścią?  Wy ślij na gra nie swo je go mo -
no dra mu do 1 kwiet nia 2016!
Lau re at Fe Ty – Srebr ny Ta lent otrzyma
na gro dą pie nięż ną w wy so ko ści 1.500 zł.

Regulamin: www.ckagora.pl

2 lata Teatru ToTu
Wschód Południe Zachód Północ
12, 13 marca o godz. 19:00

Teatr ToTu, ul. Hubska 6 we Wrocławiu
Spek takl im pro wi zo wa ny z udzia łem
pu blicz no ści. Scnariusz Szy mon Bo -
gacz, reżyseria Ja cek Kup czak.
To bę dą peł ne 2 la ta Te atru To Tu! Ca ły
ma rzec bę dzie my ba wić się na sce nie,
ba wiąc Was na szą no wą jesz cze lep -
szą wer sją spek ta klu „Wschód Po łu -
dnie Za chód Pół noc”, spek ta klu, któ ry
roz wi nął na sze skrzy dła.
I tym ra zem w mar cu po zo sta nie my
w im pro wi za cji! Sza leń czo i bez trzy -
man ki bę dzie cie re ży se ro wać go wła -
śnie Wy! Z peł nym za ufa niem po -
now nie od da my lo sy na szych bo ha te -
rów wła śnie w Wa sze rę ce.
Za każ dym ra zem po wsta je przy tym
in na przy go da nio są ca za so bą no we
nie zna ne do tej po ry za koń cze nie ba -
wiąc do łez na szych go ści.
Bez Was się nie uda, przy by waj cie
tłum nie! Na sce nie no we twa rze! 

Bilet 15 zł

Zmiana światła
19 marca 19:00

Centrum Inicjatyw Artystycznych,
ul. Tęczowa 79-81, Wrocław
Wy stę pu je: Mar cin Mi siu ra
Re ży se ria: Bo gu sła wa Szten cel

Spek takl zo stał zre ali zo wa ny w ra -
mach re zy den cji ar ty stycz nej w In sty -
tu cie Gro tow skie go we Wro cła wiu
w ra mach Mo no sy tu acji 3 – prze gla du
ma łych form te atral nych. Pre mie ra
od by ła się w lu tym 2015 ro ku w Sa li
Te atru La bo ra to rium. Zmia na świa tła
to prze cięt na hi sto ria, o prze cięt nej
eg zy sten cji i nie prze cięt nej po trze bie
głę bo kie go do zna nia.





Natalia Kopytko
Leśnienie
Do 25 marca

SiC Galeria Szkła i Ceramiki BWA,
pl. Kościuszki 11, Wrocław

Le śnie nie to prze strzeń po świę co na
pa mię ci przy ro dy, a wła ści wie utra co -
nej z nią jed no ści. Na ta lia Ko pyt ko
w swo im pro jek cie przed sta wia jesz -
cze stan sprzed eko lo gicz nej klę ski,
przy wo łu jąc wi zję na tu ry ja ko nie do -
stęp ną peł ną nie zgłę bio nych i nie zba -
da nych przez na ukę ta jem nic. Pro jekt
Na ta lii Ko pyt ko to nie tyl ko opo wieść
o od da le niu się czło wie ka od przy ro dy.
To tak że bar dzo świa do ma wy po -
wiedź o skom pli ko wa nych wpły wach
i re la cjach do ty czą cych na sze go śro -
do wi ska na tu ral ne go.
Za aran żo wa na w ga le rii SiC! wy sta wa
to ar ty stycz na in sta la cja ma ją ca bar -
dziej cha rak ter sce no gra ficz ny. Przy -
po mi na wy strój te atral ne go, ba śnio -
we go spek ta klu. Ce ra micz ne obiek ty
na śla du ją swo im kształ tem ga łę zie
i ko na ry drzew.

4 x KO BIE TA
Grupa Mo ty la No ga
Do 31 marca

Miejska Bibliotecka Publiczna filia nr. 22,
ul.Chociebuska we Wrocławiu

To dru ga w tym ro ku wy sta wa gru py
Mo ty la Noga. Ar ty ści ama to rzy ma lu -
ją cy w tech nie ce olej nej – An na Gutt,
Mar ta Kon stan ty no wicz, John Win nic -
ki i Ma rek Żar czyń ski przed sta wia ją
na ma lo wa ne przez sie bie por tre ty tej
sa mej ko bie ty.
Jest to swo iste stu dium te go sa me go
mo de la, u ka zu ją ce róż ni ce w od bio rze
otaczającej nas rzeczywistości.
Eks po zy cja pre zen tu je tak że naj now -
sze pra ce ar ty stów o róż no rod nej te -
ma ty ce, po wsta łe pod czas co ty go -
dnio wych warsz ta tów Gru py.

Ro bert Mo tel ski
Świa tło i prze strzeń 
4 marca 17:15

Ga le ria Ring, Ry nek 12-14, Le gni ca
Wy sta wa pre zen tu je pra ce ma lar skie
war szaw skie go ar ty sty, ab sol wen ta
Wy dzia łu Ma lar stwa Eu ro pej skiej
Aka de mii Sztu ki w War sza wie. Ro bert
Mo tel ski swo je pra ce pre zen to wał
na po nad stu wy sta wach in dy wi du al -
nych i zbio ro wych. W 2004 ro ku otrzy -
mał sty pen dium Fun du szu Pro mo cji
Twór czo ści ze środ ków Mi ni stra Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
W 2008 ro ku otrzy mał sty pen dium,,
Mło da Pol ska” ze środ ków Na ro do we -
go Cen trum Kul tu ry. Je go za in te re so -
wa nia ar ty stycz ne sku pia ją się na stu -
dio wa niu pej za żu i na no wa tor skim
spo so bie je go pre zen ta cji. Na wy sta -
wie zo ba czy my pra ce z se rii: Drze wa,
Gó ry, Wo da, Świa tło, a tak że z wcze -
śniej szych cy kli, ta kich jak: Trzci ny, Li -
ście. Au tor o swo ich ob ra zach mó wi:
Chciał bym prze ka zać w for mie ob ra zu
ener gię i rytm za war te w na tu rze.

Wstęp wol ny!

Zbigniew Paluszak, Miasteczko IV 1958

Zbi gniew Pa lu szak
Bar wy świa tła
Dzień otwar ty wo kół wy sta wy 
12 mar ca od 10:30

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu,
pl. Powstańców Warszawy 5

PRO GRAM:
godz. 10:30
Drze wa – ma gicz ne i nie tyl ko – za ba -
wa pla stycz na dla dzie ci 6-12 lat, pro -
wa dzi An na Chmie larz.

Wstęp wol ny! Za pi sy: tel. 71 372 51 48
godz. 11:00 
Warsz ta ty pla stycz ne ma lar stwa
w tech ni ce akwa re li – dla do ro słych. 

Bi le t 10 zł, za pi sy@mnwr.art.pl 
godz. 13:30 
Opro wa dza nie ku ra tor skie po wy sta -
wie Zbi gnie wa Pa lu sza ka – opro wa -
dza An na Chmie larz.

Wstęp z biletem za 5 zł
godz. 15:00 
Drze wa – na sty ku re al no ści i me ta fo -
ry – wy kład Mi cha ła Piecz ki.

Wstęp wolny!

Sylwia Owczarek
Dobry/Zły
Do 13 marca

BOSA Galeria Sztuki Współczesnej,
ul. Tęczowa 7 | wejście od podwórza

Ję zyk za ka zów i na ka zów za mie nia ją cy
się czę sto w me ta -ob ra zy, mi ni przy po -
wie ści czy za gad ko we ha iku do ty czy
rów nież sys te mów edu ka cji ar ty stycz -
nej i ta jem nic warsz ta tu. Ma lar stwo
Owcza rek w swo jej eks pre sji jest pró bą wy do sta nia się z kon wen cji, jed nak dro -
ga wy zwo le nia wie dzie przez kon we nan se – po przez słow ne i es te tycz ne gry
z ni mi. Tak po lip tyk o ty tu le Mor ska Fa la wie dzie nas do po tocz nej w sty lu ła -
zien ki, po dob nej do ty się cy in nych, zwra ca jąc uwa gę na roz bież ność mię dzy po -
etyc ką na zwą ko lo ru a rze czy wi stym ob ra zem oto cze nia. (...). Do bry/Zły jest jak
wy li czan ka, któ ra pró bu je coś od cza ro wać, wy zwo lić no wą ja kość wy ni ka ją cą
z od rzu ce nia war to ścio wa nia. Sy tu acja ar ty stycz na to wy da rze nie w swej na tu -
rze nie wy my ka ją ce się pró bom oce ny. Klu czo we są jed nak po zio my z ja kich się
jej do ko nu je (oce ny). Ku ra tor wy sta wy: Da nie la Ta gow ska

Łazienka morska fala



Żołnierze Niezłomni
W portretach Pawła Jaszczuka
Do 31 marca

Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej,
ul. Kanonia 12, Wrocław

Wy bra ni przez Paw ła Jasz czu ka NIE -
ZŁOM NI sta no wią pew ne ogni wo tra -
dy cji wal ki o nie pod le głość. Cykl por tre -
tów po ka zu je cią głość tej tra dy cji na
prze strze ni po ko leń: od in su rek cji ko -
ściusz kow skiej, przez po wsta nie li sto -
pa do we, stycz nio we, po wsta nie war -
szaw skie, oraz wal kę zbroj ne go pod -
zie mia nie pod le gło ścio we go.
Wystawa 42 portretów malowanych
akrylem na kartonie. Kon cep cja: Pa weł
Jasz czuk, Ry szard Sław czyń ski.
Pa weł Jasz czuk – st. wy kła dow ca
w Za kła dzie Ry sun ku, Ma lar stwa
i Rzeź by WA PWr. Zaj mu je się ma lar -
stwem, ry sun kiem, ar chi tek tu rą, wi -
tra żem i pro jek to wa niem gra ficz nym.

