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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

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

tel.: (071) 342 22 91
bilety@okis.pl, cik@okis.pl, wwwwww..ddcciikk..ppll

Instytucja Kultury
Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
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W STYCZNIOWYM NUMERZE: 
Co oznacza dla nas Obama: Giełżyński, Jabłoński, Jonas · 3 razy Herbert: Jarniewicz, 
Stabro, Garboś · Czy Polska skazana jest na wymarcie? · Poezja: Szymborska Katz i Bułgarzy
Waniek o Wrocławiu · Adamczak o kulisach hollywoodzkich superprodukcji.

W Domku Romańskim do końca stycznia oglądać można prace autorów zrzeszonych w Okręgu Dolnośląskim
Związku Polskich Artystów Fotografików: Stefana Arczyńskiego, Jana Berdaka, Jana Bortkiewicza, Jacka Brauna,
Czesława Chwiszczuka, Zdzisława Dadosa, Sławoja Dubiela, Zenona Harasyma, Romana Hlawacza, Janiny Hob−
garskiej, Zdzisława Holuki, Ryszarda Kopczyńskiego, Krzysztofa Kowalskiego, Jacka Lalaka, Adama Lesisza, Ja−
rosława Majchera, Ewy Martyniszyn, Tomasza Mielecha, Piotra Nowaka, Andrzeja Rutyny, Macieja Stawińskiego,
Andrzeja Ślusarczyka, Ryszarda Wełnowskiego, Jerzego Wiklendta, Iwony Wojtyczy, Waldemara Zielińskiego.

Dolnośląskie Centrum Fotografii DOMEK ROMAŃSKI, pl. Bp. Nankiera 8. WSTĘP WOLNY
Wystawa czynna do 31 stycznia 2009 r.; zwiedzający mogą ją oglądać od poniedziałku do soboty w godz. 10.00−18.00

KONCERT KOLĘD

fot. Stefan Arczyński, 
Chiny, Pekin, 1959 fot. Jacek Braun, Postcard 41, 2008

ARKA NOEGO – dziecięcy zespół
muzyczny, wykonujący piosenki
o tematyce religijnej.
Nieoficjalnie powstał już w 1999
roku, z okazji pielgrzymki Ojca
Świętego Jana Pawła II. Katolicki
program Ziarno poszukiwał wtedy
odpowiedniej piosenki i wykonaw−
ców mających uświetnić wizytę.
Powstały z tej okazji utwór Tato
(Nie boję się, gdy ciemno jest) stał
się wielkim przebojem.

Bilety: 20 zł, DCIK−OKiS
oraz godzinę przed koncertem;
dzieci do lat 10 – wstęp wolny 10 stycznia 2009 r. (sobota), godz. 19.30, Bazylika Garnizonowa pw. św. Elżbiety

fot. archiwum Arki Noego
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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

22000099

ssttyycczzeeńń��

4ND�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1188..0000��

ste�FaN�gą�sie�Niec – kier. i opr. muz.,
for te pian, kom pu ter
ol�ga�Boń�czyK – wo kal
ro�Bert�Ku�Del�sKi�– wo kal
staN�Mi�cha�laK�– kon tra bas
Ma�reK�„sMoK”�rajss�– per ku sjo na lia
Bar�teK�sta�ro�Miej�sKi – per ku sja
ja�ceK�roP�sKi�– lo�wer�si�le�sia�eN�seM�Ble
PPrrzzee��bboo��jjee��dduu��eettuu��ggeeoo��rr��ggee��ii iirraa��ggeerr��sshh��wwiinn��
ww aarraann��żżaa��ccjjii��SSttee��ffaa��nnaa ggąą��ssiieeńń��ccaa

7 śr�– Fil�har�Mo�Nia�Dla�MŁo�Dych
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 99..0000��ii 1111..0000

zBi�gNiew�Pilch�– dy ry gent i prow.
or�Kie�stra�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej
nnaajj��ssłłyynn��nniieejj��sszzee��uuttwwoo��rryy��mmuu��zzyy��kkii��ppoo��wwaażż��nneejj

9 Pt�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 1199..0000

zBi�gNiew�Pilch�– dy ry gent
Mi�Ka�el�he�la�sVuo�– flet
or�Kie�stra�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej
KKoonn��CCeeRRTT��ŻŻyy��CCzzeeńń::
W.�a.�Mo�zart�– eine�Kle�ine�na�cht�mu�sik�g�-dur,�KV 525
n.�P.�Jen�sen�– Kon�cert�a�-moll�na flet
a.�Vi�val�di�– Czte�ry�Po�ry�Ro�ku,�op. 8

