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6 V wt KONCERT NADZWYCZAJNY
BBaazzyylliikkaa śśww.. EEllżżbbiieettyy ggooddzz.. 2200..0000

PHILIPPE HERREWEGHE – dyrygent

COLLEGIUM VOCALE GENT
DOROTHÉE MIELDS – sopran
DAMIEN GUILLON – kontratenor
JAN KOBOW – tenor
STEPHAN MacLEOD – bas-baryton

JJ..SS.. BBAACCHH – „Oster-Oratorium” BWV 249;
„Also hat Gott die Welt geliebt“ Cantata BWV 68;
„Himmelfahrts-Oratorium" BWV 11

7 V śr FILHARMONIA DLA MŁODYCH
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 99..0000,, 1111..0000

MMuuzzyycczznnaa ppooddrróóżż ddoo PPrraaggii
ZBIGNIEW PILCH – dyrygent

JANUSZ MUSIAŁ – kontrabas wiedeński
BOGDAN MAKAL – bas
OOrrkkiieessttrraa FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WW.. LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo

9 V pt KONCERT SYMFONICZNY
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1199..0000

ZBIGNIEW PILCH – dyrygent

JANUSZ MUSIAŁ – kontrabas wiedeński
BOGDAN MAKAL – bas
OOrrkkiieessttrraa FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WW.. LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo
WW..AA.. MMOOZZAARRTT – Symfonia D-dur „Praska” KV 504
JJ.. SSPPEERRGGEERR – Koncert na kontrabas wiedeński nr 15 D-dur
WW..AA.. MMOOZZAARRTT – Aria „Per questa bella mano”
na bas i kontrabas wiedeński KV 612
JJ..HH.. VVOOŘŘIIŠŠEEKK – Symfonia D-dur, Op. 24

10 V so AKADEMIA W FILHARMONII
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1188..0000
JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa AAkkaaddeemmiiii MMuuzzyycczznneejj
iimm.. KK.. LLiippiińńsskkiieeggoo wwee WWrrooccłłaawwiiuu

MAREK PIJAROWSKI – dyrygent

WIOLETTA CHODOWICZ – sopran
GRZEGORZ KURZYŃSKI – fortepian
ORKIESTRA SYMFONICZNA
AAkkaaddeemmiiii MMuuzzyycczznneejj iimm.. KK.. LLiippiińńsskkiieeggoo
CHÓRY AKADEMII MUZYCZNEJ
iimm.. KK.. LLiippiińńsskkiieeggoo
CCHHÓÓRR FFEEIICCHHTTIINNUUMM
CCHHÓÓRR IIMM.. SS.. KKRRUUKKOOWWSSKKIIEEGGOO
CCHHÓÓRR KKAAMMEERRAALLNNYY SSEENNZZAA RRIIGGOORREE
PPRROOGGRRAAMM:: K. Lipiński – Uwertura D−dur
St. Moniuszko – Recitativo i aria Hal ki „Gdy by ran-
nym słonkiem…” z II ak tu opery „Halka”

11 V nd FILHARMONIA FAMILIJNA
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1111..0000

MMuuzzyycczznnaa ppooddrróóżż ddoo PPrraaggii
ZBIGNIEW PILCH – dyrygent
JANUSZ MUSIAŁ – kontrabas wiedeński
BOGDAN MAKAL – bas
OOrrkkiieessttrraa FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WW.. LLuuttoossllaawwsskkiieeggoo

15 V cz KONCERT ORATORYJNY
BBaazzyylliikkaa śśww.. EEllżżbbiieettyy ggooddzz.. 1199..0000
KKoonncceerrtt ww rraammaacchh ffeessttiiwwaalluu MMaajj zz mmuuzzyykkąą ddaawwnnąą

ANDRZEJ KOSENDIAK – dyrygent

MARZENA LUBASZKA – sopran
PIOTR ŁYKOWSKI – alt
MACIEJ GOCMAN – tenor
BOGDAN MAKAL – bas

WWrrooccłłaawwsskkaa OOrrkkiieessttrraa BBaarrookkoowwaa
Jarosław Thiel – kier. art.

CChhóórr FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WWiittoollddaa LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo
Agnieszka Franków-Żelazny – kier. art.

FF..XX.. RRIICCHHTTEERR – Messe pastorale de Noël G-dur,
Dixit Dominum, Magnificat, Symfonia D-dur

16 V pt KONCERT SYMFONICZNY 
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1199..0000

PPRR22 PPoollsskkiieeggoo RRaaddiiaa –– TTrraannssmmiissjjaa

PAUL McCREESH – dyrygent

CChhóórr FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WW.. LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo
Agnieszka Franków-Żelazny – przygot. chóru

OOrrkkiieessttrraa FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WW.. LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo
GG.. HHOOLLSSTT – Planety, Op. 32
JJ.. HHAAYYDDNN – Symfonia nr 104 D-dur „Londyńska”

18 V nd KONCERT KAMERALNY
SSaallaa PPoollsskkiieeggoo RRaaddiiaa WWrrooccłłaaww ggooddzz.. 1199..0000

PPRR22 PPoollsskkiieeggoo RRaaddiiaa –– TTrraannssmmiissjjaa

ERNST KOVACIC – dyrygent
WWrrooccłłaawwsskkaa OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa LLEEOOPPOOLLDDIINNUUMM

HH.. PPUURRCCEELLLL – Fantazja nr 13 „Upon One Note”,
Fantazja nr 15 „In Nomine”
LL.. AANNDDRRIIEESSSSEENN – Symphony for loose snaar for
eleven solostrings
JJ..SS.. BBAACCHH – Dwie fugi z „Kunst der Fuge“ BWV 1080
AA.. BBEERRGG – Lyric Suite, arr. kwartetu smyczkowego
nr 3 na orkiestrę smyczkową

23 V pt KONCERT SYMFONICZNY
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1199..0000

JACEK KASPSZYK – dyrygent

ALEXANDER KOBRIN – fortepian
OOrrkkiieessttrraa FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WW.. LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo
LL.. VVAANN BBEEEETTHHOOVVEENN – Koncert fortepianowy nr 4
RR.. WWAAGGNNEERR – Wstęp i miłosna śmierć Izoldy, 
Muzyka żałobna z dramatu muzycznego 
"Zmierz bogów", Cud Wielkiego Piątku
z dramatu muzycznego "Parsifal"

25 V nd KONCERT CHÓRALNY
OOrraattoorriiuumm MMaarriiaannuumm ggooddzz.. 1188..0000

„„SSaallvvee RReeggiinnaa”” –– KKoonncceerrtt MMaarryyjjnnyy
AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY – dyrygent
IWONA KLEIN-POLAK – słowo wiążące
CChhóórr FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WW.. LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo

25 V nd
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1188..0000

VALENTIN URYUPIN – dyrygent, klarnet
WWrrooccłłaawwsskkaa OOrrkkiieessttrraa MMłłooddzziieeżżoowwaa
WW..AA.. MMOOZZAARRTT – Koncert na klarnet i orkiestrę A-dur
GG.. RROOSSSSIINNII – Introdukcja, na klarnet i orkiestrę
SStt.. MMOONNIIUUSSZZKKOO – Uwertura fantastyczna „Bajka”
WW.. KKIILLAARR – „Orawa”
SS.. PPRROOKKOOFFIIEEWW – Symfonia nr 1 D-dur „Klasyczna”

29 V cz MŁODA POLSKA PERKUSJA
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1166..0000

SZCZECIN YOUNG PERCUSSION
SŁUPSK PERCUSSION GROUP
BACEWICZ PERCUSSION GROUP

30 V pt KONCERT SYMFONICZNY 
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1199..0000
Koncert symfoniczny pod patronatem Konsula Honorowego Bułgarii Jana
Chorostkowskiego z okazji Święta Bułgarskiego Piśmiennictwa i Oświaty! 

JACEK KASPSZYK – dyrygent

MARCIN MARKOWICZ – skrzypce
RADOSŁAW PUJANEK – skrzypce
ARTUR TOKAREK – altówka
OOrrkkiieessttrraa FFiillhhaarrmmoonniiii iimm.. WW.. LLuuttoossłłaawwsskkiieeggoo
BB.. BBAARRTTÓÓKK – Koncert skrzypcowy, nr 1, Op. posth.
BB.. BBRRIITTTTEENN – Koncert podwójny na skrzypce i altówkę
EE.. EELLGGAARR – „Enigma” wariacje, Op. 36

31 V so DZIEŃ DZIECKA
SSaallaa kkoonncceerrttoowwaa FFiillhhaarrmmoonniiii ggooddzz.. 1111..0000,, 1133::0000

GOGOL+MÄX – MUZYCZNI KLAUNI

PAMIĘCI KRZYSZTOFA GÓRSKIEGO
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6 maja (wt), godz. 20.00 – Bazylika św. Elżbiety
KONCERT NADZWYCZAJNY
PhILIPPE hERREWEGhE – dyrygent
DOROThéE MIELDS – sopran
DAMIEN GuILLON – kontratenor
JAN KOBOW – tenor
STEPhAN MACLEOD – bas-baryton
COLLEGIuM VOCALE GENT

PROGRAM:
JJoo  hhaannnn  SSee  bbaa  ssttiiaann  BBaacchh – Oster -Ora to rium BWV 249
JJoo  hhaannnn  SSee  bbaa  ssttiiaann  BBaacchh – Kan ta ta „Al so hat Gott die Welt ge liebt” BWV 68
JJoo  hhaannnn  SSee  bbaa  ssttiiaann  BBaacchh – Him mel fahrts -Ora to rium BWV 11

COL LE GIuM VO CA LE GENT – Ze spół za ło żo ny zo stał
w bel gij skiej Gan da wie w 1970 r. przez Phi lip pe'a Her re we -
ghe. Je den z pierw szych ze spo łów, któ ry zre wo lu cjo ni zo -
wał za sa dy in ter pre ta cyj ne mu zy ki ba ro ku, po sze rza jąc ją
tak że o re per tu ar wo kal ny. W po ło wie lat 80. Col le gium Vo -
ca le Gent zy ska ło mię dzy na ro do wą sła wę, bio rąc udział
w waż nych eu ro pej skich fe sti wa lach oraz kon cer tu jąc
w Sta nach Zjed no czo nych, Ame ry ce Po łu dnio wej, Izra elu,
Ja po nii, Au stra lii. Re per tu ar Col le gium Vo ca le Gent obej -
mu je dzie ła od re ne san so wej po li fo nii, po przez kla sycz ne
i ro man tycz ne utwo ry wo kal ne, aż po mu zy kę współ cze sną.

15 ma ja (cz), godz. 19.00 – Ba zy li ka św. Elż bie ty
KON CERT ORA TO RYJ NY – w ra mach fe sti wa lu Maj z Mu zy ką Daw ną

AN DRZEJ KO SEN DIAK – dy ry gent 
MA RZE NA Lu BASZ KA – so pran
PIOTR ŁY KOW SKI – alt
MA CIEJ GOC MAN – te nor
BOG DAN MA KAL – bas

ChóR FIL hAR MO NII im. Witolda Lu to sław skie go
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
JA RO SŁAW ThIEL – kie row nic two ar ty stycz ne
PRO GRAM:
FFrraann  ttiiššeekk  XXaa  vveerr  RRiicchh  tteerr – Mes se pa sto ra le de Noël G -dur, Di xit Do mi num, 
Ma gni fi cat, Sym fo nia D -Dur

6 V wt KONCERT NADZWYCZAJNY
Bazylika św. Elżbiety godz. 20.00

PHILIPPE HERREWEGHE – dyrygent

COLLEGIUM VOCALE GENT 
DOROTHÉE MIELDS – sopran
DAMIEN GUILLON – kontratenor
JAN KOBOW – tenor
STEPHAN MacLEOD – bas-baryton

J.S. BACH – „Oster-Oratorium” BWV 249;
„Also hat Gott die Welt geliebt“ Cantata BWV 68;
„Himmelfahrts-Oratorium" BWV 11

7 V śr FILHARMONIA DLA MŁODYCH
Sala koncertowa Filharmonii godz. 9.00, 11.00

Muzyczna podróż do Pragi
ZBIGNIEW PILCH – dyrygent

JANUSZ MUSIAŁ – kontrabas wiedeński
BOGDAN MAKAL – bas
Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego

9 V pt KONCERT SYMFONICZNY
Sala koncertowa Filharmonii godz. 19.00

ZBIGNIEW PILCH – dyrygent

JANUSZ MUSIAŁ – kontrabas wiedeński 
BOGDAN MAKAL – bas
Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
W.A. MOZART – Symfonia D-dur „Praska” KV 504
J. SPERGER – Koncert na kontrabas wiedeński nr 15 D-dur
W.A. MOZART – Aria „Per questa bella mano”
na bas i kontrabas wiedeński KV 612
J.H. VOŘIŠEK – Symfonia D-dur, Op. 24

10 V so AKADEMIA W FILHARMONII
Sala koncertowa Filharmonii godz. 18.00
Jubileusz 60-lecia Akademii Muzycznej
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

MAREK PIJAROWSKI – dyrygent

WIOLETTA CHODOWICZ – sopran
GRZEGORZ KURZYŃSKI – fortepian
OR KIE STRA SYM FO NICZ NA
Aka de mii Mu zycz nej im. K. Li piń skie go
CHÓRY AKA DE MII MU ZYCZ NEJ
im. K. Li piń skie go
CHÓR FE ICH TI NUM
CHÓR IM. S. KRU KOW SKIE GO
CHÓR KA ME RAL NY SEN ZA RI GO RE
PRO GRAM: K. Li piń ski – Uwer tu ra D−dur
St. Mo niusz ko – Re ci ta ti vo i aria Hal ki „Gdy by ran-
nym słon kiem…” z II ak tu ope ry „Hal ka”

11 V nd FILHARMONIA FAMILIJNA
Sala koncertowa Filharmonii godz. 11.00

Muzyczna podróż do Pragi
ZBIGNIEW PILCH – dyrygent
JANUSZ MUSIAŁ – kontrabas wiedeński
BOGDAN MAKAL – bas
Orkiestra Filharmonii im. W. Lutoslawskiego

15 V cz  KONCERT ORATORYJNY
Bazylika św. Elżbiety godz. 19.00
Koncert w ramach festiwalu Maj z muzyką dawną

ANDRZEJ KOSENDIAK – dyrygent

MARZENA LUBASZKA – sopran
PIOTR ŁYKOWSKI – alt
MACIEJ GOCMAN – tenor
BOGDAN MAKAL – bas

Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel – kier. art.

Chór Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego
Agnieszka Franków-Żelazny – kier. art.

F.X. RICHTER – Messe pastorale de Noël G-dur,
Dixit Dominum, Magnificat, Symfonia D-dur

16 V pt  KONCERT SYMFONICZNY 
Sala koncertowa Filharmonii godz. 19.00

PR2 Polskiego Radia – Transmisja

PAUL McCREESH – dyrygent

Chór Filharmonii im. W. Lutosławskiego
Agnieszka Franków-Żelazny – przygot. chóru

Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
G. HOLST – Planety, Op. 32
J. HAYDN – Symfonia nr 104 D-dur „Londyńska”

18 V nd  KONCERT KAMERALNY 
Sala  Polskiego Radia Wrocław godz. 19.00

PR2 Polskiego Radia – Transmisja

ERNST KOVACIC – dyrygent
Wrocławska Orkiestra Kameralna LEOPOLDINUM

H. PURCELL – Fantazja nr 13 „Upon One Note”,
Fantazja nr 15 „In Nomine”
L. ANDRIESSEN – Symphony for loose snaar for
eleven solostrings
J.S. BACH – Dwie fugi z „Kunst der Fuge“ BWV 1080
A. BERG – Lyric Suite, arr. kwartetu smyczkowego
nr 3 na orkiestrę smyczkową

23 V pt KONCERT SYMFONICZNY 
Sala koncertowa Filharmonii godz. 19.00

JACEK KASPSZYK – dyrygent

ALEXANDER KOBRIN – fortepian
Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
L. VAN BEETHOVEN – Koncert fortepianowy nr 4
R. WAGNER – Wstęp i miłosna śmierć Izoldy, 
Muzyka żałobna z dramatu muzycznego 
"Zmierz bogów", Cud Wielkiego Piątku
z dramatu muzycznego "Parsifal"

25 V nd KONCERT CHÓRALNY 
Oratorium Marianum godz. 18.00

„Salve Regina” – Koncert Maryjny
AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY – dyrygent
IWONA KLEIN-POLAK – słowo wiążące
Chór Filharmonii im. W. Lutosławskiego

25 V nd
Sala koncertowa Filharmonii godz. 18.00

VALENTIN URYUPIN – dyrygent, klarnet
Wrocławska Orkiestra Młodzieżowa
W.A. MOZART – Koncert na klarnet i orkiestrę A-dur
G. ROSSINI – Introdukcja, na klarnet i orkiestrę
St. MONIUSZKO – Uwertura fantastyczna „Bajka”
W. KILAR – „Orawa”
S. PROKOFIEW – Symfonia nr 1 D-dur „Klasyczna”

29 V cz MŁODA POLSKA PERKUSJA
Sala koncertowa Filharmonii godz. 16.00

SZCZECIN YOUNG PERCUSSION
SŁUPSK PERCUSSION GROUP
BACEWICZ PERCUSSION GROUP

30 V pt KONCERT SYMFONICZNY 
Sala koncertowa Filharmonii godz. 19.00
Koncert symfoniczny pod patronatem Konsula Honorowego Bułgarii Jana
Chorostkowskiego z okazji Święta Bułgarskiego Piśmiennictwa i Oświaty! 

JACEK KASPSZYK – dyrygent

MARCIN MARKOWICZ – skrzypce
RADOSŁAW PUJANEK – skrzypce
ARTUR TOKAREK – altówka
Orkiestra Filharmonii im. W. Lutosławskiego
B. BARTÓK – Koncert skrzypcowy, nr 1, Op. posth.
B. BRITTEN – Koncert podwójny na skrzypce i altówkę
E. ELGAR – „Enigma” wariacje, Op. 36

31 V so DZIEŃ DZIECKA
Sala koncertowa Filharmonii godz. 11.00, 13:00

GOGOL+MÄX – MUZYCZNI KLAUNI

PAMIĘCI KRZYSZTOFA GÓRSKIEGO
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MAJOWE KONCERTY
16 ma ja (pt), godz. 19.00 – Sa la Fil har mo nii
KON CERT SYM FO NICZ NY

PAuL McCRE ESh – dy ry gent

ChóR FIL hAR MO NII im. W. Lu to sław skie go
AGNIESZ KA FRAN KóW -ŻE LA ZNY – przy go to wa nie chó ru

OR KIE STRA FIL hAR MO NII im. Witolda Lu to sław skie go

PRO GRAM:
GGuu  ssttaavv  HHoollsstt – Pla ne ty na chór i or kie strę op. 32
JJoo  sseepphh  HHaayyddnn – Sym fo nia D -dur nr 104 „Lon dyń ska” Hob I: 104

PAuL McCRE ESh – ma wiel ki dar łą cze nia eru dy cji z wy obraź nią. Zo stał uzna ny
przez Clas sic CD Ma ga zi ne za jed ne go z naj wy bit niej szych 100 dy ry gen -
tów XX wie ku. Jest wy so ko ce nio ny za swe au tor skie, in no wa cyj ne do ko na nia
na sce nach kon cer to wych i ope ro wych. Paul McCre esh obec nie sta le współ pra -
cu je z or kie stra mi gra ją cy mi na in stru men tach współ cze snych. Do ostat nich je go
suk ce sów na le ży za li czyć współ pra cę z DSO Ber lin, RSO Ber lin, En sem ble Or che -
stral de Pa ris, San Fran ci sco Sym pho ny, Min ne so ta Or che stra, Go then burg Sym -
pho ny, Stoc kholm Phil har mo nic i Beetho ven hal le (Bonn), z któ rym pro wa dził cykl
kon cer tów w la tach 2004-2005. Ostat nie osią gnię cia to de biut z Bu da pest Fe sti -
val Or che stra, Swe dish Cham ber Or che stra i Mu sik ko le gium Win ter thur, a rów nież
z Orqu esta Na cio nal de Espa na i Orqu esta Sin fo ni ca de Eu ska di, do współ pra cy
z któ ry mi Paul McCre esh po wró ci w przy szłych se zo nach ar ty stycz nych. Naj bliż -
sze pro jek ty to de biu ty z Sta van ger Sym pho ny, Mon te Car lo Phil har mo nic, Pra gue
Phil har mo nia, Je ru sa lem Sym pho ny Or che stra i Ton hal le Or che stra (Zu rich).

25 ma ja (nd), godz. 18.00 – Ora to rium Ma ria num
SA LVE RE GI NA – Chó RAL NY KON CERT MA RYJ NY
AGNIESZ KA FRAN KóW ŻE LA ZNY – dy ry gent

IWO NA KLE IN -PO LAK – sło wo wią żą ce
ChóR FIL hAR MO NII im. Witolda Lu to sław skie go

Paul McCreesh

Ag
ni

es
zk

a 
Fr

an
kó

w-
Że

la
zn

y

fo
t. 

Ł.
Ra

jc
he

rt
fo

t. 
Ł.

Ra
jc

he
rt

1_171_gora_MAC:1_171_gora.qxd  27-04-08  23:02  Strona 2



FILhARMONII WROCŁAWSKIEJ

KON CERT SYM FO NICZ NY
9 ma ja (pt), godz. 19.00
Sala koncertowa Filharmonii

ZBI GNIEW PILCh – dy ry gent
JA NuSZ Mu SIAŁ – kon tra bas wie deń ski
BOG DAN MA KAL – bas
ORKIESTRA FILhARMONII
im. Witolda Lutosławskiego

PROGRAM:
WW..  AA..  MMOO  ZZAARRTT
Sym fo nia D -dur „Pra ska” KV 504

JJ..  SSPPEERR  GGEERR
Kon cert na kon tra bas wie deń ski nr 15 D -dur 

WW..  AA..  MMOOZZAARRTT
Aria „Per questa bella mano”na bas i kon -
tra bas wie deń ski KV 612

JJ..  HH..  VVOOŘŘIIŠŠEEKK – Sym fo nia D -dur, Op. 24

KON CERT SYM FO NICZ NY
23 ma ja (pt), godz. 19.00
Sala koncertowa Filharmonii

JACEK KASPSZYK – dy ry gent
ALEXANDER KOBRIN – fortepian
ORKIESTRA FILhARMONII
im. Witolda Lutosławskiego

KON CERT SYM FO NICZ NY
30 ma ja (pt), godz. 19.00
Sala koncertowa Filharmonii

JACEK KASPSZYK – dy ry gent
MARCIN MARKOWICZ – skrzypce
RADOSŁAW PuJANEK – skrzypce
ARTuR TOKAREK –  altówka
ORKIESTRA FILhARMONII
im. Witolda Lutosławskiego

KON CERT KA ME RAL NY
18 ma ja (nd), godz. 19.00
Sa la Polskiego Ra dia Wro cław

ERNST KO VA CIC – dy ry gent
WRO CŁAW SKA OR KIE STRA 
KA ME RAL NA LE OPOL DI NuM

DZIEŃ DZIECKA 
W FILhARMONII
31 ma ja (so), godz. 11.00, 13.00
Sa la kon cer to wa Filharmonii

GOGOL + MÄX – muzyczni klauni
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Rynek−Ratusz 24
50−101 Wrocław

tel.: (071) 344 28 64 
fax: (071) 344 28 65

www.okis.pl, okis@okis.pl
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W MAJOWYM NUMERZE ODRY: Nagroda Odry za rok 2007 dla Olgi Tokarczuk i fragment
jej nowej powieści „Goerbersdorf” · Nieznane przemówienie Hitlera (w wersji Hermanna
Brocha) · Dunin, Adorno, Winkler, Giełżyński, Szczepański, Auslaender, Orska

COLLEGIUM MUSICUM 

Wykład Marka Dyżewskiego:
OD TRUBADURÓW DO PETRARKI I DANTEGO

11 maja, niedziela, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 9, wstęp wolny

DARIA ILOW: FOTOGRAFITI
Wystawa prac młodej, obiecującej wrocławskiej artystki – Darii Ilow, absol−
wentki Prywatnego Policealnego Studium Fotograficznego „PHO−BOS” we
Wrocławiu oraz Wyższych Studiów Fotografii na ASP w Gdańsku. Na ekspo−
zycję składa się ponad 20 wielkoformatowych fotografii. Inspiracją dla artyst−
ki jest codzienność, niosąca nowe przeżycia i emocje, a także sztuka współ−
czesna, graffiti, malarstwo T. Brzozowskiego i W. de Kooninga. 
Moje prace to mój świat pełen różnych emocji – niepokoju, radości, smutku.
Interesuje mnie przede wszystkim malarski psychologizm koncentrujący się
na ciele ludzkim. Swym pracom staram się nadawać zdyscyplinowaną formę,
poprzez świadomy wybór intensywnych kolorów. W pracach tych jest też
opowieść o byciu kobietą, poszukiwaniu nowej drogi życiowej. Mówię rów−
nież o sprawach prywatnych, intymnych, o doświadczeniach własnego ciała.
Wykonując zdjęcia, często eksperymentuję, np. dosłownie niszcząc zdjęcie.

Wernisaż 8 maja, czwartek, godz. 17.00, wystawa czynna do 14 czerwca
DCF DOMEK ROMAŃSKI, pl. Bp. Nankiera 8, wstęp wolny

OSTATNI
rozdarcie i spojenie

DARIUSZ RYBICKI
GRAFIKA KOMPUTEROWA

Kim jest Ostatni? Czy jest obronnie
najeżony, czy może szuka możliwości
zakorzenienia? Kim lub czym są byty
z prac Darka Rybickiego? Są rozdar−
te i zszyte, świat tych postaci składa
się z takich rozdarć i zszyć – udanych
lub nieudanych połączeń. Darek od
lat podejmuje eksperymenty w po−
szukiwaniu ideału swojego świata,
swojej wyobraźni. Czy jest nią jed−
ność, czy też rozdzielenie... Oto pyta−
nie godne filozofa. U niego twórcze
jest i rozdarcie, i spojenie. A przy tym
jest Darek estetą. Swoje pragnienia
chce wyrazić pięknie, ze wszystkimi
wyśnionymi szczegółami, a to nie są
sny minimalisty. Taka secesyjność
w grafice komputerowej to raczej de−
likatny żart niż przesyt. Mnie te prace
bawią i zachwycają.

Bogda Balicka

DARIUSZ RYBICKI: wiek: 40 lat, za−
mieszkały: Wrocław, zawód: grafik
komputerowy, hobby: malarstwo,
nie tylko niedzielne.

Zapraszamy na wystawę
od 15 maja do 8 czerwca br. 
DCIK−OKiS, Rynek−Ratusz 24

wstęp wolny

NAGRODA MIESIĘCZNIKA „ODRA“
DLA OLGI TOKARCZUK

Rada Redakcyjna i zespół miesięcznika „Odra” na−
grodę za rok 2007 przyznały Oldze Tokarczuk, proza−
iczce i eseistce, za udaną próbę zmierzenia się z pro−
blematyką nieuchronności przemijania i życia bez re−
ligijnego dogmatu w powieści „Bieguni” oraz wcze−
śniejsze dzieła wytyczające osobną ścieżkę w polskiej
prozie. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się
30 maja br. w Auli Zakładu Narodowego im. Ossoliń−
skich przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu.

zaprasza:
pn−pt: 10.00−18.00, sob: 9.00−17.00

cik@okis.pl, bilety@okis.pl 
www.dcik.pl

tel.: (071) 342 22 91
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Rynek−Ratusz 24
50−101 Wrocław

tel.: (071) 344 28 64 
fax: (071) 344 28 65

www.okis.pl, okis@okis.pl
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W MAJOWYM NUMERZE ODRY: Nagroda Odry za rok 2007 dla Olgi Tokarczuk i fragment
jej nowej powieści „Goerbersdorf” · Nieznane przemówienie Hitlera (w wersji Hermanna
Brocha) · Dunin, Adorno, Winkler, Giełżyński, Szczepański, Auslaender, Orska

COLLEGIUM MUSICUM 

Wykład Marka Dyżewskiego:
OD TRUBADURÓW DO PETRARKI I DANTEGO

11 maja, niedziela, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 9, wstęp wolny

DARIA ILOW: FOTOGRAFITI
Wystawa prac młodej, obiecującej wrocławskiej artystki – Darii Ilow, absol−
wentki Prywatnego Policealnego Studium Fotograficznego „PHO−BOS” we
Wrocławiu oraz Wyższych Studiów Fotografii na ASP w Gdańsku. Na ekspo−
zycję składa się ponad 20 wielkoformatowych fotografii. Inspiracją dla artyst−
ki jest codzienność, niosąca nowe przeżycia i emocje, a także sztuka współ−
czesna, graffiti, malarstwo T. Brzozowskiego i W. de Kooninga. 
Moje prace to mój świat pełen różnych emocji – niepokoju, radości, smutku.
Interesuje mnie przede wszystkim malarski psychologizm koncentrujący się
na ciele ludzkim. Swym pracom staram się nadawać zdyscyplinowaną formę,
poprzez świadomy wybór intensywnych kolorów. W pracach tych jest też
opowieść o byciu kobietą, poszukiwaniu nowej drogi życiowej. Mówię rów−
nież o sprawach prywatnych, intymnych, o doświadczeniach własnego ciała.
Wykonując zdjęcia, często eksperymentuję, np. dosłownie niszcząc zdjęcie.

Wernisaż 8 maja, czwartek, godz. 17.00, wystawa czynna do 14 czerwca
DCF DOMEK ROMAŃSKI, pl. Bp. Nankiera 8, wstęp wolny

OSTATNI
rozdarcie i spojenie

DARIUSZ RYBICKI
GRAFIKA KOMPUTEROWA

Kim jest Ostatni? Czy jest obronnie
najeżony, czy może szuka możliwości
zakorzenienia? Kim lub czym są byty
z prac Darka Rybickiego? Są rozdar−
te i zszyte, świat tych postaci składa
się z takich rozdarć i zszyć – udanych
lub nieudanych połączeń. Darek od
lat podejmuje eksperymenty w po−
szukiwaniu ideału swojego świata,
swojej wyobraźni. Czy jest nią jed−
ność, czy też rozdzielenie... Oto pyta−
nie godne filozofa. U niego twórcze
jest i rozdarcie, i spojenie. A przy tym
jest Darek estetą. Swoje pragnienia
chce wyrazić pięknie, ze wszystkimi
wyśnionymi szczegółami, a to nie są
sny minimalisty. Taka secesyjność
w grafice komputerowej to raczej de−
likatny żart niż przesyt. Mnie te prace
bawią i zachwycają.