Generał Fieldorf Nil

Dominika Łabądź
UBYTEK
18 marca 18:00

Galeria Entropia, Wrocław ul. Rzeźnicza 4
To swo iste stu dium przy pad ku ka mie -
ni cy przy ul. Jed no ści Na ro do wej 93
we Wro cła wiu, któ ra przez 5 lat funk -
cjo no wa ła ja ko nie za leż ne miej sce
sztu ki – Ga le ria U. Od by ło się w niej
kil ka dzie siąt wy staw i zda rzeń.
W 2015 r. bu dy nek zo stał wy bu rzo ny.
Wy sta wa jest pierw szą czę ścią pro -
jek tu Zie mia uni wer sal na cz. 1 i 2.
Jego dru ga część pt. Część wspól na,
zo sta nie za pre zen to wa na je sie nią br.
Do mi ni ka Ła bądź (1981) – ar tyst ka
wi zu al na. Upra wia dzia łal ność inte r -
dy scy pli nar ną. Wy ko rzy stu jąc róż ne
me dia two rzy in sta la cje, wi deo, obiek -
ty, dzia ła nia w prze strze ni pu blicz nej.
Współ za ło ży ciel ka Ga le rii U we Wro cła -
wiu dzia ła ją cej w la tach 2009-2014.
Człon ki ni ko lek ty wu Si twa. W swo jej
pra cy chęt nie opie ra się na ko ope ra cji
wy bie ra jąc tech ni ki DIY. Dok to rant ka
na wy dzia le Ma lar stwa i Rzeź by ASP
we Wro cła wiu, sty pen dyst ka licz nych
pro gra mów m.in. MKiDN.

Antoni Wajda Kocia Wiara
Do 26 marca

Galeria Sztuki TęTNO, Jatki 12-13, Wrocław

An to ni Waj da, syn An drze ja. Ar ty sta
wy wo dzą cy się z wro cław skiej sce ny
al ter na tyw nej, któ re go twór czość za li -
cza się do dzia łań trash art’owych,
zna ny z ką śli wych ka ry ka tur i se rii ki -
czo wa tych fu ter ko wych ko la ży, prze -
śmiew czo ko men tu ją cych men tal ne
ma try ce współ cze sno ści. Od lat za -
ska ku je, a cza sem szo ku je pu blicz ność
swo imi pra ca mi. Jest ab sol wen tem
ASP we Wro cła wiu. Zaj mu je się ma -
lar stwem, ry sun kiem i gra fi ką.

An drzej Du dek -Dürer 
Plejada artystów współczesnych
19 mar ca 15:00

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu,
pl. Po wstań ców War sza wy 5

25 spo tka nie z cy klu pro mu ją ce go pol -
skich ar ty stów, któ rych pra ce znaj du ją
się w zbio rach Mu zeum Na ro do we go
we Wro cła wiu. W pro gra mie: oko licz no -
ścio wy po kaz i omó wie nie eks po no wa -
nych dzieł, pro jek cja fil mu o twór cy oraz
dys ku sja w gro nie mi ło śni ków sztu ki.
An drzej Du dek -Dürer, per for mer, ar ty -
sta sztu ki me diów, kom po zy tor i mu -
zyk. Zaj mu je się m.in.: gra fi ką, ma lar -
stwem, fo to gra fią, rzeź bą, envi ron -
ment, bu do wą in stru men tów me ta fi -
zycz nych i an ty po ezją.
Od 1979 r. re ali zu je pro jek ty Sztu ki
Po dró ży na te re nie Pol ski i nie mal ca -
łe go świa ta, pre zen tu jąc per for man ce,
wy sta wy, in sta la cje i wy kła dy. 
Je go pra ce znaj du ją się w wie lu zbio -
rach pry wat nych i pu blicz nych m.in.
w: War sza wie, Wro cła wiu, Bar ce lo nie,
Am ster da mie, Syd ney, Chi ca go No -
wym Yor ku i Ta te Gal le ry w Lon dy nie.

Najstarszy list
Do 14 marca

Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław

Pierw sza z se rii ju bi le uszo wych Wy -
staw Jed ne go Eks po na tu, któ re bę dą
pre zen to wa ły naj cie kaw sze i naj bar -
dziej war to ścio we wa lo ry z mu ze al -
nych za so bów. Ja ko pierw szy  pre zen -
to wa ny jest je den z naj star szych li -
stów pi sa nych po pol sku w zbio rach
Mu zeum. Ko re spon den cja zo sta ła na -
pi sa na w dniu 6 lu te go 1593 r. Ad re -
so wa na by ła z Dy bo wa do To ru nia,
do „mo je go ła ska we go Pa na Bur mi -
strza”. Po ka zy wa ny wa lor po cho dzi ze
zbio ru Ma cie ja Misz cza ka, wro cław -
skie go fi la te li sty. Do ku ment jak do tąd
pre zen to wa ny był zwie dza ją cym tyl ko
raz, je sie nią 2010 r.

Andrzej Dudziński
Oko w oko z bestią
11 marca 17:00

BWA Jelenia Góra, ul. Długa 1
Ar ty sta wszech stron ny i nie po kor ny.
Ba wi się kon wen cja mi oraz sty la mi,
eks pe ry men tu je z róż ny mi tech ni ka -
mi. Two rzy ob ra zy olej ne, pa ste le,
asam bla że oraz au tor skie Ko per ty,
sto su je przy tym tzw. tech ni ki wła sne.
An drzej Du di Du dziń ski stu dio wał ar -
chi tek tu rę na Po li tech ni ce Gdań skiej,
ar chi tek tu rę wnętrz i gra fi kę w gdań -
skiej PWSSP, a za koń czył stu dia
na ASP w War sza wie w pra cow ni pla -
ka tu Hen ry ka To ma szew skie go.



7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska
Do 14 maja Sala Mieszczańska Wrocławskiego Starego Ratusza
Ty tu ło we sie dem cu dów to sie dem ob sza rów kul tu ry, któ re sta ły się przy czyn -
kiem do za pre zen to wa nia naj cen niej szych ar te fak tów re gio nu.
Przez pierw szą sek cję Kra jo braz pro wa dzą zna ko mi te zdję cia Ada ma Ha wa łe ja
m.in.: Ostrów Tum ski, Ślę ża, Od ra, Za mek Pia stów Ślą skich w Brze gu, Sta wy Mi -
lic kie, opac two cy ster sów w Lu bią żu.
Śląsk – ję zy ko wa wie ża Ba bel, to sek cja pt. Język, pre zen tuje praw dzi wą pe reł -
kę – Księ gę hen ry kow ską, naj star szy za by tek od zwier cie dla ją cy wie lo kul tu ro -
we dzie dzic two re gio nu (w 2015r. wpi sa na na Li stę Pa mięć świa ta UNE SCO).
Trze cia sek cja, Sztu ka po świę co na jest sztu ce daw ne go Wro cła wia.
Sek cja Na uka to po dróż w cza sie – od śre dnio wie cza po XXI wiek. Przed sta wia
wy bit nych na ukow ców zwią za nych z Wro cła wiem, zo ba czy my tu pierw szy wro -
cław ski mi kro skop (mi kro skop Pur ky nie go) i ła zi ka mar sjań skie go Scor pio III za -
pro jek to wa ne go przez stu den tów Po li tech ni ki Wro cław skiej.
Głów nym te ma tem sek cji Ar chi tek tu ra jest za pro jek to wa na przez Mak sa Ber -
ga Ha la Stu le cia, w 2006 r. wpi sa na na Li stę świa to we go dzie dzic twa UNE SCO.
W sek cji Re li gia pre zen to wa na jest po stać św. Ja dwi gi – księż nej Ślą ska, mał -
żon ki Hen ry ka Bro da te go. Hi sto rię jej ży cia przed sta wia Ko deks lu biń ski. W tej
sek cji pre zen to wa ne są też ory gi nal ne eks po na ty: Ko deks Hor ni gow ski, krzy żyk
wiel ko mo raw ski, ko deks Baum gar te na, bul la ka no ni za cyj na św. Ja dwi gi.
W ostat niej sek cji wy sta wy – Spo tka nie „spo tka my” Cze chów, Ży dów, Niem ców,
Po la ków, w oso bie Si le siu sa, Brahm sa, Pi cas sa, kard. Ko min ka i wresz cie pa pie -
ża Ja na Paw ła II, któ ry ja ko pierw szy na zwał Wro cław mia stem spo tka nia.

Mar le na Ku dlic ka
Kon tro la ja ko ści
i we ry fi ka cja stan dar du. Rzeź ba
Do 3 maja

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2a

Ku ra tor ka: Do ro ta Mon kie wicz
Kon struk ty wi stycz na sztu ka Mar le ny
Ku dlic kiej roz gry wa się na kil ku in ter -
tek stu al nych po lach: ję zy ka i je go ty -
po gra ficz ne go ob ra zu; ry sun ku tech -
nicz ne go i hu ma ni stycz nej spe ku la cji,
me cha nicz nie re pro du ko wa nej kon -
cep cji i do świad czal nie ko ry go wa nej
for my. Me ta lo we rzeź by ar tyst ki po -
wsta ją w ślu sar skim warsz ta cie, któ ry
jest miej scem men tal ne go i fi zycz ne -
go roz wi ja nia kształ tów. Nie cho dzi tu
jed nak o ma szy nizm, lecz – przy wo łu -
jąc sło wa Wła dy sła wa Strze miń skie -
go – o naj waż niej sze ce chy ak tu twór -
cze go – o pro ces sta wa nia się, na war -
stwia nia dzie ła sztu ki (…).
W po wsta wa niu kształ tu bie rze udział
nie tyl ko kon cep cja au tor ki, ale tak że
błąd – od stęp stwo od pier wot ne go za -
mia ru, któ re wy ni ka za rów no z nie prze -
wi dy wal no ści ak tu twór cze go, jak i z do -
pusz czal ne go za kre su błę du na rzę dzi
po mia ro wych czy wy ko naw czych, usta -
lo ne go w ra mach ich ka li bra cji i stan -
da ry za cji. Re flek sja o błę dzie jest źró -
dłem ostat nich cy kli prac ar tyst ki
z lat 2014–2015: Pro to col of er ror on.
e, a di vi ded dot, unpro tec ted 0.
Mar le na Ku dlic ka ukoń czy ła Aka de mię
Sztuk Pięk nych w Po zna niu w 1998 r.

Przez Pry zmat Od sło na 3 
11 mar ca 19:30

Ga le ria Neon ASP im. E. Gep per ta,
ul. Trau gut ta 21, Wro cław

Wy sta wa 15 prac lau re atów z ko lek cji
kon kur so wej Ar ty stycz na Po dróż He stii.
Pre zen to wa ne obiek ty po wsta ły w ra -
mach wszyst kich edy cji przed się wzię -
cia. Do bór dzieł jest za tem zbio rem ar -
te fak tów po zo sta łych po kon kur sie,
a sa me pra ce – cha rak te ry zu ją ce się
róż no rod no ścią ję zy ka wy po wie dzi,
me diów czy pod ję tych przez ar ty stów
te ma tów – oka za ły się jed no cze śnie
za pi sem zmian w es te ty ce i wy ra zie
twór czym z lat 2002-2015.
Do 24 mar ca. Wstęp wol ny!