10�so�– KoN�cert�chÓ�ral�Ny
KKoo��śścciióółł��śśww..��iiggnnaa��ccee��ggoo��LLooyy��oollii��ggooddzz.. 1166..3300

Paul�Mccre�esh – dy ry gent
Mal�wi�Na li�Piec�– har fa
ju�sty�Na sKo�czeK�– for te pian
chÓr�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej
agNiesz�Ka�FraN�KÓw�-Że�la�zNy�dyr. art.
CChhRRii��SSTT��MMaaSS��aanndd��nneeWW��yyeeaaRR��eenn��ggLLiiSShh��MMuu��SSiiCC

11 ND�– Fil�har�Mo�Nia�Fa�Mi�lij�Na
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 1111..0000

zBi�gNiew�Pilch�– dy ry gent i prow.
or�Kie�stra�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej
nnaajj��ssłłyynn��nniieejj��sszzee��uuttwwoo��rryy��mmuu��zzyy��kkii��ppoo��wwaażż��nneejj

11 ND�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii��������������������ggooddzz.. 1188..0000��ii 2200..3300

gru�Pa�Mo�car�ta
CCzzTTee��RRyy��SSTTRRuu��nnyy��ŚŚWWiiaa��TTaa

16 Pt�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1199..0000

ja�ceK�Ka�sP�szyK – dy ry gent
ja�KuB�ja�Ko�wicz�– skrzyp ce
or�Kie�stra�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej
JJ..��BBrraahhmmss��–– KKoonn��cceerrtt��sskkrrzzyypp��ccoo��wwyy dd��--dduurr,,��oopp.. 7777
JJ..��BBrraahhmmss��–– SSyymm��ffoo��nniiaa��nnrr 44��ee��--mmoollll,,��oopp.. 9988

18 ND�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
oorraa��ttoo��rriiuumm��MMaa��rriiaa��nnuumm�� ggooddzz.. 1188..0000

ja�ro�sŁaw�thiel�– wio lon cze la, kier. art.
ja�Na se�Me�ra�Do�Va�– flet
wro�cŁaw�sKa�or�Kie�stra�Ba�ro�Ko�wa
CC..��PP..��ee..��BBaacchh
SSyymm��ffoo��nniiaa��gg��--dduurr,,��WWqq 118800
KKoonn��cceerrtt��nnaa wwiioo��lloonn��cczzee��llęę��ii oorr��kkiiee��ssttrręę��aa��--mmoollll,,��WWqq 117700
KKoonn��cceerrtt��nnaa fflleett��ii oorr��kkiiee��ssttrręę��dd��--mmoollll��WWqq 2222
SSyymm��ffoo��nniiaa��nnrr 11 dd��--dduurr��WWqq 118833

22 cz�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
zzaa��kkłłaadd��nnaa��rroo��ddoo��wwyy����iimm..��oossssoo��lliińń��sskkiicchh –– 1199..3300

lu�to�sŁaw�sKi�Qu�ar�tet�wro�cŁaw
aassttoorr��PPiiaazz��zzooll��llaa,,��KKeenn��nnyy��WWhhee��eelleerr,,��
ggrrzzee��ggoorrzz��CCiiee��cchhooww��sskkii

23 Pt�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 1199..0000

ja�ceK�Ka�sP�szyK – dy ry gent
ja�Nusz�Mu�siaŁ�– kon tra bas
jaN�Krze�szo�wiec�– flet
se�Ba�stiaN�aleK�saN�Dro�wicz
– ro żek an giel ski
or�Kie�stra�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej
JJ..��FF..��zzbbiinn��ddeenn��–– ddii��vveerr��ttiiss��ssee��mmeenntt��
nnaa kkoonn��ttrraa��bbaass��ssoo��lloo��ii oorr��kkiiee��ssttrręę,,��oopp.. 1100
aa..��hhoo��nneegg��ggeerr��–– CCoonn��cceerr��ttoo��ddaa��ccaa��mmee��rraa��
nnaa fflleett��ii rroo��żżeekk��aann��ggiieell��sskkii
RR..��SSttrraauussss��–– uucciieesszz��nnee��ffii��ggllee��ddyy��llaa��SSoo��wwii��zzddrrzzaa��łłaa,,��oopp.. 2288