Bogda Balicka

DARIUSZ RYBICKI: wiek: 40 lat, za−
mieszkały: Wrocław, zawód: grafik
komputerowy, hobby: malarstwo,
nie tylko niedzielne.

Zapraszamy na wystawę
od 15 maja do 8 czerwca br. 
DCIK−OKiS, Rynek−Ratusz 24

wstęp wolny

NAGRODA MIESIĘCZNIKA „ODRA“
DLA OLGI TOKARCZUK

Rada Redakcyjna i zespół miesięcznika „Odra” na−
grodę za rok 2007 przyznały Oldze Tokarczuk, proza−
iczce i eseistce, za udaną próbę zmierzenia się z pro−
blematyką nieuchronności przemijania i życia bez re−
ligijnego dogmatu w powieści „Bieguni” oraz wcze−
śniejsze dzieła wytyczające osobną ścieżkę w polskiej
prozie. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się
30 maja br. w Auli Zakładu Narodowego im. Ossoliń−
skich przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu.

zaprasza:
pn−pt: 10.00−18.00, sob: 9.00−17.00

cik@okis.pl, bilety@okis.pl 
wwwwww..ddcciikk..ppll

tel.: (071) 342 22 91
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832−837 WIECZORY LISZTOWSKIE
Recitale fortepianowe – ALEKSIEJ ORŁOWIECKI (Sankt Petersburg) 
1 kwietnia g. 12.30 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9
2 kwietnia g. 12.00 i 18.00 – Trzebnica, Klub−'ik', ul. B. Głowackiego 15 

Recitale fortepianowe – PIOTR BANASIK
27 maja, g. 12.30 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 9
(118 Koncert umuzykalniający dla młodzieży) 
29 maja, g. 18.30 – Oborniki Śl., Salonik Czterech Muz, J. Piłsudskiego 13
30 maja, g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 916
31 maja, g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
4 czerwca, g. 12.00 – Trzebnica, Klub SM, ul. B. Głowackiego 15
(116 Koncert umuzykalniający dla młodzieży) 

4 czerwca, g. 18.00 – Trzebnica, Klub SM, ul. B. Głowackiego 15 
W programie (koncerty będą miały różne zestawienia utworów): J. S. Bach –
Chorał G−dur BVW 147, F. Chopin – Ballada g−moll, Walc Es−dur op. 18, F. Liszt
– Ave Maria, Harmonies du soir, La Campanella, Sonata h−moll, F. Mendels−
sohn – Variations serieuses d−moll op. 54, S. Rachmaninow – Preludia G−dur
op. 32 i B−dur op. 23 nr, Schubert, Liszt – „Auf dem Wasser zu singen”. Mo−
zart−Volodos – Marsz turecki. Słowo o muzyce – Juliusz Adamowski

PIOTR BANASIK w roku 2006 uzyskał dyplom z wy−
różnieniem katowickiej AM po studiach pod kierun−
kiem prof. Andrzeja Jasińskiego. Swoje umiejętności
doskonalił także na kursach mistrzowskich u Very
Gornostaevej, Arie Vardiego, Alexeja Orlovetskiego,
Dang Thai Sona, Alexisa Weissenberga oraz Krystiana
Zimermana. Jest medalistą 48. Międzynarodowego
Konkursu im. Marii Canals w Barcelonie (2002).
W tym samym roku otrzymał I nagrodę na Festiwalu

Młodych Muzyków w Gdańsku a także został laureatem 36. Festiwalu Pianisty−
ki Polskiej w Słupsku. W lutym 2003 otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. W październiku 2003 zdobył Gran Prix na Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym PARNASSOS w Monterrey w Meksyku. W lutym
2005 roku uzyskał II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im.
F. Chopina w Warszawie dla Kandydatów do 15. Międzynarodowego Konkur−
su Pianistycznego im. F. Chopina, na którym, w październiku 2005, otrzymał
szereg nagród pozaregulaminowych m.in. dla najlepszego uczestnika II etapu
nie zakwalifikowanego do finału. Jest laureatem nagrody Marszałka Woje−
wództwa Śląskiego dla Młodych Twórców oraz wielokrotnym stypendystą Mi−
nistra Kultury i Sztuki. Piotr Banasik występował z recitalami i koncertami sym−
fonicznymi w Niemczech, Czechach, Francji, Kanadzie, Meksyku, Szwajcarii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Ukrainie, Słowacji we Włoszech jak
również w wielu polskich salach filharmonicznych i koncertowych. Jako soli−
sta współpracował z wieloma krajowymi i zagranicznymi orkiestrami (m.in.
z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” i Orkiestrą Kameralną Fil−
harmonii Narodowej), brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach.
Koncerty realizowane są przy pomocy finansowej Władz Samorządowych Wojewódz−
twa Dolnośląskiego, Brzegu, Obornik Ślaskich, Trzebnicy, Zespołu Placówek Kultury
w Trzebnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko−Własnościowej w Trzebnicy
i Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA SA w Brzegu.

TiFLTOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA
50−028 Wrocław, pl.Tadeusza Kościuszki 9
tel. 71 351 97 35, http://www.liszt.art.pl
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Orkiestra Kameralna
WRATISLAVIA

KONCERTY BACHA W RATUSZU
Orkiestra Kameralna Wratislavia wraz
z jej szefem artystycznym Janem Sta−
niendą już 11 maja w niedzielę o g.
18 w Ratuszu wrocławskim szykuje
nie lada gratkę dla wielbicieli muzyki
Jana Sebastiana Bacha. W ramach
kolejnego „Wieczoru w Ratuszu”
usłyszeć będzie można aż cztery
z najpopularniejszych koncertów so−
lowych Bacha. Solistami są – oprócz
Jana Staniendy, który także popro−
wadzi występ – młody skrzypek Bar−
tosz Bober oraz młoda klawesynistka
Marta Niedźwiecka. Majowy „Wie−
czór w Ratuszu” w całości wypełni
więc muzyka epoki baroku. Zabrzmią
cztery wspaniałe kompozycje Johan−
na Sebastiana: Koncert skrzypcowy
a−moll, Koncert skrzypcowy E−dur,
Koncert klawesynowy d−moll i Kon−
cert na dwoje skrzypiec d−moll. 
Marta Niedźwiecka, laureatka Wro−
cławskiej Nagrody Muzycznej, to kla−
wesynistka i organizatorka życia mu−
zycznego, obecnie odbywająca studia
podyplomowe w Lipsku i we Wrocła−
wiu. Bartosz Bober jest absolwentem
Państwowego Liceum Muzycznego
im. Karola Szymanowskiego we Wro−
cławiu, a następnie Akademii Mu−
zycznej im. Ignacego Jana Paderew−
skiego w Poznaniu, gdzie studiował
w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej.

Artur Bielecki
Bilety: n. 30zł, u. 20zł w DCIK OKiS,
www.wratislavia.org. pl/ratusz
11 maja, niedziela, godz. 18.00, Sala

Wielka Ratusza (Rynek)
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Wrocławska Orkiestra Kameralna 
LEOPOLDINUM

POD DYREKCJĄ ERNSTA KOVACICA 
W programie kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Louis'a Andriessena,
Henry Purcell'a i Albana Berga. Wielkie uczucie Berga do śpiewaczki Han−
ny Fuchs−Robettin stało się inspiracją do powstania Lirycznej Suity, uważa−
nej za najpiękniejszą kompozycję twórcy. Jest ona równocześnie pierwszym
utworem wykorzystującym w pełni technikę kompozycji 12−tonowej. Orygi−
nałem suity jest Kwartet smyczkowy nr 3 który powstał jako ostatni utwór
napisany przez Berga w klasie Arnolda Schoenberga. Będzie to polskie pra−
wykonanie kompozycji, której trzy części opracował na orkiestrę smyczko−
wą sam kompozytor w 1928 roku, a kolejne trzy Theo Verbey w 2005 roku.
Cieszymy się, iż koncert z racji transmisji radiowej odbędzie się w Sali,
w której orkiestra pracuje na co dzień, w Sali która od kilku dni nosi imię Ja−
na Kaczmarka, znakomitego satyryka związanego z Radiem Wrocław, a tak−
że przede wszystkim dlatego, że jest to Sala z najlepszą obecnie akustyką we
Wrocławiu i … posiada nowo odrestaurowane wejście. Zapraszamy!
Bilety: 25,15zł w kasie Filharmonii tel. 71/3422459 i godz. przed koncertem 

18 maja, godz. 19.00
Sala Koncertowa Radia Wrocław ul. Karkonoska 10

KRAINA ŁAGODNOŚCI
JUSTYNA PIOTROWSKA I ANDRZEJ RAYSKI

koncert, muzyka, poezja, spotkanie
Artyści wspólnie występują od niedawna, ale każde z nich ma na swoim kon−
cie sporo sukcesów. Ich artystyczny mariaż zaowocował przygotowaniem
programu o niepowtarzalnym klimacie literacko−muzycznym. Piosenki, które
wykonują, są swojego rodzaju lustrem współczesnego człowieka, a ich oso−
bliwy nastrój skłania do głębokiej refleksji. Andrzej Rayski wniósł niezwykłą
energię w dotychczasowe brzmienia piosenek Justyny i nadał im zupełnie no−
wą barwę. Repertuar duetu, to wyłącznie teksty i muzyka własnych kompozy−
cji. Justyna to przede wszystkim poetka. Jej debiut literacki miał miejsce na
antenie Radia Opole, kiedy miała 12 lat. Potem było wyróżnienie na Wałbrzy−
skich Ścieżkach Literackich, druk cyklu wierszy ROK KOŃSKI w prasie ru−
muńskiej Laceafarul w tłumaczeniu znanego  poety Gheorgha Istrate i wyda−
nie 2 tomików wierszy przez K.A.W. oraz Wyd. Maria. O Andrzeju można po−
wiedzieć, że to poeta dźwięków. Ten wrocławski pianista i aranżer splata
brzmienie fortepianu z rytmiką pulsującą w tle. Na stałe współpracuje z blues
band'em Jurka Kuźbika. Niedawno wydał płytę Chcę do Ciebie podobnym być
Worship Piano, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności.

9 maja, godz.19.00, bilety 8 zł
Galeria ca−ffe Pod spódnicą, ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54a

Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okulary. info.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400
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832−837 WIECZORY LISZTOWSKIE
Recitale fortepianowe – ALEKSIEJ ORŁOWIECKI (Sankt Petersburg) 
1 kwietnia g. 12.30 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9
2 kwietnia g. 12.00 i 18.00 – Trzebnica, Klub−'ik', ul. B. Głowackiego 15 

Recitale fortepianowe – PIOTR BANASIK
27 maja, g. 12.30 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 9
(118 Koncert umuzykalniający dla młodzieży) 
29 maja, g. 18.30 – Oborniki Śl., Salonik Czterech Muz, J. Piłsudskiego 13
30 maja, g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 916
31 maja, g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
4 czerwca, g. 12.00 – Trzebnica, Klub SM, ul. B. Głowackiego 15
(116 Koncert umuzykalniający dla młodzieży) 

4 czerwca, g. 18.00 – Trzebnica, Klub SM, ul. B. Głowackiego 15 
W programie (koncerty będą miały różne zestawienia utworów): J. S. Bach –
Chorał G−dur BVW 147, F. Chopin – Ballada g−moll, Walc Es−dur op. 18, F. Liszt
– Ave Maria, Harmonies du soir, La Campanella, Sonata h−moll, F. Mendels−
sohn – Variations serieuses d−moll op. 54, S. Rachmaninow – Preludia G−dur
op. 32 i B−dur op. 23 nr, Schubert, Liszt – „Auf dem Wasser zu singen”. Mo−
zart−Volodos – Marsz turecki. Słowo o muzyce – Juliusz Adamowski

PIOTR BANASIK w roku 2006 uzyskał dyplom z wy−
różnieniem katowickiej AM po studiach pod kierun−
kiem prof. Andrzeja Jasińskiego. Swoje umiejętności
doskonalił także na kursach mistrzowskich u Very
Gornostaevej, Arie Vardiego, Alexeja Orlovetskiego,
Dang Thai Sona, Alexisa Weissenberga oraz Krystiana
Zimermana. Jest medalistą 48. Międzynarodowego
Konkursu im. Marii Canals w Barcelonie (2002).
W tym samym roku otrzymał I nagrodę na Festiwalu

Młodych Muzyków w Gdańsku a także został laureatem 36. Festiwalu Pianisty−
ki Polskiej w Słupsku. W lutym 2003 otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. W październiku 2003 zdobył Gran Prix na Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym PARNASSOS w Monterrey w Meksyku. W lutym
2005 roku uzyskał II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im.
F. Chopina w Warszawie dla Kandydatów do 15. Międzynarodowego Konkur−
su Pianistycznego im. F. Chopina, na którym, w październiku 2005, otrzymał
szereg nagród pozaregulaminowych m.in. dla najlepszego uczestnika II etapu
nie zakwalifikowanego do finału. Jest laureatem nagrody Marszałka Woje−
wództwa Śląskiego dla Młodych Twórców oraz wielokrotnym stypendystą Mi−
nistra Kultury i Sztuki. Piotr Banasik występował z recitalami i koncertami sym−
fonicznymi w Niemczech, Czechach, Francji, Kanadzie, Meksyku, Szwajcarii,
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Ukrainie, Słowacji we Włoszech jak
również w wielu polskich salach filharmonicznych i koncertowych. Jako soli−
sta współpracował z wieloma krajowymi i zagranicznymi orkiestrami (m.in.
z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” i Orkiestrą Kameralną Fil−
harmonii Narodowej), brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach.
Koncerty realizowane są przy pomocy finansowej Władz Samorządowych Wojewódz−
twa Dolnośląskiego, Brzegu, Obornik Ślaskich, Trzebnicy, Zespołu Placówek Kultury
w Trzebnicy, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko−Własnościowej w Trzebnicy
i Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA SA w Brzegu.

TiFLTOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA
50−028 Wrocław, pl.Tadeusza Kościuszki 9
tel. 71 351 97 35, http://www.liszt.art.pl
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Orkiestra Kameralna
WRATISLAVIA

KONCERTY BACHA W RATUSZU
Orkiestra Kameralna Wratislavia wraz
z jej szefem artystycznym Janem Sta−
niendą już 11 maja w niedzielę o g.
18 w Ratuszu wrocławskim szykuje
nie lada gratkę dla wielbicieli muzyki
Jana Sebastiana Bacha. W ramach
kolejnego „Wieczoru w Ratuszu”
usłyszeć będzie można aż cztery
z najpopularniejszych koncertów so−
lowych Bacha. Solistami są – oprócz
Jana Staniendy, który także popro−
wadzi występ – młody skrzypek Bar−
tosz Bober oraz młoda klawesynistka
Marta Niedźwiecka. Majowy „Wie−
czór w Ratuszu” w całości wypełni
więc muzyka epoki baroku. Zabrzmią
cztery wspaniałe kompozycje Johan−
na Sebastiana: Koncert skrzypcowy
a−moll, Koncert skrzypcowy E−dur,
Koncert klawesynowy d−moll i Kon−
cert na dwoje skrzypiec d−moll. 
Marta Niedźwiecka, laureatka Wro−
cławskiej Nagrody Muzycznej, to kla−
wesynistka i organizatorka życia mu−
zycznego, obecnie odbywająca studia
podyplomowe w Lipsku i we Wrocła−
wiu. Bartosz Bober jest absolwentem
Państwowego Liceum Muzycznego
im. Karola Szymanowskiego we Wro−
cławiu, a następnie Akademii Mu−
zycznej im. Ignacego Jana Paderew−
skiego w Poznaniu, gdzie studiował
w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej.

Artur Bielecki
Bilety: n. 30zł, u. 20zł w DCIK OKiS,
www.wratislavia.org. pl/ratusz
11 maja, niedziela, godz. 18.00, Sala

Wielka Ratusza (Rynek)
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Wrocławska Orkiestra Kameralna 
LEOPOLDINUM

POD DYREKCJĄ ERNSTA KOVACICA 
W programie kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Louis'a Andriessena,
Henry Purcell'a i Albana Berga. Wielkie uczucie Berga do śpiewaczki Han−
ny Fuchs−Robettin stało się inspiracją do powstania Lirycznej Suity, uważa−
nej za najpiękniejszą kompozycję twórcy. Jest ona równocześnie pierwszym
utworem wykorzystującym w pełni technikę kompozycji 12−tonowej. Orygi−
nałem suity jest Kwartet smyczkowy nr 3 który powstał jako ostatni utwór
napisany przez Berga w klasie Arnolda Schoenberga. Będzie to polskie pra−
wykonanie kompozycji, której trzy części opracował na orkiestrę smyczko−
wą sam kompozytor w 1928 roku, a kolejne trzy Theo Verbey w 2005 roku.
Cieszymy się, iż koncert z racji transmisji radiowej odbędzie się w Sali,
w której orkiestra pracuje na co dzień, w Sali która od kilku dni nosi imię Ja−
na Kaczmarka, znakomitego satyryka związanego z Radiem Wrocław, a tak−
że przede wszystkim dlatego, że jest to Sala z najlepszą obecnie akustyką we
Wrocławiu i … posiada nowo odrestaurowane wejście. Zapraszamy!
Bilety: 25,15zł w kasie Filharmonii tel. 71/3422459 i godz. przed koncertem 

18 maja, godz. 19.00
Sala Koncertowa Radia Wrocław ul. Karkonoska 10

KRAINA ŁAGODNOŚCI
JUSTYNA PIOTROWSKA I ANDRZEJ RAYSKI

koncert, muzyka, poezja, spotkanie
Artyści wspólnie występują od niedawna, ale każde z nich ma na swoim kon−
cie sporo sukcesów. Ich artystyczny mariaż zaowocował przygotowaniem
programu o niepowtarzalnym klimacie literacko−muzycznym. Piosenki, które
wykonują, są swojego rodzaju lustrem współczesnego człowieka, a ich oso−
bliwy nastrój skłania do głębokiej refleksji. Andrzej Rayski wniósł niezwykłą
energię w dotychczasowe brzmienia piosenek Justyny i nadał im zupełnie no−
wą barwę. Repertuar duetu, to wyłącznie teksty i muzyka własnych kompozy−
cji. Justyna to przede wszystkim poetka. Jej debiut literacki miał miejsce na
antenie Radia Opole, kiedy miała 12 lat. Potem było wyróżnienie na Wałbrzy−
skich Ścieżkach Literackich, druk cyklu wierszy ROK KOŃSKI w prasie ru−
muńskiej Laceafarul w tłumaczeniu znanego  poety Gheorgha Istrate i wyda−
nie 2 tomików wierszy przez K.A.W. oraz Wyd. Maria. O Andrzeju można po−
wiedzieć, że to poeta dźwięków. Ten wrocławski pianista i aranżer splata
brzmienie fortepianu z rytmiką pulsującą w tle. Na stałe współpracuje z blues
band'em Jurka Kuźbika. Niedawno wydał płytę Chcę do Ciebie podobnym być
Worship Piano, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności.

9 maja, godz.19.00, bilety 8 zł
Galeria ca−ffe Pod spódnicą, ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54a

Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okulary. info.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400
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XXIII FESTIWAL
ŚPIEWAJĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW

14 MAJA, OD GODZ. 10.00
Festiwal jest największym tego typu projektem kultural−
nym, artystycznym i dydaktycznym realizowanym we
Wrocławiu. Przegląd twórczości i talentów najmłodszych
wykonawców jest dla większości uczestników pierwszym
prawdziwym występem, debiutem na profesjonalnej sce−
nie z nagłośnieniem, światłami i bajkową scenografią,
przed życzliwą i emocjonalnie reagująca kilkusetosobową
publicznością. Atmosferze prawdziwej radości i dobrej za−
bawy sprzyja niekonkursowy charakter festiwalu – tu każ−
dy jest zwycięzcą i każdy otrzymuje nagrodę. Do udziału
w Festiwalu zapraszamy: solistów, duety, zespoły wo−
kalne, zespoły wokalno – instrumentalne z wrocław−
skich przedszkoli publicznych, prywatnych, ognisk mu−
zycznych, ośrodków oraz placówek kulturalnych
i oświatowych oraz zgłoszenia indywidualne rodziców.
Regulaminy i karty zgłoszeń: www.ckagora.pl oraz
w CK AGORA, w dni powszednie w godz. 9.00−18.00.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 maja br. 
Koordynator – Irena Łukaszewicz, pok. nr 6 (parter),
tel. 071 325 14 83, w. 23

CK AGORA, pl. Piłsudskiego 2, Karłowice

NIEWIARYGODNE
PRZYGODY M. KOZIOŁKIEWICZA

Reżyseria: Wiesław Hejno, Aleksander Sobiszewski
Spektakl dla dzieci. Wszystkich. Małych, dużych i całkiem
dorosłych. Proponujemy dobrą, wesołą zabawę, po któ−
rej przychodzi refleksja, skłaniająca do przemyśleń. Na
tym spektaklu można wspólnie przeżyć niezwykłe przy−
gody, a także wzruszenia. Odbędziemy podróż w niezna−
ne po lądzie, w powietrzu, w kosmosie. Do niezbadanych
światów, skrywających tajemniczych mieszkańców. Do
miejsc gdzie zwykli ludzie uczestniczą w nadzwyczajnych
przygodach, które mimo niesłychanych komplikacji koń−
czą się pomyślnie. Tytułowy bohater M. Koziołkiewicz
jest bez wątpienia krewnym Koziołka Matołka, krewnym
raczej dalekim. Posiada jednak charakterystyczną właści−
wość uczestniczenia, mimowolnego, w centrum wyda−
rzeń, których staje się ofiarą lub bohaterem.
Bilety: 15 zł, tel. 071 337 21 03, dla grup: tel. 603 38
62 47, Wrocławski Teatr Pantomimy, Aleja Dębowa 16

14, 15, 16 maja, godz. 10.00
Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c

Przedstawienia Teatru Na Bruku odbywają się w kon−
wencji komedii niemego kina i teatru lalek.
7, 8 MAJA (środa, czwartek) – godz. 16.00
Podwórko Schroniska Brata Alberta, ul. Strzegomska 9
29 MAJA (czwrtek) – godz. 14.45
Podwórko Szkoły Podst. nr 100, ul. Poświęcka 8
30 MAJA (piątek) – godz. 11.00
Podwórko Przedszkola nr 7, ul. Osobowicka 132
Stowarzyszenie Artyści Na Bruku:
tel./fax 071 329−16−46, www.teatrnabruku.pl

SPOTKANIA  Z TEATREM NA BRUKU
4 PLENEROWE SPEKTAKLE

WSTÊP WOLNY

BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
14 MAJA, 16.30 – Biblioteka wraz ze Stowarzysze−
niem KLANZA organizuje systematycznie otwarte
warsztaty z pedagogiki zabawy przeznaczone dla bi−
bliotekarzy, animatorów kultury, nauczycieli itp. Majo−
we spotkanie pod hasłem „Wiosenne tańcowanie” po−
prowadzą Alicja Nawrocka i Anna Sorsa. Wstęp wolny.
29 MAJA, GODZ. 10.50 – Studentki ze Studium Kształ−
cenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy prowadzą za−
jęcia plastyczno−edukacyjne poświęcone książce, proce−
sowi jej powstawania i wszystkiemu, co się z nią dzieje,
po opuszczeniu drukarni. 30 MAJA – ENTLICZEK –
PENTLICZEK – BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA.
Comiesięczne spotkania dla maluchów do lat 4 (!).
Podczas zajęć dla dzieci i rodziców, nie zabraknie za−
baw plastycznych, muzycznych i ruchowych.

WROCŁAWSKI TEATR

LALEK

Dyrektor naczelny i artystyczny
ROBERTO SKOLMOWSKIMAJ 2008

02.05 piątek ZWIERZĘTA  DOKTORA  DOLITTLE 16.00
04.05 niedziela ZWIERZĘTA  DOKTORA  DOLITTLE 12.00
06.05 wtorek TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
Czytanie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima
Spektakl połączony z warsztatami teatralnymi. 10.00
07.05 środa TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
Czytanie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima
Spektakl połączony z warsztatami teatralnymi. 10.00
08.05 czwartek TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
Czytanie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima
Spektakl połączony z warsztatami teatralnymi. 10.00
10.05 sobota Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
z gościnnym występem JOANNY SZCZEPKOWSKIEJ 19.00
10.05 sobota XIII KSIĘGA PANA TADEUSZA
z gościnnym występem ANDRZEJA  GRABOWSKIEGO
Po spektaklu zapraszamy na biesiadę staropolską. 21.00
11.05 niedziela Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
z gościnnym występem JOANNY SZCZEPKOWSKIEJ 12.00
11.05 niedziela Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
z gościnnym występem JOANNY SZCZEPKOWSKIEJ 15.00
13.05 wtorek Adam Mickiewicz  PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 10.00
13.05 wtorek CALINECZKA 11.00
14.05 środa Adam Mickiewicz  PAN TADEUSZ (frg.) 
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 10.00
14.05 środa CALINECZKA 11.00
15.05 czwartek Adam Mickiewicz  PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 10.00
16.05 piątek Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 10.00
20.05 wtorek SZEWCZYK DRATEWKA 10.00
21.05 środa SZEWCZYK DRATEWKA 10.00
24.05 sobota SZEWCZYK DRATEWKA 15.00
25.05 niedziela SZEWCZYK DRATEWKA 11.00
27.05 wtorek SZEWCZYK DRATEWKA 10.00
28.05 środa CALINECZKA 10.00
29.05 czwartek CALINECZKA 10.00
30.05 piątek CALINECZKA 10.00
31.05 sobota CALINECZKA 15.00

Plac Teatralny 4
Kasa biletowa: wtorek i środa: 12.00−16.00, czwartek i piątek:
9.00−11.00 i 17.00−20.00, godzinę przed spektaklem (także w so−
boty i niedziele). Rezerwacja: poniedziałek−piątek: 8.00−16.00
tel/fax 071 344−76−77, 071 344−12−16 wew. 33 lub 49
www.teatrlalek.wroclaw.pl
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TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 

ZWIERZĘTA  DOKTORA  DOLITTLE

SZEWCZYK DRATEWKA
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dy jest zwycięzcą i każdy otrzymuje nagrodę. Do udziału
w Festiwalu zapraszamy: solistów, duety, zespoły wo−
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w CK AGORA, w dni powszednie w godz. 9.00−18.00.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 maja br. 
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tel. 071 325 14 83, w. 23
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Spektakl dla dzieci. Wszystkich. Małych, dużych i całkiem
dorosłych. Proponujemy dobrą, wesołą zabawę, po któ−
rej przychodzi refleksja, skłaniająca do przemyśleń. Na
tym spektaklu można wspólnie przeżyć niezwykłe przy−
gody, a także wzruszenia. Odbędziemy podróż w niezna−
ne po lądzie, w powietrzu, w kosmosie. Do niezbadanych
światów, skrywających tajemniczych mieszkańców. Do
miejsc gdzie zwykli ludzie uczestniczą w nadzwyczajnych
przygodach, które mimo niesłychanych komplikacji koń−
czą się pomyślnie. Tytułowy bohater M. Koziołkiewicz
jest bez wątpienia krewnym Koziołka Matołka, krewnym
raczej dalekim. Posiada jednak charakterystyczną właści−
wość uczestniczenia, mimowolnego, w centrum wyda−
rzeń, których staje się ofiarą lub bohaterem.
Bilety: 15 zł, tel. 071 337 21 03, dla grup: tel. 603 38
62 47, Wrocławski Teatr Pantomimy, Aleja Dębowa 16

14, 15, 16 maja, godz. 10.00
Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c

Przedstawienia Teatru Na Bruku odbywają się w kon−
wencji komedii niemego kina i teatru lalek.
7, 8 MAJA (środa, czwartek) – godz. 16.00
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warsztaty z pedagogiki zabawy przeznaczone dla bi−
bliotekarzy, animatorów kultury, nauczycieli itp. Majo−
we spotkanie pod hasłem „Wiosenne tańcowanie” po−
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jęcia plastyczno−edukacyjne poświęcone książce, proce−
sowi jej powstawania i wszystkiemu, co się z nią dzieje,
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PENTLICZEK – BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA.
Comiesięczne spotkania dla maluchów do lat 4 (!).
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TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
z gościnnym występem JOANNY SZCZEPKOWSKIEJ 19.00
10.05 sobota XIII KSIĘGA PANA TADEUSZA
z gościnnym występem ANDRZEJA  GRABOWSKIEGO
Po spektaklu zapraszamy na biesiadę staropolską. 21.00
11.05 niedziela Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
z gościnnym występem JOANNY SZCZEPKOWSKIEJ 12.00
11.05 niedziela Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA
z gościnnym występem JOANNY SZCZEPKOWSKIEJ 15.00
13.05 wtorek Adam Mickiewicz  PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 10.00
13.05 wtorek CALINECZKA 11.00
14.05 środa Adam Mickiewicz  PAN TADEUSZ (frg.) 
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 10.00
14.05 środa CALINECZKA 11.00
15.05 czwartek Adam Mickiewicz  PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 10.00
16.05 piątek Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ (frg.)
TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 10.00
20.05 wtorek SZEWCZYK DRATEWKA 10.00
21.05 środa SZEWCZYK DRATEWKA 10.00
24.05 sobota SZEWCZYK DRATEWKA 15.00
25.05 niedziela SZEWCZYK DRATEWKA 11.00
27.05 wtorek SZEWCZYK DRATEWKA 10.00
28.05 środa CALINECZKA 10.00
29.05 czwartek CALINECZKA 10.00
30.05 piątek CALINECZKA 10.00
31.05 sobota CALINECZKA 15.00

Plac Teatralny 4
Kasa biletowa: wtorek i środa: 12.00−16.00, czwartek i piątek:
9.00−11.00 i 17.00−20.00, godzinę przed spektaklem (także w so−
boty i niedziele). Rezerwacja: poniedziałek−piątek: 8.00−16.00
tel/fax 071 344−76−77, 071 344−12−16 wew. 33 lub 49
www.teatrlalek.wroclaw.pl

fo
t. 