Medytacja i Ekspresja
Od 5 marca do 24 czerwca

Art Main Station by Mia, Dw. Gł. PKP Wrocław, ul. Piłsudskiego 105
Pre zen ta cja do rob ku i po staw kry tycz nych Bożeny Ko wal skiej
i Ma riu sza Her mans dor fe ra – kry ty ków i wy bit nych znaw -
ców współcze snej sztu ki pol skiej po przez eks po zy cję dzieł
wy jątko wych ar ty stów.
Wy sta wa zo sta ła po ka za na w dwóch wy od rębnio nych prze -
strze niach eks po zy cyj nych. Jed na z tych opcji zo sta ła ty tu ło -
wo określo na ja ko me dy ta cja, dru ga – ja ko eks pre sja.
Bożena Ko wal ska za pre zen tu je ma lar stwo: Woj cie cha Fan -
go ra, Ro ma na Opał ki i Ka je ta na So snow skie go, którzy wpro -
wa dza ją w swo im cza sie zu peł nie no wa tor skie for my wy ra -
zu. Opo wia da ją hi sto rie wy ko rzy stu jąc geo me trycz ne kształ -
ty, licz by, związki che micz ne. Ma riusz Her mans dor fer po -
każe dzie ła Mag da le ny Aba ka no wicz, Wła dy sła wa Ha sio ra
i Ali ny Sza pocz ni kow. Ar tyści Ci trak tu ją swo ją twórczość ja -
ko nie zgo dę wo bec rze czy wi stości świa ta za sta ne go – wo bec
doświad czeń wo jen nych, doświad czeń obo zów kon cen tra cyj -
nych, wresz cie doświad czeń re al ne go so cja li zmu. Eks po nu -
jąc dzie ła wy bra nej trójki, sy gnu je nie tyl ko ich nie za prze czal -
ny ge niusz, ale też pa mięć o lo kal ności miejsc, z których po -
cho dzą, hi sto rii, której by li lub są uczest ni ka mi. A.
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Muzeum Współczesne Wrocław 
pl. Strzegomski 2a

www.muzeumwspolczesne.pl

Marzec w Muzeum 

WYSTAWY

Paweł Frenczak  
#noir #somewhere #nowhere
11.3–25.4.16
Kurator: Bartek Lis
Wernisaż 11.3.16, godz. 18.00 
ring wokół windy na poziomie 0

Milczenie dźwięków
18.3–30.5.16
Kuratorka: Agnieszka Chodysz-Foryś
Współpraca kuratorska: Janina  
Hobgarska
Wernisaż 18.3.16, godz. 18.00 
poziom 5
Podczas otwarcia odbędzie się  
performans dźwiękowy Pablo Sanza  
[in]audible, kurator: Paweł Szroniak

DEBATY / WYKŁADY / POKAZY  
FILMOWE w Beautiful Tube
wstęp bezpłatny 

9.3.16 (środa), godz. 19.00
Kino Schron 2 / Ciasnota Vol. 3
Plemię, reż. Mirosław Słabopszycki, 
Ukraina, 132’, 2014
Po projekcji dyskusja z udziałem krytyka 
filmowego i filmoznawcy Adama Kruka.
Bezpłatne wejściówki do odbioru  
w kasie MWW w dniu projekcji od  
godziny 18.00

16.3.16 (środa), godz. 18.00
WSPÓLNOTA, GŁUPCZE! Vol. 1
Animacja kultury jako narzędzie  
rewitalizacji społecznej
Dyskusja. Uczestnicy: dr hab. Hana 
Cervinkova, Marek Sztark i Katarzyna 
Wala. Prowadzenie:  Bartek Lis

17.3.16 (czwartek), godz. 18.00
WSPÓLNOTA, GŁUPCZE! Vol. 2
Metody
Niezgoda, która buduje (zbiorowość).  
O mapowaniu kontrowersji
Wykład Aleksandry Kil

23.3.16 (środa), godz. 18.00
Wkraczając w pustkę
Dyskusja. Podsumowanie projektu „VOID” 
i zapowiedź MIASTOmovie:wro#4
Uczestnicy: Karolina Grzywnowicz,  
Karol Piekarski. Prowadzenie:  
Kuba Żary, Anna Bieliz

30.3.16 (środa), godz. 18.30
Urbanimals — eksploracja  
interaktywnej przestrzeni miejskiej
Prezentacja pomysłodawców architekto-
nicznego projektu LAX — Labolatory  
for Architectural Experiments:  
Anny Grajper i Sebastiana Dobiesza

31.3.16 (czwartek), godz. 18.00
MIASTOmovie:wro#4 przedstawia:  
Wrocławska tożsamość w badaniach
Prezentacja Katarzyny Kajdanek.  
Spotkanie organizowane przez Wrocław-
ską Fundację Filmową i Muzeum  
Współczesne Wrocław w ramach  
MIASTOmovie:wro#4



Mil cze nie dźwię ków
18 marca 18:00

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2a
Ar ty ści: Ewa Axel rad & Ste ve Press, Fi lip
Be rendt, Piotr Bla jer ski, Piotr Bo sac ki,
Da niel Ko niusz, Bar ba ra Kub ska, Igor
Omu lec ki, Zbi gniew Ro gal ski, Ar tur Ro zen,
Ma te usz Sa dow ski, Kon rad Smo leń ski,
To masz Ta tar czyk, Ra fał Wilk, Na ta lia
Wi śniew ska, Wło dzi mierz Jan Za krzew ski,
An na Za rad ny, Ma ciej Zda no wicz

Ty tuł wy sta wy wie dzie nas w ob szar
pej za żu dźwię ko we go, zja wisk au dial -
nych i aku stycz nej prze strze ni spo łecz -
nej czło wie ka. Ha sło Mil cze nie dźwię -
ków jest jed nak pre tek stem do szer -
szej ana li zy po ję cia ci szy, pró bą zmie -
rze nia się z je go uto pią i pa ra dok sem.
Ty tu ło we Mil cze nie dźwię ków to
utwór Je rze go Kor no wi cza, de dy ko wa -
ny ar ty ście Sza bolc so wi Esztény ie mu,
któ ry jest też na wią za niem do twór -
czo ści To ma sza Si kor skie go i je go Sa -
mot no ści dźwię ków.
Ku ra tor ka: Agniesz ka Cho dysz -Fo ryś
Współ pra ca ku ra t.: Ja ni na Hob gar ska
Pod czas otwar cia od bę dzie się per for -
mans dźwię ko wy [in] au di ble by Pa blo
Sanz, ku ra tor: Pa weł Szro niak.

Ra fał Wilk, Last ti me, 2011

Iry na Ma lin ska
Malarstwo | Grafika
8 mar ca 13:00

Mu zeum Pa pier nic twa w Dusz ni kach
Zdro ju, ul. Kłodzka 42

Ar tyst ka -ilu stra tor, de si gner, gra fik.
Po lka uro dzo na na Po do lu (Ukra ina).
Jej ży cie to wią zan ka emo cji: wspo -
mnień, ma rzeń i snów oraz te go, co da -
je los.  Ta dro ga jest krę ta jak wschod ni
or na ment, peł na wzlo tów, upad ków
i nie prze wi dy wal nych za krę tów.
W 2010 r. Iry na Ma lin ska przy je cha ła
do Ku do wy -Zdro ju. W tym sa mym ro -
ku otrzy ma ła ze zwo le nie na osie dle -
nie się w Pol sce. Przed tem miesz ka ła
w Teo do zji – opusz cza jąc zie mie
Krym skich Gór, od na la zła no wą oj czy -
znę w Su de tach. Znów ja kaś ma gia
ży cia zo sta wi ła swój ślad: Zie mia
Kłodz ka i Krym ski Pół wy sep ma ją za -
ska ku ją co po dob ne kształ ty. Tak sa -
mo w twór czo ści Iry ny Ma lin skiej łą -
czą się dwa zu peł nie róż ne świa ty
i kul tu ry – sło wiań ska oraz orien tal na.

Li dia Ry gus
Wiel cy pod jed nym da chem
– in ter pre ta cje dzieł malarskich
5 mar ca 18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Eme ry to wa na na uczy ciel ka ję zy ka ro -
syj skie go i hisz pań skie go, zwią za na
z LO nr IX i Gim na zjum nr 10 we Wro cła -
wiu. Swo ją pa sję i ta lent ma lar ski od -
kry ła w doj rza łym wie ku roz po czy na jąc
od nie śmia łych prób in ter pre ta cji ob ra -
zów naj więk szych ar ty stów t.j. Pi cas -
so, Bra que, Van Gogh czy Mod glia ni. 
Ma lu je rów nież wie le wła snych ob ra zów
oraz wier nych ko pii ar chi tek tu ry Wro cła -
wia. Tech ni kę i kunszt ma lar ski zdo by ła
sa mo dziel nie z licz nych pod ręcz ni ków
i fil mów in struk ta żo wych, a swój warsz -
tat ma lar ski szko li pod okiem hi sto ryk
sztu ki Mał go rza ty Bo row skiej.

Wstęp wol ny!Pi san ki i pal my wiel ka noc ne
Do 18 mar ca
Mu zeum Et no gra ficz ne, Od dział Mu zeum
Na ro do we go we Wro cła wiu, 
ul. Traugutta 111/113. Wstęp wol ny!
Wy sta wa wiel ka noc na or ga ni zo wa na
jest w Mu zeum Et no gra ficz nym od po -
nad 40 lat. W tym ro ku uczest ni czyć w niej bę dzie po nad 40 twór ców, głów nie
z te re nu Dol ne go Ślą ska, któ rzy za pre zen tu ją pi san ki zdo bio ne tech ni ka mi tra -
dy cyj ny mi (ba ti ko wą, ry tow ni czą, apli ka cyj ną) oraz współ cze sny mi. Na wy sta wie
moż na bę dzie rów nież po dzi wiać pal my ple cio ne z su szo nych i bar wio nych
kwia tów, traw i ziół, ba ran ki z cia sta i gli ny oraz drew nia ne ptasz ki.
Eks po zy cja jest oka zją do po zna nia współ cze snych tech nik two rze nia świą tecz -
nych re kwi zy tów i ozdób. Po wy sta wie 19 mar ca w go dzi nach od 10:00
do 16:00 od bę dzie się KIER MASZ WIEL KA NOC NY w cza sie któ re go bę dzie moż -
na za ku pić pra ce pre zen to wa ne na wy sta wie Pi san ki i pal my wiel ka noc ne.