24 so�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 1188..0000

Di�xie�ti�ger`s�BaND
WWiiee��ddeeńń��–– CChhii��CCaa��ggoo

25 ND�– KoN�cert�Fe�sti�wa�lo�wy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1188..0000��

erNst�Ko�Va�cic – dy ry gent
Ma�ra�Ma�sta�lir – so pran
or�Kie�stra�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej
le�oPol�Di�NuM
SS..��PPrroo��kkoo��ffiieeww��–– RRoo��mmeeoo��ii JJuu��lliiaa,,��ffrraagg..
FF..��LLee��hhaarr��–– ddee��iinnee��LLiipp��ppeenn,,��ddiiee��kküüsssseenn��ssoo��hhee��iissss;;
FFaa��ssccii��nnaa��ttiioonn��((oorrkk..))
JJ..��hhaayyddnn��–– aarriiaa��CCoo��lloomm��bbii��nnyy��
zz ooppee��rryy��ddiiee��FFeeuu��eerrss��bbrruunnsstt
JJ..��MMaass��ssee��nneett��–– MMee��ddyy��ttaa��ccjjaa��zz ooeepprryy��TThhaa��iiss
gg..��ggeerr��sshh��wwiinn��–– SSoo��mmee��bboo��ddyy��lloo��vveess��mmee;;��
LLoo��vvee��iiss��hhee��rree��ttoo��ssttaayy
KK..��WWee��iillll��–– ddwwiiee��ppiioo��sseenn��kkii��zz mmuu��ssii��ccaa��LLaa��ddyy��iinn��tthhee��ddaarrkk
JJ..��SSttrraauussss��–– WWee��iinn,,��WWee��iibb,,��ggee��ssaanngg;;��
PPoo��llkkaa��JJuu��ggeenndd��ffeeuu��eerr

30 Pt�– KoNcetrt�Festiwalowy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1199..0000��

Da�Niel�ra�isKiN – dy ry gent
Va�DiM�glu�zMaN – skrzyp ce
or�Kie�stra�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej
aa..��CChhaa��cczzaa��ttuu��rriiaann��–– KKoonn��cceerrtt��sskkrrzzyypp��ccoo��wwyy
dd..��SSzzoo��ssttaa��kkoo��wwiicczz��–– SSyymm��ffoo��nniiaa��nnrr 44��cc��--mmoollll,,��oopp.. 4433

31 so�– KoN�cert�Ka�Me�ral�Ny
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1188..0000��

Kul�Ka�trio w skła dzie:
KoN�staN�ty�aN�Drzej�Kul�Ka

– skrzyp ce
Krzysz�toF�ja�BŁoń�sKi – for te pian
to�Masz�strahl – wio lon cze la
FF..��MMeenn��ddeellss��ssoohhnn��--BBaarr��tthhooll��ddyy��–– TTrriioo��ffoorr��ttee��ppiiaa��nnoo��wwee
nnrr 11��dd��--mmoollll,,��oopp.. 4499
SS..��RRaacchh��mmaa��nnii��nnooww��–– TTrriioo��eellee��ggiijj��nnee��dd��--mmoollll,,��oopp.. 99
JJ..��BBrraahhmmss��–– TTrriioo��ffoorr��ttee��ppiiaa��nnoo��wwee��nnrr 22 CC��--dduurr,,��oopp.. 8877��

FFee��ssttii��wwaa��ll��NNoo��wwoo��rroocczz��NNyy MMuu��zzyycczz��NNee��FFaa��ssccyy��NNaa��ccjjee
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W pro gra mie zna la zły się utwo ry Asto ra Piaz zol li i Ken ne go
Whe ele ra – go ścia spe cjal ne go ostat nie go Jaz z to pa du oraz
Grze go rza Cie chow skie go. Naj mniej szy i naj młod szy z ze spo -
łów dzia ła ją cych przy Fil har mo nii two rzą kon cert mi strzo wie
i so li ści or kie stry sym fo nicz nej. Mło dzi wir tu ozi, któ rzy wła -
śnie wy da li pły tę z mu zy ką ka me ral ną Lut os ław skie go, ma ją
w re per tu arze głów nie mu zy kę XX wie ku i naj now szą, nie stro -
nią jed nak od naj lep szych tra dy cji ka me ra li sty ki oraz – cze go
do wo dem re per tu ar ni niej sze go kon cer tu – mu zycz nej roz -
ryw ki na naj wyż szym po zio mie.