B.
 S

ow
a

fo
t. 

M
. G

ro
to

w
sk

i
fo

t. 
M

. G
ro

to
w

sk
i

TEATR PAPIEROWY − SZTUKA CZYTANIA 

ZWIERZĘTA  DOKTORA  DOLITTLE

SZEWCZYK DRATEWKA
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TEATR ARKA UL MENNICZA 3
MAJ 2008

5. g. 10.00, 14. g. 18.00 – Dziady cz. II
6. godz. 11.00 – Jak powietrze
8. g. 17.30, 19. g. 10.00 – Świętoszek
8. g. 19.30 – Makbet, p. generalna
9. g. 19.00 – Makbet − PREMIERA
10. g. 19.00 – Makbet
PREMIERA STUDENCKA
15. g. 11.00 – Ważna Sprawa
16., 21., 28., 29., 30. g. 11.00 – Makbet
27. g. 11.00 – Czarodziejski świat
28. g. 19.00 – Makbet

MAJ 2008: 
DUŻA SCENA 
4., 6. Kupiec Wenecki G. 19.15
11. Wesele (ze Szczecina) G. 18.00
15., 16., 21 Romeo i Julia G. 19.15
25. Compagnie Melting Spot
Villeneuve d'Ascq Francja    G. 19.00
27.,28.,29.,30. Księga Rodzaju 2 19.15

SCENA U AKTORÓW 
23., 24., 25. Traktat 19.00
Scena na Strychu
9., 10.,  13., 14.Powrót do domu 19.00
17., 18., 20. Kartoteka19.00

TEATR AD SPECTATORES
BROWAR MIESZCZAŃSKI, ul. Hubska 44−48

1, 2, 3 maja, godz. 20.00 – „Dawno temu na Kaukazie”
10 maja godz. 21.00, 11 maja godz. 20.00 – PREMIERA!
„Wrocław, seks i brzydkie słowa” – reż. Maciej Masztalski
15, 16 maja, godz. 20.00 – „Wrocław, seks i brzydkie słowa”
17, 18 maja, godz 20.00 – „Sny” 
Scena Kameralna na Dworcu Głównym PKP, ul. Piłsudskiego 103 
23, 24, 25 maja, godz 20.00 – „Dok−tor”
30, 31 maja, 1 czerwca, godz. 20.00 – „Wrocław, seks i brzydkie słowa”
Rezerwacja biletów: 502 210 735

MACIEJ MASZTALSKI

WROCŁAW, SEX I BRZYDKIE SŁOWA
Reżyseria: Maciej Masztalski, scenografia: Dąbrówka Huk
Obsada: Aleksandra Dytko, Agata Kucińska, Marcin Chabowski, Paweł
Kutny, Michał Wielewicki, Piotr Zakrzewski, Paweł Muszyński
Premiera 10 maja 2008 roku, scena w Browarze Mieszczańskim
Pewnego razu na jednym z wrocławskich podwórek pojawiają się chłopcy
z warszawskiego powiśla. W tym samym czasie trzech mężczyzn odwiedza
znany w mieście lokal z erotycznym tańcem. W klinice leczącej
bezpłodność na Biskupinie stawia swoje pierwsze kroki w zawodzie
lekarza młody stażysta. W okolicach parku Szczytnickiego zazdrosny mąż
w końcu nakryje swoją niewierną żonę. Co łączy te wszystkie zdarzenia?
Wrocław! Sex! Brzydkie słowa!

POWRÓT DO DOMU – PREMIERA
Historia londyńskiej rodziny i niezdrowych stosunków wewnętrznych
między nimi. Pinter pokazał tu codzienną nienawiść i stałe kłótnie,
które pewnego dnia przerywa powrót najstarszego syna Teddy'ego.
On jeden z całej rodziny odniósł w życiu sukces. Jednak to nie Teddy
wzbudza największe emocje i zainteresowanie domowników, lecz je−
go żona, Ruth. Kim dla mężczyzn może być kobieta, jak może być po−
strzegana przez różne osoby, jak wiele w nas miłości i nienawiści jed−
nocześnie, te pytania stawia widzom Harold Pinter, który przez swą
wieloznaczną metaforykę poddaje swe sztuki rozmaitym interpreta−
cjom. Jest w nich niepokój współczesnego człowieka, ukryty pod po−
wierzchnią banalnej codzienności, niepokoje powodowane niejasnym
zagrożeniem ze strony złowrogiego świata lub pułapkami własnej
psychiki i powikłanymi meandrami relacji międzyludzkich. 
Harold Pinter, dramaturg angielski, laureat Literackiej Nagrody No−
bla z 2005 roku. Jest zaliczany do czołowych przedstawicieli teatru
absurdu. Jest twórcą tzw. komedii zagrożenia (comedy of menace),
obnażającej pozorność komunikacji między ludźmi i dramatyczną
bezradność człowieka zarówno wobec świata zewnętrznego, jak i wła−
snej podświadomości. Artur Urbański, ukończył Wydział Aktorski,
oraz Wydział Reżyserii PWSFTiT w Łodzi. Za reżyserię filmu „Belissi−
ma” (cykl „Pokolenie 2000”), do którego tworzył również scenariusz,
otrzymał nagrody: KSF „Młodzi i Film” w Koszalinie (2001), FPFF
w Gdyni za debiut reżyserski (2001) oraz Międzynarodowego Festi−
walu Telewizyjnego w Wenecji (2002). 

PREMIRA 9 maja, godz. 19.00 ścena na Strychu

WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY ul. Rzeźnicza 12

Wesele

MAKBET
Reżyseria Reanta Jasińska.
Reżyserka, kładąc nacisk na uniwer−
salność tekstu i zawierając ją rów−
nież w scenografii, kostiumach oraz
muzyce, snuje opowieść o człowie−
ku, który wierzy, że „siłą stworzy so−
bie los według własnej woli“ (S.
Mrożek), podczas gdy każde jego ko−
lejne działanie powoduje, że zaciska
sobie na szyi pętlę.
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GROTOWSKIEGO
9 maja, godz. 19.00, W
Requiem Pana Cogito
Reżyseria i wykonanie: Janusz An−
drzejewski, Dźwięk: Kamil Piwko,
światła: Maciej Zakrzewski.
Prezentacja monodramu opartego
na poezji Zbigniewa Herberta. Asce−
tyczną formę wierszy poety dopełnia
Requiem Mozarta oraz taniec buto.
10, 11 maja, godz. 19.00, W
Mr. Cogito's Requiem (wersja ang.) 
15, 16 maja, godz. 19.00, B
Cesarskie cięcie. Próby o samobój−
stwie. Teatr ZAR
Aktorzy/Muzycy: Ditte Berkeley, Ka−
mila Klamut, Matej Matejka, Nini
Julia Bang, Ewa Pasikowska, Alek−
sandra Kotecka, Tomasz Bojarski.
Prow. projektu: Jarosław Fret.
Współpraca muzyczna: Mariana Sa−
dowska. Współpraca nad partyturą
ruchową: Vivien Wood
16−18 maja, W
Wymiana Prac z teatrologami z Uni−
wersytetu Gdańskiego
16 maja, godz. 17.00
Dokumentacja filmowa spektaklu
Książę Niezłomny. 
17 maja, godz. 16.30
Film Il Teatr Laboratorium di Jerzy
Grotowski, reż. Marianne Ahrne.
Godz. 18.00 Filmy Elżbiety Sitek:
Spotkania z niezwykłym człowie−
kiem. Peter Brook we Wrocławiu.
Szkoła Theatrum Mundi. 
17 maja, godz. 19.00, B
Ewangelie dzieciństwa, Teatr ZAR
19 maja, godz. 17.00, W
Filmy o Wuppertaler Tanztheater. 
Pina Bausch, reż. Anne Linsel
Motywy poruszające, reż. Heide M.
Härtel, realizacja U. Scholz
28, 29 maja, godz. 19.00, B
Cesarskie cięcie. Próby o samobój−
stwie. Ewangelie dzieciństwa. 
Prezentacja spektakli Teatru ZAR
W – wstęp wolny
B – prezentacje biletowane
Bilety: tel. 071 34 45 320
Instytut Grotowskiego
Rynek−Ratusz 27
www.grotowski−institute.art.pl

ONLY YOU
CZYLI FARSA NA DWOJE

Sztuka obfitująca w momenty, ko−
miczne, groteskowe, ale i też nie
pozbawione wątków wzruszają−
cych. Jest to osobiste wspomnienie
dzieciństwa i przeżyć z nim związa−
nych. Akcja sztuki rozpoczyna się
na początku lat 30. w Polsce i dzie−
je się bez mała na przestrzeni lat 60.
Niektóre z pośród ukazanych w tej
historii zdarzeń… to zamglony sen,
który powrócił do mnie z dzieciń−
stwa. To opowieść o miłości trud−
nej, czasami absurdalnej, ale możli−
wej… Józef Markocki
Obsada: Ewelina Ciszewska, Józef
Markocki, Grzegorz Szymczyk
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Janusz Andrzejewski
„Requiem Pana Cogito“
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ZWYCZAJNE SZALEŃSTWA
Autor: Petr Zelenka. Przekład: Krysty−
na Krauze. Reżyseria: Elżbieta Cza−
plińska−Mrozek. Scenografia i kostiu−
my: Mateusz Stępniak. Choreografia:
Bożena Klimczak. Muzyka: Łukasz
Damrych. Sekwencja Tai Chi: Maciej
Kowalik. Spektakl dyplomowy stu−
dentów IV roku Wydziału Aktorskie−
go, rok akademicki 2007/2008
Tytuł sztuki oraz nazwisko autora
może sugerować, że jest to zabawna
historia, która pozostawi widzów bez
echa. Tymczasem „Zwyczajne sza−
leństwa” są historią o zagubieniu
człowieka we współczesnym świecie,
o niemożności pogodzenia się z rze−
czami nieuchronnymi. Są również hi−
storią o miłości i jej braku. Sztuka
mimo że jest ubrana w zgrabną for−
mę komediową, jest przede wszyst−
kim głęboko psychologicznym sta−
dium o każdym z nas... i dla każdego
z nas bez względu na wiek.
9 maja, godz. 19.00, Teatr Szkolny

PWST, ul. Braniborska 59
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TEATR ARKA UL MENNICZA 3
MAJ 2008

5. g. 10.00, 14. g. 18.00 – Dziady cz. II
6. godz. 11.00 – Jak powietrze
8. g. 17.30, 19. g. 10.00 – Świętoszek
8. g. 19.30 – Makbet, p. generalna
9. g. 19.00 – Makbet − PREMIERA
10. g. 19.00 – Makbet
PREMIERA STUDENCKA
15. g. 11.00 – Ważna Sprawa
16., 21., 28., 29., 30. g. 11.00 – Makbet
27. g. 11.00 – Czarodziejski świat
28. g. 19.00 – Makbet

MAJ 2008: 
DUŻA SCENA 
4., 6. Kupiec Wenecki G. 19.15
11. Wesele (ze Szczecina) G. 18.00
15., 16., 21 Romeo i Julia G. 19.15
25. Compagnie Melting Spot
Villeneuve d'Ascq Francja    G. 19.00
27.,28.,29.,30. Księga Rodzaju 2 19.15

SCENA U AKTORÓW 
23., 24., 25. Traktat 19.00
Scena na Strychu
9., 10.,  13., 14.Powrót do domu 19.00
17., 18., 20. Kartoteka19.00

TEATR AD SPECTATORES
BROWAR MIESZCZAŃSKI, ul. Hubska 44−48

1, 2, 3 maja, godz. 20.00 – „Dawno temu na Kaukazie”
10 maja godz. 21.00, 11 maja godz. 20.00 – PREMIERA!
„Wrocław, seks i brzydkie słowa” – reż. Maciej Masztalski
15, 16 maja, godz. 20.00 – „Wrocław, seks i brzydkie słowa”
17, 18 maja, godz 20.00 – „Sny” 
Scena Kameralna na Dworcu Głównym PKP, ul. Piłsudskiego 103 
23, 24, 25 maja, godz 20.00 – „Dok−tor”
30, 31 maja, 1 czerwca, godz. 20.00 – „Wrocław, seks i brzydkie słowa”
Rezerwacja biletów: 502 210 735

MACIEJ MASZTALSKI

WROCŁAW, SEX I BRZYDKIE SŁOWA
Reżyseria: Maciej Masztalski, scenografia: Dąbrówka Huk
Obsada: Aleksandra Dytko, Agata Kucińska, Marcin Chabowski, Paweł
Kutny, Michał Wielewicki, Piotr Zakrzewski, Paweł Muszyński
Premiera 10 maja 2008 roku, scena w Browarze Mieszczańskim
Pewnego razu na jednym z wrocławskich podwórek pojawiają się chłopcy
z warszawskiego powiśla. W tym samym czasie trzech mężczyzn odwiedza
znany w mieście lokal z erotycznym tańcem. W klinice leczącej
bezpłodność na Biskupinie stawia swoje pierwsze kroki w zawodzie
lekarza młody stażysta. W okolicach parku Szczytnickiego zazdrosny mąż
w końcu nakryje swoją niewierną żonę. Co łączy te wszystkie zdarzenia?
Wrocław! Sex! Brzydkie słowa!

POWRÓT DO DOMU – PREMIERA
Historia londyńskiej rodziny i niezdrowych stosunków wewnętrznych
między nimi. Pinter pokazał tu codzienną nienawiść i stałe kłótnie,
które pewnego dnia przerywa powrót najstarszego syna Teddy'ego.
On jeden z całej rodziny odniósł w życiu sukces. Jednak to nie Teddy
wzbudza największe emocje i zainteresowanie domowników, lecz je−
go żona, Ruth. Kim dla mężczyzn może być kobieta, jak może być po−
strzegana przez różne osoby, jak wiele w nas miłości i nienawiści jed−
nocześnie, te pytania stawia widzom Harold Pinter, który przez swą
wieloznaczną metaforykę poddaje swe sztuki rozmaitym interpreta−
cjom. Jest w nich niepokój współczesnego człowieka, ukryty pod po−
wierzchnią banalnej codzienności, niepokoje powodowane niejasnym
zagrożeniem ze strony złowrogiego świata lub pułapkami własnej
psychiki i powikłanymi meandrami relacji międzyludzkich. 
Harold Pinter, dramaturg angielski, laureat Literackiej Nagrody No−
bla z 2005 roku. Jest zaliczany do czołowych przedstawicieli teatru
absurdu. Jest twórcą tzw. komedii zagrożenia (comedy of menace),
obnażającej pozorność komunikacji między ludźmi i dramatyczną
bezradność człowieka zarówno wobec świata zewnętrznego, jak i wła−
snej podświadomości. Artur Urbański, ukończył Wydział Aktorski,
oraz Wydział Reżyserii PWSFTiT w Łodzi. Za reżyserię filmu „Belissi−
ma” (cykl „Pokolenie 2000”), do którego tworzył również scenariusz,
otrzymał nagrody: KSF „Młodzi i Film” w Koszalinie (2001), FPFF
w Gdyni za debiut reżyserski (2001) oraz Międzynarodowego Festi−
walu Telewizyjnego w Wenecji (2002). 

PREMIRA 9 maja, godz. 19.00 ścena na Strychu

WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY ul. Rzeźnicza 12

Wesele

MAKBET
Reżyseria Reanta Jasińska.
Reżyserka, kładąc nacisk na uniwer−
salność tekstu i zawierając ją rów−
nież w scenografii, kostiumach oraz
muzyce, snuje opowieść o człowie−
ku, który wierzy, że „siłą stworzy so−
bie los według własnej woli“ (S.
Mrożek), podczas gdy każde jego ko−
lejne działanie powoduje, że zaciska
sobie na szyi pętlę.
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GROTOWSKIEGO
9 maja, godz. 19.00, W
Requiem Pana Cogito
Reżyseria i wykonanie: Janusz An−
drzejewski, Dźwięk: Kamil Piwko,
światła: Maciej Zakrzewski.
Prezentacja monodramu opartego
na poezji Zbigniewa Herberta. Asce−
tyczną formę wierszy poety dopełnia
Requiem Mozarta oraz taniec buto.
10, 11 maja, godz. 19.00, W
Mr. Cogito's Requiem (wersja ang.) 
15, 16 maja, godz. 19.00, B
Cesarskie cięcie. Próby o samobój−
stwie. Teatr ZAR
Aktorzy/Muzycy: Ditte Berkeley, Ka−
mila Klamut, Matej Matejka, Nini
Julia Bang, Ewa Pasikowska, Alek−
sandra Kotecka, Tomasz Bojarski.
Prow. projektu: Jarosław Fret.
Współpraca muzyczna: Mariana Sa−
dowska. Współpraca nad partyturą
ruchową: Vivien Wood
16−18 maja, W
Wymiana Prac z teatrologami z Uni−
wersytetu Gdańskiego
16 maja, godz. 17.00
Dokumentacja filmowa spektaklu
Książę Niezłomny. 
17 maja, godz. 16.30
Film Il Teatr Laboratorium di Jerzy
Grotowski, reż. Marianne Ahrne.
Godz. 18.00 Filmy Elżbiety Sitek:
Spotkania z niezwykłym człowie−
kiem. Peter Brook we Wrocławiu.
Szkoła Theatrum Mundi. 
17 maja, godz. 19.00, B
Ewangelie dzieciństwa, Teatr ZAR
19 maja, godz. 17.00, W
Filmy o Wuppertaler Tanztheater. 
Pina Bausch, reż. Anne Linsel
Motywy poruszające, reż. Heide M.
Härtel, realizacja U. Scholz
28, 29 maja, godz. 19.00, B
Cesarskie cięcie. Próby o samobój−
stwie. Ewangelie dzieciństwa. 
Prezentacja spektakli Teatru ZAR
W – wstęp wolny
B – prezentacje biletowane
Bilety: tel. 071 34 45 320
Instytut Grotowskiego
Rynek−Ratusz 27
www.grotowski−institute.art.pl

ONLY YOU
CZYLI FARSA NA DWOJE

Sztuka obfitująca w momenty, ko−
miczne, groteskowe, ale i też nie
pozbawione wątków wzruszają−
cych. Jest to osobiste wspomnienie
dzieciństwa i przeżyć z nim związa−
nych. Akcja sztuki rozpoczyna się
na początku lat 30. w Polsce i dzie−
je się bez mała na przestrzeni lat 60.
Niektóre z pośród ukazanych w tej
historii zdarzeń… to zamglony sen,
który powrócił do mnie z dzieciń−
stwa. To opowieść o miłości trud−
nej, czasami absurdalnej, ale możli−
wej… Józef Markocki
Obsada: Ewelina Ciszewska, Józef
Markocki, Grzegorz Szymczyk
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ZWYCZAJNE SZALEŃSTWA
Autor: Petr Zelenka. Przekład: Krysty−
na Krauze. Reżyseria: Elżbieta Cza−
plińska−Mrozek. Scenografia i kostiu−
my: Mateusz Stępniak. Choreografia:
Bożena Klimczak. Muzyka: Łukasz
Damrych. Sekwencja Tai Chi: Maciej
Kowalik. Spektakl dyplomowy stu−
dentów IV roku Wydziału Aktorskie−
go, rok akademicki 2007/2008
Tytuł sztuki oraz nazwisko autora
może sugerować, że jest to zabawna
historia, która pozostawi widzów bez
echa. Tymczasem „Zwyczajne sza−
leństwa” są historią o zagubieniu
człowieka we współczesnym świecie,
o niemożności pogodzenia się z rze−
czami nieuchronnymi. Są również hi−
storią o miłości i jej braku. Sztuka
mimo że jest ubrana w zgrabną for−
mę komediową, jest przede wszyst−
kim głęboko psychologicznym sta−
dium o każdym z nas... i dla każdego
z nas bez względu na wiek.
9 maja, godz. 19.00, Teatr Szkolny

PWST, ul. Braniborska 59
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www.teatrkomedia.com

Informacja�i�rezerwacja�biletów
tel.:�(071)�316�07�77-8

Wrocław, Pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

MAJ 2008
01.05 PSYChOTERAPIA 17.00

03.05 PRZYJAZNE DuSZE 20.30

04.05 PRZYJAZNE DuSZE 17.00

15.05 RODZINA KERWOODóW 20.00

16.05 uNIA BEZ TAJEMNIC 20.00

20.05 PSYChOTERAPIA 20.00

21.05 PSYChOTERAPIA 20.00

23.05 PECuNIA NON OLET? 20.00

24.05 PECuNIA NON OLET? 18.30

25.05 MAYDAY 2 16.30

27.05 PSYChOTERAPIA 20.00

28.05 PSYChOTERAPIA 20.00

29.05 PRZYJAZNE DuSZE 20.00

30.05 PRZYJAZNE DuSZE 20.00

31.05 PECuNIA NON OLET? 20.00

01.06 PECuNIA NON OLET? 17.00

WROCŁAWSKI�TEATR�KOMEDIA�

Plac�Teatralny�4�(budynek�Te
atru�Lalek)

Bilety:�kasy�Teatru�Polskiego
�od�wtorku�do�soboty

od 11.00-14.00 i 15.00-19.00

tel.: (071) 316 07 80 i 316 07 52

Kasa�Teatru�Lalek�wtorek�-�śro
da,�godz.�12.00-16.00

czw. - pt. 9.00-11.00 i 17.00-20.00

oraz na godzinę przed spektaklami (071) 344 12 16

PE Cu NIA NON OLET?
Pie nią dze nie śmier dzą?
Ce za re go ha ra si mo wi cza
re�ży�se�ria: Woj ciech Dą brow ski, Pa weł Okoń ski, sce�no�-
gra�fia: Woj ciech Dą brow ski, opra�co�wa�nie� mu�zycz�-
ne: Pa weł Okoń ski, asy�stent� re�ży�se�ra: Mał go rza ta
Ka łu ziń ska, wy�stę�pu�ją:�Be ata Ra kow ska / Al do na Stru zik,
Mał go rza ta Ka łu ziń ska / Aga ta Skow roń ska, Woj ciech
Dą brow ski / Ma rian Czer ski, Pa weł Okoń ski / Ta de usz
Szym ków, Ma rze na Obe rkorn, Ma rek Ko cot, An drzej
Mro zek

RO DZI NA KER WO ODóW
Ray i Mi cha el Co oney
prze�kład: Ju li ta Gro dek, Ar chi bald Wo odham Sto we
ko�stiu�my: Baj ka Two rek, sce�no�gra�fia: Woj ciech Ste fa -
niak, re�ży�se�ria: Woj ciech Zie miań ski, występują: Ma -
riusz Kil jan / Łu kasz Pło szaj ski, Mał go rza ta Ka łu ziń ska
/ Be ata Ra kow ska, Woj ciech Dą brow ski / Je rzy Mu lar -
czyk, Pa weł Okoń ski / Krzysz tof Gręb ski, An na Fi lusz /
Ma rze na Kop czyń ska, Edwin Pe try kat, Woj ciech Zie -
miań ski / Ra do sław Ka siu kie wicz, Wio let ta Ja błoń ska,
Krzysz tof Szpo nar / Mi ro sław Za rzyc ki, Pa weł Okoń ski

PPRRZZYYJJAAZZNNEE  DDuuSSZZEE
PPaamm  VVaalleennttiinnee
prze�kład: Elż bie ta Woź niak, ko�stiu�my:�Baj ka Two rek,
sce�no�gra�fia: Woj ciech Ste fa niak, re�ży�se�ria:� Pa weł
Okoń ski, występują: Woj ciech Dą brow ski / To masz Lu -
lek, Ka ta rzy na Sko niec ka / Mag da Kuź niew ska, Ane ta Za -
jąc / Na ta lia Je sio now ska, Mi ko łaj Kraw czyk / Ra do sław
Ka siu kie wicz, Do ro ta Ka miń ska / Ma rze na Obe rkorn,
Emi lia Kra kow ska, Pa weł Okoń ski
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eTEATR MUZYCZNY CAPITOL

Wrocław, ul. PiŁsudskiego 67
REPERTUAR MAJ 2008

06.05. wt DS: Przygody Mrówki Bogo−Jogo 10.30
reż. Maciej Kowalewski 

MS: rzecze Budda Chinaski 20.00
reż. Cezary Studniak (dla dorosłych)

07.05. śr DS: Przygody Mrówki Bogo−Jogo 10.30
MS: rzecze Budda Chinaski 20.00

09.05. pt DS: Scat, czyli od pucybuta do m. 19.00
reż. Wojciech Kościelniak 

10.05. sb DS: Scat, czyli od pucybuta do m. 19.00
13.05. wt DS: Przygody Mrówki Bogo−Jogo 10.30

MS: Mdłość, Mniezłość, Miłość 20.00
reż. Cezary Studniak  (dla dorosłych) 

14.05. śr DS: Przygody Mrówki Bogo−Jogo 10.30
MS: Mdłość, Mniezłość, Miłość 20.00

16.05. pt DS: Swing! Duke Ellington Show 19.00
reż. Jarosław Staniek

17.05. sb DS: Swing!          16.00 i19.00
18.05. nd DS: Swing! Duke Ellington Show 17.00
27.05. wt MS: Ojcom i matkom wbrew 20.00

Piosenki Kurta Weilla dla dorosłych) 
28.05. śr MS: Ojcom i matkom wbrew 20.00

5 MAJA, GODZ. 19.00 MAGIEL LITERACKI
W maju gościem prof. St. Beresia będzie Jerzy Pilch –
jeden z najwybitniejszych i zarazem najbardziej popular−
nych polskich pisarzy, autor m.in. Spisu cudzołożnic,
Monologu z lisiej jamy czy Bezpowrotnie utraconej le−
woręczności. W 2001 r. został laureatem Nagrody Lite−
rackiej Nike za powieść Pod Mocnym Aniołem. Jest też
autorem teatralnego hitu Narty Ojca Świętego. W maju
ukazała się jego najnowsza powieść Marsz Polonia. Na
stronie internetowej Teatru Polskiego we Wrocławiu w
podsekcji Magla literackiego można wpisywać pytania
do pisarza. W trakcie spotkania profesor Bereś zada
najciekawsze z nich. Wstęp wolny.
12 MAJA, GODZ. 20.00 KONCERT
Zespół Kormorany istnieje już blisko 25 lat, ale wyda−
na przez Stowarzyszenie Rita Baum płyta Miasto jest
dopiero drugą w dorobku grupy. Na koncercie w Te−
atrze Polskim zespół zaprezentuje materiał z tego wła−
śnie krążka. Bilety 15 i 20 zł
19 MAJA, GODZ. 19.00 CZYTANIE
FABRICE MELQUIOT Nad moim grobem noc nie
zapadnie. Reż. KRZYSZTOF GARBACZEWSKI
Opowieść rozgrywająca się podczas upalnej nocy
w cmentarnej scenerii. Dan i Iwan są „poszukiwaczami
złota”. Co noc okradają groby na cmentarzu. Zabierają
biżuterię i złote zęby, opróżniają kieszenie trupów, a je−
śli trzeba, obcinają palce i nacinają dziąsła. Dan ginie
od strzału w plecy. Tu zaczyna się akcja sztuki. Dolo−
res jest w ciąży z zastrzelonym Danem. Laura chce
stracić dziewictwo z Iwanem. June chce pisać. Louis,
ojciec poszukiwaczy złota, włóczy się po cmentarzu
ubrany w kobiece sukienki. Letnia noc staje się rytu−
ałem żałoby, zapomnienia, pożegnaniem z dzieciń−
stwem i rozstaniem z marzeniami. Wstęp wolny.