Ma rian Pa nek
Ewo ko wa nie ob ra zu
Do 10 kwietnia

Mu zeum Zie mi Kłodz kiej w Kłodz ku,
ul. Ignacego Łukasiewicza 4

Ma ła re tro spek ty wa twór czo ści ar ty -
sty. Za pre zen to wa ne zo sta ną je go
dzie ła ma lar skie, ry sun ki oraz pro jek -
ty sce no gra ficz ne i per for ma tyw ne. 
Ma rian Pa nek – ar ty sta ma larz, sce no -
graf te atral ny, na uczy ciel aka de mic ki,
au tor licz nych pu bli ka cji o sztu ce.
Brał udział w fe sti wa lach stu den tów
szkół ar ty stycz nych ja kie od by wa ły się
w la tach 70. XX w., w No wej Ru dzie.



ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

WYSTAWA STAŁA 
WYSTAWA CZASOWA 

Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej 

WYSTAWY CZASOWE:

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

Barwy światła
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Beata Sielicka-Kowalska
8 marca 17:00

Klub – 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

Spo tka nie w krę gu sztu ki z ma lar -
stwem, po ezją i mu zy ką Be aty Sie lic kiej
Ko wal skiej. Artystka ukoń czy ła stu dia
w za kre sie Edu ka cji Ar ty stycz nej i Pe da -
go gi ki Twór czo ści Wi zu al nej, oraz Stu -
dium Po dy plo mo we Dys cy pli ny Pla -
stycz ne w Ar chi tek tu rze przy ASP we
Wro cła wiu. Ob ra zy, wier sze i bal la dy ar -
tyst ki są wy ni kiem swo bod nej eks pre -
sji, po wsta ją na sku tek we wnętrz nych
po szu ki wań. Prze ma wia ją po przez
sym bo le i ale go rie. Jest człon kiem Dol -
no ślą skie go Sto wa rzy sze nia Ar ty stów
Pla sty ków, oraz Od dzia łu Wro cław -
skie go Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol -
skich. Ma na kon cie wie le wy staw in -
dy wi du al nych i zbio ro wych. 

Malarstwo kobiet
Do 29 kwietnia

Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej 
ul. Pretficza 24, Wrocław

Lu cy na Skow ron Skow roń ska Au tor -
ka prac uczest ni czy w za ję ciach Ogni -
ska Kul tu ry Pla stycz nej im. E. Gep per -
ta we Wro cła wiu. Ma lu je głów nie far -
ba mi akry lo wy mi. Ulu bio na te ma ty ka
to pej za że, dą ży do te go by pędz lem
za trzy mać chwi le.
Ewa Ryb ka ma lu je to, co da je jej ra -
dość i od prę że nie. Ma lo wa nie jest też
spo so bem na wy ra że nie bli sko ści
z na tu rą. Ze bra ne w ple ne rze, wśród
pól wra że nia prze no si na płót no, two -
rzy głów nie na stro jo we pej za że.

Maria Gostylla-Pachucka
Idzie wiosna | akwarele
od 1 marca do 30 kwietnia

Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej
we Wrocławiu, ul. Jelenia 7

Ab sol went ka wro cław skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych. Dy plom uzy ska ła
w pra cow ni prof. Eu ge niu sza Gep per -
ta w 1960 r. Jest ar tyst ką wszech -
stron ną, upra wia ma lar stwo akwa re -
lo we, ry su nek oraz tkac two.
W latach 1972-1990 r. na le ża ła
do wro cław skiej gru py tkac kiej – 
10 ra zy tak. Od 1990 na le ży do ar ty -
stycz nej gru py tka czek fran cu -
skich – Fel en Ma in. Po za dzia łal no ścią
pla stycz ną Ma ria Go styl la -Pa chuc ka,
przez wie le lat uczy ła gry na for te pia -
nie, jest bo wiem tak że ab sol went ką
Szko ły Mu zycz nej II stop nia. Ma ria Go -
styl la -Pa chuc ka ma na swo im kon cie
po nad 150 wy staw w kra ju i za gra ni cą
mie dzy in ny mi w Niem czech, Fran cji,
Ho lan dii i Au strii.

Ewa Grzeszczuk
Rdzawki | fotografia
3 marca 19:00

Galeria Sztuki Ślimak 
ul. Władysława Łokietka 3, Wrocław

Au tor ka wy sta wy kie ru je obiek tyw ku
drob nym przed mio tom, któ re okres
uży tecz no ści daw no ma ją za so bą, zo -
sta ły po rzu co ne, bo już by ły nie po trzeb -
ne. Szpe cą oto cze nie? Mo że zmie ni ła
się ich uro da? Czy są ko mu kol wiek po -
trzeb ne? Na pew no w fo to gra mach zy -
sku ją na Pięk nie – po pro stu na bie ra ją
in ne go Zna cze nia i Uro dy. Ewa Grzesz -
czuk nie tylko fo to gra fu je, rów nież ma -
lu je, spie wa, wy ra ża sie bie po przez po -
dró że i aran żo wa nie wy staw w Ga le -
riach Sztu ki w Gru dzią dzu. Pod -
czas wer ni sa żu wy stą pi z kon cer tem
gi ta ro wym, któ re go wi zu ali za cję przy -
go to wał Ma riusz Ka szu bow ski. 

Dzień Ko biet
w Pa no ra mie Ra cła wic kiej
Zwie dza nie ze szmin ką w to reb ce
8 mar ca 12.15

Pa no ra ma Ra cła wic ka, Od dział Mu zeum Na -
ro do we go we Wro cła wiu, ul. Purkyniego 11

Pro wa dzą ca Iza be la Trem ba ło wicz -
-Chęć opo wie o at mos fe rze to wa rzy -
szą cej po wsta wa niu te go nie zwy kłe -
go ob ra zu, przy go to wa niach, tech ni ce
ma lo wa nia i trud no ściach tech nicz -
nych, z ja ki mi bo ry ka li się ar ty ści.
Zwie dza ją ce do wie dzą się też wię cej
o sa mych ar ty stach, po zna ją cie ka -
wost ki na te mat ich ży cia i współ pra -
cy przy ma lo wa niu pa no ra my.

Bi let dla Pań w tym dniu – 10 zł



59-220 Legnica, ul. Partyzantów 3
Muzeum czynne od wtorku do soboty
W soboty oraz pierwszą środę miesiąca wstęp wolny
Bilety: 10 zł bilet normalny; 6 zł bilet ulgowy
www.muzeum-miedzi.art.pl

Lu do wość
w ma lar stwie pol skim
Wy sta wa ze zbio rów Mu zeum
Okrę go we go w Lesz nie
Na prze ło mie XIX/XX w. pol scy ma la -
rze szu ka li w mo ty wach lu do wych
świe żych in spi ra cji ar ty stycz nych.
Uwa ża li, że do tych cza so we te ma ty
ma lar skie są opa trzo ne i ba nal ne, wie -
rzy li, że świe żość i ży wio ło wość folk -
lo ru mo gły by sztu kę od ro dzić. In nym
istot nym ar gu men tem dla tej epo ki,
prze ma wia ją cym za słusz no ścią ko -
rzy sta nia z mo ty wów lu do wych, był
obo wią zek pa trio tycz ny. W tra dy cjach
sztu ki lu do wej tkwi ła, ich zda niem,
pol ska od ręb ność. Pod chwy ce nie
i wy ko rzy sta nie tych tra dy cji otwie ra ło
szan sę stwo rze nia pol skiej sztu ki na -
ro do wej, da ją cej się ła two od róż nić
na are nie sztu ki eu ro pej skiej, a jed no -
cze śnie mo gą cej po słu żyć do prze ko -
na nia świa ta o nie za leż no ści kul tu ral -
nej pol skie go ar ty sty.
Na wy sta wie znaj dzie my przy kła dy wie -
lu ar ty stów ma lu ją cych chło pów z pod -
kra kow skich Bro no wic, Hu cu łów, gó ra li
z Za ko pa ne go, ukra iń skie dziew czy ny,
po la w śnie gu, ukwie co ne łą ki, a tak że
pra ce w po lu przy żni wach czy ko pa niu
bu ra ków. Szcze gól nie in te re su ją co ta
te ma ty ka zo sta ła przed sta wio na w uję -
ciu Ka zi mie rza Al chi mo wi cza, Mie czy -
sła wa Rey zne ra, Ka zi mie rza Po chwal -
skie go oraz Jac ka Mal czew skie go.

Wernisaż 19 lutego, godz. 17:00
Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2

Józef Krasnowolski, Druhny, olej, płótno  >>>

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY ZAPRASZA NA WYSTAWY!

Henryk Sienkiewicz 1846-1916
Dla pokrzepienia serc
Mi nęło sto lat od kąd na główki ga zet po in for -
mo wa ły o śmier ci Hen ry ka Sien kie wicza.
Pi sarz, który zmarł na ob czyźnie w Szwaj ca -
rii, już za życia zy skał sła wę i między na ro do -
we uzna nie. W 1905 r. za swą po wieść Quo
Va dis zo stał uho no ro wa ny Li te rac ką Na gro dą No bla.
Gło szo no ją umar łą a oto je den z ty sięcznych do wo dów, że ona
żyje! – mówił o Pol sce w swym prze mówie niu pod czas wręcza -

nia Na gro dy. Ca ła je go twórczość to po mnik ku czci zgnębio nej nie wo lą Oj czy zny.
Wśród Po la ków utwo ry Sien kie wi cza do dziś roz bu dza ją wy obraźnię i krze pią ser ca.
Z oka zji przy pa da jące go na rok 2016 Ro ku Sien kie wi czow skie go Mu zeum Mie dzi
we współpra cy z Mu zeum Li te ra tu ry w War sza wie przy go to wa ło eks po zy cję, która
jest hoł dem dla po sta ci i do rob ku pi sar skie go pierw sze go pol skie go lau re ata li te rac -
kiej na gro dy No bla. Jest to pod róż przez życie i twórczość pi sa rza.
Na wy sta wie oprócz bo ga te go ma te ria łu fo to gra ficz ne go zna la zły się także rzad kie,
ko lek cjo ner skie wy da nia dzieł Sien kie wi cza. Twórczość au to ra prze tłu ma czo na zo -
sta ła na dzie siątki języ ków, co po ka zu ją licz nie zgro ma dzo ne ob co języcz ne wer sje
Try lo gii, Ro dzi ny Po ła niec kich, Krzyżaków i Quo Va dis. Eks po zy cja pre zen tu je
również znaj du jące się w zbio rach Mu zeum Mie dzi pla kie ty i me da le poświęco ne pi -
sa rzo wi oraz kart ki pocz to we z mo ty wa mi jego po wieści. Moż na po dzi wiać także
wy jąt ki z bo ga te go do rob ku pi sa rza, na co dzień pie czo ło wi cie prze cho wy wa ne
w Za kła dzie Na ro do wym im. Osso liń skich we Wro cła wiu. Mo wa tu przede wszyst -
kim o rę ko pi śmien nych wer sjach Try lo gii czy W Pu sty ni i w Pusz czy.