W Oratorium Marianum wystąpi Wrocławska Orkiestra
Barokowa. Solistami wieczoru będą Jana Semeradova, na co
dzień flecistka Orkiestry Barokowej oraz szef artystyczny
Zespołu, Jarosław Thiel. Koncert wypełni muzyka Carla
Phillippa Emanuela Bacha, drugiego z synów Jana Sebastiana,
dworskiego klawesynisty i głównego przedstawiciela stylu
Sturm und Drang w muzyce.

c.P.e.�Bach�i�wrocławska�orkiestra�Barokowa
18�stycz�Nia,�godz. 18.00 jarosŁaw�thiel –�dy�ry�gent jaNa�seMeraDowa�– flet

MuzKa�Piazzolli,�whellera�i�ciechowsKiego
22�stycz�Nia,�godz. 19.00 lutosŁawsKi�Quartet�wrocŁaw

W pro gra mie zna la zły się an giel skie utwo ry o te ma ty ce bo żo -
na ro dze nio wej i no wo rocz nej. War to pod kre ślić róż no rod ność
re per tu aru – obok śre dnio wiecz nych cho ra łów zna la zła się
współ cze sna mu zy ka Ben ja mi na Brit te na,  obok po god nych
pro te stanc kich ko lęd w ro dza ju „Al le lu ja, a new work is co me
on hand” Wi shar ta – do stoj na „The Three Kings” Cor ne liu sa
czy hym nicz na „In the ble ak mi dwin ter” twór cy słyn nych „Pla -
net”, Gu sta wa Hol sta. 

10�stycz�Nia,�godz. 16.30 Paul�Mccre�esh –�dy�ry�gent
Mal�wi�Na�li�Piec�– har�fa,�ju�sty�Na�sKo�czeK�– for�te�pian

chÓr�Fil�har�Mo�Nii�wro�cŁaw�sKiej�– agNiesz�Ka�FraN�KÓw�-Że�la�zNy�– dyr.�art.

aNgielsKa�MuzyKa�NoworoczNa
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fot. P. Souček

fot. M.Szczepański
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Opera Wroc³awska – Premiery 2009

SSTTYYCCZZEEÑÑ 2233,,  2244,,  2255

Gaetano Donizetti – Napój mi³osny
Realizatorzy: E. Michnik, M. Znaniecki, I. Binarsch

LLUUTTYY 2200,,  2211,,  2222

Ludwig A. Minkus – Don Kichot (balet)

Realizatorzy: B. Vollack, M. S³oniowska

MMAARRZZEECC 66,,  77,,  88

Stanis³aw Moniuszko – Straszny dwór
Realizatorzy: A. Wicherek, L. Adamik, B. Kêdzierska, M. Graban

KKWWIIEECCIIEEÑÑ 33,,  44,,  55

Camille Saint-Saens – Samson i Dalila
Realizatorzy: Ch. Imamura, M. Znaniecki, T. Santi, I. Comte

MMAAJJ 1166,,  1177

Richard Strauss – Kobieta bez cienia
Realizatorzy: E. Michnik, H-P Lehmann, O. Zombeck

CCZZEERRWWIIEECC 1122,,  1133,,  1144,,  1199,,  2200,,  2211  –– Pergola

Amilcare Ponchielli – Gioconda

Realizatorzy: T. Szreder, W. Zawodziñski, M. S³oniowska

PPAA��DDZZIIEERRNNIIKK 1177

Malcolm Fox – Sid, w¹¿, który chcia³ œpiewaæ

Realizatorzy: B. Akiki, A. Frontczak, M. S³oniowska

PPAA��DDZZIIEERRNNIIKK 1166,,  1177,,  1188,,  2233,,  2244,,  2255 ––  Hala Stulecia

Jacques Offenbach – Opowieœci Hoffmanna

Realizatorzy: E. Michnik, W. Zawodziñski, J. Niesobska

LLIISSTTOOPPAADD 2288,,  2299

Modest Musorgski – Borys Godunow

Realizatorzy: E. Michnik, Y. Alexandrov, M. S³oniowska, P. Dobrzycki

GGRRUUDDZZIIEEÑÑ 3300,,  3311

W. A. Mozart – Czarodziejski flet
Realizatorzy: D. Mikulski, A. D³ugo³êcka
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INFORMACJA I REZERWACJA BILETÓW: tel.: (071) 370 88 80, fax: 370 88 81
SPRZEDAŻ BILETÓW: Kasa Opery, ul Świdnicka 35, tel.: (071) 344 57 79, 370 88 18 