DUŻA SCENA im. J. Grzegorzewskiego, ul. Zapolskiej
25. g. 19.00 – HAMLET – PREMIERA
29. g. 19.00, 30. g. 18.00 – HAMLET
SCENA KAMERALNA ul. Świdnicka 28
3. g. 18.00, 4. g. 19.00 – MAYDAY
5. g. 19.00 – MAGIEL LITERACKI – JERZY PILCH
7., 8., 9., 10., 11. g. 19.00 – OKNO NA PARLAMENT
12. g. 20.00 – KORMORANY – KONCERT
16., 17., 18., 20., 21. g. 19.00 – SMYCZ
19. g. 19.00 – CZYTANIE
23., 24., 31. g. 19.00 – MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
27., 28. g. 19.00 – ŚMIERĆ PODATNIKA
SCENA NA ŚWIEBODZKIM pl. Orląt Lwowskich 20
4., 5., 6., 7. g. 19.00 – SPRAWA DANTONA
DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REPERTUARZE
Rezerwacja biletów: tel.:  071 316−07−77 do 78

MAJ 2008

BOOGIE, SWING, TANGO, BLUES 
KONCERT DUETU CLASSIC ACCORDION 

Powstały w 1998 r. Duet Classic Accordion tworzą Olga
Strelć (akordeon) i Dariusz Kownacki (fortepian).
W swoim repertuarze posiadają zarówno pozycje muzy−
ki klasycznej, jak i etnicznej i rozrywkowej. Dla publicz−
ności Galerii ca−ffe „Pod spódnicą” zaprezentują muzy−
kę włoską, agrentyńską i amerykańską z lat 50. „Boogie,
swing, tango, blues” to lekki i pogodny program, a uni−
katowe materiały nutowe, wykorzystanie w nim pocho−
dzą z zaginionego archiwum Jana Miłka – muzyka or−
kiestry Towarzystwa Śpiewaczego „Sokół”. Dodatkową
atrakcją dla melomanów jest możliwość posłuchania
brzmienia oryginalnego włoskiego akordeonu firmy
„Victoria” – repliki kultowego modelu AC 120 z lat 60.
Dariusz Kownacki – absolwent AM im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu w klasie J. Kołodzieja (1992). Od 1988
pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st w Opo−
lu. Czynny muzyk, solista i kameralista. W repertuarze
posiada muzykę wszystkich epok i stylów muzycz−
nych. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia 
Olga Strelć – absolwentka AM w Wilnie (akordeon)
oraz AM im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (teoria mu−
zyki). Laureatka konkursów i festiwali muzycznych.
Pedagog PSM I i II st w Opolu. Jako solistka i kamera−
listka koncertuje w kraju i za granicą. Bilety: 8 zł

15 maja, godz.19.00, bilety 8 zł
Galeria ca−ffe Pod spódnicą, ODT Światowid

ul. Sempołowskiej 54a
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eTEATR MUZYCZNY CAPITOL

Wrocław, ul. PiŁsudskiego 67
REPERTUAR MAJ 2008

06.05. wt DS: Przygody Mrówki Bogo−Jogo 10.30
reż. Maciej Kowalewski 

MS: rzecze Budda Chinaski 20.00
reż. Cezary Studniak (dla dorosłych)

07.05. śr DS: Przygody Mrówki Bogo−Jogo 10.30
MS: rzecze Budda Chinaski 20.00

09.05. pt DS: Scat, czyli od pucybuta do m. 19.00
reż. Wojciech Kościelniak 

10.05. sb DS: Scat, czyli od pucybuta do m. 19.00
13.05. wt DS: Przygody Mrówki Bogo−Jogo 10.30

MS: Mdłość, Mniezłość, Miłość 20.00
reż. Cezary Studniak  (dla dorosłych) 

14.05. śr DS: Przygody Mrówki Bogo−Jogo 10.30
MS: Mdłość, Mniezłość, Miłość 20.00

16.05. pt DS: Swing! Duke Ellington Show 19.00
reż. Jarosław Staniek

17.05. sb DS: Swing!          16.00 i19.00
18.05. nd DS: Swing! Duke Ellington Show 17.00
27.05. wt MS: Ojcom i matkom wbrew 20.00

Piosenki Kurta Weilla dla dorosłych) 
28.05. śr MS: Ojcom i matkom wbrew 20.00

5 MAJA, GODZ. 19.00 MAGIEL LITERACKI
W maju gościem prof. St. Beresia będzie Jerzy Pilch –
jeden z najwybitniejszych i zarazem najbardziej popular−
nych polskich pisarzy, autor m.in. Spisu cudzołożnic,
Monologu z lisiej jamy czy Bezpowrotnie utraconej le−
woręczności. W 2001 r. został laureatem Nagrody Lite−
rackiej Nike za powieść Pod Mocnym Aniołem. Jest też
autorem teatralnego hitu Narty Ojca Świętego. W maju
ukazała się jego najnowsza powieść Marsz Polonia. Na
stronie internetowej Teatru Polskiego we Wrocławiu w
podsekcji Magla literackiego można wpisywać pytania
do pisarza. W trakcie spotkania profesor Bereś zada
najciekawsze z nich. Wstęp wolny.
12 MAJA, GODZ. 20.00 KONCERT
Zespół Kormorany istnieje już blisko 25 lat, ale wyda−
na przez Stowarzyszenie Rita Baum płyta Miasto jest
dopiero drugą w dorobku grupy. Na koncercie w Te−
atrze Polskim zespół zaprezentuje materiał z tego wła−
śnie krążka. Bilety 15 i 20 zł
19 MAJA, GODZ. 19.00 CZYTANIE
FABRICE MELQUIOT Nad moim grobem noc nie
zapadnie. Reż. KRZYSZTOF GARBACZEWSKI
Opowieść rozgrywająca się podczas upalnej nocy
w cmentarnej scenerii. Dan i Iwan są „poszukiwaczami
złota”. Co noc okradają groby na cmentarzu. Zabierają
biżuterię i złote zęby, opróżniają kieszenie trupów, a je−
śli trzeba, obcinają palce i nacinają dziąsła. Dan ginie
od strzału w plecy. Tu zaczyna się akcja sztuki. Dolo−
res jest w ciąży z zastrzelonym Danem. Laura chce
stracić dziewictwo z Iwanem. June chce pisać. Louis,
ojciec poszukiwaczy złota, włóczy się po cmentarzu
ubrany w kobiece sukienki. Letnia noc staje się rytu−
ałem żałoby, zapomnienia, pożegnaniem z dzieciń−
stwem i rozstaniem z marzeniami. Wstęp wolny.

DUŻA SCENA im. J. Grzegorzewskiego, ul. Zapolskiej
25. g. 19.00 – HAMLET – PREMIERA
29. g. 19.00, 30. g. 18.00 – HAMLET
SCENA KAMERALNA ul. Świdnicka 28
3. g. 18.00, 4. g. 19.00 – MAYDAY
5. g. 19.00 – MAGIEL LITERACKI – JERZY PILCH
7., 8., 9., 10., 11. g. 19.00 – OKNO NA PARLAMENT
12. g. 20.00 – KORMORANY – KONCERT
16., 17., 18., 20., 21. g. 19.00 – SMYCZ
19. g. 19.00 – CZYTANIE
23., 24., 31. g. 19.00 – MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
27., 28. g. 19.00 – ŚMIERĆ PODATNIKA
SCENA NA ŚWIEBODZKIM pl. Orląt Lwowskich 20
4., 5., 6., 7. g. 19.00 – SPRAWA DANTONA
DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REPERTUARZE
Rezerwacja biletów: tel.:  071 316−07−77 do 78

MAJ 2008

BOOGIE, SWING, TANGO, BLUES 
KONCERT DUETU CLASSIC ACCORDION 

Powstały w 1998 r. Duet Classic Accordion tworzą Olga
Strelć (akordeon) i Dariusz Kownacki (fortepian).
W swoim repertuarze posiadają zarówno pozycje muzy−
ki klasycznej, jak i etnicznej i rozrywkowej. Dla publicz−
ności Galerii ca−ffe „Pod spódnicą” zaprezentują muzy−
kę włoską, agrentyńską i amerykańską z lat 50. „Boogie,
swing, tango, blues” to lekki i pogodny program, a uni−
katowe materiały nutowe, wykorzystanie w nim pocho−
dzą z zaginionego archiwum Jana Miłka – muzyka or−
kiestry Towarzystwa Śpiewaczego „Sokół”. Dodatkową
atrakcją dla melomanów jest możliwość posłuchania
brzmienia oryginalnego włoskiego akordeonu firmy
„Victoria” – repliki kultowego modelu AC 120 z lat 60.
Dariusz Kownacki – absolwent AM im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu w klasie J. Kołodzieja (1992). Od 1988
pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st w Opo−
lu. Czynny muzyk, solista i kameralista. W repertuarze
posiada muzykę wszystkich epok i stylów muzycz−
nych. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia 
Olga Strelć – absolwentka AM w Wilnie (akordeon)
oraz AM im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (teoria mu−
zyki). Laureatka konkursów i festiwali muzycznych.
Pedagog PSM I i II st w Opolu. Jako solistka i kamera−
listka koncertuje w kraju i za granicą. Bilety: 8 zł

15 maja, godz.19.00, bilety 8 zł
Galeria ca−ffe Pod spódnicą, ODT Światowid

ul. Sempołowskiej 54a
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PARYSKAMIŁOŚĆ
Ten spektakl koniecznie trzeba zobaczyć, ponieważ niezmiennie zachwy-
ca i wzrusza. „Cyganeria” G. Pucciniego od ponad 100 lat jest w reper-
tuarze wszystkich scen operowych i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem publiczności. Wrocławska realizacja została bardzo
dobrze oceniona przez krytyków. Małgorzata Matuszewska na łamach
„Słowa Polskiego-Gazety Wrocławskiej” pisała: „Cyganeria” Opery
Wrocławskiej jest lekka, zwiewna i zachwycająca. Warto się na nią wy-
brać, artyści są w świetnej formie. Ewa Michnik – kierownik muzycz-
ny i Waldemar Zawodziński – reżyser przedstawienia – sprawili, że
widz z rozkoszą się zanurza w świecie paryskiej bohemy...

„Cyganerię” – opowieść o miłości, zazdrości, prawdziwej przyjaźni
i śmierci- można obejrzeć 29 maja na scenie OperyWrocławskiej. O ob-
sadzie tego spektaklu recenzentka pisała: „Największe brawa należą się
subtelnej Ewie Czermak, śpiewającej przepięknym sopranem partię haf-
ciarki Mimi. Świetnie wywiązała się z roli Musetty energiczna, zmysło-
wa Iwona Handzlik. Nie ustępowali im panowie, przede wszystkim
tenor Arnold Rutkowski (Rudolf) iMaciej Krzysztyniak (Marcello).”
Tych solistów usłyszymy w majowym spektaklu.

KRÓLROGER
NAFESTIWALU

Wrocławska inscenizacja „Króla Rogera” Karola
Szymanowskiego w reżyserii Mariusza Trelińskie-
go i pod kierownictwem muzycznym Ewy Mich-
nik została uznana za wydarzenie artystyczne
roku 2007. Krytyka nie szczędziła pochwał. Re-
daktor Jacek Hawryluk na łamach „Gazety Wy-
borczej” stwierdził: „Powstał fascynujący spektakl
na miarę najlepszych scen operowych.”

13 maja zespół Opery Wrocławskiej zaprezentu-
je dzieło Karola Szymanowskiego na Festiwalu
Maifestspiele w Wiesbaden (Niemcy). Przed wy-
jazdem, „Króla Rogera” wrocławska publiczność
będzie miała okazję obejrzeć na naszej scenie
6 majaw obsadzie, która zaśpiewa przed między-
narodową widownią.Wczołowych partiach wy-
stąpią: Mariusz Godlewski (Roger), Agnieszka
Bochenek-Osiecka (Roksana), Rafał Majzner
(Erdisi), Rafał Bartmiński (Pasterz). POŻEGNANIE Z TYTUŁEM

„Wolny strzelec” Karla Marii Webera schodzi z afisza Opery Wro-
cławskiej. Spektakl w reżyserii Marka Weissa-Grzesińskiego, miał
swoją premierę w 2001 r. i był wydarzeniem jubileuszu 160-lecia gma-
chu Opery i 55-lecia polskiej sceny operowej we Wrocławiu. W niedzie-
lę, 4 maja, odbędzie się pożegnalne przedstawienie, a zatem dla
melomanów jest to ostatnia szansa na obejrzenie barwnej, baśniowej opo-
wieści o pięknej miłości, czarach i zwycięstwie dobrego nad złem.
W czołowych partiach wystąpią: Ewa Czermak, Jolanta Żmurko,
Zbigniew Kryczka, Janusz Zawadzki, Taras Ivaniv. Za pulpitem dy-
rygenckim stanie Tomasz Szreder.

INFORMACJA I REZERWACJA
BILETÓW

Dział promocji i organizacji widzów:
tel: 071 370 88 80
fax: 071 380 88 81

SPRZEDAŻ BILETÓW:
Kasa Opery, ul. Świdnicka 35

tel.: 071 344 57 79
tel.: 071 370 88 18

pn-pt: 9.00-19.00
so: 12.00-19.00, nd: 14.30-17.00

oraz na 1 godzinę przed spektaklem

www.opera.wroclaw.pl
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Po raz pierwszy w swej bogatej
i długiej historii zespół Opery Wro-
cławskiej przygotowuje operę
Krzysztofa Pendereckiego, jednego
z najwybitniejszych współczesnych
kompozytorów. Realizacja „Raju
utraconego” jest dla naszego teatru
wielkim wyzwaniem. Na premiero-
wy spektakl swój przyjazd do Wro-
cławia zapowiedział prof. Krzysztof
Penderecki, z czego ogromnie się
cieszymy.

„Raj utracony” powstał jako drugie, po „Diabłach z Loudun”,
dzieło sceniczne kompozytora. Jego światowe prawykonanie od-
było się 29 listopada 1978 w Lyric Opera w Chicago i zostało
napisane na zamówienie tej sceny. Polska prapremiera „Raju
utraconego” w reżyserii Marka Weissa-Grzesińskiego i pod kie-
rownictwem muzycznym Andrzeja Straszyńskiego miała miej-
sce w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie
przed 10 laty.

Dzieło oparte na poemacie Johna Miltona rozgrywa się w dwóch
światach, w otchłani piekła oraz w rajskim ogrodzie i opisuje wę-
drówkę bohaterów dramatu: Ewy i Adama na ziemię. Przez te
światy przeprowadzi nas Milton, poeta, w którego postać wcieli
się na naszej scenie wybitny aktor Jerzy Trela.

„Raj utracony” wymaga znakomitych głosów i umiejętności ak-
torskich solistów, świetnych zespołów orkiestry i chóru, które
sprostają trudnym zadaniom postawionym przez kompozytora,
a także pełnych ekspresji tancerzy biorących udział w przedsta-
wianiu scen biblijnych. Od realizatorów zaś wymaga wybitnych
zdolności inscenizacyjnych.

Wrocławską realizację muzycznie przygotowuje Andrzej Stra-
szyński, inscenizacja, reżyseria i scenografia są dziełem Walde-
mara Zawodzińskiego, choreografię przygotowała
Janina Niesobska, a kostiumy zaprojektowała Małgorzata Sło-
niowska.

Serdecznie zapraszam na premierowe spektakle:
9 i 10 maja oraz na kolejne: 23 i 30 maja.

OPERA WROCŁAWSKA

DYREKTOR  EWA  MICHNIK
ZAPRASZA 

INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODWEGO

MAJ 2008
2 V 19.00, piątek

CARMEN - Georges Bizet
4 V 17.00, niedziela 

WOLNY STRZELEC - Carl M. von Weber
6 V 19.00, wtorek 

KRÓL ROGER - Karol Szymanowski
9, 10 V 19.00, piątek - PREMIERA 

RAJ UTRACONY - Krzysztof Penderecki
11 V 12.00, niedziela 

KULISY OPERY -  Tadeusz Zathey
dyrygent Opery Wrocławskiej

15 V 19.00, czwartek 
JEZIORO ŁABĘDZIE - Piotr Czajkowski
spektakl baletowy, muzyka z CD 

16 V 11.00, piątek 
CZERWONY KAPTUREK - Jiří Pauer
TAJEMNICZE KRÓLESTWO Opera dla dzieci

16 V 19.00, piątek; 17 V 19.00 sobota
JEZIORO ŁABĘDZIE - Piotr Czajkowski
Spektakl baletowy, muzyka z CD 

18 V 17.00, niedziela; 20 V 11.00, wtorek
FALSTAFF / WESOŁE KUMOSZKI
Z WINDSORU - Giuseppe Verdi

21 V 19.00, środa
FIGLE SZATANA - Adam Münchheimer,
Stanisław Moniuszko, Rafał Augustyn
RĘKOPIS [...] - (balet) Rafał Augustyn

23 V 19.00, piątek 
RAJ UTRACONY - Krzysztof Penderecki

24 V 19.00, sobota; 25 V 17.00, niedziela
NABUCCO - Giuseppe Verdi

26 V 18.00, poniedziałek 
KONCERT LAUREATÓW
IX Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
im. Haliny Słoniowskiej

27 V 11.00, wtorek 
CYRULIK SEWILSKI - Gioacchino Rossini

28 V 19.00, środa 
ESTER - Tomasz Praszczałek
HAGITH - Karol Szymanowski

29 V 19.00, czwartek 
CYGANERIA - Giacomo Puccini

30 V 19.00, piątek 
RAJ UTRACONY - Krzysztof Penderecki

31 V 19.00, sobota 
RIGOLETTO - Giuseppe Verdi
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PARYSKAMIŁOŚĆ
Ten spektakl koniecznie trzeba zobaczyć, ponieważ niezmiennie zachwy-
ca i wzrusza. „Cyganeria” G. Pucciniego od ponad 100 lat jest w reper-
tuarze wszystkich scen operowych i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem publiczności. Wrocławska realizacja została bardzo
dobrze oceniona przez krytyków. Małgorzata Matuszewska na łamach
„Słowa Polskiego-Gazety Wrocławskiej” pisała: „Cyganeria” Opery
Wrocławskiej jest lekka, zwiewna i zachwycająca. Warto się na nią wy-
brać, artyści są w świetnej formie. Ewa Michnik – kierownik muzycz-
ny i Waldemar Zawodziński – reżyser przedstawienia – sprawili, że
widz z rozkoszą się zanurza w świecie paryskiej bohemy...

„Cyganerię” – opowieść o miłości, zazdrości, prawdziwej przyjaźni
i śmierci- można obejrzeć 29 maja na scenie OperyWrocławskiej. O ob-
sadzie tego spektaklu recenzentka pisała: „Największe brawa należą się
subtelnej Ewie Czermak, śpiewającej przepięknym sopranem partię haf-
ciarki Mimi. Świetnie wywiązała się z roli Musetty energiczna, zmysło-
wa Iwona Handzlik. Nie ustępowali im panowie, przede wszystkim
tenor Arnold Rutkowski (Rudolf) iMaciej Krzysztyniak (Marcello).”
Tych solistów usłyszymy w majowym spektaklu.

KRÓLROGER
NAFESTIWALU

Wrocławska inscenizacja „Króla Rogera” Karola
Szymanowskiego w reżyserii Mariusza Trelińskie-
go i pod kierownictwem muzycznym Ewy Mich-
nik została uznana za wydarzenie artystyczne
roku 2007. Krytyka nie szczędziła pochwał. Re-
daktor Jacek Hawryluk na łamach „Gazety Wy-
borczej” stwierdził: „Powstał fascynujący spektakl
na miarę najlepszych scen operowych.”

13 maja zespół Opery Wrocławskiej zaprezentu-
je dzieło Karola Szymanowskiego na Festiwalu
Maifestspiele w Wiesbaden (Niemcy). Przed wy-
jazdem, „Króla Rogera” wrocławska publiczność
będzie miała okazję obejrzeć na naszej scenie
6 majaw obsadzie, która zaśpiewa przed między-
narodową widownią.Wczołowych partiach wy-
stąpią: Mariusz Godlewski (Roger), Agnieszka
Bochenek-Osiecka (Roksana), Rafał Majzner
(Erdisi), Rafał Bartmiński (Pasterz). POŻEGNANIE Z TYTUŁEM

„Wolny strzelec” Karla Marii Webera schodzi z afisza Opery Wro-
cławskiej. Spektakl w reżyserii Marka Weissa-Grzesińskiego, miał
swoją premierę w 2001 r. i był wydarzeniem jubileuszu 160-lecia gma-
chu Opery i 55-lecia polskiej sceny operowej we Wrocławiu. W niedzie-
lę, 4 maja, odbędzie się pożegnalne przedstawienie, a zatem dla
melomanów jest to ostatnia szansa na obejrzenie barwnej, baśniowej opo-
wieści o pięknej miłości, czarach i zwycięstwie dobrego nad złem.
W czołowych partiach wystąpią: Ewa Czermak, Jolanta Żmurko,
Zbigniew Kryczka, Janusz Zawadzki, Taras Ivaniv. Za pulpitem dy-
rygenckim stanie Tomasz Szreder.

INFORMACJA I REZERWACJA
BILETÓW

Dział promocji i organizacji widzów:
tel: 071 370 88 80
fax: 071 380 88 81

SPRZEDAŻ BILETÓW:
Kasa Opery, ul. Świdnicka 35

tel.: 071 344 57 79
tel.: 071 370 88 18

pn-pt: 9.00-19.00
so: 12.00-19.00, nd: 14.30-17.00

oraz na 1 godzinę przed spektaklem

www.opera.wroclaw.pl

fo
t.

M
.G

ro
to

ws
ki

fo
t.

M
.G

ro
to

ws
ki

fo
t.

M
.G

ro
to

ws
ki

OPERA-200805-MAJ:OPERA  27-04-08  9:25  Strona 16

Po raz pierwszy w swej bogatej
i długiej historii zespół Opery Wro-
cławskiej przygotowuje operę
Krzysztofa Pendereckiego, jednego
z najwybitniejszych współczesnych
kompozytorów. Realizacja „Raju
utraconego” jest dla naszego teatru
wielkim wyzwaniem. Na premiero-
wy spektakl swój przyjazd do Wro-
cławia zapowiedział prof. Krzysztof
Penderecki, z czego ogromnie się
cieszymy.

„Raj utracony” powstał jako drugie, po „Diabłach z Loudun”,
dzieło sceniczne kompozytora. Jego światowe prawykonanie od-
było się 29 listopada 1978 w Lyric Opera w Chicago i zostało
napisane na zamówienie tej sceny. Polska prapremiera „Raju
utraconego” w reżyserii Marka Weissa-Grzesińskiego i pod kie-
rownictwem muzycznym Andrzeja Straszyńskiego miała miej-
sce w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie
przed 10 laty.

Dzieło oparte na poemacie Johna Miltona rozgrywa się w dwóch
światach, w otchłani piekła oraz w rajskim ogrodzie i opisuje wę-
drówkę bohaterów dramatu: Ewy i Adama na ziemię. Przez te
światy przeprowadzi nas Milton, poeta, w którego postać wcieli
się na naszej scenie wybitny aktor Jerzy Trela.

„Raj utracony” wymaga znakomitych głosów i umiejętności ak-
torskich solistów, świetnych zespołów orkiestry i chóru, które
sprostają trudnym zadaniom postawionym przez kompozytora,
a także pełnych ekspresji tancerzy biorących udział w przedsta-
wianiu scen biblijnych. Od realizatorów zaś wymaga wybitnych
zdolności inscenizacyjnych.

Wrocławską realizację muzycznie przygotowuje Andrzej Stra-
szyński, inscenizacja, reżyseria i scenografia są dziełem Walde-
mara Zawodzińskiego, choreografię przygotowała
Janina Niesobska, a kostiumy zaprojektowała Małgorzata Sło-
niowska.

Serdecznie zapraszam na premierowe spektakle:
9 i 10 maja oraz na kolejne: 23 i 30 maja.

OPERA WROCŁAWSKA

DDYYRREEKKTTOORR  EEWWAA  MMIICCHHNNIIKK
ZZAAPPRRAASSZZAA 

INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODWEGO

MAJ 2008
2 V 19.00, piątek

CCAARRMMEENN -- GGeeoorrggeess BBiizzeett
4 V 17.00, niedziela 

WWOOLLNNYY SSTTRRZZEELLEECC -- CCaarrll MM.. vvoonn WWeebbeerr
6 V 19.00, wtorek 

KKRRÓÓLL RROOGGEERR -- KKaarrooll SSzzyymmaannoowwsskkii
9, 10 V 19.00, piątek - PREMIERA 

RRAAJJ UUTTRRAACCOONNYY -- KKrrzzyysszzttooff PPeennddeerreecckkii
11 V 12.00, niedziela 

KKUULLIISSYY OOPPEERRYY --  TTaaddeeuusszz ZZaatthheeyy
dyrygent Opery Wrocławskiej

15 V 19.00, czwartek 
JJEEZZIIOORROO ŁŁAABBĘĘDDZZIIEE -- PPiioottrr CCzzaajjkkoowwsskkii
spektakl baletowy, muzyka z CD 

16 V 11.00, piątek 
CCZZEERRWWOONNYY KKAAPPTTUURREEKK -- JJiiřříí PPaauueerr
TTAAJJEEMMNNIICCZZEE KKRRÓÓLLEESSTTWWOO Opera dla dzieci

16 V 19.00, piątek; 17 V 19.00 sobota
JJEEZZIIOORROO ŁŁAABBĘĘDDZZIIEE -- PPiioottrr CCzzaajjkkoowwsskkii
Spektakl baletowy, muzyka z CD 

18 V 17.00, niedziela; 20 V 11.00, wtorek
FFAALLSSTTAAFFFF // WWEESSOOŁŁEE KKUUMMOOSSZZKKII
ZZ WWIINNDDSSOORRUU -- GGiiuusseeppppee VVeerrddii

21 V 19.00, środa
FFIIGGLLEE SSZZAATTAANNAA -- AAddaamm MMüünncchhhheeiimmeerr,,
SSttaanniissłłaaww MMoonniiuusszzkkoo,, RRaaffaałł AAuugguussttyynn
RRĘĘKKOOPPIISS [[......]] -- ((bbaalleett)) RRaaffaałł AAuugguussttyynn

23 V 19.00, piątek 
RRAAJJ UUTTRRAACCOONNYY -- KKrrzzyysszzttooff PPeennddeerreecckkii

24 V 19.00, sobota; 25 V 17.00, niedziela
NNAABBUUCCCCOO -- GGiiuusseeppppee VVeerrddii

26 V 18.00, poniedziałek 
KKOONNCCEERRTT LLAAUURREEAATTÓÓWW
IIXX OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo KKoonnkkuurrssuu WWookkaallnneeggoo
iimm.. HHaalliinnyy SSłłoonniioowwsskkiieejj

27 V 11.00, wtorek 
CCYYRRUULLIIKK SSEEWWIILLSSKKII -- GGiiooaacccchhiinnoo RRoossssiinnii

28 V 19.00, środa 
EESSTTEERR -- TToommaasszz PPrraasszzcczzaałłeekk
HHAAGGIITTHH -- KKaarrooll SSzzyymmaannoowwsskkii

29 V 19.00, czwartek 
CCYYGGAANNEERRIIAA -- GGiiaaccoommoo PPuucccciinnii

30 V 19.00, piątek 
RRAAJJ UUTTRRAACCOONNYY -- KKrrzzyysszzttooff PPeennddeerreecckkii

31 V 19.00, sobota 
RRIIGGOOLLEETTTTOO -- GGiiuusseeppppee VVeerrddii
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MUZEUM ETNOGRAFICZNE

MAJ 2008 WYSTAWY CZASOWE

Patroni medialni Muzeum Narodowego:

ZBIGNIEW MAKOWSKI
9.04−31.05.2008

Ekspozycja z cyklu: Artyści i Mecenasi
Muzeum Narodowemu we Wrocławiu

Wystawa prezentuje wszystkie prace,
które Z. Makowski podarowł wrocław−
skiemu Muzeum Narodowemu. Są
wśród nich gwasze, akwarele, rysunki,
reliefy, książki oraz obrazy olejne. Te
niezykłe prace mogą stanowić dla widza
swoisty rebus, którego nie sposób roz−
wiązać bez znajomości dawnej sztuki, li−
teratury, filozofii, a także mitów i legend.

AFRYKA W OCZACH TUBABA
Fotografie Łukasza Brauna
25.04−25.05.2008

40 fotografii wykonanych w Afryce przez stu−
denta Uniwersytetu Wrocławskiego Łukasza
Brauna złożyło się na najnowszą wystawę
wrocławskiego Muzeum Etnograficznego.
Miesięczna podróż autora do Mali rozpoczęła
się w położonym nad Nigrem Bamako. Jest to
rozbrzmiewająca rykiem zdezelowanych sa−
mochodów metropolia, zakurzona czerwo−
nym, laterytowym pyłem. Całodniowa podróż
autobusem w stronę portowego Mopti słyną−

cego z targów ryb i soli zaowo−
cowała znajomością z Bouba−
carem, który przyłączył się do
Tubaba (termin używany na
określenie białego człowieka)
i od tego czasu podróżowali ra−
zem. Większość fotografii po−
kazywanych na tej wystawie to
portrety ludzi, których autor
spotkał na swojej drodze.
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TRADYCYJNA
CERAMIKA Z TUNEZJI
19.04−8.06.2008
Wyroby garncarek berberyjskich oraz przed−
mioty wzorowane na średniowiecznej cera−
mice arabskiej stanowią główną część tej
wystawy. Wśród 150 eksponatów znajdują
się także przykłady kaligrafii arabskiej, klat−
ki dla ptaków, stroje ludowe, plakaty oraz
zdjęcia. Najwięcej miejsca poświęcono cera−
mice berberyjskiej z miasta Sedżnan, w któ−
rym zachowały się ostatnie w Tunezji trady−
cyjne warsztaty ceramiczne. Miejscowe garn−
carki lepią naczynia ręcznie, suszą na słońcu
i wypalają nad ogniskiem. Stosowane przez
nie proste, kreskowe wzory przypominają
sposób zdobienia cera−
miki predynastycznej ze
starożytnego Egiptu. Cie−
kawostką są wyroby zdo−
bione wizerunkiem bo−
cianów, które zimują
w okolicach miasta i są
atrakcją turystyczną.

ARCYDZIEŁA ZŁOTNICTWA
Z KOLEKCJI MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU
Otwarcie wystawy podczas NOCY MUZEÓW – 17 maja

Część z prezentowanych na tej wy−
stawie dzieł to najnowsze nabytki
muzeum, dotąd niepokazywane
publiczności, część to obiekty po
przeprowadzonej konserwacji.
Najcenniejszym z nich jest oprawa
Biblii wydrukowanej w Norymberdze
(z 1692 r.). Na wystawie można też
będzie zobaczyć między innymi wy−
jątkowej urody kielich mszalny
z XVIII w. i srebrną paterę wykonaną
przez słynnego złotnika wrocław−
skiego Christiana Mentzla. Dzieła
wystawione zostaną w muzealnym
skarbcu, do którego po raz pierwszy
wpuszczeni zostaną zwiedzający.

W programie NOCY MUZEÓW także: pokaz technik złotniczych, zabawa dla dzieci,
wykłady o sztuce średniowiecznej, nowożytnej oraz prezentacja przygotowana
przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Szczegóły na str. 20.

EKSPOZYCJE STAŁE
SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnona−
rodowym charakterze ze szczególnym
uwzględnieniem najbardziej spektakularnych
przykładów kultury terenów kresowych, śro−
dowisk artystycznych Lwowa, Wilna oraz in−
nych ośrodków południowo−wschodniej
przedwojennej Polski. Wśród obiektów poka−
zywanych na tej wystawie znajdują się m. in.
obrazy Gierymskiego, Grottgera, Malczewskiego, Matejki,
Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej. 
POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
w Muzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną z najcenniejszych
w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby,
szkła, ceramiki, fotografii aż do environment, projektów
konceptualnych i dokumentacji happeningów. Wystawa bę−
dąca autorską propozycją jej kuratora Mariusza Hermans−
dorfera jest prezentacją obszernych zestawów prac wybra−
nych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.
W zbiorach MN znajdują się prace m. in. Witkacego, Jaremy,
Nowosielskiego, Hasiora, Lebensteina oraz największa
w Europie kolekcja dzieł Magdaleny Abakanowicz.

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza od wtorku do niedzieli od 9.00 do 16.00
DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkow−
skiej. Udostępnione we Wrocła−
wiu w 1985 r. w specjalnie skon−
struowanej do tych celów rotun−
dzie. Wielkie malowidło w formie
hiperboloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
w inną rzeczywistość i czas.