Wystawa czynna do 2 maja 2016, wejście od ul. św. Jana

1846-1916
Dla pokrzepienia serc

Henryk Sienkiewicz

Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica
Zapraszamy od wtorku do soboty. 
W soboty oraz pierwszą środę miesiąca wstęp wolny.
Ceny: 10 zł bilet normalny; 6 zł bilet ulgowy.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na:

www.muzeum-miedzi.art.pl

Henryk Sienkiewicz (1846-1916). 
Dla pokrzepienia serc.
Minęło stulecie odkąd nagłówki krajowych i zagranicznych gazet zapełniły 
wieści o śmierci Henryka Sienkiewicza. Pisarz, który zmarł na obczyźnie 
w Szwajcarii, już za życia zyskał niepospolitą sławę wśród rodaków jak 
i międzynarodowe uznanie. W 1905 r. za swą powieść Quo Vadis został 
uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. Głoszono ją umarłą a oto jeden 
z tysięcznych dowodów, że ona żyje! – mówił o Polsce Sienkiewicz w swym 
przemówieniu podczas wręczania Nagrody. Cała jego twórczość to pomnik 
ku czci zgnębionej niewolą Ojczyzny. Wśród Polaków utwory Sienkiewicza do 
dziś rozbudzają wyobraźnię i krzepią serca młodzieży jak i dorosłych. Z okazji 
przypadającego na rok 2016 Roku Sienkiewiczowskiego Muzeum Miedzi we 
współpracy z Muzeum Literatury w Warszawie przygotowało ekspozycję, 
która jest hołdem dla postaci i dorobku pisarskiego pierwszego polskiego 
laureata literackiej nagrody Nobla. Jest to podróż przez życie i twórczość 
pisarza. Na zdjęciach ujrzymy go jako ucznia warszawskiego gimnazjum oraz 
sędziwego literata osiadłego w szwajcarskiej miejscowości Vevey. 
Na wystawie oprócz bogatego materiału fotograficznego znalazły się także 
rzadkie, kolekcjonerskie wydania dzieł Sienkiewicza. Twórczość autora przetłu-
maczona została na dziesiątki języków, co pokazują licznie zgromadzone 
obcojęzyczne wersje Trylogii, Rodziny Połanieckich, Krzyżaków i Quo Vadis. 
Ekspozycja prezentuje również znajdujące się w zbiorach Muzeum Miedzi 
plakiety i medale poświęcone pisarzowi oraz popularne kartki pocztowe 
z motywami sienkiewiczowskich powieści. W legnickim Muzeum będzie 
można również podziwiać wyjątki z bogatego dorobku pisarza, na co dzień 
pieczołowicie przechowywane w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we 
Wrocławiu. Mowa tu przede wszystkim o rękopiśmiennych wersjach Trylogii, 
czy W pustyni i w puszczy.

na r wn e  po z w a  w  z oga ego or o z e

 

Rok Sienkiewiczowski 2016

Czar sta rych aut Mo de le po jaz dów Sła wo ja Gwiaz dow skie go
ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go w Kiel cach
Wy na la zek au to mo bi lu z koń ca XIX w. był mo men tem prze ło mo wym w hi sto rii
roz wo ju cy wi li za cji. Po 150 la tach od po ja wie nia się pierw szych eg zem pla rzy wy -
pro du ko wa nych przez Kar la Ben za i Got tlie ba Da im le ra, sa mo cho dy słu żą nie tyl -
ko ja ko śro dek trans por tu. Sta ły się wręcz fe no me nem kul tu ro wym, obiek ta mi
wo kół któ rych wciąż ro dzą się wie lo let nie na mięt no ści i pa sje. Z ko lei naj lep sze re -
ali za cje, two rzo ne przez wy bit nych pro jek tan tów, w peł ni za słu gu ją na mia no dzieł
sztu ki. W za sa dzie od mo men tu na ro dzin mo to ry za cji po wsta wa ły rów nież ich
mi ster ne, po mniej szo ne re pli ki, wy trwa le po szu ki wa ne przez ko lek cjo ne rów. 
Wy sta wa sta no wi wy jąt ko wą oka zję by zo ba czyć w jed nym miej scu oko ło 400
mi nia tur sa mo cho dów z wy twór ni mo de lar skich z ca łe go świa ta. Jest to część
jed nej z naj więk szych w Pol sce ko lek cji, któ ra li czy po nad 3,5 ty sią ca mo de li.
Na eks po zy cji  zna la zły się mo de le sa mo cho dów do prze wo zu to wa rów oraz lu dzi,
tych zwy kłych i tych za moż nych oraz wie le kul to wych mo de li słu żą cych nie dziel nym
wy jaz dom ro dzin nym jak i sza leń stwom na to rach wy ści go wych.

Wystawa czynna do 3 maja 2016, Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2

Józef Krasnowolski, Druhny, olej, płótno

O. Bo znań ska, Por tret
Sien kie wi cza, 1913
wła sność – Mu zeum
Na ro do we w Kra kowie



Warsz ta ty wiel ka noc ne
13 mar ca 12:00

Mu zeum Et no gra ficz ne, Od dział Mu zeum
Na ro do we go we Wro cła wiu, ul Trau gut ta

Uczest ni cy warsztatów bę dą mo gli
na uczyć się zdo bie nia jaj tra dy cyj ną
tech ni ką po le ga ją cą na ich okle ja niu
rdze niem si to wia i ko lo ro wą włócz ką.
Za ję cia pro wa dzi Mar ta Ma ciak.

Wstęp wol ny! Za pi sy tel. 71 344-33-13
w godz. 9.00-15.00

Jan Miodek
O pułapkach języka ojczystego
21 marca 18:00

Sce na Ga dzic kie go, Te atr im. He le ny
Mo drze jew skiej w Le gni cy – Ry nek 39

Pro fe sor Jan Mio dek – au tor wie lu
ksią żek i pro gra mów te le wi zyj nych,
ga wę dziarz i wy traw ny znaw ca pol sz -
czy zny. Na spo tka nie ze zna nym i lu -
bia nym po pu la ry za to rem ję zy ka za -
pra sza Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Te -
atru Mo drze jew skiej. 

Bez płat ne za pro sze nia w ka sie te atru!

Profesor Jan Miodek to wybitny językoznawca, autor 
niemal dwudziestu książek i niezliczonych artykułów 
o języku polskim, jego zawiłościach i przemianach, 
etymologii i kulturze. Znają go bez mała wszyscy 
Polacy, głównie za sprawą programów telewizyjnych, 
w których ze swadą i humorem, poważnie i na wesoło, 
posługując się barwnymi anegdotami i licznymi 
przykładami, opowiada o naszej ojczystej polszczyźnie, 
radzi, jak dbać o jej piękno. Teraz legniczanie będą 
mieli okazję posłuchać Profesora na żywo i zapytać go 
wprost: Poprawnie czy nie? Co pan na to, Profesorze?

Anna  Leśniewska
Her ber tia da
17 marca 14:00

Wrocławskie Centrum Seniora,
pl. Dominikański 6, Wrocław

Człon ki ni Ko ła Li te ra tów Pol skich im.
Z. Her ber ta, Od dział Wro cław. Spo tka -
nie po etyc kie pt. Od cie nie na dziei
na dro dze krzy żo wej. Pro wa dze nie
An na Pa cio rek, opra wa Mu zycz na Re -
gi na Ma ria Lisz ka (skrzyp ce i śpiew).

Kobiece Imię Literatury
Spokanie literackie 
10 marca 18:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. T. Kościuszki 10, Wrocław

Zapraszamy na spo tka nie z au tor ka mi
zrze szo ny mi we Wro cław skim Od -
dziale Sto wa rzy sze nia Au to rów Pol -
skich, w którym udział wezmą m.in.
Le oka dia Baj ra kow ska, Ka trzy na Geo -
r giou, Wie sła wa Ku cię ba.
Pod czas spo tka nia czy ta ne bę dą tak -
że frag men ty twór czo ści au to rek, któ -
re wy war ły ogrom ny wpływ na li te ra -
tu rę, sta jąc się jej iko na mi: Vir gi nii Wo -
olf, Ma rii Kun ce wi czo wej, Ha li ny Po -
świa tow skiej i Mag da le ny Sa mo zwa -
niec. Spo tka nie po pro wa dzi:
Be ata Sie lic ka -Ko wal ska.

Wstęp wolny!