KASA CZYNNA: pn−pt.: godz. 9.00−19.00, so. 12.00−19.00, nd. 14.30−17.00 
oraz 1 godzinę przed spektaklem

www.opera.wroclaw.pl

EEWWAA  MMIICCHHNNIIKK  ZZAAPPRRAASSZZAA
Spektaklami „Wesela Figara” inaugurujemy rok 2009. Mam nadzie-

jê, ¿e to znakomite dzie³o W. A. Mozarta w re¿yserii Marka Weissa,

pod kierownictwem muzycznym Francesco Bottigliero i ze sceno-

grafi¹ Ma³gorzaty S³oniowskiej na d³ugo „zadomowi siê” w na-

szym repertuarze. Wydarzeniem sezonu z pewnoœci¹ bêdzie go-

œcinny wystêp (w partii Zuzanny) gwiazdy œwiatowych scen opero-

wych Aleksandry Kurzak. Partiê Figara zaœpiewa Marco Vinco, 

solista Covent Garden. Aleksandra Kurzak w 1998 roku u boku

mamy, Jolanty ¯murko, debiutowa³a w Operze Wroc³awskiej i st¹d

rozpoczê³a drogê ku wielkim artystycznym sukcesom. 

Tradycyjnie, w styczniu, proponujemy publicznoœci karnawa³owe

spektakle „Zemsty nietoperza” J. Straussa, operetki z porywaj¹c¹

muzyk¹ „króla walca”, która cieszy siê nies³abn¹cym zaintereso-

waniem widowni. Wielbiciele Jolanty ¯murko bêd¹ mogli podzi-

wiaæ nasz¹ primadonnê jako Rosalindê we wspania³ej kreacji 

wokalnej i aktorskiej. W czo³owych partiach „Zemsty nietoperza”

zadebiutuj¹ te¿ m³ode solistki: jako Rosalinda A. Lichorowicz

i J. Moskowicz (Adela). 

W styczniu zapraszamy na premierê „Napoju mi³osnego” G. Doni-

zettiego w bardzo interesuj¹cej nowej re¿yserii i scenografii 

Micha³a Znanieckiego. Przypomnê, ¿e tê komediê liryczn¹ prezen-

towaliœmy w piêknej przestrzeni Parku Szczytnickiergo i Pergoli. 

Teraz dzie³o Donizettiego wchodzi do repertuaru naszego teatru.

Kostiumy zaprojektowa³a Ilona Binarsch, choreografiê przygoto-

wa³a Bo¿ena Klimczak, a chór Ma³gorzata Orawska. 

Natomiast najm³odszych widzów zachêcamy do obejrzenia przy-

gód „Czerwonego kapturka” J. Pauera, spektakli prezentowanych

w cyklu „Tajemnicze królestwo – opera dla dzieci”