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch części
wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby ka−
miennej, druga ukazuje przemiany dokonują−
ce się w gotyckiej rzeźbie drewnianej i malar−

stwie tablicowym. Większość zabytków pochodzi z retabu−
lów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki
średniowiecznego rzemiosła artystycznego. Wystawa jest
prezentowana w nowoczesnej aranżacji, sale wyposażono
w specjalistyczne oświetlenie, a ich ściany pomalowano na
kolor zielony, który powoduje, że barwne polichromie i zło−
cenia rzeźb prezentują się bardziej efektownie.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystyczne−
go regionu, poczynając od renesansu, a koń−
cząc na czasach kształtowania się nowych ten−
dencji stylowych na początku XX w. Pokazywa−
ne są zabytki malarstwa, rzeźby, grafiki i rze−
miosła artystycznego. Prezentowana w nowo−
czesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe

znaczenie, gdyż ukształtowana została przez ścierające się na
Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francu−
skie i niderlandzkie. Do najcenniejszych obiektów pokazywa−
nych na tej wystawie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne i narodowościowe z per−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na

tych terenach przed II wojną z kulturą ludności osadniczej, przy−
byłej po zakończeniu wojny. Z zestawu licznych zabytków i fo−
tografii ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań,
rolnictwo, transport i komunikację, wyłania się obraz XIX−wiec−
znej wsi, pozostającej w bliskich związkach z miastem i otwar−
tej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje
regionu dopowiadają projekcje filmowe, dokumenty, fotografie
oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza: środa, piątek, niedziela: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 10−18

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer
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MUZEUM ETNOGRAFICZNE

MAJ 2008 WYSTAWY CZASOWE

Patroni medialni Muzeum Narodowego:

ZBIGNIEW MAKOWSKI
9.04−31.05.2008

Ekspozycja z cyklu: Artyści i Mecenasi
Muzeum Narodowemu we Wrocławiu

Wystawa prezentuje wszystkie prace,
które Z. Makowski podarowł wrocław−
skiemu Muzeum Narodowemu. Są
wśród nich gwasze, akwarele, rysunki,
reliefy, książki oraz obrazy olejne. Te
niezykłe prace mogą stanowić dla widza
swoisty rebus, którego nie sposób roz−
wiązać bez znajomości dawnej sztuki, li−
teratury, filozofii, a także mitów i legend.

AFRYKA W OCZACH TUBABA
Fotografie Łukasza Brauna
25.04−25.05.2008

40 fotografii wykonanych w Afryce przez stu−
denta Uniwersytetu Wrocławskiego Łukasza
Brauna złożyło się na najnowszą wystawę
wrocławskiego Muzeum Etnograficznego.
Miesięczna podróż autora do Mali rozpoczęła
się w położonym nad Nigrem Bamako. Jest to
rozbrzmiewająca rykiem zdezelowanych sa−
mochodów metropolia, zakurzona czerwo−
nym, laterytowym pyłem. Całodniowa podróż
autobusem w stronę portowego Mopti słyną−

cego z targów ryb i soli zaowo−
cowała znajomością z Bouba−
carem, który przyłączył się do
Tubaba (termin używany na
określenie białego człowieka)
i od tego czasu podróżowali ra−
zem. Większość fotografii po−
kazywanych na tej wystawie to
portrety ludzi, których autor
spotkał na swojej drodze.
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TRADYCYJNA
CERAMIKA Z TUNEZJI
19.04−8.06.2008
Wyroby garncarek berberyjskich oraz przed−
mioty wzorowane na średniowiecznej cera−
mice arabskiej stanowią główną część tej
wystawy. Wśród 150 eksponatów znajdują
się także przykłady kaligrafii arabskiej, klat−
ki dla ptaków, stroje ludowe, plakaty oraz
zdjęcia. Najwięcej miejsca poświęcono cera−
mice berberyjskiej z miasta Sedżnan, w któ−
rym zachowały się ostatnie w Tunezji trady−
cyjne warsztaty ceramiczne. Miejscowe garn−
carki lepią naczynia ręcznie, suszą na słońcu
i wypalają nad ogniskiem. Stosowane przez
nie proste, kreskowe wzory przypominają
sposób zdobienia cera−
miki predynastycznej ze
starożytnego Egiptu. Cie−
kawostką są wyroby zdo−
bione wizerunkiem bo−
cianów, które zimują
w okolicach miasta i są
atrakcją turystyczną.

ARCYDZIEŁA ZŁOTNICTWA
Z KOLEKCJI MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU
Otwarcie wystawy podczas NOCY MUZEÓW – 17 maja

Część z prezentowanych na tej wy−
stawie dzieł to najnowsze nabytki
muzeum, dotąd niepokazywane
publiczności, część to obiekty po
przeprowadzonej konserwacji.
Najcenniejszym z nich jest oprawa
Biblii wydrukowanej w Norymberdze
(z 1692 r.). Na wystawie można też
będzie zobaczyć między innymi wy−
jątkowej urody kielich mszalny
z XVIII w. i srebrną paterę wykonaną
przez słynnego złotnika wrocław−
skiego Christiana Mentzla. Dzieła
wystawione zostaną w muzealnym
skarbcu, do którego po raz pierwszy
wpuszczeni zostaną zwiedzający.

W programie NOCY MUZEÓW także: pokaz technik złotniczych, zabawa dla dzieci,
wykłady o sztuce średniowiecznej, nowożytnej oraz prezentacja przygotowana
przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Szczegóły na str. 20.

EKSPOZYCJE STAŁE
SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnona−
rodowym charakterze ze szczególnym
uwzględnieniem najbardziej spektakularnych
przykładów kultury terenów kresowych, śro−
dowisk artystycznych Lwowa, Wilna oraz in−
nych ośrodków południowo−wschodniej
przedwojennej Polski. Wśród obiektów poka−
zywanych na tej wystawie znajdują się m. in.
obrazy Gierymskiego, Grottgera, Malczewskiego, Matejki,
Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej. 
POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
w Muzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną z najcenniejszych
w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby,
szkła, ceramiki, fotografii aż do environment, projektów
konceptualnych i dokumentacji happeningów. Wystawa bę−
dąca autorską propozycją jej kuratora Mariusza Hermans−
dorfera jest prezentacją obszernych zestawów prac wybra−
nych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.
W zbiorach MN znajdują się prace m. in. Witkacego, Jaremy,
Nowosielskiego, Hasiora, Lebensteina oraz największa
w Europie kolekcja dzieł Magdaleny Abakanowicz.

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza od wtorku do niedzieli od 9.00 do 16.00
DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkow−
skiej. Udostępnione we Wrocła−
wiu w 1985 r. w specjalnie skon−
struowanej do tych celów rotun−
dzie. Wielkie malowidło w formie
hiperboloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
w inną rzeczywistość i czas.

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch części
wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby ka−
miennej, druga ukazuje przemiany dokonują−
ce się w gotyckiej rzeźbie drewnianej i malar−

stwie tablicowym. Większość zabytków pochodzi z retabu−
lów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki
średniowiecznego rzemiosła artystycznego. Wystawa jest
prezentowana w nowoczesnej aranżacji, sale wyposażono
w specjalistyczne oświetlenie, a ich ściany pomalowano na
kolor zielony, który powoduje, że barwne polichromie i zło−
cenia rzeźb prezentują się bardziej efektownie.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystyczne−
go regionu, poczynając od renesansu, a koń−
cząc na czasach kształtowania się nowych ten−
dencji stylowych na początku XX w. Pokazywa−
ne są zabytki malarstwa, rzeźby, grafiki i rze−
miosła artystycznego. Prezentowana w nowo−
czesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe

znaczenie, gdyż ukształtowana została przez ścierające się na
Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francu−
skie i niderlandzkie. Do najcenniejszych obiektów pokazywa−
nych na tej wystawie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne i narodowościowe z per−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na

tych terenach przed II wojną z kulturą ludności osadniczej, przy−
byłej po zakończeniu wojny. Z zestawu licznych zabytków i fo−
tografii ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań,
rolnictwo, transport i komunikację, wyłania się obraz XIX−wiec−
znej wsi, pozostającej w bliskich związkach z miastem i otwar−
tej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje
regionu dopowiadają projekcje filmowe, dokumenty, fotografie
oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza: środa, piątek, niedziela: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 10−18

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer
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MARIAN LOREK
SURREALIZM

Artysta ur. 1954r. we Wrocławiu.
Malarstwem olejnym zajmuje się od
20. roku życia. Brał udział w wielu
wystawach zbiorowych i indywidu−
alnych, w kraju i zagranicą. Maluje
obrazy nasycone surrealizmem, je−
go inspiracją są prace: Chiriko, Dali,
Beksińskiego. Obrazy malowane na
aksamicie, charakteryzują się dużą
głębią tła i wyrazistością barw. 

Wystawa czynna 4−30 maja
Galeria MARLO „Na Zapleczu”

ul. Komuny Paryskiej 96

Praktyki nielegalne, to Nowy projekt
filmowy Igora Krenza. Z całkowicie
różnych powodów niektóre z prezen−
towanych prac zostały w specyficzny
sposób oznakowane, część w skutek
„infekcji” zmieniła znaczenie, jeden
z filmów został ocenzurowany, a in−
ny został nakręcony nie do końca le−
galnie posiadaną kamerą. 
PRAKTYKI NIELEGALNE: TV „S” [rekonstrukcja], 3'30, 2006, DVD, lo−
op, pl/en. W 1985 r. grupa astronomów z Uniwersytetu w Toruniu skonstru−
owała nadajnik telewizyjny transmitujący opozycyjne hasła podczas oficjal−
nie emitowanego programu telewizyjnego. (...) PKiN (Jackass / MTV), 3'40,
2006, DVD, loop, pl. Polska grupa „Jackass” dostała zadanie, polegające na
obejrzeniu filmu „Palace”, ponad ośmiogodzinnego remake'u filmu „Empi−
re” Andy Warhola. Relację z tego wydarzenia prezentowana była w MTV. Pa−
lace, 8 h 5 min, 2006, DVD, loop. W 1964 r. Endy Warhol zrealizował film
„Empire”, trwającą 485 min. rejestrację Empire State Building. Remake, gra−
jąc z tytułem oryginału, ukazuje warszawski Pałac Kultury i Nauki. Ptak,
0'40, 1973, DVD, loop. Próba utrzymania obiektu w środku kadru przy użyciu
nie do końca legalnie posiadanej kamery 8 mm, (wakacje 1973r.). (...) Blow−
Up, Fotografia, przedstawia klatkę z „Powiększenia” Antonioniego. (...).
IGOR KRENZ w połowie lat 90. założył „Zespół Filmowy Kino”, nieformalną
organizację zajmującą się sztuką wideo, jej prezentacją, dokumentacją
i wsparciem technologicznym. Współtwórca grupy „Usługi Fotograficzne”
i grupy „Azorro”. Jest autorem 90 filmów. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
Wernisaż i spotkanie z artystą 16 maja, godz. 18.30, (do 8.06) wstęp wolny

Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

OLAF BRZESKI
CZARNE CHARAKTERY

Olaf Brzeski reprezentuje najmłodsze
pokolenie artystów wrocławskich.
W swoich obsesyjnych projektach łą−
czy mroczną wyobraźnię z kunsztow−
nymi efektami ulubionych materia−
łów: ceramiki i lateksu. Brzeski prze−
kształci przestrzeń galerii w pokój
myśliwego, mroczne miejsce będące
na poły gabinetem osobliwości i ko−
lekcją trofeów. W napisanym niedaw−
no tekście „Pan myśliwy”, towarzy−
szącym wystawie, Brzeski formułuje
przypowieść, która może być jednym z kluczy do tego ponurego fantastycz−
nego wnętrza: Biedny głupi skurwysyn, któremu się wydawało, że otaczającą
go rzeczywistość można wykorzystać, ukształtować wedle jego woli, kontro−
lować i regulować. Panować nad naturą ludzi, zwierząt, rzeczy. Generalnie za−
prowadzić porządek. Ale natura rzeczy jest niezmienna i ma swoje własne in−
teresy do załatwienia... i kiedy chciał wyjść i zabrać się do dzieła, okazało się,
że jego „leśni przyjaciele” zakopali jego strzelbę w lesie a miejsce to nakryli
gałęziami.? Jego szkolone myśliwskie psy uciekły nocą do sąsiada zagryzać
śpiące kury i kulawe koty. Jego trofea ożyły a pokój zajął las. Z czasem jego
zakopana w lesie strzelba zamieniła się w kawałek kości. (Olaf Brzeski, 2007)

Wernisaż 23 maja, godz. 18.00, (do 16.06.), wstęp wolny
galeria Szkła i Ceramiki, ul. Kościuszki 9/10

JAN MAŚLANKIEWICZ−
POGANY − malarstwo

Ukończył wrocławską Akademię
Muzyczną (1982−86), a następnie
odbył 6−letnie studia w Konserwa−
torium im. Richarda Straussa
w klasie wiolonczeli i dyrygentury
w Monachium. Tam  też odbył 2−
letnie studia na wydziale malarstwa
w klasie prof. Gerharda Merza
w Akademii Plastycznej. Mieszka i
pracuje w Monachium. 7 czerwca
2008 wystąpi w Auli Leopoldina we
Wrocławiu dyrygując prawykona−
niem własnej kompozycji. 

Wystawa w maju i czerwcu br., 
Galeria BPP „Nad regałami” 

ul. Wittiga 10

MUZEUM MIEJSKIE 
WROCŁAWIA
RATUSZ:
GODZ. 18.00 – OTWARCIE Międzynarodo−
wej Nocy Muzealnej w Sali Mieszczańskiej,
dyr. Maciej Łagiewski 
GODZ. 18.00 – 24.00 – WYSTAWA „Porce−
lana z kolekcji prof. Romualda Nowickiego”
– Sala Książęca GODZ. 19.00 i 21.00 –
Oprowadzanie po wystawie, GODZ. 20.30 –
Spotkanie z prof. Nowickim
GODZ. 18.30, 20.00, 22.00 – „Warsztat
ceramika” – Sala Wójtowska – spotkanie
z Anną Malicką−Zamorską
GODZ. 18.15 – 19.15 – Konkurs plastycz−
ny dla dzieci pt. „Magia ceramicznych obra−
zów” – galeria Patio
GODZ. 19.45 – Wyniki konkursu
GODZ. 18.00 – 24.00 – Firmowe stoisko
Fabryki Porcelany Wałbrzych SA 
GODZ. 22.00 – 22.30 – Koncert Orkiestry
Kameralnej LEOPOLDINUM pod dyrekcją
Ernsta Kovacica – Sala Wielka Ratusza

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
ARSENAŁ MIEJSKI:
GODZ. 18.00 – OTWARCIE Nocy Muzeal−
nej, dr Radosław Jarysz
GODZ. 18.00 – 24.00 – WYSTAWA stała
„Śląsk starożytny i średniowieczny” GODZ.
20.00 i 22.00 – Oprowadzanie po wystawie
GODZ. 18. OO – 24.00 – prezentacja tech−
nik tłoczenia na kole garncarskim w wyko−
naniu studentów Katedry Ceramiki i Szkła
ASP we Wrocławiu GODZ. 19.00 – 21.00 –
aukcja ceramiki wykonanej przez studentów
i pracowników ASP we Wrocławiu

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
17 maja – czynne od 16. do 24.00
18 maja – czynne od 12.00 do 16.00

GODZ. 16.30 – „Muzeum przyszłości” – spotkanie z Ewą Patas, autorką pro−
jektu „nowego” Muzeum Narodowego – kawiarnia
GODZ. 16.30 – „Zaszyfrowany świat obrazów Zbigniewa Makowskiego”,
zabawa plastyczna dla dzieci, prowadzi Aldona Fąfara
– galeria wystaw czasowych i sala 116
GODZ. 17.00 – „W kręgu nadrealizmu” – wykład Iwony Gołaj
– galeria wystaw czasowych
GODZ. 18.00 – „Ukryte znaczenia w obrazach nowożytnych” – wykład Ja−
dwigii Jasińskiej−Sadury – galeria sztuki śląskiej XVI−XIX
GODZ. 18.00 – „Dawne złotnictwo” – wykład Jacka Witeckiego – patio
GODZ. 18.30 – „Techniki złotnicze w praktyce”
– pokaz Mariusza Wierchowskiego – patio
GODZ. 19.00 – „Co to jest Biblia pauperum” – wykład Sławomira Ortyla
– galeria sztuki sląskiej XIV−XVI w. 
GODZ. 20.00 – „Historie w kamieniu zapisane”
– wykład Grzegorza Wojturskiego – galeria sztuki śląskiej XII−XIV w. 
W programie także: Pokaz zorganizowany przez Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju

WYSTAWY: 
ARCYDZIEŁA ZŁOTNICTWA – otwarcie wystawy w Noc Muzeów
ZBIGNIEW MAKOWSKI, SZTUKA ŚLĄSKA XII−XVI w.,
SZTUKA ŚLĄSKA XVI−XIX w., SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Wszystkie publikacje Muzeum Narodowego we Wrocławiu
będą w tym dniu tańsze o 50%

MUZEUM ETNOGRAFICZNE WE WROCŁAWIU
17 maja – czynne od 16.00 do 24.00, 18 maja – czynne od 12.00 do 16.00

GODZ. 12.00 – warsztaty tkactwa deseczkowego, prow. Magdalena Michalak
GODZ. 21.00 – „Nie święci garnki lepią” – pokaz i warsztaty ceramiczne
– prowadzi Franciszek Błotny z Parowej k/Bolesławca
GODZ. 24.00 – „Co na wsi straszyło” – wykład Pauliny Sucheckiej

WYSTAWY: 
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
TRADYCYJNA CERAMIKA Z TUNEZJI, AFRYKA W OCZACH TUBABA

od godz. 16.00 do 24.00

Noc Muzeów jest imprezą kulturalną. Jednego dnia w roku, do późnych godzin nocnych, Placówki muzealne w całej
Europie udostępniają zwiedzającym swoje zbiory. Zwiedzanie odbywa się za symboliczną złotówkę, płaconą przy
pierwszym wejściu lub za darmo. Muzealnicy przygotowują na tę okazję często obiekty zazwyczaj niedostępne dla pu−
bliczności. Poza wystawami odbywa się wiele imprez towarzyszących, m. in. koncerty, przedstawienia teatralne, po−
kazy filmowe i spotkania z artystami, poczęstunki, warsztaty, itp. 
Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 r. Cieszyła się tak wielkim powodzeniem, że inne miasta zaczęły
organizować ją u siebie. Obecnie impreza ta istnieje w prawie każdym mieście Europy, które posiada muzeum. Pierw−
sza Polska Noc Muzeów odbyła się w 2004 r. w Krakowie.
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MARIAN LOREK
SURREALIZM

Artysta ur. 1954r. we Wrocławiu.
Malarstwem olejnym zajmuje się od
20. roku życia. Brał udział w wielu
wystawach zbiorowych i indywidu−
alnych, w kraju i zagranicą. Maluje
obrazy nasycone surrealizmem, je−
go inspiracją są prace: Chiriko, Dali,
Beksińskiego. Obrazy malowane na
aksamicie, charakteryzują się dużą
głębią tła i wyrazistością barw. 

Wystawa czynna 4−30 maja
Galeria MARLO „Na Zapleczu”

ul. Komuny Paryskiej 96

Praktyki nielegalne, to Nowy projekt
filmowy Igora Krenza. Z całkowicie
różnych powodów niektóre z prezen−
towanych prac zostały w specyficzny
sposób oznakowane, część w skutek
„infekcji” zmieniła znaczenie, jeden
z filmów został ocenzurowany, a in−
ny został nakręcony nie do końca le−
galnie posiadaną kamerą. 
PRAKTYKI NIELEGALNE: TV „S” [rekonstrukcja], 3'30, 2006, DVD, lo−
op, pl/en. W 1985 r. grupa astronomów z Uniwersytetu w Toruniu skonstru−
owała nadajnik telewizyjny transmitujący opozycyjne hasła podczas oficjal−
nie emitowanego programu telewizyjnego. (...) PKiN (Jackass / MTV), 3'40,
2006, DVD, loop, pl. Polska grupa „Jackass” dostała zadanie, polegające na
obejrzeniu filmu „Palace”, ponad ośmiogodzinnego remake'u filmu „Empi−
re” Andy Warhola. Relację z tego wydarzenia prezentowana była w MTV. Pa−
lace, 8 h 5 min, 2006, DVD, loop. W 1964 r. Endy Warhol zrealizował film
„Empire”, trwającą 485 min. rejestrację Empire State Building. Remake, gra−
jąc z tytułem oryginału, ukazuje warszawski Pałac Kultury i Nauki. Ptak,
0'40, 1973, DVD, loop. Próba utrzymania obiektu w środku kadru przy użyciu
nie do końca legalnie posiadanej kamery 8 mm, (wakacje 1973r.). (...) Blow−
Up, Fotografia, przedstawia klatkę z „Powiększenia” Antonioniego. (...).
IGOR KRENZ w połowie lat 90. założył „Zespół Filmowy Kino”, nieformalną
organizację zajmującą się sztuką wideo, jej prezentacją, dokumentacją
i wsparciem technologicznym. Współtwórca grupy „Usługi Fotograficzne”
i grupy „Azorro”. Jest autorem 90 filmów. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
Wernisaż i spotkanie z artystą 16 maja, godz. 18.30, (do 8.06) wstęp wolny

Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

OLAF BRZESKI
CZARNE CHARAKTERY

Olaf Brzeski reprezentuje najmłodsze
pokolenie artystów wrocławskich.
W swoich obsesyjnych projektach łą−
czy mroczną wyobraźnię z kunsztow−
nymi efektami ulubionych materia−
łów: ceramiki i lateksu. Brzeski prze−
kształci przestrzeń galerii w pokój
myśliwego, mroczne miejsce będące
na poły gabinetem osobliwości i ko−
lekcją trofeów. W napisanym niedaw−
no tekście „Pan myśliwy”, towarzy−
szącym wystawie, Brzeski formułuje
przypowieść, która może być jednym z kluczy do tego ponurego fantastycz−
nego wnętrza: Biedny głupi skurwysyn, któremu się wydawało, że otaczającą
go rzeczywistość można wykorzystać, ukształtować wedle jego woli, kontro−
lować i regulować. Panować nad naturą ludzi, zwierząt, rzeczy. Generalnie za−
prowadzić porządek. Ale natura rzeczy jest niezmienna i ma swoje własne in−
teresy do załatwienia... i kiedy chciał wyjść i zabrać się do dzieła, okazało się,
że jego „leśni przyjaciele” zakopali jego strzelbę w lesie a miejsce to nakryli
gałęziami.? Jego szkolone myśliwskie psy uciekły nocą do sąsiada zagryzać
śpiące kury i kulawe koty. Jego trofea ożyły a pokój zajął las. Z czasem jego
zakopana w lesie strzelba zamieniła się w kawałek kości. (Olaf Brzeski, 2007)

Wernisaż 23 maja, godz. 18.00, (do 16.06.), wstęp wolny
galeria Szkła i Ceramiki, ul. Kościuszki 9/10

JAN MAŚLANKIEWICZ−
POGANY − malarstwo

Ukończył wrocławską Akademię
Muzyczną (1982−86), a następnie
odbył 6−letnie studia w Konserwa−
torium im. Richarda Straussa
w klasie wiolonczeli i dyrygentury
w Monachium. Tam  też odbył 2−
letnie studia na wydziale malarstwa
w klasie prof. Gerharda Merza
w Akademii Plastycznej. Mieszka i
pracuje w Monachium. 7 czerwca
2008 wystąpi w Auli Leopoldina we
Wrocławiu dyrygując prawykona−
niem własnej kompozycji. 

Wystawa w maju i czerwcu br., 
Galeria BPP „Nad regałami” 

ul. Wittiga 10

MUZEUM MIEJSKIE 
WROCŁAWIA
RATUSZ:
GODZ. 18.00 – OTWARCIE Międzynarodo−
wej Nocy Muzealnej w Sali Mieszczańskiej,
dyr. Maciej Łagiewski 
GODZ. 18.00 – 24.00 – WYSTAWA „Porce−
lana z kolekcji prof. Romualda Nowickiego”
– Sala Książęca GODZ. 19.00 i 21.00 –
Oprowadzanie po wystawie, GODZ. 20.30 –
Spotkanie z prof. Nowickim
GODZ. 18.30, 20.00, 22.00 – „Warsztat
ceramika” – Sala Wójtowska – spotkanie
z Anną Malicką−Zamorską
GODZ. 18.15 – 19.15 – Konkurs plastycz−
ny dla dzieci pt. „Magia ceramicznych obra−
zów” – galeria Patio
GODZ. 19.45 – Wyniki konkursu
GODZ. 18.00 – 24.00 – Firmowe stoisko
Fabryki Porcelany Wałbrzych SA 
GODZ. 22.00 – 22.30 – Koncert Orkiestry
Kameralnej LEOPOLDINUM pod dyrekcją
Ernsta Kovacica – Sala Wielka Ratusza

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
ARSENAŁ MIEJSKI:
GODZ. 18.00 – OTWARCIE Nocy Muzeal−
nej, dr Radosław Jarysz
GODZ. 18.00 – 24.00 – WYSTAWA stała
„Śląsk starożytny i średniowieczny” GODZ.
20.00 i 22.00 – Oprowadzanie po wystawie
GODZ. 18. OO – 24.00 – prezentacja tech−
nik tłoczenia na kole garncarskim w wyko−
naniu studentów Katedry Ceramiki i Szkła
ASP we Wrocławiu GODZ. 19.00 – 21.00 –
aukcja ceramiki wykonanej przez studentów
i pracowników ASP we Wrocławiu

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
17 maja – czynne od 16. do 24.00
18 maja – czynne od 12.00 do 16.00

GODZ. 16.30 – „Muzeum przyszłości” – spotkanie z Ewą Patas, autorką pro−
jektu „nowego” Muzeum Narodowego – kawiarnia
GODZ. 16.30 – „Zaszyfrowany świat obrazów Zbigniewa Makowskiego”,
zabawa plastyczna dla dzieci, prowadzi Aldona Fąfara
– galeria wystaw czasowych i sala 116
GODZ. 17.00 – „W kręgu nadrealizmu” – wykład Iwony Gołaj
– galeria wystaw czasowych
GODZ. 18.00 – „Ukryte znaczenia w obrazach nowożytnych” – wykład Ja−
dwigii Jasińskiej−Sadury – galeria sztuki śląskiej XVI−XIX
GODZ. 18.00 – „Dawne złotnictwo” – wykład Jacka Witeckiego – patio
GODZ. 18.30 – „Techniki złotnicze w praktyce”
– pokaz Mariusza Wierchowskiego – patio
GODZ. 19.00 – „Co to jest Biblia pauperum” – wykład Sławomira Ortyla
– galeria sztuki sląskiej XIV−XVI w. 
GODZ. 20.00 – „Historie w kamieniu zapisane”
– wykład Grzegorza Wojturskiego – galeria sztuki śląskiej XII−XIV w. 
W programie także: Pokaz zorganizowany przez Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdroju

WYSTAWY: 
ARCYDZIEŁA ZŁOTNICTWA – otwarcie wystawy w Noc Muzeów
ZBIGNIEW MAKOWSKI, SZTUKA ŚLĄSKA XII−XVI w.,
SZTUKA ŚLĄSKA XVI−XIX w., SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Wszystkie publikacje Muzeum Narodowego we Wrocławiu
będą w tym dniu tańsze o 50%

MUZEUM ETNOGRAFICZNE WE WROCŁAWIU
17 maja – czynne od 16.00 do 24.00, 18 maja – czynne od 12.00 do 16.00

GODZ. 12.00 – warsztaty tkactwa deseczkowego, prow. Magdalena Michalak
GODZ. 21.00 – „Nie święci garnki lepią” – pokaz i warsztaty ceramiczne
– prowadzi Franciszek Błotny z Parowej k/Bolesławca
GODZ. 24.00 – „Co na wsi straszyło” – wykład Pauliny Sucheckiej

WYSTAWY: 
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
TRADYCYJNA CERAMIKA Z TUNEZJI, AFRYKA W OCZACH TUBABA

od godz. 16.00 do 24.00

Noc Muzeów jest imprezą kulturalną. Jednego dnia w roku, do późnych godzin nocnych, Placówki muzealne w całej
Europie udostępniają zwiedzającym swoje zbiory. Zwiedzanie odbywa się za symboliczną złotówkę, płaconą przy
pierwszym wejściu lub za darmo. Muzealnicy przygotowują na tę okazję często obiekty zazwyczaj niedostępne dla pu−
bliczności. Poza wystawami odbywa się wiele imprez towarzyszących, m. in. koncerty, przedstawienia teatralne, po−
kazy filmowe i spotkania z artystami, poczęstunki, warsztaty, itp. 
Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 r. Cieszyła się tak wielkim powodzeniem, że inne miasta zaczęły
organizować ją u siebie. Obecnie impreza ta istnieje w prawie każdym mieście Europy, które posiada muzeum. Pierw−
sza Polska Noc Muzeów odbyła się w 2004 r. w Krakowie.
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NEON SIDE WROCŁAW
NEONOWY KOSMOS WE WROCłAWIU

Zobaczymy zdjęcia autorstwa Tomasza Kosmalskiego,
stare neony pochodzące z jego skromnej prywatnej ko−
lekcji „cudownie ocalałych” oraz pokaz slajdów z Wro−
cławia tamtych lat. Będziemy mieli niepowtarzalną oka−
zje zobaczyć „neony niespodzianki”, które Wrocławia−
nie zechcą zaprezentować na wystawie w ramach akcji
„Pożycz Neon”– każdy może współtworzyć wystawę,
info: neonowykosmos@gmail.com Choć miasta są
coraz jaśniejsze neonów jest coraz mniej. Swoje naj−
lepsze lata mają za sobą. Pierwsze neony pojawiły się
na ulicach na początku lat 50. minionego wieku, jednak
prawdziwy rozkwit „fikuśnej” litery świetlnej przypada
na przełom lat 60./70. Pomimo ogólnej szarzyzny tam−
tych lat, neony bez wątpienia dodawały kolorytu temu
miastu, jednocześnie sprawiając przebiegłą iluzję od−
powiednio uporządkowanej przestrzeni dużej metropo−
lii. Dzisiejsze fascynacja neonami, bez wątpienia wyni−
ka z ogólnego zainteresowania i sentymentu do cza−
sów PRL. Jednak obok nostalgii, istotną wydaje się być
potrzeba ocalenia tego, co bezpowrotnie już odeszło
z tego miasta. 