Po nad Gra ni ca mi 
– film|sztu ka|te atr
Fe sti wal dla mło dzie ży
Re kru ta cja do 10 mar ca

Ki no No we Ho ry zon ty,
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19a -21, Wro cław

Ko lej na część mło dzie żo we go pro jek -
tu, w po sta ci wie lu róż nych wy da rzeń
na prze strze ni od mar ca do wrze -
śnia 2016 r. Po nad Gra ni ca mi to sze -
reg dzia łań ar ty stycz nych re ali zo wa -
nych w ra mach pro gra mu Eu ro pej skiej
Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016, od by -
wa ją cych się rów no le gle w Pol sce
i Ira nie. Fe sti wal ma na ce lu pro mo -
wa nie zdol no ści kry tycz ne go my śle -
nia, po zna wa nie in nych kul tur i wy -
cho dze nie po za ste reo ty py. 
Pro jekt jest cał ko wi cie DAR MO WY,
prze zna czo ny dla Kre atyw nej mło -
dzie ży w wie ku 14-18 lat.
Skła da się z kil ku na stę pu ją cych
po so bie czę ści: Fil mo we In spi ra -
cje – pro jek cje fil mo we (5 irań skich fil -
mów wy bra nych przez Te he rań ską
mło dzież 14-18.03.2016. Prze strzeń
Kre acji – warsz ta ty ar ty stycz ne
pod okiem wro cław skich ar ty -
stów 18.04-22.05.2016. Fe sti wal – fe -
sti wal fil mo wy po łą czo ny z wy sta wą
ar ty stycz nych dzieł mło dzie ży 10-
12.06.2016. Prze strzeń Wy obraź -
ni – warsz ta ty te atral ne i spek ta kle
z udzia łem mło dzie ży 8.08-4.09.2016.

bey ond bor ders fe sti val. org

Warsz ta ty Ilu zjo ni stycz ne
19 mar ca 10:00-12:00

MDK Śród mie ście, Wrocław ul. Dubois 5
Sek cja ilu zji dzia ła ją ca w Mło dzie żo -
wym Do mu Kul tu ry Śród mie ście w so -
bo tę 19 mar ca  zaprasza na XVI Ogól -
no pol skie Warsz ta ty Ilu zjo ni stycz ne
im. Je rze go Strze lec kie go JUR -a.
Warsz ta ty ma ją na ce lu po pu la ry za cję
sztu ki ilu zji wśród mło dzie ży. Wy da -
rze nie ob jął swo im pa tro na tem Kra jo -
wy Klub Ilu zjo ni stów.
W pro gra mie im pre zy m.in.: prze gląd
kon kur so wy, se mi na ria, przed sta wie -
nie ga lo we oraz ta jem ni cza Noc Ma gii.
Swój udział w im pre zie za po wie dzia ła
Kry sty na Li -U -Fa, jed na z nie wie lu
na świe cie ko biet ilu zjo ni stek oraz
Sła wo mir Pie strze nie wicz, dwu krot ny
wi ce mistrz świa ta w sztu ce ilu zji.
Or ga ni za to rzy za pra sza ją pu blicz ność
na otwar te po ka zy kon kur so we, któ re
za pla no wa no w go dz. od 10-do 12.00.

Piotr Ho rze la
Kul tu ry Świa ta – An tark ty ka
10 mar ca 18:30

CK Zamek, Wrocław pl. Świę to jań ski 1
Sta cja po lar na, lo dow ce, pin gwi ny.
Slaj do wi sko oraz spo tka nie z po dróż -
ni kiem – Pio trem Ho rze lą.
W re jo nach po lar ne go po łu dnia spę -
dziłem bez prze rwy pół to ra ro ku. Pod -
czas zam ko we go spo tka nie do wie my
się w ja ki spo sób tra fi łem do an tark -
tycz nej sta cji ba daw czej, czym się tam
zaj mo wa łem i jak ta ka pla ców ka funk -
cjo nu je. W ko lej nej czę ści wie czo ru
oba lę kil ka mi tów do ty czą cych po go -
dy, opo wiem o wszech obec nych lo -
dow cach i gó rach lo do wych. Część fi -
na ło wą pre lek cji po świę cę zwie rza -
kom z pin gwi na mi i sło nia mi mor ski mi
w ro li głów nej. Ro le dru go i trze cio pla -
no we ob sa dzą po zo sta łe fo ki, pta ki
i wie lo ry by.

Wstęp wol ny!



ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIńSKICH
www.ossolineum.pl

WRA TI SLA VIA CAN TANS 
– MU ZY KA NA PLA KA CIE
KO LEK CJE OSSO LI NEUM – WY KŁAD
DR LI LIA NA NA WROT -ŁA KO MIEC
Dział Do ku men tów Ży cia Spo łecz ne go ZNiO

17 MAR CA, CZWAR TEK – GODZ. 16:00
AU LA OSSO LI NEUM, UL. SZEW SKA 37
WSTęP WOL NY



MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
PIOTR OLSZAK
Rozmowa z Bogiem cz.2, dychotomia
19:00 Czuła jest noc
EWA GRZESZCZUK RDZAWKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPOTKANIA » » »
KOMPOZYTORKA ŚLĄSKA
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
14:30 Sala Kameralna AMKL

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

4 MARCA PIĄTEK
KONCERTY » » »

ALOSZA AWDIEJEW
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAńCA ŚLĄSK
19:00 NFM Sala Główna KGHM
DR. GRZECHU- PIOSENKI Z GITARĄ
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
ZBIGNIEW WODECKI 
WITH MITCH & MITCH
19:00 Hala ORBITA
SŁOWIAńSKIE PIEŚNI WIELKOPOSTNE
Z POLSKI I UKRAINY.
19:00 Klub Salonik
RECITAL EDYTY GEPPERT
19:00 Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
MAJA HYŻY – LIVE VOCAL SHOW
22:00 Klub TA.TU 

SPEKTAKLE » » »
NINE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SMYCZ
19:00 Scena Kameralna

1 MARCA WTOREK
KONCERTY » » »

RYSZARD BUKOWSKI IN MEMORIAM
18:00 Sala Koncertowa AMKL
DZIEń ŻOŁNIERZY WYKLęTYCH
DE PRESS & FORTECA
19:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
MEWA
18:00 Scena PWST
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
POMARAńCZYK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
4 X KOBIETA 
wystawa grupy Motyla Noga
od 12:00 MBP filia 22, ul. Chociebuska

FILMY » » »
KROPLA SŁOńCA
Filmowy Klub Seniorów
12:00 Dolnośląskie Centrum Filmowe
HISTORIA ROJA
pokaz przedpremierowy
18:00 Dolnośląskie Centrum Filmowe

SPOTKANIA » » »
MALARSTWO INTUICYJNE VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
10:00 Teatr Muzyczny Capitol
TESLA VS EDISON
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

2 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » »

SERENA MENTE JUBILO
20:00 Sala Koncertowa AMKL

DZIEń ŻOŁNIERZY WYKLęTYCH
PERCIVAL: Zakazane Piosenki
20:00 Klub Stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
COURTNEY LOVE
18:00 Scena na Świebodzkim
MEWA
18:00 Scena PWST
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
POMARAńCZYK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » »
SANDRA RZESZUTEK EPIFITY
18:00 Obornicki Ośrodek Kultury

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

3 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

RECITAL CELINY KOTZ 
19:00 NFM Sala Kameralna
KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ 
20:00 Sala Koncertowa AMKL
KING DUDE
20:00 Klub Firlej

SPEKTAKLE » » »
COURTNEY LOVE
18:00 Scena na Świebodzkim
MEWA
18:00 Scena PWST
POMARAńCZYK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
ZAPOLSKA SUPERSTAR
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

7 MAR CA, 19:00 – Te atr Mu zycz ny CA PI TOL



SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
ZAPOLSKA SUPERSTAR
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
RODZINA KERWOODÓW
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
ROBERT MOTELSKI
Światło i przestrzeń 
17:15 Galeria Ring, Legnica
LOVE 4 Europejski Festiwal Szkła PLAY
WITH GLASS  
18:00 Galeria Sztuki, Legnica

SPOTKANIA » » »
INTENSYWNY KURS LAMPWORKU
17:00 Przezroczysta
DANCING W MLECZARNI
22:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

5 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » »

SZMER
19:00 Obornicki Ośrodek Kultury
ANITA LIPNICKA 
19:00 Wrocławski Klub Anima
MIREK CZYŻYKIEWICZ
19:00 Klub Stary Klasztor
DAVE HOLLAND TRIO
20:00 NFM Sala Główna KGHM
RETURN TO THE BATCAVE
1984 + KatzKab + Der Himmel Über
Berlin + Huta Plastiku
20:00 Centrum Reanimacji Kultury
BALLANGA Z BAL FOLK POZNAń
20:00 Wędrówki Pub

SPEKTAKLE » » »
NINE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
KRZYWICKA / KREW premiera
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
GARNITUR PREZYDENTA prapremiera
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
MAKBET
19:00 premiera Opera Wrocławska
BAGAŻ
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SMYCZ
19:00 Scena Kameralna
BURZA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
RODZINA KERWOODÓW
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
MEDYTACJA I EKSPRE SJA
od 12:00 Dw. Gł. PKP – Art Ma in Sta tion 
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URSZULA BROLL. MALARSTWO
16:00 BWA Jelenia Góra
LIDIA RYGUS
Wielcy pod jednym dachem
18:00 Klub Pod Kolumnami
ANNA ZAWALIńSKA. MALARSTWO
18:00 Kawiarnia Coffee Planet

SPOTKANIA » » »
WIELKANOCNY KRĄG MOCY
TWÓRCZYCH. WARSZTATY
CERAMICZNE 
10:00-17:00 Atelier Kreacja
INTENSYWNY KURS LAMPWORKU
11:00 Przezroczysta
WARSZTATY – SZKLANA BIŻUTERIA
12:00-14:00 Galeria Sztuki TęTNO
DOLNOŚLĄSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Klub Firlej

DLA DZIECI » » »
SKARPETY I PAPILOTY
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARODZIEJSKI FLET
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

6 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

SZPILKI - PIOSENKI MOJEGO TATY 
musical z piosenkami lat 50’-60’
18:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin
JEJ PORTRET
18:00 Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
MARIA PESZEK Z KARABINEM
20:00 Klub Eter

SPEKTAKLE » » »
NINE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
LINATENDU
18:00i20:30 Wrocławski Teatr Współczesny
GARNITUR PREZYDENTA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
MAKBET
19:00 premiera Opera Wrocławska
SMYCZ
19:00 Scena Kameralna
BURZA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
TRZY RAZY ŁÓŻKO
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

FILMY » » »
MOJE CÓRKI KROWY
17:00 Centrum Kultury Zachód
TOTO I JEGO SIOSTRY
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
WIELKANOCNY KRĄG MOCY
TWÓRCZYCH. WARSZTATY
CERAMICZNE
10:00-17:00 Atelier Kreacja



WARSZTATY - SZKLANA BIŻUTERIA
12:00-14:00 Galeria Sztuki TęTNO
RELAKSACJA
14:00-20:00 Wrocławski Klub Formaty

DLA DZIECI » » »
COCOFLI DZIECIOM
czytanki i warsztaty
11:00 cafe Cocofli
CZARODZIEJSKI FLET
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
FRANIA PIORUN
12:30 TLiA w Wałbrzychu
SKARPETY I PAPILOTY
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

7 MARCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

ICH TRZECH TENORÓW I ONA JEDNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
JONO MCCLEERY
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
ZEMSTA
12:00 Wrocławski Teatr Komedia
OSTATNI LOT, CZYLI HISTORIA
SUPERBOHATERA Z POLSKI LUDOWEJ
19:00 Sala Prób 205