Ewa Michnik

Dyrektor Opery Wroc³awskiej

SSTTYYCCZZEEÑÑ  22000099

11. g. 17.00, czwartek, 3. g. 19.00, sobota

WESELE FIGARA – Wolfgang A. Mozart 

44. g. 12.00 i g. 17.00, niedziela

WESELE FIGARA – Wolfgang A. Mozart 

77. g. 19.00, œroda, 8. g. 19.00, czwartek

ZEMSTA NIETOPERZA – Johann Strauss 

99. g. 11.00, pi¹tek

CZERWONY KAPTUREK – Jirí Pauer

Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

99. g. 19.00, pi¹tek, 10. g. 19.00, sobota

ZEMSTA NIETOPERZA – Johann Strauss 

1100. g. 11.00, sobota

CZERWONY KAPTUREK – Jirí Pauer

Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

1111. g. 12.00, niedziela

KULISY OPERY

Spotkanie z Micha³em Znanieckim 

1111. g. 17.00, niedziela

ZEMSTA NIETOPERZA – Johann Strauss 

1133. g. 11.00, wtorek

CZERWONY KAPTUREK – Jirí Pauer

Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

1144. g. 19.00, œroda, 15. g. 19.00, czwartek

ZEMSTA NIETOPERZA – Johann Strauss 

1166. g. 19.00, pi¹tek, 17. g. 19.00, sobota

WESELE FIGARA – Wolfgang A. Mozart

1188. g. 12.00, niedziela

WESELE FIGARA – Wolfgang A. Mozart

2233. g. 19.00, pi¹tek

NNAAPPÓÓJJ  MMII££OOSSNNYY – Gaetano Donizetti

PREMIERA

2244. g. 19.00, sobota

NNAAPPÓÓJJ  MMII££OOSSNNYY – Gaetano Donizetti

PREMIERA

2255. g. 17.00, niedziela

NNAAPPÓÓJJ  MMII££OOSSNNYY – Gaetano Donizetti

PREMIERA

2288. g. 19.00, œroda

ZEMSTA NIETOPERZA – Johann Strauss 

2299. g. 11.00, czwartek

CZERWONY KAPTUREK – Jirí Pauer

Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

2299. g. 19.00, czwartek

ZEMSTA NIETOPERZA – Johann Strauss 

3300. g. 19.00, pi¹tek

ZEMSTA NIETOPERZA – Johann Strauss 

3311. g. 19.00, sobota

ZEMSTA NIETOPERZA – Johann Strauss 

Dyrekcja 

zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian w repertuarze

^

^

^

^
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A TAKŻE:
10 stycznia, sobota godz. 17.00 
NASZ ŚWIAT (sr*)

24 stycznia, sobota  godz. 18.00 
WARIAT I ZAKONNICA (md**)

25 stycznia, niedziela godz. 12.30 
BAJKA O SZCZĘŚCIU
*spektakl rodzinny: 
do biletu dla osoby dorosłej, bilet dla dziecka gratis! 
**spektakl dla młodzieży i dorosłych
bilety: 10zł, rezerwacje: 074 666 57 90

JAŚ I MAŁGOSIA
4 stycznia, niedziela godz. 12.30 

OCH, EMIL!
11 stycznia, niedziela godz. 12.30

BAŚŃ O RYCERZU BEZ KONIA
18 stycznia, niedziela godz. 12.30

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA − PREMIERA
Już w lutym kolejna (291) premiera Wałbrzyskiego Teatru
Lalki i Aktora − „Królewna Śnieżka” w reżyserii Ireneusza Ma−
ciejewskiego. 
Przedstawienie zaskoczy widzów różnorodnymi konwencjami te−
atralnymi. Pojawi się poetyka operetki dla dzieci, a także taniec
i pantomima. Nie zabraknie też oczywiście lalek, które objawią
się widzom w różnych technikach lalkowych, a zwłaszcza tej ulu−
bionej przez reżysera: lalki typu muppet show.
Scenariusz: Dominika Miękus. Scenografia: Dariusz Panas. Muzyka:
Piotr Klimek. Ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. M.Buczka 16, Wałbrzych 

SZLAKIEM MASALI. Indyjskie ferie w CK AGORA

· INDIE. PORTRETY Z INNEGO
ŚWIATA – prezentacja wystawy foto−
graficznej P. Puzonia
· W CIENIU TAJ MAHAL – wykład
multimedialny, poświęcony cieka−
wostkom tradycji indyjskiej (kultura,
architektura, wierzenia, kasty, rytu−
ały, życie codzienne) 

WIELOPOKOLENIOWY

BAL PRZEBIERAŃCÓW
dla BABCI, DZIADKA i WNUCZĄT
Bal z okazji przypadającego w stycz−
niu święta Babć i Dziadków, a także
trwającego karnawału. 
Zabawa taneczna dla całej rodziny.
Warunkiem udziału w niej jest orygi−
nalne przebranie. Najciekawsze pro−
pozycje kostiumów zostaną nagro−
dzone. Będą także inne konkursy
z nagrodami, pokazy dziecięcych ze−
społów tanecznych, wspólne korowo−
dy oraz dobra zabawa dla wszystkich.