9 maja, godz. 18.00, (do 30 maja)
Złe Wychowanie, Plac kościuszki 12

Naj star sza szko ła nie pu blicz na we Wro cła wiu. Jej hi sto ria się ga 1990 ro ku. 
Dru ga na Dol nym Ślą sku szko ła z pro gra mem Ma tu ry Mię dzy na ro do wej. 
Od 2006 ro ku pro wa dzi tak że pla ców kę dla uczniów z za gra ni cy. 
Kształ ci uczniów od kla sy IV szko ły pod sta wo wej do ma tu ry w czte rech ty pach szkół:

Szko ła Pod sta wo wa EKO LA (kla sy IV -VI)
Gim na zjum EKO LA
Li ceum Ogól no kształ cą ce EKO LA – szko ła z Ma tu rą Mię dzy na ro do wą
In ter na tio nal Scho ol EKO LA

ul. Zielińskiego 56
53-534 Wrocław

tel./fax: +48 71 361 43 70
sekretariat@ekola.edu.pl

www.ekola.edu.pl

MAGDA PODSIADŁY – DROGA 
Droga to minialbum fotografii dokumentalnej Magdy Podsiadły,
dziennikarki, podróżniczki i autorki tekstów o fotografii. Rodzaj
intymnego dziennika fotograficznego z wypraw do Afryki, które
autorka podejmuje systematycznie od 1996 roku. Na wystawę
promującą jego ukazanie się nakładem BWA Wrocław składa się
ponad dwadziesicia czarnobiałych zdjęć, wykonanych na papie−
rze fotograficznym w subtelnej, tradycyjnej technice. Wywodzą−
ca się z długiej tradycji fotografii reportażowej fotorelacja uro−
dzonej w Afryce (Conacry, Gwinea) dziennikarki to jednocześnie
naznaczone fascynacją spojrzenie na inną przestrzeń i świat
wartości, oddalnone na melancholijny dystans obiektywu. 
„Dla Afrykanina droga to życie. By przeżyć, trzeba być w drodze.
W drodze na targ, na pole, do innej wsi, miasta, do innego kra−
ju. By kupić lub sprzedać, by prosić o pomoc rodzinę lub przy−
jaciela, by znaleźć żonę, być na pogrzebie, na mszy, poratować
się u znachora, leczyć się w szpitalu. By się spotkać z drugim
człowiekiem. Afrykanie wciąż podróżują. Na piechotę, na rowe−
rze, na motorowerze, samochodem osobowym, minibusem,
ciężarówką, autobusem, pociągiem. Moja wystawa nie opowia−
da jednak o sposobach podróżowania, ale o byciu w drodze
i przy drodze jako sposobie na życie w Afryce. To moje osobiste
chodzenie z Afrykanami, które trwa od lat.“ (Magda Podsiadły) 

Wernisaż 8 maja, godz. 18.00 (do 8.06) 
BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
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STANISŁAW PRZEWŁOCKI AKWARELE
Urodzony w 1953 r. Uprawia głównie malarstwo. Ulubione tematy to pej−
zaże, wykonywane w technikach olejnych i akwarelowych. Zajmuje się też
miniaturą, osiągając zadziwiające rezultaty. Od 1989 r. ma status artysty
malarza. Wystawia jednak już od 1982 roku, poza Polską także w Niem−
czech, Kanadzie, Litwie, Francji, Austrii, Szwecji, Japonii i Australii. Jego
prace są również w kolekcjach we Włoszech i USA. O malarstwie Stanisła−
wa Przewłockiego – Clemens Joeckle (Speyer): „Ten zmysłowy świat kra−
jobrazu (...) wydaje się być opanowany przez uczucie i tym samym utrwa−
la przemijający nastrój chwili. Autor wrażliwie podchodzi do koloru (...)
a obok koloru równie istotną rolę odgrywa światło, które niemal w sce−
niczny sposób rozświetla powierzchnię obrazu i osiąga efekt przestrzenno−
ści. (...) Przewłocki wychodzi z impresjonistycznego ujęcia chwili i tworzy
napięcie pomiędzy charakterystyczną formą motywu oraz jego zmienio−
nym przez światło i nastrój koloru zmysłowym obliczem.“

Wernisaż 14 maja, godz. 17, wystawa do 31 maja br. 
Galeria Sztuki Współczesnej Krystyny Kowalskiej, ul. Jatki 12−15

PEWNA FINLANDIA
AKTUALNA SZTUKA FIŃSKA

Wystawa prezentuje dwunastu czoło−
wych artystów z Finlandii. Ekspono−
wane prace łączą materiały i formy
naturalne: kości zwierzęce, trawę,
kurz z wytworami cywilizacyjnymi,
takimi jak stal, buty czy respiratory.
Tematyka prac odnosi się do różnych
aspektów życia ludzkiego, od coraz
częściej dyskutowanych zagadnień
ekoetyki, relacji człowieka z naturą,
po specyficznie fińską problematykę,
dotyczącą choćby warunków socjal−
nych w Finlandii czy feminizmu. 

9 maja, godz. 18.00 (do 8.06.)
BWA Awangarda, ul. W. Stwosza 32

DE IMMUNDO
WYSTAWA ZBIOROWA

Udział biorą: Seweryn Swacha,
Piotr Asfeld, Hanna Śliwińska, To−
masz Płonka, Gruba Najgorsza,
Justyna Adamczyk, Rafał Wilk,
Michał Jankowski. Kuratorzy:
Piotr Asfeld i Piotr Stasiowski
(...) Staramy się raczej zastanowić,
z jakiej pozycji wychodzi dziś twór−
ca, w chwili, gdy najbardziej radykal−
ne projekty awangardy i neoawan−
gardy trawestowane są przez kulturę
pop, a tym samym nie posiadają już
dziś zdolności docierania do odbior−
ców poprzez szok nachalnego natu−
ralizmu. Dojrzewając w czasach naj−
większych artystycznych skandali,
„oswajając się” z nimi jako typową
praktyką artystyczną, twórca staje
wobec potrzeby ustosunkowania się
do nowej, świeckiej tradycji subwer−
sji i konieczności opatrywania jej
własnym komentarzem. (...)

Otwarcie 9 maja, godz. 19.00
(do 23.05) wt−sb, 16.00−19.00

Studio BWA, ul. Ruska 46a

KRZYSZTOF WAŁASZEK
PROGRAM TELEWIZYJNY /10 lat później/

OBJEKTY/INSTALACJA
Krzysztof Wałaszek (ur. 1960) – absolwent, a obecnie wykładowca na Wydzia−
le Malarstwa i Rzeźby Katedry Malarstwa ASP we Wroclawiu, znany artysta
posługujący się wieloma mediami m.in. malarstwo, rzeźba, ceramika. Twórca
ujawniający w swoich pracach absurdy życia społecznego, prowokujący każ−
dym swoim wystąpieniem do krytycznej refleksji skierowanej przeciwko ab−
surdom, nadużyciom i fałszywym hasłom sfery rynku, polityki, mediów czy
religii. Najnowszą wystawą w Galerii Entropia „Program telewizyjny /10 lat
póżniej/” powraca do idei zrealizowanej przed laty w tym właśnie miejscu. Na
wystawę składa się 7 tablic z masy szamotowej, w który odciśniety jest aktu−
alny w tym tygodniu program telewizyjny. Funkcjonalnośc zapisu można
sprawdzic na monitorze tv, który również jest elementem wystawy. Projekt
Wałaszka wychodząc od faktów, zdąża ku prawdzie, a więc temu, co w jego
sztuce najważniejsze. Fakty są takie, że sztuka aktualna jest często niezrozu−
miała dla odbiorców, a zarazem nieomal każdy ogląda telewizję. Tablice z pro−
gramem tv są sposobem wzajemnego kontaku miedzy odbiorcą i sztuką po−
przez prostą i łatwo weryfikowalną prawdę zawartą w ramówce programu tv
odtworzonej na szmotowych tablicach. Nareszcie coś się zgadza, jest czytel−
ne i weryfikowalne. Wystarczy spojrzeć na zegarek, porównac tablicę zawie−
rającą program z monitorem. Sęk w tym, że tylko sztuka najaktualniejsza, ta−
ka, która dotyczy tylko aktualnego tygodnia, nie mija się z tą prosta prawdą
i jest w tak fascynujący sposób weryfikowalna.

Otwarcie 13 maja, godz. 18.00, wystawa czynna do 21 maja br.
Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4
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NEON SIDE WROCŁAW
NEONOWY KOSMOS WE WROCłAWIU

Zobaczymy zdjęcia autorstwa Tomasza Kosmalskiego,
stare neony pochodzące z jego skromnej prywatnej ko−
lekcji „cudownie ocalałych” oraz pokaz slajdów z Wro−
cławia tamtych lat. Będziemy mieli niepowtarzalną oka−
zje zobaczyć „neony niespodzianki”, które Wrocławia−
nie zechcą zaprezentować na wystawie w ramach akcji
„Pożycz Neon”– każdy może współtworzyć wystawę,
info: neonowykosmos@@gmail.com Choć miasta są
coraz jaśniejsze neonów jest coraz mniej. Swoje naj−
lepsze lata mają za sobą. Pierwsze neony pojawiły się
na ulicach na początku lat 50. minionego wieku, jednak
prawdziwy rozkwit „fikuśnej” litery świetlnej przypada
na przełom lat 60./70. Pomimo ogólnej szarzyzny tam−
tych lat, neony bez wątpienia dodawały kolorytu temu
miastu, jednocześnie sprawiając przebiegłą iluzję od−
powiednio uporządkowanej przestrzeni dużej metropo−
lii. Dzisiejsze fascynacja neonami, bez wątpienia wyni−
ka z ogólnego zainteresowania i sentymentu do cza−
sów PRL. Jednak obok nostalgii, istotną wydaje się być
potrzeba ocalenia tego, co bezpowrotnie już odeszło
z tego miasta. 

9 maja, godz. 18.00, (do 30 maja)
Złe Wychowanie, Plac kościuszki 12

Naj star sza szko ła nie pu blicz na we Wro cła wiu. Jej hi sto ria się ga 1990 ro ku. 
Dru ga na Dol nym Ślą sku szko ła z pro gra mem Ma tu ry Mię dzy na ro do wej. 
Od 2006 ro ku pro wa dzi tak że pla ców kę dla uczniów z za gra ni cy. 
Kształ ci uczniów od kla sy IV szko ły pod sta wo wej do ma tu ry w czte rech ty pach szkół:

Szko ła Pod sta wo wa EKO LA (kla sy IV -VI)
Gim na zjum EKO LA
Li ceum Ogól no kształ cą ce EKO LA – szko ła z Ma tu rą Mię dzy na ro do wą
In ter na tio nal Scho ol EKO LA

ul. Zielińskiego 56
53-534 Wrocław

tel./fax: +48 71 361 43 70
sekretariat@ekola.edu.pl

www.ekola.edu.pl

MAGDA PODSIADŁY – DROGA 
Droga to minialbum fotografii dokumentalnej Magdy Podsiadły,
dziennikarki, podróżniczki i autorki tekstów o fotografii. Rodzaj
intymnego dziennika fotograficznego z wypraw do Afryki, które
autorka podejmuje systematycznie od 1996 roku. Na wystawę
promującą jego ukazanie się nakładem BWA Wrocław składa się
ponad dwadziesicia czarnobiałych zdjęć, wykonanych na papie−
rze fotograficznym w subtelnej, tradycyjnej technice. Wywodzą−
ca się z długiej tradycji fotografii reportażowej fotorelacja uro−
dzonej w Afryce (Conacry, Gwinea) dziennikarki to jednocześnie
naznaczone fascynacją spojrzenie na inną przestrzeń i świat
wartości, oddalnone na melancholijny dystans obiektywu. 
„Dla Afrykanina droga to życie. By przeżyć, trzeba być w drodze.
W drodze na targ, na pole, do innej wsi, miasta, do innego kra−
ju. By kupić lub sprzedać, by prosić o pomoc rodzinę lub przy−
jaciela, by znaleźć żonę, być na pogrzebie, na mszy, poratować
się u znachora, leczyć się w szpitalu. By się spotkać z drugim
człowiekiem. Afrykanie wciąż podróżują. Na piechotę, na rowe−
rze, na motorowerze, samochodem osobowym, minibusem,
ciężarówką, autobusem, pociągiem. Moja wystawa nie opowia−
da jednak o sposobach podróżowania, ale o byciu w drodze
i przy drodze jako sposobie na życie w Afryce. To moje osobiste
chodzenie z Afrykanami, które trwa od lat.“ (Magda Podsiadły) 

Wernisaż 8 maja, godz. 18.00 (do 8.06) 
BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
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STANISŁAW PRZEWŁOCKI AKWARELE
Urodzony w 1953 r. Uprawia głównie malarstwo. Ulubione tematy to pej−
zaże, wykonywane w technikach olejnych i akwarelowych. Zajmuje się też
miniaturą, osiągając zadziwiające rezultaty. Od 1989 r. ma status artysty
malarza. Wystawia jednak już od 1982 roku, poza Polską także w Niem−
czech, Kanadzie, Litwie, Francji, Austrii, Szwecji, Japonii i Australii. Jego
prace są również w kolekcjach we Włoszech i USA. O malarstwie Stanisła−
wa Przewłockiego – Clemens Joeckle (Speyer): „Ten zmysłowy świat kra−
jobrazu (...) wydaje się być opanowany przez uczucie i tym samym utrwa−
la przemijający nastrój chwili. Autor wrażliwie podchodzi do koloru (...)
a obok koloru równie istotną rolę odgrywa światło, które niemal w sce−
niczny sposób rozświetla powierzchnię obrazu i osiąga efekt przestrzenno−
ści. (...) Przewłocki wychodzi z impresjonistycznego ujęcia chwili i tworzy
napięcie pomiędzy charakterystyczną formą motywu oraz jego zmienio−
nym przez światło i nastrój koloru zmysłowym obliczem.“

Wernisaż 14 maja, godz. 17, wystawa do 31 maja br. 
Galeria Sztuki Współczesnej Krystyny Kowalskiej, ul. Jatki 12−15

PEWNA FINLANDIA
AKTUALNA SZTUKA FIŃSKA

Wystawa prezentuje dwunastu czoło−
wych artystów z Finlandii. Ekspono−
wane prace łączą materiały i formy
naturalne: kości zwierzęce, trawę,
kurz z wytworami cywilizacyjnymi,
takimi jak stal, buty czy respiratory.
Tematyka prac odnosi się do różnych
aspektów życia ludzkiego, od coraz
częściej dyskutowanych zagadnień
ekoetyki, relacji człowieka z naturą,
po specyficznie fińską problematykę,
dotyczącą choćby warunków socjal−
nych w Finlandii czy feminizmu. 

9 maja, godz. 18.00 (do 8.06.)
BWA Awangarda, ul. W. Stwosza 32

DE IMMUNDO
WYSTAWA ZBIOROWA

Udział biorą: Seweryn Swacha,
Piotr Asfeld, Hanna Śliwińska, To−
masz Płonka, Gruba Najgorsza,
Justyna Adamczyk, Rafał Wilk,
Michał Jankowski. Kuratorzy:
Piotr Asfeld i Piotr Stasiowski
(...) Staramy się raczej zastanowić,
z jakiej pozycji wychodzi dziś twór−
ca, w chwili, gdy najbardziej radykal−
ne projekty awangardy i neoawan−
gardy trawestowane są przez kulturę
pop, a tym samym nie posiadają już
dziś zdolności docierania do odbior−
ców poprzez szok nachalnego natu−
ralizmu. Dojrzewając w czasach naj−
większych artystycznych skandali,
„oswajając się” z nimi jako typową
praktyką artystyczną, twórca staje
wobec potrzeby ustosunkowania się
do nowej, świeckiej tradycji subwer−
sji i konieczności opatrywania jej
własnym komentarzem. (...)

Otwarcie 9 maja, godz. 19.00
(do 23.05) wt−sb, 16.00−19.00

Studio BWA, ul. Ruska 46a

KRZYSZTOF WAŁASZEK
PROGRAM TELEWIZYJNY /10 lat później/

OBJEKTY/INSTALACJA
Krzysztof Wałaszek (ur. 1960) – absolwent, a obecnie wykładowca na Wydzia−
le Malarstwa i Rzeźby Katedry Malarstwa ASP we Wroclawiu, znany artysta
posługujący się wieloma mediami m.in. malarstwo, rzeźba, ceramika. Twórca
ujawniający w swoich pracach absurdy życia społecznego, prowokujący każ−
dym swoim wystąpieniem do krytycznej refleksji skierowanej przeciwko ab−
surdom, nadużyciom i fałszywym hasłom sfery rynku, polityki, mediów czy
religii. Najnowszą wystawą w Galerii Entropia „Program telewizyjny /10 lat
póżniej/” powraca do idei zrealizowanej przed laty w tym właśnie miejscu. Na
wystawę składa się 7 tablic z masy szamotowej, w który odciśniety jest aktu−
alny w tym tygodniu program telewizyjny. Funkcjonalnośc zapisu można
sprawdzic na monitorze tv, który również jest elementem wystawy. Projekt
Wałaszka wychodząc od faktów, zdąża ku prawdzie, a więc temu, co w jego
sztuce najważniejsze. Fakty są takie, że sztuka aktualna jest często niezrozu−
miała dla odbiorców, a zarazem nieomal każdy ogląda telewizję. Tablice z pro−
gramem tv są sposobem wzajemnego kontaku miedzy odbiorcą i sztuką po−
przez prostą i łatwo weryfikowalną prawdę zawartą w ramówce programu tv
odtworzonej na szmotowych tablicach. Nareszcie coś się zgadza, jest czytel−
ne i weryfikowalne. Wystarczy spojrzeć na zegarek, porównac tablicę zawie−
rającą program z monitorem. Sęk w tym, że tylko sztuka najaktualniejsza, ta−
ka, która dotyczy tylko aktualnego tygodnia, nie mija się z tą prosta prawdą
i jest w tak fascynujący sposób weryfikowalna.

Otwarcie 13 maja, godz. 18.00, wystawa czynna do 21 maja br.
Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4
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SŁAWOMIR ORTYL SPOTKANIE Z AUTOREM
Debiutował w 2004r. prawie jednocześnie na łamach „Akantu”, „Dekady
Literackiej” i „Tygla”. W 2007r. Oficyna Wydawnicza Atut wydała zbiór je−
go wierszy Ludzie z moich stron. Profesor Stefan Bednarek o tomiku: „Nie−
którzy uważają, że poezja powinna mówić sama i że w jej odczytaniu niepo−
trzebna jest wiedza o autorze ani pomoc komentatora. I chyba mają rację –
czytelnikowi niniejszego tomu nie jest potrzebna informacja, że Sławomir Or−
tyl ukończył studia kulturoznawcze i pracuje w muzeum, jednak dzielę się tą
mało potrzebną, wiedzą, bo nieoczekiwanie zdaję sobie sprawę, że nie jest ona
bez znaczenia. Tę poezję można czytać (jakkolwiek nie jest to jedyna możli−
wość jej odczytywania) poprzez metaforykę muzealną. Muzeum jawi mi się ja−
ko metafora gromadzenia, ewidencjonowania, układania rzeczy w określonym
porządku. Ale nie jest to przecież tylko magazyn, w którym przechowuje się
rzeczy zbędne, anachroniczne, przyprószone kurzem. Muzeum jest jedną z in−
stytucji organizujących naszą pamięć; kto w muzeum pracuje, jest gospoda−

rzem pamięci. Ma moc przywracania do rzeczy−
wistości spraw i ludzi, których już nie ma, mo−
że też zepchnąć w mroki magazynów, co ze−
chce. Autor tych wierszy zajmuje się inwentary−
zowaniem rzeczy, spisuje je skrzętnie, wybiera−
jąc wedle własnych kryteriów to, co chce ocalić.
I zaprasza, byśmy przyszli „dziwić się aż do
otwarcia buzi“, wykłada eksponaty z różnych
epok, pieczołowicie odtwarza koloryt, odsłania
kształty rzeczy odwiecznych i prezentuje je
w świetle, w którym zyskują nowy wyraz.
A wszystko to filtruje przez własną wrażliwość
i naznacza własną pomysłowością językową”. 
7 maja, godz. 18.00, KMiL, pl. T. Kościuszki 9

JARMARK 
RZEMIOSŁ DAWNYCH
3−4 MAJA, ul. Partynicka 2

Głównym punktem tegorocznego
rozpoczęcia sezonu w Grodzie na
Partynicach będzie turniej rycerski
walk pieszych, w którym udział we−
zmą polskie i zagraniczne bractwa
rycerskie. Odwiedzą nas goście
z Czech oraz przyjaciele z różnych
stron Polski, którzy spotkają się nie
tylko na „polu bitwy”, ale wspólnie
wezmą udział w wielkim Jarmarku
Rzemiosł Dawnych. W ciągu dwóch
dni zamierzamy zaprezentować na
Grodzie wyroby będące doskonały−
mi replikami oryginalnych zabyt−
ków z zakresu jubilerstwa, garncar−
stwa, witrażownictwa oraz kowal−
stwa. Jarmark Rzemiosł Dawnych
to także świetna okazja, by zaobser−
wować samych rzemieślników przy
pracy, poznać ich techniki i tajniki
wykonywania przeróżnych przed−
miotów tradycyjnymi metodami: od
ceramiki aż po szklane witraże. 
Serdecznie zapraszamy codziennie
od godziny 12.00 wstęp wolny.

EDUKACJA W MUZEUM
11.05.2008, g. 12.00,gmach Mu−
zeum Narodowego we Wrocławiu.
W cyklu Z rodziną do muzeum.
Przedwakacyjna zabawa plastyczna
p.t. „Nesesery i kufry czyli o bagażu
z dawnych lat”. Wstęp wolny. 
24.05.2008, g. 14.00, ul. K. Wiel−
kiego 29. W cyklu Szlakiem wro−
cławskich kościołów dr Piotr
Oszczanowski z Instytutu Historii
Sztuki UWr. oprowadzi po kościele
Opatrzności Bożej – dawnej świąty−
ni dworu pruskiego. Opowie o
jej historii (pierwotnie kalwińskiej)
i związkach z mieszczącą się nie−
opodal rezydencją monarszą. 
31.05.2008. g. 12.00, gmach Mu−
zeum Narodowego we Wrocławiu.
Cykl „Dziedzictwo kulturowe Europy.
Sztuki plastyczne, muzyka, literatu−
ra”.  O polskich oficynach wydawni−
czych na obczyźnie mówić będzie
mgr W. Kaczorowski. Wstęp wolny.

O PUCHAR ŚWIATOWIDA
27. FESTIWAL MODELARSKI

24−25 MAJA 2008
Organizowany przez Ośrodek Dzia−
łań Twórczych „Światowid” we
Wrocławiu będzie gościł pasjona−
tów modelarstwa z Polski, Ukrainy
i Czech. W pierwszym dniu festiwa−
lu rozegrane zostaną cztery nieza−
leżne konkursy, w których sędzio−
wie oceniać będą modele samolo−
tów wojskowych i cywilnych, pojaz−
dów wojskowych, statków, samo−
chodów, jak również figurek żołnie−
rzy i innych postaci. W drugim dniu
Festiwalu będzie można zobaczyć
wszystkie konkursowe prace czyli
ok. 300 modeli. Odbędą się także
targi oraz giełda modelarska.
Zgłoszenia chętnych do 14 maja
br. na adres ODT „Światowid” ul.
Sempołowskiej 54 a 51−661 Wro−
cław, fax 71 3481699.
Regulamin: www.swiatowid.net.pl

XV LAT 
OFICYNY WYDAWNICZEJ

Ekspozycja jubileuszowa zaprezen−
tuje profil wydawniczy, prezentując
okładki własnych publikacji usyste−
matyzowane wg gatunków, tema−
tów i serii wydawniczych. Oprócz
książek przedstawiony zostanie tak−
że wydawany przez ATUT miesięcz−
nik dla miłośników gór – „Sudety”.
Podczas wernisażu  będzie można
obejrzeć występ Anny Golonki (Te−
atr Lalki i Aktora W Wałbrzychu),
którego kanwą będzie jedna z no−
wości ATUTU – książka Jolanty
Wiechy „Przebierz się za Niemkę”. 

Wernisaż 9 maja, godz. 17.30
(do 21.05.) Pod Plafonem, Rynek 58
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MIEJSKIE NIEBO
Wystawa prezentuje prace wycho−
wanków Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wałbrzychu.
Wśród wystawianych prac znajdują
się formy przestrzenne, kartki,
ozdoby okolicznościowe, prace
wykonane w technice akwareli, pa−
steli i mozaiki. Opiekunami arty−
stycznymi byli: Dorota Smoczyń−
ska, Barbara Pussak, Teresa Jan−
czak, Jerzy Boś i Andrzej Stefański.
W programie wernisażu: montaż
słowno−muzyczny „Wszystko jest
poezją” – wiersze Stachuryoraz pio−
senki hip−hopowe z akompania−
mentem gry na bębnach.

Otwarcie 6 maja, godz. 12.30
Wystawa czynna 28.04−17.05 br.

KRAJOBRAZY
ZIEMI OJCZYSTEJ 

Wystawa widokówek, map i planów
oraz przewodników turystycznych 
ze zbiorów Bronisława Zatheya – pre−
zesa Oddziału Wrocławskiego PTTK i
Stanisława Chmury – filokartysty,
członka RSTK Galerii Słowa i Obrazu.

Wernisaż 27 maja, godz. 12.30
wystawa czynna do 21 czerwca br. 

MAGDALENA GEREMESZ

WITRAŻ
Autorka wystawy talent odziedziczyła
po ojcu – Marku Sarnowskim, z któ−
rym jeszcze jako licealistka pracowa−
ła w jego atelier witraży. W latach
1991−96 współpracowała z firmą Ge−
mUR Urbaniak, dla której tworzyła
srebrną biżuterię i oprawę szkieł (oku−
wanie), a w latach 1999−03 pracowa−
ła w INKO ART – pracowni witraży,
gdzie poznała techniki renowacji wi−
traży zabytkowych, Również tworzyła
witraże architektoniczne. Na wysta−
wie pokaż prace ostatnich dwóch lat
wykonane techniką Tiffany. 

wernisaż 27 maja, godz. 18.00
(do 20.06), Galeria CK AGORA
pl. Piłsudskiego 2, Karłowice

ARTYSTYCZNY PRZEWODNIK PO WROCŁAWSKICH PODWÓRKACH
Zgromadzone w wyniku konkursu prace są dokumentacją stanu faktycznego wrocławskich podwórek (foto) oraz
dokumentacją marzeń o bezpiecznym i atrakcyjnym placu zabaw, gdzie trawa jest różowa a huśtawka fioletowa. 

Wernisaż 8 maja, godz. 12.00, (do 30 maja), Galeria MDK „Śródmieście” Wrocław, ul. Dubois 5

WIECZÓR 
POETYCKO−MUZYCZNY

Z okazji wydania nowej książki Pani
Marii Ewy Syski pt. „Bajka o pięknej
czarownicy i zaklętej księżniczce”.
Prowadzenie Franciszek Kula. Wy−
stąpią: Wiesława Wawrzyniak, Mi−
rosław Owczarek – soliści Teatru
Muzycznego „Capitol”, Andrzej Gą−
sieniec (fortepian), Zespół „1 z 12”, 
Ewa Dutkiewicz i Tadeusz Późniak,
Natalia Rubiś, Agata Luboińska, Pa−
weł Kołodziej, prof. Elżbieta Stypuł−
kowska (fortepian). Wstęp wolny. 
15 maja, godz. 18.00, Klub Muzyki

i Literatury, pl. Kościuszki 9

WYCIECZKI
Klubu TMW, Klubu Przewodników

OSKAR Oddz. PTTK PAN

· 4.05. g. 1000 Spacer po Wro−
cławiu; spotkanie przy pomniku
A. Fredry · 8.05. g. 1530 Spotka−
nie klubowe w kamieniczce
„Małgosia” (Odrzańska 39) ·
11.05. g. 800 Ślęża*; spotkanie
na Dw. Centr. PKS st. VII · 17.05.
g. 700 Wojsławice – Henryków* ·
26−30.05. g. 700 Bieszczady*
*wycieczka przewodnik czeka. 

Zgłoszenia na wycieczki w biurze
Oddziału PTTK przy Inst. PAN
(Łokietka 2/1; I p.) w godz. 1000 –
1600; telefonicznie: 071 322−48−
37, 0661 701−176

DBP RYNEK 58
PRZYGODY WROCŁAWSKICH

KRASNOLUDKÓW
Wystawa przedstawi plon konkursu
plastycznego dla dzieci z wrocław−
skich szkół podstawowych, który
urządziła szkoła nr 107. Uroczy−
stość otwarcia ubarwią dziecięce
występy artystyczne. 

16 maja, godz. 16.30
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
NEW ERA OF DISCOVERY

(NOWA ERA ODKRYĆ) 
Wystawa w języku angielskim, uka−
zująca historię odkryć w kosmosie. 

od 19 maja American Corner
WYKŁAD O DYPLOMACJI

„Nowoczesny model amerykańskiej
dyplomacji” – oto temat wykładu,
który poprowadzą: Konsul ds. Pra−
sy i Kultury Susan Parker Burns
oraz Konsul ds. Wizowych Michelle
Rieblieng z Konsulatu Generalnego
USA w Krakowie. 