WYSTAWY » » »
DANUTA SIEMASZKO
Ocalenie - Malarstwo
18:00 Salonik Trzech Muz

8 MARCA WTOREK
KONCERTY » » »

ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI
18:00 i 20:00 ATM Scena na Bielanach
MELA KOTELUK
19:00 NFM Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
HALKA
11:00 Opera Wrocławska
KRZYWICKA / KREW
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
ŻYCIE MARIANA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
OSTATNI LOT, CZYLI HISTORIA
SUPERBOHATERA Z POLSKI LUDOWEJ
19:00 Sala Prób 205
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 premiera Scena na Świebodzkim
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
LINATENDU
19:30 Wrocławski Teatr Współczesny
SZALONE NOŻYCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
DZIEń KOBIET 
W PANORAMIE RACŁAWICKIEJ 
zwiedzanie ze szminką w torebce
12:15 Panorama Racławicka
IRYNA MALINSKA
Ma lar stwo – Gra fi ka 
13:00 Muzeum Papiernictwa Duszniki, Zdr.
ANNA KOKOCIńSKA
Zbieractwo / ślady
18:30 Centrum Kultury Zamek

SPOTKANIA » » »
SPO TKA NIE Z PO EZJĄ I MA LAR STWEM
BEATY SIELICKIEJ-KOWALSKIEJ
17:00 Galeria Sztuki DSAP
MALARSTWO INTUICYJNE VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

9 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » »

STANISŁAW SOYKA 
& WOJCIECH KAROLAK TRIO
19:30 Klub Stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
KRZYWICKA / KREW
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej,
Legnica
ŻYCIE MARINA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
OSTATNI LOT, CZYLI HISTORIA
SUPERBOHATERA Z POLSKI LUDOWEJ
19:00 Sala Prób 205
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 Scena na Świebodzkim
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SPRZEDAM
19:30 Wrocławski Teatr Współczesny

FILM » » »
PLEMIę
Kino Schron 2 / Ciasnota vol. 3
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z JOLANTĄ MARIĄ KALETĄ
16:00 Miejska Biblioteka Publiczna we
Wrocławiu

DLA DZIECI » » »
DZIECI Z BULLERBYN
11:00 Scena Kameralna

10 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

MYKIETYN. PRAWYKONANIE
19:00 NFM Sala Kameralna
LAO CHE
19:00 OWE Odra, Oława
ANNA MARIA JOPEK 
19:00 Centrum Kultury MUZA
PSIO CREW
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
KRZYWICKA / KREW
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej,
Legnica
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SPRZEDAM
19:30 Wrocławski Teatr Współczesny
SZALONE NOŻYCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia



SPOTKANIA » » »
KOBIECE IMIę LITERATURY
18:00 Klub Muzyki i Literatury
ANTARKTY KA – STA CJA PO LAR NA, LO -
DOW CE, PIN GWI NY
18:30 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » »
SKARPETY I PAPILOTY
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIECI Z BULLERBYN
11:00 Scena Kameralna

11 MARCA PIĄTEK
KONCERTY » » »

RHIANNON – WIECZÓR IRLANDZKI
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia
UKRAIńSKIE I ŁEMKOWSKIE 
PIEŚNI LUDOWE
19:00 Klub Salonik

SPEKTAKLE » » »
SKÓRA
19:00 premiera Scena PWST
KRZYWICKA / KREW
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej,
Legnica
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
PODRÓŻ ZIMOWA
19:00 Scena na Świebodzkim
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
PRZYSZEDŁ MęŻCZYZNA DO KOBIETY
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
SPRZEDAM
19:30 Wrocławski Teatr Współczesny
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
PRZEZ PRYZMAT. ODSŁONA 3. 
od 11:00 Galeria Neon
ANDRZEJ DUDZIńSKI. 
OKO W OKO Z BESTIĄ
17:00 Galeria Sztuki BWA, Jelenia Góra
PAWEŁ FRENCZAK
#noir #somewhere #nowhere
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
WIECZÓR AUTORSKI BEATY SIELICKIEJ-
KOWALSKIEJ
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPOTKANIA » » »
SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z ALICJĄ MASŁOWSKĄ-BURNOS
18:00 Strzeliński Ośrodek Kultury

DLA DZIECI » » »
CZERWONY KAPTUREK, 
KICHAWKA I GBUREK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
LEKCJA TEATRALNA

10:30 Teatr Muzyczny Capitol
DZIECI Z BULLERBYN
11:00 Scena Kameralna
BRZUCHO
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

12 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » »

WROCŁAWSKA 
ORKIESTRA BAROKOWA
18:00 NFM Sala Czerwona
LABORATORIUM PIEŚNI
18:30 Klub Stary Klasztor
BRAD MEHLDAU
20:00 NFM Sala Główna KGHM
FIESTA ETNO LATINO FLAMENCO
20:00 Klubokawiarnia Mleczarnia
PUSTKI
20:30 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
LUNCH O PÓŁNOCY
17:00 ATM Scena na Bielanach
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
SKÓRA
19:00 premiera Scena PWST
CAMILLE
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
PODRÓŻ ZIMOWA
19:00 Scena na Świebodzkim
WSCHÓD ZA CHÓD – IMPRO!
19:00 Scena ToTu
KRZYWICKA / KREW
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
GOOD NIGHT COWBOY
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
OPROWADZANIE KURATORSKIE 
po wystawie Zbigniewa Paluszaka
13:30 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

SPOTKANIA » » »
WIOSNA KOBIET - V EDYCJA
9:00-18:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin
WIELKANOCNY KRĄG MOCY
TWÓRCZYCH. WARSZTATY
CERAMICZNE 
10:00-17:00 Atelier Kreacja
WARSZTATY MA LAR STWA 
W TECH NI CE AKWA RE LI 
11:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
DZIEń OTWARTY
Wydziału Edukacji Muzycznej,
Chóralistykki i Muzyki Kościelnej
11:00-16:00 AMKL



DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
PODRÓŻ ZIMOWA
19:00 Scena na Świebodzkim
WSCHÓD ZA CHÓD – IMPRO!
19:00 Scena ToTu
KRZYWICKA / KREW
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej,
Legnica

SPOTKANIA » » »
WIELKANOCNY KRĄG MOCY
TWÓRCZYCH. WARSZTATY
CERAMICZNE 
10:00-17:00 Atelier Kreacja
WARSZTATY WIELKANOCNE
12:00 Muzeum Etnograficzne
WIOSNA KOBIET - V EDYCJA
9:00-18.00 Centrum Kultury MUZA, Lubin

DLA DZIECI » » »
ŚPIĄCA KRÓLEWNA
11:00 Centrum Kultury Zachód
COCOFLI DZIECIOM
11:00 cafe Cocofli
WŁADCA SKARPETEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 MARCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

HANIA RANI & DOBRAWA CZOCHER
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
SKÓRA
18:00 Scena PWST
CAMILLE
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

DRZEWA – NA STY KU 
RE AL NO ŚCI I ME TA FO RY
wykład Michała Pieczki
15:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

DLA DZIECI » » »
DRZE WA – MA GICZ NE I NIE TYL KO
zabawa plastyczna dla dzieci 6-12lat
10:30 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
ZAMOTANY AFRO-DANCE
12:00 Klub Pod Kolumnami
BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZERWONY KAPTUREK, 
KICHAWKA I GBUREK
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

13 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

BONJOUR MON COEUR
KONCERT DLA PAŃ (I PANÓW)
18:00 Rynek Ratusz
KONCERT FLAMENCO
18:00 Synagoga Pod Białym Bocianem
HENRY DAVID’S GUN, 
SASHA BOOLE, TEDDY JR.
19:30 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
GOOD NIGHT COWBOY
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
GARNITUR PREZYDENTA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
DIANA DAMRAU
Nadzwyczajna Gala Operowa
19:00 Opera Wrocławska
CAMILLE
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

ROXXY 2 HOT
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

15 MARCA WTOREK
KONCERTY » » »

BALLET DE LA MUSIqUE
Filharmonia dla Młodych
11:30 NFM Sala Czerwona
MATT ELLIOTT
20:00 Klub Firlej
BELTAINE & GLENDALOUGH
20:00 Klub Stary Klasztor
BAIKA
21:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
SKÓRA
18:00 Scena PWST
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
ŻYCIE OBRAZÓW, CZYLI RZECZ O
MALARSTWIE HISTORYCZNYM
11:00 Scena Kameralna
MALARSTWO INTUICYJNE VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE 
DO ŻYCIA W RODZINIE 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

16 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » »

BALLET DE LA MUSIqUE
Filharmonia dla Młodych
9:00 i 11:30 NFM Sala Czerwona



ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Scena PWST
SAMSON I DALILA
19:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY PISANKARSKIE
16:00 MDK Śródmieście
WSPÓLNOTA, GŁUPCZE! VOL. 1
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
KRZYWIRYJEK 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
KONFERENCJA PTAKÓW
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE 
DO ŻYCIA W RODZINIE 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

BALLET DE LA MUSIqUE
Filharmonia dla Młodych
9:00 i 11:30 NFM Sala Czerwona
ANASTAZJA SZANSKOWA
Recital fortepianowy
18:00 Klub Muzyki i Literatury
TRIO PO TRZYKROĆ!
19:00 NFM Sala Kameralna
FANFARE CIOCĂRLIA
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Scena PWST
NABUCCO
19:00 Opera Wrocławska
Y
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
WNęTRZE / DZIEŁO
19:00 Klub Pod Kolumnami
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWA » » »
JÓZEF WOJEWÓDZKI
Ry dwa ny Ognia – ob ra zy i gra fi ka
18:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA » » »
SPOTKANIE POETYCKIE 
ANNY LEŚNIEWSKIEJ
14:00 Wrocławskie Centrum Seniora
WRATISLAVIA CANTANS 
– MUZYKA NA PLAKACIE
Wykład dr Lilianny Nawrot-Łakomiec
16:00 Aula Ossolineum
SPOTKANIE AUTORSKIE 
MAGDALENY ZAWADZKIEJ
17:00 Klub 4 RBL
WSPÓLNOTA, GŁUPCZE! VOL. 2
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
KRZYWIRYJEK 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
10:30 Teatr Muzyczny Capitol

KONFERENCJA PTAKÓW
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE 
DO ŻYCIA W RODZINIE 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

18 MARCA PIĄTEK
KONCERTY » » »

ANASTAZJA SZANSKOWA
Recital fortepianowy
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA
19:00 NFM Sala Główna KGHM
TRADYCYJNE PIEŚNI I TAńCE
WIELKOPOLSKIE Z BISKUPIZNY
19:00-23:00 Klub Salonik
WIOSNA REGGAE
19:00 Klub Stary Klasztor
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
RECITAL ZUZY MOTORNIUK
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Scena PWST
CÓRKA ŹLE STRZEŻONA
19:00 Opera Wrocławska
Y
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
CYNKOWI CHŁOPCY
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