15 maja, godz. 11.00,
American Corner

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella 25−27
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Wydawnictwo „Skrzat” zaprasza na
imprezę promocyjną nowej książki
pt. „Skarb z leśnego grobowca“
autorstwa, popularnej wśród dzieci
pisarki, Krystyny Śmigielskiej. 
21 maja godz. 10.00, DBP Rynek 58
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SŁAWOMIR ORTYL SPOTKANIE Z AUTOREM
Debiutował w 2004r. prawie jednocześnie na łamach „Akantu”, „Dekady
Literackiej” i „Tygla”. W 2007r. Oficyna Wydawnicza Atut wydała zbiór je−
go wierszy Ludzie z moich stron. Profesor Stefan Bednarek o tomiku: „Nie−
którzy uważają, że poezja powinna mówić sama i że w jej odczytaniu niepo−
trzebna jest wiedza o autorze ani pomoc komentatora. I chyba mają rację –
czytelnikowi niniejszego tomu nie jest potrzebna informacja, że Sławomir Or−
tyl ukończył studia kulturoznawcze i pracuje w muzeum, jednak dzielę się tą
mało potrzebną, wiedzą, bo nieoczekiwanie zdaję sobie sprawę, że nie jest ona
bez znaczenia. Tę poezję można czytać (jakkolwiek nie jest to jedyna możli−
wość jej odczytywania) poprzez metaforykę muzealną. Muzeum jawi mi się ja−
ko metafora gromadzenia, ewidencjonowania, układania rzeczy w określonym
porządku. Ale nie jest to przecież tylko magazyn, w którym przechowuje się
rzeczy zbędne, anachroniczne, przyprószone kurzem. Muzeum jest jedną z in−
stytucji organizujących naszą pamięć; kto w muzeum pracuje, jest gospoda−

rzem pamięci. Ma moc przywracania do rzeczy−
wistości spraw i ludzi, których już nie ma, mo−
że też zepchnąć w mroki magazynów, co ze−
chce. Autor tych wierszy zajmuje się inwentary−
zowaniem rzeczy, spisuje je skrzętnie, wybiera−
jąc wedle własnych kryteriów to, co chce ocalić.
I zaprasza, byśmy przyszli „dziwić się aż do
otwarcia buzi“, wykłada eksponaty z różnych
epok, pieczołowicie odtwarza koloryt, odsłania
kształty rzeczy odwiecznych i prezentuje je
w świetle, w którym zyskują nowy wyraz.
A wszystko to filtruje przez własną wrażliwość
i naznacza własną pomysłowością językową”. 
7 maja, godz. 18.00, KMiL, pl. T. Kościuszki 9

JARMARK 
RZEMIOSŁ DAWNYCH
3−4 MAJA, ul. Partynicka 2

Głównym punktem tegorocznego
rozpoczęcia sezonu w Grodzie na
Partynicach będzie turniej rycerski
walk pieszych, w którym udział we−
zmą polskie i zagraniczne bractwa
rycerskie. Odwiedzą nas goście
z Czech oraz przyjaciele z różnych
stron Polski, którzy spotkają się nie
tylko na „polu bitwy”, ale wspólnie
wezmą udział w wielkim Jarmarku
Rzemiosł Dawnych. W ciągu dwóch
dni zamierzamy zaprezentować na
Grodzie wyroby będące doskonały−
mi replikami oryginalnych zabyt−
ków z zakresu jubilerstwa, garncar−
stwa, witrażownictwa oraz kowal−
stwa. Jarmark Rzemiosł Dawnych
to także świetna okazja, by zaobser−
wować samych rzemieślników przy
pracy, poznać ich techniki i tajniki
wykonywania przeróżnych przed−
miotów tradycyjnymi metodami: od
ceramiki aż po szklane witraże. 
Serdecznie zapraszamy codziennie
od godziny 12.00 wstęp wolny.

EDUKACJA W MUZEUM
11.05.2008, g. 12.00,gmach Mu−
zeum Narodowego we Wrocławiu.
W cyklu Z rodziną do muzeum.
Przedwakacyjna zabawa plastyczna
p.t. „Nesesery i kufry czyli o bagażu
z dawnych lat”. Wstęp wolny. 
24.05.2008, g. 14.00, ul. K. Wiel−
kiego 29. W cyklu Szlakiem wro−
cławskich kościołów dr Piotr
Oszczanowski z Instytutu Historii
Sztuki UWr. oprowadzi po kościele
Opatrzności Bożej – dawnej świąty−
ni dworu pruskiego. Opowie o
jej historii (pierwotnie kalwińskiej)
i związkach z mieszczącą się nie−
opodal rezydencją monarszą. 
31.05.2008. g. 12.00, gmach Mu−
zeum Narodowego we Wrocławiu.
Cykl „Dziedzictwo kulturowe Europy.
Sztuki plastyczne, muzyka, literatu−
ra”.  O polskich oficynach wydawni−
czych na obczyźnie mówić będzie
mgr W. Kaczorowski. Wstęp wolny.

O PUCHAR ŚWIATOWIDA
27. FESTIWAL MODELARSKI

24−25 MAJA 2008
Organizowany przez Ośrodek Dzia−
łań Twórczych „Światowid” we
Wrocławiu będzie gościł pasjona−
tów modelarstwa z Polski, Ukrainy
i Czech. W pierwszym dniu festiwa−
lu rozegrane zostaną cztery nieza−
leżne konkursy, w których sędzio−
wie oceniać będą modele samolo−
tów wojskowych i cywilnych, pojaz−
dów wojskowych, statków, samo−
chodów, jak również figurek żołnie−
rzy i innych postaci. W drugim dniu
Festiwalu będzie można zobaczyć
wszystkie konkursowe prace czyli
ok. 300 modeli. Odbędą się także
targi oraz giełda modelarska.
Zgłoszenia chętnych do 14 maja
br. na adres ODT „Światowid” ul.
Sempołowskiej 54 a 51−661 Wro−
cław, fax 71 3481699.
Regulamin: www.swiatowid.net.pl

XV LAT 
OFICYNY WYDAWNICZEJ

Ekspozycja jubileuszowa zaprezen−
tuje profil wydawniczy, prezentując
okładki własnych publikacji usyste−
matyzowane wg gatunków, tema−
tów i serii wydawniczych. Oprócz
książek przedstawiony zostanie tak−
że wydawany przez ATUT miesięcz−
nik dla miłośników gór – „Sudety”.
Podczas wernisażu  będzie można
obejrzeć występ Anny Golonki (Te−
atr Lalki i Aktora W Wałbrzychu),
którego kanwą będzie jedna z no−
wości ATUTU – książka Jolanty
Wiechy „Przebierz się za Niemkę”. 

Wernisaż 9 maja, godz. 17.30
(do 21.05.) Pod Plafonem, Rynek 58
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MIEJSKIE NIEBO
Wystawa prezentuje prace wycho−
wanków Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Wałbrzychu.
Wśród wystawianych prac znajdują
się formy przestrzenne, kartki,
ozdoby okolicznościowe, prace
wykonane w technice akwareli, pa−
steli i mozaiki. Opiekunami arty−
stycznymi byli: Dorota Smoczyń−
ska, Barbara Pussak, Teresa Jan−
czak, Jerzy Boś i Andrzej Stefański.
W programie wernisażu: montaż
słowno−muzyczny „Wszystko jest
poezją” – wiersze Stachuryoraz pio−
senki hip−hopowe z akompania−
mentem gry na bębnach.

Otwarcie 6 maja, godz. 12.30
Wystawa czynna 28.04−17.05 br.

KRAJOBRAZY
ZIEMI OJCZYSTEJ 

Wystawa widokówek, map i planów
oraz przewodników turystycznych 
ze zbiorów Bronisława Zatheya – pre−
zesa Oddziału Wrocławskiego PTTK i
Stanisława Chmury – filokartysty,
członka RSTK Galerii Słowa i Obrazu.

Wernisaż 27 maja, godz. 12.30
wystawa czynna do 21 czerwca br. 

MAGDALENA GEREMESZ

WITRAŻ
Autorka wystawy talent odziedziczyła
po ojcu – Marku Sarnowskim, z któ−
rym jeszcze jako licealistka pracowa−
ła w jego atelier witraży. W latach
1991−96 współpracowała z firmą Ge−
mUR Urbaniak, dla której tworzyła
srebrną biżuterię i oprawę szkieł (oku−
wanie), a w latach 1999−03 pracowa−
ła w INKO ART – pracowni witraży,
gdzie poznała techniki renowacji wi−
traży zabytkowych, Również tworzyła
witraże architektoniczne. Na wysta−
wie pokaż prace ostatnich dwóch lat
wykonane techniką Tiffany. 

wernisaż 27 maja, godz. 18.00
(do 20.06), Galeria CK AGORA
pl. Piłsudskiego 2, Karłowice

ARTYSTYCZNY PRZEWODNIK PO WROCŁAWSKICH PODWÓRKACH
Zgromadzone w wyniku konkursu prace są dokumentacją stanu faktycznego wrocławskich podwórek (foto) oraz
dokumentacją marzeń o bezpiecznym i atrakcyjnym placu zabaw, gdzie trawa jest różowa a huśtawka fioletowa. 

Wernisaż 8 maja, godz. 12.00, (do 30 maja), Galeria MDK „Śródmieście” Wrocław, ul. Dubois 5

WIECZÓR 
POETYCKO−MUZYCZNY

Z okazji wydania nowej książki Pani
Marii Ewy Syski pt. „Bajka o pięknej
czarownicy i zaklętej księżniczce”.
Prowadzenie Franciszek Kula. Wy−
stąpią: Wiesława Wawrzyniak, Mi−
rosław Owczarek – soliści Teatru
Muzycznego „Capitol”, Andrzej Gą−
sieniec (fortepian), Zespół „1 z 12”, 
Ewa Dutkiewicz i Tadeusz Późniak,
Natalia Rubiś, Agata Luboińska, Pa−
weł Kołodziej, prof. Elżbieta Stypuł−
kowska (fortepian). Wstęp wolny. 
15 maja, godz. 18.00, Klub Muzyki

i Literatury, pl. Kościuszki 9

WYCIECZKI
Klubu TMW, Klubu Przewodników

OSKAR Oddz. PTTK PAN

· 4.05. g. 1000 Spacer po Wro−
cławiu; spotkanie przy pomniku
A. Fredry · 8.05. g. 1530 Spotka−
nie klubowe w kamieniczce
„Małgosia” (Odrzańska 39) ·
11.05. g. 800 Ślęża*; spotkanie
na Dw. Centr. PKS st. VII · 17.05.
g. 700 Wojsławice – Henryków* ·
26−30.05. g. 700 Bieszczady*
*wycieczka przewodnik czeka. 

Zgłoszenia na wycieczki w biurze
Oddziału PTTK przy Inst. PAN
(Łokietka 2/1; I p.) w godz. 1000 –
1600; telefonicznie: 071 322−48−
37, 0661 701−176

DBP RYNEK 58
PRZYGODY WROCŁAWSKICH

KRASNOLUDKÓW
Wystawa przedstawi plon konkursu
plastycznego dla dzieci z wrocław−
skich szkół podstawowych, który
urządziła szkoła nr 107. Uroczy−
stość otwarcia ubarwią dziecięce
występy artystyczne. 

16 maja, godz. 16.30
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
NEW ERA OF DISCOVERY

(NOWA ERA ODKRYĆ) 
Wystawa w języku angielskim, uka−
zująca historię odkryć w kosmosie. 

od 19 maja American Corner
WYKŁAD O DYPLOMACJI

„Nowoczesny model amerykańskiej
dyplomacji” – oto temat wykładu,
który poprowadzą: Konsul ds. Pra−
sy i Kultury Susan Parker Burns
oraz Konsul ds. Wizowych Michelle
Rieblieng z Konsulatu Generalnego
USA w Krakowie. 

15 maja, godz. 11.00,
American Corner

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella 25−27
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SPOTKANIE AUTORSKIE
Wydawnictwo „Skrzat” zaprasza na
imprezę promocyjną nowej książki
pt. „Skarb z leśnego grobowca“
autorstwa, popularnej wśród dzieci
pisarki, Krystyny Śmigielskiej. 
21 maja godz. 10.00, DBP Rynek 58
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DoLnoŚLĄsKa�BiBLiotEKa�puBLiCzna:�rynEK�58
GiEŁ�Da�KsiĄŻ�Ki�Bi�BLio�tECz�nEJ

Do�rocz�na im�pre�za,�pod�czas�któ�rej�jed�ni�po�zby�wa�ją�się�nie�po�trzeb�nych�im
już�ksią�żek,�a in�ni�ku�pu�ją�je�po ni�skiej�ce�nie�(3 zł�za sztu�kę).�W tym�ro�ku
bi�blio�te�ka�rze� za�ofe�ru�ją� wro�cła�wia�nom� do ku�pie�nia� ok. 10.000� ksią�żek.
Ofer�ta� jest� bar�dzo� róż�no�rod�na,� obej�mu�je� za�rów�no� li�te�ra�tu�rę� po�pu�lar�ną
(kry�mi�na�ły,�ro�man�se,�sen�sa�cja),�jak�i po�pu�lar�no�nau�ko�wą.�Du�ży�i cie�ka�wy
księ�go�zbiór�cze�ka�tak�że�na ama�to�rów�li�te�ra�tu�ry�wy�da�nej�w ję�zy�kach�ob�-
cych�(an�giel�skim,�nie�miec�kim,�fran�cu�skim,�ro�syj�skim�i in.)�

26-30 ma ja, godz. 10.00-18.00, Ga le ria pod Pla fo nem 
WspÓŁCzEsny�KoMiKs�FranCusKi

Wy�sta�wa�uka�zu�ją�ca�no�we�ten�den�cje�w roz�wo�ju�ga�tun�ku�i róż�no�rod�ność�te�-
ma�tycz�ną�dzieł�fran�cu�skich�ry�sow�ni�ków�i sce�na�rzy�stów.�Wstęp�wol�ny.�

do 18 maja, Biblioteka Romańska  
BatMan�CoVEr�to�CoVEr BATMAN�–�OKŁADKA�PO�OKŁADCE

Wy�sta�wa�urzą�dzo�na�w ra�mach�po�pu�lar�ne�go�we�Wro�cła�wiu�Fe�sti�wa�lu�Nar�-
ra�cji�Ob�raz�ko�wej�„Alia�scon 2008”,�w szcze�gól�ny�spo�sób�przy�bli�ża�hi�sto�-
rię�jed�ne�go�z naj�po�pu�lar�niej�szych�ko�mik�sów.�Wstęp�wol�ny.

do 18 maja, American Corner

Kon�Kurs�pro�za�tor�sKi
Zie�mia�utra�co�na,�Zie�mia�od�Zy�ska�na
Te�ma�ty�ka�kon�kur�su�do�ty�czy�prze�szło�ści,
współ�cze�sno�ści,� przy�szło�ści�Wro�cła�wia
lub�Dol�ne�go�Ślą�ska.�Pra�ce�– opo�wia�da�-
nia� o obj.� do 30� stron� znor�ma�li�zo�wa�-
nych� – pro�si�my� prze�sy�łać� (wy�druk� +
pły�ta�CD)�do sie�dzi�by:�sPP�ry�nek�-ra�-
tusz 26, 50-101� Wro�cław w ter�mi�nie
do 31�lip�ca 2008.�Prze�wi�dzia�no�na�stę�-
pu�ją�ce� na�gro�dy: I – 1200 zł, II –
1000 zł, III – 800 zł.�Ogło�sze�nie�wy�ni�-
ków�pla�no�wa�ne�jest�na po�ło�wę�li�sto�pa�-
da.� Na�gro�dzo�ne� pra�ce� na�de�sła�ne
na kon�kurs�zo�sta�ną�wy�da�ne�w spe�cjal�-
nym� al�ma�na�chu.�re�gu�la�min� kon�kur�su
do�stęp�ny� jest:� www.pi�sa�rze.wroc�-
law.pl.� Za�pra�sza� Sto�wa�rzy�sze�nie� Pi�sa�-
rzy�Pol�skich�Oddz.�we�Wrocławiu.
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no�WE�KsiĄŻ�Ki�–�po�LE�Ca�My!

or�ne�la�Vorp�si
KraJ,�GDziE�ni�GDy�
siĘ�niE�uMiE�ra

Dra�ma�tycz�na� i zarazem� iro�-
nicz�na�opo�wieść�o al�bań�skiej
co�dzien�no�ści,� na któ�rą� skła�-
da�ją�się�dwa�ter�ro�ry:�ten�ko�-
mu�ni�stycz�ny� i dru�gi,� nie
mniej�uciąż�li�wy,�ter�ror�kul�tu�-
ry.� Są� one� przy�czy�ną� tra�ge�-
dii,�dra�ma�tów�i�pcha�ją�nie�po�-
kor�nych�na�wet�ku�śmier�ci.

Czar�nE

Ma�rian�na Ja�siń�ska
sŁo�nECz�ni�Ki

Po�ezja� tęt�nią�ca� nie�kła�ma�-
nym�uczu�ciem�do oj�czy�zny,
uko�cha�ne�go�mia�sta�i do lu�-
dzi.�Poetka�pi�sze�o wszyst�-
kim� co� ją� bo�li,� do�ty�ka,� in�-
spi�ru�je.� Si�ła� od�dzia�ły�wa�nia
jej� wier�szy� i ob�ra�zów� tkwi
w tym,� że� są� one� da�rem
ser�ca� wraż�li�we�go� i do�bro�-
dusz�ne�go�czło�wie�ka.

KWiat�prEss

Grze�gorz�W.�Ko�łod�ko
WĘDruJĄCy�ŚWiat

In�ter�dy�scy�pli�nar�na,� wie�lo�-
wąt�ko�wa�opo�wieść�o eko�-
no�mii� i po�li�ty�ce,� ale� tak�że
o spo�łe�czeń�stwie� i kul�tu�-
rze�oraz�o śro�do�wi�sku�na�-
tu�ral�nym� i tech�no�lo�gii,
o dzie�jach� świa�ta� z per�-
spek�ty�wy�nie�tyl�ko�in�te�lek�-
tu�ali�sty� oraz� pro�fe�so�ra
eko�no�mii� i do�świad�czo�ne�-
go� po�li�ty�ka,� ale� rów�nież
po�dróż�ni�ka� i wni�kli�we�go
ob�ser�wa�to�ra� pro�ce�sów
roz�wo�jo�wych.

pró�szyń�ski�i s−ka

Jo�an�na Wisz�nie�wicz
Ży�CiE�przE�CiĘ�tE

opo�WiE�ŚCi�
po�Ko�LE�nia�Mar�Ca

do�ku�ment,� któ�ry� po�ka�zu�je
lo�sy� pierw�szej� po�wo�jen�nej
ge�ne�ra�cji� pol�skich� Ży�dów,
skom�pli�ko�wa�ne� i nie�jed�no�-
znacz�ne� kul�tu�ro�wo� dro�gi
roz�wo�ju� ich� toż�sa�mo�ści
oraz�hi�sto�rycz�ne�uwi�kła�nia

Czar�nE

su�tong
za�WiE�ŚCiE�CzEr�Wo�nE

La�tar�niE
Su� Tong� wni�ka� sło�wem,� jak
szty�le�tem,� w naj�trud�niej�sze
te�ma�ty,�po�ka�zu�jąc�świat�pro�-
sty�tu�cji,� ubó�stwa,� nar�ko�-
tyków.�Przed�sta�wio�ne��hi�sto�-
rie�od�czy�tu�je�my,�mi�mo�róż�nic
kul�tu�ro�wych,� jak� coś� bli�skie�-
go�i zro�zu�mia�łe�go,�bo�mi�łość,
ro�dzi�na,�kon�ku�bi�nat,�zdra�da�–
wszę�dzie�są�iden�tycz�ne,�a au�-
tor�prze�ma�wia�do nas�za po�-
mo�cą� uczuć,� od�ma�lo�wanych
tak�pre�cy�zyj�nie,� jak�uda�je�się
je�dy�nie�naj�wy�bit�niej�szym.

MG

alek�san�dra�Ści�ga�ła
zo�BaCz�Ma�rian�na,

Co�na�ro�Bi�ŁaŚ
„Ma�rian�na”� jest� o pol�skiej
pro�win�cji,� o tym� po�szu�ki�wa�-
nym�koń�cu�świa�ta,�gdzie�pły�-
nie�ży�cie,�a czas�nie.�O nie�na�-
wi�ści� do Te�go� Wszyst�kie�go.
O świe�cie� ta�kim,� ja�ki� jest
za oknem.�Bez�ro�bo�cie,�za�wist�-
ne�są�siad�ki�pod drzwia�mi,�ty�le
zmar�twień�– nie�moż�na spać...

pró�szyń�ski�i s−ka

spo�tKa�niE�z Ja�nEM�so�WĄ�
au�to�rem�książ�ki�„Ciesz�się,�póź�ny�wnu�ku!�Ko�lo�nia�lizm,
glo�ba�li�za�cja�i de�mo�kra�cja�ra�dy�kal�na”.�Spo�tka�nie�po�pro�-
wa�dzą�Piotr�Żuk�i�Piotr�An�to�nie�wicz.
„Ciesz� się,�póź�ny�wnu�ku!”�opi�su�je� roz�wój�de�mo�kra�cji
w świe�cie�za�chod�nim�i pró�by�de�mo�kra�ty�za�cji�po�za�je�go
ob�sza�rem:� w Ja�po�nii,� In�diach,� Tur�cji� i Kon�gu.� So�wa
kon�tra�stu�je� de�mo�kra�cję� par�la�men�tar�ną� z kla�sycz�nym
mo�de�lem� grec�kiej� de�mo�kra�cji� uczest�ni�czą�cej� i z naj�-
now�szy�mi�po�stu�la�ta�mi�de�mo�kra�cji�ra�dy�kal�nej.�Za�sta�na�-
wia�się�nad moż�li�wo�ścią�de�mo�kra�ty�za�cji�re�żi�mów�au�to�-
ry�tar�nych� oraz� nad dal�szym� roz�wo�jem� de�mo�kra�cji
w kra�jach� zwa�nych� już� de�mo�kra�tycz�ny�mi.� Roz�wa�ża
wpływ� ko�lo�nia�li�zmu� i glo�ba�li�za�cji� na spo�łecz�no�-po�li�-
tycz�ną� kon�dy�cję� spo�łe�czeństw�pe�ry�fe�ryj�nych.�Ob�szer�-
nie�oma�wia�też�prze�mia�ny�spo�łecz�no�-po�li�tycz�ne�w Pol�-
sce�po 1980�ro�ku.�
Jan� So�wa� (ur. 1976)� – dok�tor� so�cjo�lo�gii,� psy�cho�log,
stu�dio�wał�też�fi�lo�zo�fię�i fi�lo�lo�gię�pol�ską�na Uni�wer�sy�te�-
cie�Ja�giel�loń�skim�oraz�na Uni�wer�sy�te�cie�Pa�ris 8�w Sa�-
int�-De�nis.�Współ�twór�ca�wy�daw�nic�twa�Kor�po�ra�cja�Ha!
art.�Pra�co�wał�ja�ko�dzien�ni�karz�w Pol�skim�Ra�diu�i ku�ra�-
tor�w ga�le�rii�Bun�kier�Sztu�ki�w Kra�ko�wie.�Jest�au�to�rem
i re�dak�to�rem�kil�ku�ksią�żek�z za�kre�su�psy�cho�lo�gii,�so�cjo�-
lo�gii�i kry�ty�ki�spo�łecz�nej.

8 ma ja, godz. 18.30
Księgarnia i klub Złe Wychowanie, Plac Kościuszki 12
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WiE�CzÓr�z KLa�sy�KĄ�FiL�Mo�WĄ
(clas�sic�mo�vie�eve�ning)�

Pro�jek�cje� fil�mów� ame�ry�kań�skich� z bo�ga�tej� ko�lek�cji
Ame�ri�can� Cor�ner� i roz�mo�wy� o nich�w ję�zy�ku� an�giel�-
skim.�(Dar�mo�wa�kon�wer�sa�cja!)

W każ dy wto rek, godz. 16.30, Wstęp wol ny
Ame ri can Cor ner, DBP Rynek 58
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rE�pLi�Ka 5.�FE�sti�Wa�Lu�ŚWia�to�-
WE�Go�FiL�Mu�Do�Ku�MEn�taL�nE�Go

pLa�nE�tE�DoC�rE�ViEW.�
Pla�ne�te�Doc�Re�view�z ro�ku�na rok�gro�ma�dzi�co�raz�wię�-
cej� en�tu�zja�stów� ki�na� do�ku�men�tal�ne�go.� Pre�stiż� te�go
wy�da�rze�nia�oraz�ogrom�ne�za�in�te�re�so�wa�nie�wi�dzów�od�-
zwier�cie�dla�bo�ga�ty�re�per�tu�ar,�w któ�rym�co�ro�ku�po�ja�-
wia�ją�się�wy�bit�ne�dzie�ła�fil�mo�we,�na�gra�dza�ne�na mię�-
dzy�na�ro�do�wych� fe�sti�wa�lach.� To� fil�my,�wo�bec� któ�rych
nie�moż�na�przejść�obo�jęt�nie,�ob�ra�zy�skła�nia�ją�ce�do re�-
flek�sji,� nie�jed�no�krot�nie� bul�wer�su�ją�ce,� bę�dą�ce� jed�nak
od�zwier�cie�dle�niem� praw�dzi�wych� hi�sto�rii� róż�nych� za�-
kąt�ków� współ�cze�sne�go� świa�ta.� Pro�gram� te�go�rocz�nej
edy�cji�Fe�sti�wa�lu�za�po�wia�da�się�in�te�re�su�ją�co.�Do Wro�-
cła�wia�tra�fi�oko�ło�trzy�dzie�stu�ty�tu�łów.�Spo�śród�fil�mów
z Chin,�Ro�sji,�Ka�na�dy,�USA,� Izra�ela,�Wiel�kiej�Bry�ta�nii,
Da�nii,�Au�stra�lii,�za�pre�zen�to�wa�na�zo�sta�nie�rów�nież�spe�-
cjal�na�sek�cja�fil�mo�wa:�Re�wol�ta 1968�w nie�miec�kim�do�-
ku�men�cie,�skła�da�ją�ca�się�z sze�ściu�fil�mów,�ob�ra�zu�ją�ca
za�pis� istot�nych�wy�da�rzeń�spo�łecz�nych� i po�li�tycz�nych,
któ�re�wstrzą�snę�ły�Eu�ro�pą 40�lat�te�mu.�Po�nad�to�w pro�-
gra�mie�pla�no�wa�ne�są,�we�współ�pra�cy�z or�ga�ni�za�cja�mi
UNDP�(Uni�ted�Na�tions�De�ve�lop�ment�Pro�gram�me)�oraz
The�Glo�bal�Com�pact,�dwie�de�ba�ty,�do któ�rych�za�pro�-
sze�ni�zo�sta�ną�go�ście�spe�cjal�ni.�������www.do cre view.pl

29 ma ja – 1 czerw ca
ki no War sza wa, ul. Józefa Pił sud skie go 65

Dni�KuL�tu�ry�Mu�zuŁ�MaŃ�sKiEJ
Fil�my�do�ku�men�tal�ne

dni�kul�tu�ry�mu�zuł�mań�skiej�we�Wro�cła�wiu
reż.�Gra�ży�na�Pie�czu�ro,�Pau�la�Ja�ku�bow�ska, 10�min
Po�znaj�is�lam�reż.�Gra�ży�na�Pie�czu�ro,�30�min.
Zro�zu�mieć�is�lam�reż.�Sta�ni�sław�Wol�ny,�40�min
dziew�czy�ny�Jed�ne�go�Bo�ga�reż.�Gra�ży�na�Pie�czu�ro,
Pau�la�Ja�ku�bow�ska,�50�min.
hajj�– the�Gre�atest�trip�on�earth
prod.�Chan�nel 4,�dwie�czę�ści

27 ma ja, ki no War sza wa, ul. Jó ze fa Pił sud skie go 65

W siE�Ci�oB�ra�zÓW,�Czy�Li�tŁu�stE
La�ta�Mia�sta�KarL�shaMn

ath�le�tic�ci�ne�ma 04
Spo�tka�nie�z Mał�go�rza�tą�Ja�błoń�ską�(ur. 1976),�ar�tyst�ką
in�ter�me�dial�ną,�au�tor�ka�ko�mik�sów�cy�fro�wych�i Pio�trem
Szew�czy�kiem�(ur. 1974)�ar�chi�tek�tem,�di�zaj�ne�rem,�ar�ty�-
stą�mul�ti�me�dial�nym.�Obok� star�szych� re�ali�za�cji�w for�-
mie�wir�tu�al�nej�ga�le�rii:�Spa�ce�is�the�pla�ce�(man!),�ani�-
ma�cji�in�te�rak�tyw�nych,�jak�np.�Szko�le�nie,�czy�też�ko�mik�-
sów� cy�fro�wych,� ar�ty�ści� za�pre�zen�tu�ją� do�ku�men�ta�cję
„kon�struk�cji�w pro�ce�sie”�– ostat�nich�dzia�łań�w ra�mach
szer�sze�go� pro�jek�tu� prze�zna�czo�ne�go� dla� Karl�shamn,
por�to�we�go�mia�sta�na po�łu�dniu�Szwe�cji.�Po�za�wła�sny�-
mi�pro�jek�ta�mi�ar�ty�ści�po�ka�żą�tak�że�prób�ki�prac�stu�den�-
tów�tam�tej�szej�Ble�kin�ge�In�sti�tu�te�of�Tech�no�lo�gy.�Bę�dzie
to�do�brym�punk�tem�wyj�ścia�do dys�ku�sji�na te�mat�spo�-
so�bów� gro�ma�dze�nia� prac� w for�ma�tach� cy�fro�wych� –
wir�tu�al�ne�go�ar�chi�wum,�któ�rym�są� już�sa�me�ko�mik�sy
i wir�tu�al�ne�rze�czy�wi�sto�ści�Ja�błoń�skiej�i Szew�czy�ka.

30 maja godz. 18.00, wstęp wol ny
Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4

sPo�tka�nie�Wo�kół�książ�ki�
Ja�cqu�es�ran�cie�re�

niE�na�WiŚć�Do DE�Mo�Kra�CJi
W spo�tka�niu� we�zmą� udział:� Prze�my�sław� Wiel�gosz
(dzien�ni�karz,� re�dak�tor� na�czel�ny� „Le�Mon�de� di�plo�ma�ti�-
que”),�Ma�ciej�Kro�piw�nic�ki�(tłu�macz�książ�ki)�i za�pro�sze�-
ni� go�ście.� „Nie�na�wiść� do de�mo�kra�cji”� Ja�cqu�esa� Ran�-
cière’a to� bez�li�to�sna� kry�ty�ka� za�chod�nich� elit� po�li�tycz�-
nych,�eko�no�micz�nych�i in�te�lek�tu�al�nych.�Au�tor�do�wo�dzi,
że� są� one� naj�więk�szym� za�gro�że�niem� dla� de�mo�kra�cji
na po�cząt�ku XXI stu�le�cia.� Po�li�ty�cy� i wład�cy� opi�nii� pu�-
blicz�nej� w Eu�ro�pie� i Sta�nach� Zjed�no�czo�nych� chęt�nie
pro�mu�ją� de�mo�kra�cję� w Ira�ku,� Ira�nie� czy� Afga�ni�sta�nie,
sta�ją� się� jed�nak� jej� wro�ga�mi� u sie�bie.� Na�rze�ka�nia
na „przy�pad�ko�we�spo�łe�czeń�stwo”,�któ�re�wciąż�wy�su�wa
„nie�od�po�wie�dzial�ne� rosz�cze�nia”� i „gło�su�je�wbrew�wła�-
snym,� do�brze� po�ję�tym� in�te�re�som”� pły�ną� z sa�mych
szczy�tów�wła�dzy�w kra�jach�Za�cho�du.�Po�gar�dzie�dla�lu�-
du� na eu�ro�atlan�tyc�kich� sa�lo�nach� to�wa�rzy�szą� co�raz
śmiel�sze�pró�by�ogra�ni�cze�nia�je�go�su�we�ren�no�ści.�Ob�ser�-
wu�je�my�wzrost�po�tę�gi�ośrod�ków�wła�dzy�eko�no�micz�nej
oraz�trans�for�ma�cję�pań�stwa,�któ�re�wy�zby�wa�się�funk�cji
so�cjal�nych,�a w ich�miej�sce�roz�wi�ja�apa�ra�ty�re�pre�sji.�Ja�-
cqu�es�Ran�cière� (ur. 1940),� fi�lo�zof� fran�cu�ski,� pro�fe�sor
uni�wer�sy�te�tu�Pa�ris VIII (Sa�int�-De�nis).�Współ�pra�cow�nik
i kry�tyk�Lo�uisa�Al�thus�se�ra.�Współ�au�tor�pierw�szej�wer�sji
Li�re�le�Ca�pi�tal�(1965),�książ�ki�któ�ra�zre�wo�lu�cjo�ni�zo�wa�ła
współ�cze�sną�myśl�mark�si�stow�ską.

14 ma ja, godz. 18.30
Księ gar nia i klub Złe Wy cho wa nie, Plac Ko ściusz ki 12
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Guy�DE�BorD
sPo�łe�cZeŃ�stWo�sPek�ta�klu

Po�kaz�fil�mu�z tłu�ma�cze�niem�ma�te�usza�kwa�ter�ki
Guy� De�bor�da,� jed�nen� z naj�waż�niej�szych� twór�ców
i stra�te�gów�po�wo�jen�nej� awan�gar�dy� eu�ro�pej�skiej,� fi�lo�-
zof,� współ�za�ło�ży�ciel� Mię�dzy�na�ro�dów�ki� Sy�tu�acjo�ni�-
stycz�nej,�au�tor�wy�wro�to�wych�fil�mów.�De�bord�eks�pe�ry�-
men�to�wał�z me�dium�fil�mo�wym�od po�cząt�ku�lat 50.�Był
pio�nie�rem�me�to�dy,� któ�rą� póŹ�niej� na�zwa�no� fo�und� fo�-
ota�ge.� Po�le�ga� ona� na wy�ko�rzy�sty�wa�niu� ist�nie�ją�cych
se�kwen�cji� fil�mo�wych,� któ�re� tech�ni�ką� ko�la�żu� łą�czy� się
w no�we�ca�ło�ści,�opa�trzo�ne�w przy�pad�ku�De�bor�da�do�-
dat�ko�wym� ko�men�ta�rzem� słow�nym.� Jest� to� wi�zu�al�ny
od�po�wied�nik�tzw.�„prze�chwy�ty�wa�nia”,�któ�rym�De�bord
czę�sto�po�słu�gi�wał�się�w swo�ich�tek�stach,�uży�wa�jąc�po�-
jęć�i cy�ta�tów�z fi�lo�zo�fii,�li�te�ra�tu�ry�oraz�teo�rii�spo�łecz�nej.
Sce�na�riu�sze�– „fil�mo�pi�sy”�De�bor�da�są�ro�dza�jem�fil�mo�-
wych� ese�jów,� po�dej�mu�ją�cych� te�ma�ty� obec�ne� w je�go
książ�kach�(m.�in.�ży�cie�co�dzien�ne,�kon�sump�cja,�me�dia,
roz�ryw�ka,�przy�jaŹń,�czas,�woj�ny,�wła�dza,�kon�tro�la,�re�-
wo�lu�cja,� pra�ca).� Sta�no�wią� one� in�te�gral�ną� część� je�go
twór�czo�ści� i tak�też�za�wsze�trak�to�wał� je�sam�De�bord,
dla�któ�re�go�za�rów�no�tra�dy�cyj�ne�roz�róż�nie�nie�po�mię�dzy
dys�cy�pli�na�mi�(film,�li�te�ra�tu�ra,�fi�lo�zo�fia),�jak�i od�dzie�la�-
nie�ży�cia�od dzie�ła�nie�mia�ło�sen�su.

16 i 20 ma ja, godz. 18.00, wstęp wol ny
Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4

Ko�BiE�CE�sa�Lo�ny�FiL�Mo�WE
Pro�jekt�skie�ro�wa�ny�głów�nie�do ko�biet�w wie�ku 25+,�ak�-
tyw�nych�za�wo�do�wo�i kul�tu�ral�nie,� lu�bią�cych�do�bre�ki�no
i in�te�re�su�ją�cych�się�no�wo�ścia�mi�we�współ�cze�snej�kul�tu�-
rze.�Spo�tka�nia�od�by�wa�ją� się� co�dwa� ty�go�dnie,� za�wsze
w czwart�ki.� Pro�jek�cjom� to�wa�rzy�szy� ple�bi�scyt� na naj�-
wspa�nial�sze�fil�my�ko�bie�ce,�a tak�że�spo�tka�nia�z in�te�re�su�-
ją�cy�mi�ko�bie�ta�mi,�po�czę�stu�nek,�kon�cer�ty, spo�tka�nia�li�te�-
rac�kie,�lo�so�wa�nie�atrak�cyj�nych�na�gród.

W czwar�tek 15�ma�ja�o godz 19.00�od�bę�dzie�się�przed�-
pre�mie�ro�wy� po�kaz� cze�skie�go� ob�ra�zu� „niedź�wia�dek”
w re�ży�se�rii� Ja�na� hřebej�ki. To� prze�wrot�na ko�me�dia
o świe�cie,� w któ�rym� wo�da� jest� sil�niej�sza� niż� ka�mień,
mięk�kie�jest�moc�niej�sze�niż�twar�de,�a za�sa�dy�ko�bie�ce�są
sil�niej�sze� od za�sad� mę�skich.� Po se�an�sie� od�bę�dzie� się
ban�kiet� i �lo�swa�nie� na�gró�d.�Bi�le�ty: 30 zł� od 12� ma�ja,
w ka�sie�ki�na War�sza�wa,�ul.�J. Pił�sud�skie�go 65
ko�lej�ny�po�kaz 29�ma�ja�i film�„sa�tur�no�con�tro”

Dyrektor Andrzej Białas

zapraszamy do naszych kin

ODRA−FILM we Wrocławiu
50−023 Wrocław, ul.Bogusławskiego 14, tel. (071) 79 370 91
www.odra−film.wroc.pl · odra−film odra−film.wroc.pl

Wrocław
WARSZAWA tel. (071) 79 243 83
LWÓW tel. (071) 79 350 79
LALKA tel. (071) 79 244 05

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370
MARYSIEŃKA tel. (075) 76 76 380

GŁOGÓW
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
OGNISKO tel. (076) 721 86 03
PIAST tel. (076) 721 86 04

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71
PIASKOWA GÓRA
tel. (074) 666 43 73

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy telefonicznie
w kasach kin oraz na stronie internetowej www.odra−film.wroc.pl

MAJ 2008
KINO ANGIELSKIE DKF KINO MINIONEJ EPOKI

studyjne kino LALKA, poniedziałki godz. 2000

REPLIKA 5. FESTIWALU ŚWIATOWEGO FILMU
DOKUMENTALNEGO „PLANETE DOC REVIEW“

kino WARSZAWA 29 maja −1 czerwca

DNI KULTURY MUZUŁMAŃSKIEJ
projekcje filmów: kino WARSZAWA 27 maja

NIEODEBRANE POŁĄCZENIE HORTON SŁYSZY KTOSIA

OGRÓD LUIZY WYCIECZKOWICZE

SZTUKA MASAŻU KOCHANEK LADY CHATTERLEY
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sCE�na EM�piK�
ry�nek 50

07.05 19.00
THE�CHIL�LO�UD

KLuB�Fir�LEJ
Gra�Bi�sZyŃ�ska 56

ć

08.05 20.00
AR�CHI�BAR�BO�RIS�&�GRO�WING

Bo�ris Swo�je�przy�wią�za�nie�do le�gen�-
dar�nych�ame�ry�ka�nów�pod�kre�śli�li�na�-
zwą� ze�spo�łu,� któ�ra� po�cho�dzi
od utwo�ru�„Bo�ris”�z al�bu�mu�„Bul�l�he�-
ad”�The�Me�lvins.�Do�tych�czas� ze�spół
grał� sto�ner� me�tal,� psy�cho�de�licz�ny
rock,�dro�ne�do�om,�slud�ge�me�tal,�no�-
ise,�am�bient�oraz�tra�dy�cyj�ne�go�roc�ka.�
Gro�WinG to�dro�no�wo�– am�bien�to�-
wy�du�et�z No�we�go�Jor�ku.�Ich�mu�zy�-
ka�opie�ra�się�na po�wol�nych,� in�stru�-
men�tal�no�-roc�ko�wych�kom�po�zy�cjach
z ele�men�ta�mi�no�ise’u i am�bien�tu.�BI�-
LE�TY: 35�pln�– pierw�sze 125�sztuk;
45�pln�– w dniu�kon�cer�tu.

17.05 20.00
BE�ATAL�LI�CA

Gru�pa� zwró�ci�ła� na sie�bie� uwa�gę
po fe�no�me�nal�nym�de�biu�cie�w In�ter�-
ne�cie� i osta�tecz�nie� pod�pi�sa�ła� kon�-
trakt�z Oglio�Re�cords�dys�try�bu�owa�-

nym�przez�fir�mę�Unvier�sal/Fon�ta�na,
cze�go�efek�tem�był�al�bum�„Sgt.�Het�-
field's�Mo�tor�bre�ath�Pub�Band”,�któ�-
ry�swo�ją�pre�mie�rę�miał 10�czerw�ca
ze�szłe�go�ro�ku.�Na�to�miast�w Pol�sce
krą�żęk�ten�uka�zał�się 11�lu�te�go,�br.
Jak� do�wo�dzą� te�go� ta�kie� ty�tu�ły� jak
„And� Ju�sti�ce� For� All� My� Lo�ving,”
„Le�per�Ma�don�na,”�czy�„Ktu�lu�(He's
So�He�avy)”�miks�twór�czo�ści�dwóch
mu�zycz�nych�gi�gan�tów� jest� jak� naj�-
bar�dziej� moż�li�wy,� a re�zul�tat� mo�że
przy�pra�wić� o szyb�sze� bi�cie� ser�ca
każ�de�go� mi�ło�śni�ka� The� Be�atles
i Me�tal�li�ki.� Ze�spół� re�we�la�cyj�nie
spraw�dza� się� rów�nież� na kon�cer�-
tach,� któ�re� są� gwa�ran�cją� nie�za�po�-
mnia�nych�prze�żyć�i przede�wszyst�-
kim�do�brej�za�ba�wy,�co�do�ce�nia�ją�za�-
rów�no� od�da�ni� zwo�len�ni�cy� gru�py,
któ�rzy�zna�ni�są�pod na�zwą�Be�atal�li�-
ban�gers.

KLuB�aLi�VE
KKoo��LLEE��JJoo��WWaa 1122

02.05 20.00
JAM�SES�SION!�BIR�MA�BLUE�BAND

07.05 20.00
IN�STRU�MEN�TAL�NIE!
OSTROW�SKI�&�BAND�

08.05 20.00
PUN�KO�WO!�DE�XTER

09.05 20.00
JAM�SES�SION!�BUS�BLU�ES

14.05 20.00
FUN�KY�&�JAZZ!�SPI�SEK�+�JO�TEFF

15.05 20.00
ROC�KO�WO!�VI�TA�MINS

16.05 20.00
JAM�SES�SION!�BIR�MA�BLUE�BAND

17.05 20.00
FRE�AK�OF�NA�TU�RE (ce�na: 5�zł)

21.05 20.00
ROC�KO�WO!�IN�STRU�MEN�TAL�NIE!
THE�CHIL�LO�UD�+�RA�TIU�GO�LOS

23.05 20.00
JAM�SES�SION!�BIR�MA�BLUE�BAND

29.05 20.00
NOC�BY�KA!�RZEŹ�NIA!
ć

30.05 20.00
JAM�SES�SION! BIR�MA�BLUE�BAND

Jazz�KLuB�ru�ra
ła�Zien�na 4

01.05 20.30�
MI�CHEL�DO�NA�TO�i KWIN�TET
Wy�stą�pią:� Mi�chel� Do�na�to,� François
Théber�ge� (ts),� Mi�cha�el� Fel�ber�baum
(g),� Mi�chel� Lam�bert� (dr)� oraz� trę�-
bacz�Piotr�Woj�ta�sik.
Bi�le�ty: 30/20/15 zł.

09.05 20.30
VA�RIE�TE�&�HO�TEL�KO�SMOS
w skła�dzie:� Grze�gorz� Kaź�mier�czak
(śpiew,�elek�tro�ni�ka,�sam�ple�ry)�i Ma�-
rek�Ma�cie�jew�ski� (gi�ta�ry).� Przed Va�-
rie�te�bę�dzie�moż�na usły�szeć�nie�prze�-
wi�dy�wal�ny�pod�czas�kon�cer�tów,�psy�-
cho�de�licz�ny�to�ruń�ski�Ho�tel�Ko�smos.
Bi�le�ty: 18/14 zł.

14.05 20.30
MID�WEST�QU�AR�TET
Krzysz�tof� Urbań�ski� (sax),� Bar�tosz
Śnia�dec�ki�(p),�Piotr�Ma�zu�rek�(b),
i�To�masz�Tor�res�(dr).�
Bi�le�ty: 16/14/12 zł.

15.05 20.30
JAZZ�KA�MI�KA�ZE�
Skan�dy�naw�ski�kwin�tet�gra�no�wo�cze�-
sny� jazz� aku�stycz�ny,� z wi�docz�ny�mi
wpły�wa�mi� m.in.� Jo�shuy� Red�ma�na,
Chri�sa�Pot�te�ra�i Da�ve’a Hol�lan�da.�
Bi�le�ty: 30/20/15 zł.

29.05 20.30
JAN�„PTA�SZYN”�WRÓ�BLEW�SKI

To�nie�tyl�ko�zna�ko�mi�ty�sak�so�fo�ni�sta,
kom�po�zy�tor,� dy�ry�gent� i aran�żer,� ale
tak�że� dzien�ni�karz� i świet�ny� ra�dio�-
wiec,� praw�dzi�wa� le�gen�da� i jed�-
na z naj�bar�dziej� roz�po�zna�wal�nych
po�sta�ci� pol�skiej� sce�ny� jaz�zo�wej.
Obok�„Pta�szy�na”�na sce�nie�gwiaz�dy
pol�skie�go� jaz�zu:� pia�ni�sta� Woj�ciech
Nie�dzie�la,� kon�tra�ba�si�sta� Ja�cek� Nie�-
dzie�la�oraz�per�ku�si�sta�Mar�cin�Jahr.�
Bi�le�ty: 40/30/25 zł.
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Jan�Gar�Ba�rEK

Nor�we�ski� mu�zyk� uro�dzo�ny 4�mar�-
ca 1947� ro�ku,� jest� jed�nym� z naj�-
słyn�niej�szych� sak�so�fo�ni�stów� świa�-
ta.� Brzmie�nie� je�go� in�stru�men�tów,
gra� bo�wiem�na sak�so�fo�nie� te�no�ro�-
wym,�ba�so�wym�oraz� al�to�wym,�na�-
sy�co�ne� jest� nie�zwy�kłą� fak�tu�rą
i prze�ni�kli�wo�ścią.� Gra�jąc� Gar�ba�rek
od�ry�wa� się� od za�pi�su� nu�to�we�go,
a mu�zy�ka� wy�bie�ga� co�raz� da�lej
od kla�sycz�nie� ro�zu�mia�nej� me�lo�dii
tyl�ko�po to�by�po�wró�cić�do niej�nie�-
spo�dzie�wa�nie.� Kom�po�nu�jąc� i two�-
rząc� się�ga�do tra�dy�cji�wie�lu� kul�tur,
nie� da� się� jed�nak� okre�ślić� je�go
brzmie�nia�ja�ko�arab�skie�go,�skan�dy�-
naw�skie�go�czy�ja�kie�go�kol�wiek�in�ne�-
go.� Je�go� mu�zy�ka� naj�bliż�sza� jest
mo�na�chij�skie�mu� brzmie�niu� wy�-
twór�ni� ECM,� któ�rej� za�ło�że�nie� „iż
od tych� dźwię�ków� pięk�niej�sza� jest
tyl�ko�ci�sza”�zo�sta�je�w peł�ni�zre�ali�zo�-
wa�ne.�Jaz�zem�za�in�te�re�so�wał�się�gdy
po raz�pierw�szy�usły�szał�Joh�na�Col�-
tra�ne’a w ro�ku 1961.�Ten,�usły�sza�ny
w ra�diu� utwór� spra�wił,� iż� się�gnął
po sak�so�fon.� Już� rok� póź�niej� zwy�-
cię�żył�kon�kurs�dla�mu�zy�ków�ama�to�-
rów�i za�ło�żył�gru�pę,�w któ�rej�współ�-
pra�co�wał� z Jo�nem� Chri�sten�se�nem,
Tyr�jim�Ryp�da�lem�oraz�Aril�dem�An�-
der�se�nem.�W 1968�zwró�cił�na sie�-
bie�uwa�gę�ca�łej�Eu�ro�py�wy�stę�pu�jąc
na Eu�ro�pe�an� Bro�ad�ca�sting� Union.
Na zre�ali�zo�wa�nym� wów�czas� al�bu�-
mie�zna�lazł�się�m.in.�utwór�„Na�imy”
Joh�na� Col�tra�ne’a.� Ja�ko� in�stru�men�-
ta�li�sta� za�czął� wów�czas� po�dą�żać

Kor�Mo�ra�ny

Zespół�po�wstał�w 1984�r.�we�Wro�-
cła�wiu.� W la�tach 80� za�sły�nął� kon�-
cer�ta�mi� –� hap�pe�nin�ga�mi� w nie�co�-
dzien�nych�miej�scach�min.� jaz�zach,
wie�żach� ci�śnień,� prze�pom�pow�ni,
dwor�cu.�Kor�mo�ra�ny�bra�ły�też�udział
w dzia�ła�niach� Po�ma�rań�czo�wej� Al�-
ter�na�ty�wy.�Na po�cząt�ku�lat 90�skład
ze�spo�łu�się�kry�sta�li�zu�je�i sta�bi�li�zu�je;
Kor�mo�ra�ny�za�czy�na�ją�grać�kon�cer�ty
a tak�że� kom�po�no�wać� mu�zy�kę
do spek�ta�kli�te�atral�nych�co�w przy�-
szło�ści�mia�ło�stać�się�fun�da�men�tem
dzia�łal�no�ści�ze�spo�łu.�Gru�pa�pre�zen�-
tu�je� się� na wy�sta�wie� świa�to�wej
EXPO 92�w Se�wil�li,�a tak�że�w Lon�-
dy�nie� na pro�mo�cji� wy�sta�wy� Wro�-
cław� EXPO 2010.�Ma� za so�bą�wy�-
stę�py�w Ju�go�sła�wii,�Al�ba�nii,�Sło�we�-
nii,� Ho�lan�dii,� Niem�czech,� a tak�że
na dniach�kul�tu�ry�pol�skiej�w Pe�ters�-
bur�gu�oraz�na fe�sti�wa�lu�w Edyn�bur�-
gu.�W la�tach 92-94�współ�pra�co�wa�-
ła�z te�atrem�ulicz�nym�KLI�NI�KA�LA�-
LEK.� Póź�niej� wspoł�pra�ca� przede
wszyst�kim�z le�gnic�kim� te�atrem� im.
He�le�ny� Mo�drze�jew�skiej� oraz� Pio�-
trem�Cie�pla�kiem�– jed�nym�z naj�wy�-
bit�niej�szych� twór�ców�pol�skie�go� te�-
atru� ostat�nich� lat� (min.� mu�zy�ka
do „Hi�sto�ry�ja�o chwa�leb�nym�zmart�-
chwy�sta�niu”,� „Księ�ga� Hio�ba”,� „Hi�-
sto�ria�Ja�ku�ba”.

12 ma ja godz 20.00
Sce na Ka me ral na Te atru Pol skie go

ul. Świd nic ka 23

WroCK�2008
Na fi�na�le� fe�sti�wa�lu� wy�stą�pią:� Po�-
god�no,�lau�re�at�wROCK 2008,�Na�tu�-
ral�Dre�ad�Kil�laz,�Hurt�oraz�na za�koń�-
cze�nie�im�pre�zy�KULT.

9 maja, Wyspa Słodowa

w stro�nę� asce�tycz�ne�go� brzmie�nia
i spe�cy�ficz�ne�go� cie�pła,� któ�re� dziś
tak� do�sko�na�le� ko�ja�rzo�ne� jest� ze
skan�dy�naw�skim� jaz�zem.� W la�-
tach 70-tych� Gar�ba�rek� pod�jął
współ�pra�cę� z Ke�ithem� Jar�ret�tem,
z któ�rym�na�grał�dwa�al�bu�my�uzna�-
wa�ne� za ar�cy�dzie�ła� „Be�lon�ging”
oraz� „My� Song”.�W la�tach� osiem�-
dzie�sią�tych� współ�pra�co�wał� z m.in.
Bil�lem� Fri�se�lem,� Do�nem� Cher�ry,
Chic�kiem�Co�reą�czy�Geo�r�gem�Rus�-
sel�lem.�

31 maja, godz 19.00
Cen trum Sztu ki IM PART

ul. Mazowiecka 17
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3300��MMaa��JJaa,,��GGooDDzz 1199..0000
Ba�Zy�li�ka�ŚW.�elż�Bie�ty

Fil�har�mo�nia�dol�no�ślą�ska
w blu�eso�wej�kon�wen�cji
wstęp wol ny

3311��MMaa��JJaa
te�atr�Pol�ski

za gra ją w I czę ści:
Bo�ogie�ra�dio�Ber�lin�or�che�stra�
po raz�pierw�szy�w Polsce�[Niem�cy]
w II czę ści:
Je�an�ne�ca�roll�
[Al�ber�tha�Je�an�ne�Sim�mons]�Gro�up�
po raz�pierw�szy�w Pol�sce�[USA]
w III czę ści:
kom�pa�nia�
Zbi�gnie�wa�na�my�słow�skie�go
pre�mie�ro�wy�chiń�sko�-ame�ry�kań�ski
pro�gram�[Pol�ska]

fi nał:
Big�dad�dy�Wil�son
po raz�pierw�szy�w Pol�sce�[USA]

Jazz�dla�mass�trio
[Chi�ny,�Wło�chy,�Pol�ska]

JJEE��aann��nnEE��CCaa��rrooLLLL��
Wiel�ka� Fa�wo�ry�ta� Chi�ca�gow�skie�go
Blu�esa.� Uro�dzi�ła� się� ja�ko� Al�ber�tha
Je�an�ne�Sim�mons 15�stycz�nia 1939
ro�ku� w Re�le�vil�le� w Mis�si�si�pi.� Wy�-
stę�po�wa�ła� pu�blicz�nie� już� ja�ko� trzy�-
lat�ka�śpie�wa�ła�na mszach.�W wie�ku
dzie�więt�na�stu� lat,� już� ja�ko� doj�rza�ła
ar�tyst�ka,�sztur�mem�zdo�by�wa�ła�naj�-
po�pu�lar�niej�sze� klu�by� Chi�ca�go.� To�-
wa�rzy�szy�ła� ta�kim� gwiaz�dom,� jak
Diz�zy� Gil�le�spie,� Earl� Fa�tha� Hi�nes,
Char�les� Min�gus� i Le�ster� Young.
Wy�stę�po�wa�ła� rów�nież� u bo�ku�Wil�-
lie�go� Di�xo�na,� Mud�dy� Wa�ter�sa� czy
Bu�da�Po�wel�la.�Zjeź�dzi�ła�Sta�ny�i Eu�-
ro�pę,� wspie�ra�jąc� cha�rak�te�ry�stycz�-
nym�wo�ka�lem�mię�dzy� in�ny�mi�Bil�lie
Ho�li�day� i Mem�phis� Sli�ma.� Za�wsze
ob�ra�ca�ła� się�w naj�lep�szym�blu�eso�-
wym�to�wa�rzy�stwie.
Gdy� śpie�wa,� prze�no�si� słu�cha�czy
w Zło�tą�Erę�Jaz�zu�i Blu�esa,�erę�urze�-
ka�ją�cą,� peł�ną� cza�ru� – u jed�nych
przy�wo�łu�je� wspo�mnie�nia� lat� pięć�-
dzie�sią�tych� i sześć�dzie�sią�tych,� za�-
dy�mio�nych�scen�naj�lep�szych�lo�ka�li,
za�pa�chu�wy�bor�ne�go�al�ko�ho�lu�i nie�-
po�wta�rzal�ne�go�fe�elin�gu.� In�nym�po�-
ka�zu�je� świat� mu�zycz�nych� do�znań,
ja�kie�go�do�kąd�nie�zna�li,�chy�ba,�że�ze
sta�rych� fil�mów� czy� na�zna�czo�nych
szmin�ką� fo�to�gra�fii.� Miesz�ka� w hi�-
sto�rycz�nej� No�rym�ber�dze,� w Niem�-
czech,� ale� jeź�dzi� z kon�cer�ta�mi
po ca�łej�Eu�ro�pie.

Xi�BLuEs�BrothErs�Day

BiG�DaD�Dy�WiL�son�
&�DoC�Fozz

Gi�ta�ra,� ca�jon� (afro�-pe�ru�wiań�ski� in�-
stru�ment� per�ku�syj�ny),� con�ga� (bę�-
ben� o afry�kań�skim� ro�do�wo�dzie)
i ochry�pły� wo�kal� wspo�ma�ga�ją�cy
Do�ca� Foz�za� sta�no�wią� nie�zwy�kły
akom�pa�nia�ment� nie�sa�mo�wi�te�go
gło�su� po�cho�dzą�ce�go� z Pół�noc�nej
Ka�ro�li�ny� Big� Dad�dy’ego� Wil�so�na.
W cią�gu� czte�rech� lat� prze�bo�jo�wa
for�ma�cja�wy�da�ła�trzy�przy�ję�te�z en�-
tu�zja�zmem�pły�ty.�

Czar�ny�BLu�Es
W Czar�nyM�Fra�Ku

Or�kie�stra� Fil�har�mo�nii� Dol�no�ślą�skiej
jest�jed�nym�z naj�bar�dziej�roz�po�zna�-
wal�nych� sym�bo�li� ak�tyw�ne�go� ży�cia
kul�tu�ral�ne�go� re�gio�nu� i kon�cer�to�wą
wi�zy�tów�ką�Je�le�niej�Gó�ry.�
Dzia�ła� nie�prze�rwa�nie� po�nad 40� lat.
Za�ło�żo�na zo�sta�ła�w 1964�ro�ku�przez
Ste�fa�na Strah�la,�któ�ry�był�też�jej�wie�-
lo�let�nim�dy�rek�to�rem.�Pod je�go�ba�tu�-
tą� je�le�nio�gór�scy� sym�fo�ni�cy� od�no�si�li
pierw�sze,�zna�czą�ce�suk�ce�sy�kon�cer�-
to�we.�Od 1990�ro�ku�na cze�le�Fil�har�-
mo�nii�Dol�no�ślą�skiej�stoi�dy�rek�tor�na�-
czel�ny�Zu�zan�na Dzie�dzic,�a od trzech
lat,� pie�czę� nad mu�zycz�ną� dzia�łal�no�-
ścią�spra�wu�je�Je�rzy�Swo�bo�da.�Or�kie�-
stra�kon�cer�tu�je�z czo�ło�wy�mi�pol�ski�mi
dy�ry�gen�ta�mi� i so�li�sta�mi�oraz�gwiaz�-
da�mi� świa�to�wych� scen�mu�zycz�nych
jak� i� również� stale� współ�pra�cu�je
z jazz�ma�na�mi.

BBoo��ooGGiiEE��rraa��DDiioo��
BBEErr��LLiinn��oorr��CChhEE��ssttrraa
na�Jeźdź�cy�Z Ber�li�na

Ist�nie�ją� do�pie�ro� od dzie�się�ciu� lat,
ale�już�wpi�sa�li�się�w hi�sto�rię�blu�esa
– nie�tyl�ko�eu�ro�pej�ską,�choć�po�cho�-
dzą� z Nie�miec.� Wy�da�li� trzy� pły�ty,
wszyst�kie� wy�prze�da�ne� w re�kor�do�-
wym� cza�sie,� a na ten� rok� pla�nu�ją
ko�lej�ną.�Nie�co�in�ną,�ale�rów�nie�blu�-
eso�wą.�Usły�szy�my�kil�ka�po�cho�dzą�-
cych� z niej,� pre�mie�ro�wych� ka�wał�-
ków.�Dźwię�ki�ich�gi�tar,�ba�sów,�per�-
ku�sji,�wo�kal�Re�ine�ra�Hes�sa,�dzia�ła�ją
jak� we�hi�kuł� cza�su,� po�zwa�la�ją� ską�-
pać� się� w at�mos�fe�rze� lat� pięć�dzie�-
sią�tych�i sześć�dzie�sią�tych,�choć�bez
szu�mów�i trza�sków.

zBi�GniEW�
na�My�sŁoW�sKi
BiG�maG�BiG�JaZ�Zu

Kom�po�zy�tor�kla�sycz�nych�dzi�siaj�te�-
ma�tów� pol�skie�go� jaz�zu,� in�no�wa�tor
od�po�wie�dzial�ny�za fa�scy�nu�ją�ce�ma�-
ria�że� jaz�zu� z od�mien�ny�mi�ga�tun�ka�-
mi.� Je�go�mu�zy�ka� to� uni�kal�ny� kon�-
glo�me�rat�jaz�zu,�folk�lo�ru,�roc�ka,�mu�-
zy�ki�kla�sycz�nej�oraz�wła�snej�in�wen�-
cji�i cha�rak�te�ry�stycz�ne�go�brzmie�nia.

Festiwal po świę co ny 
70. rocz ni cy śmier ci

oj ca świa to we go blu esa
Ro beR ta John so na
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