20 marca 12:30 TLiA, ul. Buczka 16, Wałbrzych



WYSTAWY » » »
MILCZENIE DŹWIęKÓW
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
DOMINIKA ŁA BĄDŹ – UBYTEK
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » »
DANCING W MLECZARNI
22:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI » » »
KRZYWIRYJEK 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
KONFERENCJA PTAKÓW
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE 
DO ŻYCIA W RODZINIE 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » »

19 SMYCZKÓW
18:00 NFM Sala Czerwona
ANASTAZJA SZANSKOWA
Recital fortepianowy
18:00 Pałac Piastów Śląskich, Brzeg
ŁĄKI ŁAN 
20:00 Klub Stary Klasztor
PSTEPHAN BODZIN 
23:00 Klub Pralnia

SPEKTAKLE » » »
KADRY PAMIęCI
17:00 Centrum Kultury Agora
FALSTAFF 
WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU
19:00 Opera Wrocławska
Y
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SZCZAW
19:00 ATM Scena na Bielanach

ZMIANA ŚWIATŁA
19:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
ZIEMIA OBIECANA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
PATERNOSTER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
CYNKOWI CHŁOPCY
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Z TWOJĄ CÓRKĄ? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
ANDRZEJ DUDEK-DÜRER 
Plejada artystów współczesnych
15:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
LUDOWOŚĆ 
W MALARSTWIE POLSKIM
17:00 Muzeum Miedzi w Legnicy

SPOTKANIA » » »
KIERMASZ WIELKANOCNY
10:00-16:00 Muzeum Etnograficzne
XVI OGÓLNOPOLSKIE 
WARSZTATY ILUZJONISTYCZNE 
im. Jerzego Strzeleckiego JUR-a
10:00 MDK Śródmieście
ETNOWARSZTATY Z JAJEM
11:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

DLA DZIECI » » »
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
15:00 Teatr Muzyczny Capitol
KRZYWIRYJEK 
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
KONFERENCJA PTAKÓW
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
KRÓL BUL – BAJKA MUZYCZNA
16:00 Klub Pod Kolumnami

20 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

BALLET DE LA MUSIqUE
Filharmonia dla Młodych
11:00 NFM Sala Czerwona
RUDOLPHINA 1
HANS LEO HASSLER
18:00 Rynek Ratusz
RECITAL EDYTY GEPPERT
18:00 Legnickie Centrum Kultury
KUBA BADACH
Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny
19:00 Klub Eter
PIOTR ROGUCKI J.P. ŚLIWA
20:30 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
OPOWIEŚCI HOFFMANNA
17:00 Opera Wrocławska
KADRY PAMIęCI
17:00 Centrum Kultury Agora
Z TWOJĄ CÓRKĄ? NIGDY!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
PATERNOSTER
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
ZMIANA ŚWIATŁA
19:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
ZIEMIA OBIECANA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
SZKOŁA ŻON
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

DLA DZIECI » » »
COCOFLI DZIECIOM
11:00 cafe Cocofli
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 TLiA w Wałbrzychu
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
KONFERENCJA PTAKÓW
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

21 MARCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

20. WIELKANOCNY FESTIWAL
LUDWIGA VAN BEETHOVENA
19:00 NFM Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
SKÓRA
18:00 Scena PWST

FILMY » » »
O!PLA 2016
filmy animowane dla dorosłych 16+
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
JAN MIODEK 
O pułapkach języka ojczystego
18:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
MIROSŁAW WŁODARCZY
Rów no wa ga – wieczór autorski
18:00 Salonik Trzech Muz

21 mar ca 19:00 pokaz fil mów animowanych
wiek 16+. Mleczarnia, ul. Włodkowica 5



MAGIEL LITERACKI 
O POEZJI THOMASA BERNHARDA
19:00 Scena Kameralna

22 MARCA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

SKÓRA
18:00 Scena PWST
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
PATERNOSTER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
MALARSTWO INTUICYJNE VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
KRZYWIRYJEK 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEKOńCZĄCA SIę OPOWIEŚĆ
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

23 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » »

RESPONSORIA NA WIELKI TYDZIEń
19:00 NFM Sala Główna KGHM
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
PARSIFAL
17:00 Opera Wrocławska
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

WYSTAWY » » »
ZWIERZęTA UDOMOWIONE 
12:00 MDK Śródmieście
BOLESŁAW GRABOWSKI
ETIOPIA- podróż w głąb Afryki
17:30 OWE Odra, Oława

SPOTKANIA » » »
WKRACZAJĄC W PUSTKę
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
KRZYWIRYJEK 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEKOńCZĄCA SIę OPOWIEŚĆ
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

24 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

ELETTROVOCE
19:00 NFM Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

25 MARCA PIĄTEK
WYSTAWY » » »

MIRA ŻELECHOWER-ALEKSIUN 50+
od 10:00 Galeria Miejska we Wrocławiu

27 MARCA NIEDZIELA
DLA DZIECI » » »

COCOFLI DZIECIOM
11:00 cafe Cocofli
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

28 MARCA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » »

SHIRLEY VALENTINE
17:00 Teatr Arka
BOEING BOEING
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

29 MARCA WTOREK
KONCERTY » » »

REKORDOWE JAM SESSION
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
KONIEC ŚWIATA W BRESLAU
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
MALARSTWO INTUICYJNE VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

30 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » »

OKU-LA-LA-RY
Filharmonia dla Młodych
9:00 i 11:00 NFM Sala Główna KGHM
LILLY HATES ROSES
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
KONIEC ŚWIATA W BRESLAU
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

KONCERTY » » »
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
MIKROKOSMOS
11:00 Scena na Świebodzkim
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna

SPOTKANIA » » »
URBANIMALS – eksploracja
interaktywnej przestrzeni miejskiej
18:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIęŻYCA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SID – WĄŻ, KTÓ RY CHCIAŁ ŚPIEWAĆ
11:00 Opera Wrocławska

31 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

SIÓDEMKI WSPANIAŁYCH
19:00 NFM Sala Kameralna
ANIA DĄBROWSKA
19:00 BF Impart

SPEKTAKLE » » »
MIKROKOSMOS
11:00 Scena na Świebodzkim
MAYDAY
18:00 Scena Kameralna
RAJ UTRACONY
19:00 Opera Wrocławska
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
MIASTOMOVIE:WRO#4
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIęŻYCA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TESLA VS EDISON
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
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adresownik Co Jest Grane
ATM Scena na Bielanach Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, Wrocław
Atelier Kreacja ul. Jacka Kaczmarskiego 7/9, Wrocław
BWA Jelenia Góra ul. Długa 1, Jelenia Góra
CRZ Krzywy Komin ul. Dubois 33-35a, Wrocław
Cafe Cocofli ul. Włodkowica 9, Wrocław
Centrum Inicjatyw Artystycznych ul. Tęczowa 79-81, Wrocław
Centrum Kultury AGORA ul. Serbska 5a, Wrocław
Centrum Kultury MUZA Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Zachód ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Reanimacji Kultury ul. Jagiellończyka  10 c/d, Wrocław
Filharmonia Sudecka ul. Słowackiego 4, Wałbrzych
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Jeleniej 7, Wrocław
Galeria Entropia ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Miejska ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław
Galeria Neon ASP ul. Traugutta 11, Wrocław
Galeria Przezroczysta Reja 46, Wrocław
Galeria Ring Rynek, Legnica
Galeria Sztuki Rynek, Legnica
Galeria Sztuki BWA Długa 1, Jelenia Góra
Galeria Sztuki DSAP pl. św. Macieja 5a, Wrocław
Galeria Sztuki TĘTNO Jatki 12-13, Wrocław
Galeria Sztuki Ślimak Władysława Łokietka 3, Wrocław
Hala ORBITA ul. Wejcherowska 34, Wrocław
Klub Czuła jest noc ul. Kolejowa 8, Wrocław
Klub Hard Rock 3 ul. Ruska, Wrocław
Klub – Galeria Sztuki DSAP pl. Św. Macieja 5A, Wrocław
Kawiarnia Coffee Planet Rynek 7, Wrocław
Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej ul. Pretficza 24, Wrocław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego19, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. T. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pralnia ul. Krakowska 100, Wrocław
Klub Salonik ul. Braniborska 2/10, Wrocław
Klub TA.TU ul. św. Mikołaja 8-11, Wrocław
Klubokawiarnia Mleczarnia ul. Włodkowica 5, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda Plac Kościuszki 12, Wrocław
Legnickie Centrum Kultury im. H.Karlińskiego ul. Chojnowska  2, Legnica
Manana Cafe Św.Mikołaja 8-10, Wrocław
Mediateka pl. Teatralny 5, Wrocław
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ul. Lwowska 21, Wrocław
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie pl. Konstytucji 3 Maja 2, Głogów
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku ul. Ignacego Łukasiewicza 4, Kłodzko
Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wrocław
Obornicki Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 26, Oborniki Śląskie
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
Panorama Racławicka ul. Purkyniego 11, Wrocław
Przestrzeń Artystyczno - Kreatywna Plac Kościuszki 12, Wrocław
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, Sala Prób 205 ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Strzeliński Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 2, Strzelin
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu ul. Buczka 16, Wałbrzych
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
Wrocławski Klub Anima ul. Pilczycka 47, Wrocław
Wrocławski Klub Formaty ul. Samborska 3-5, Wrocław
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocławski Teatr Komedia pl. Teatralny 4, Wrocław
Wrocławski Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12, Wrocław
Wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, Wrocław
Wędrówki Pub Podwale 37/38, Wrocław
Ząbkowicki Ośrodek Kultury Rynek  24, Ząbkowice Śląskie

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.500 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 100.000
unikalnych użytkowników
– rejestrujemy ponad 290.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.500.000 
zapytań repertuarowych
sta ty sty ki po twier dzo ne przez nie za leż ną
od Wy daw cy usłu gę Go ogle Ana ly tics

reklama@cojestgrane.pl

ZREKLAMUJ SIę W CJG
otrzymasz notkę na stronach
redakcyjnych gratis + bezpłatne
egzemplarze miesięcznika.

REKLAMA MODUŁOWA:
1 mo duł – 190 zł netto
1 moduł: 70x45 mm
2 moduły: 70x90 mm
3 moduły: 70x135 mm
cała strona: 1.500 zł netto