20 stycznia, wtorek godz. 17.00
WSTEP WOLNY

Zapisy: Irena Łukaszewicz, tel. 071 325 14 83, wew. 23, www.ckagora.pl
Centrum Kultury AGORA plac J. Piłsudskiego 2, Wrocław−Karłowice

· prezentacja filmu W RAJSKIM
OGRODZIE. INDIE− Wojciecha Po−
pkiewicza – wrocławskiego artysty,
dziennikarza TVP, podróżnika – spo−
tkanie z twórcą
· KALARIPPAYAT – prezentacja i na−
uka tańca oraz indyjskiej sztuki walki
· „W wężowych objęciach bogini Ka−
li” – warsztaty plastyczne, dziecięce
impresje na temat kultury indyjskiej
· BOLLYWOOD w AGORZE – warsz−
taty teatralne

19−23 stycznia
w godz. 11.00−15.00

Koszt: 10 zł/dzień
(zawiera 1 ciepły posiłek) 
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D Z K I M –  T E A T R  P O L S K I  S C E N A  I M .  J .  G R Z E G O R Z E W S K I E G O –  T E A T R  P O L S K I  S C E N A  K A M E R A L N A –  

Premiera w Teatrze Polskim 25 maja 2008
Multimedialna inscenizacja najsłynniejszej tragedii świata. Dramat Hamleta
rozgrywa się na kilku poziomach teatru. Na piętrze szekspirowskiej historii
współczesne postacie zderzają się z odwiecznymi tematami. Na piętrze teatru
aktorzy prowadza grę z pomocą kreowanych postaci. Gra okazuje się
nieprzewidywalna dla nich samych i dla nas. Hamlet powinien zaskoczyć. To
klasyka w ultranowoczesnym wydaniu.
Przedstawienie przeznaczone dla widzów od 16 lat.

Tytułowy bohater dramatu po traumatycznych przeżyciach na frontach I wojny
światowej szuka nie tylko narzeczonej, którą przed laty zostawił, ale również sen−
su życia. Kolejne etapy tych poszukiwań wyznaczają spotkania z coraz to nowymi
kobietami. Trzydzieści pięć pań, trzydzieści pięć światów – jeden sens. Czy to
Don Juan wykorzystuje kobiety, czy raczej one jego?

Współczesna wersja klasycznej sztuki Czechowa. Reżyserka przełożyła świat trzech
sióstr na wrażliwość dzisiejszych kobiet, dojrzalszych od literackich pierwowzorów.
Masza, Irina i Olga ciągle czekają na miłość. W przedstawieniu zamiast Czechowow−
skich zachodów słońca i wiśniowych sadów  oglądamy niepokojące projekcje wideo,
prawosławny chór i orkiestrę grającą na domowych sprzętach codziennego użytku.

SCENA IM. J. GRZEGORZEWSKIEGO
William Shakespeare HAMLET
8., 9., 11., 12. g. 19.00

KRZYSZTOF MIESZKOWSKI
dyrektor naczelny i artystyczny

SCENY: 
im. J. GRZEGORZEWSKIEGO

ul. G. Zapolskiej 3
KAMERALNA

ul. Świdnicka 28
NA ŚWIEBODZKIM

pl. Orląt Lwowskich 20c
INFORMACJA

o repertuarze i rezerwacja biletów
(+48) 071 316 07 77−78

Teatr jest członkiem
Unii Polskich Teatrów

Widownie przystosowane są dla
widzów niepełnosprawnych

Ödön von Horváth DON JUAN WRACA Z WOJNY
15., 16., 17.)1. g. 19.00

Anton Czechow ONE wg Trzech sióstr
23.01. g. 19.00, 24.01. g. 19.30

spektakle premierowe:
16, 17, 18 stycznia 

Teatr Muzyczny CAPITOL 
Wrocław, ul. Piłsudskiego 67

POZYTYWKA
Spektakl wyróżniony

przez Jury Nurtu OFF 29. PPA
Scenariusz, teksty i reżyseria – Bodo
Kox. Wizualizacje – Jacek Chamot,
Bodo Kox. Muzyka – Filip Zawada. 
Luźna fabuła z miłością w tle, jeden
dzień z życia młodej kobiety. Bohater−
ka wyśpiewa, co lubi, a czego nie lubi
– w rockowym entourage’u, gitarowo,
surowo, brudno, ale melodyjnie, z in−
fantylnymi wstawkami. Projekcje wi−
deo będą przedstawiać bohaterkę
podczas różnych czynności, będą wi−
zualnym komentarzem do piosenek.

Premiera 21 stycznia 2009 
Mała Scena Teatru CAPITOL 

ul. Piłsudskiego 72

DZIEJE GRZECHU – słynna po−
wieść Stefana Żeromskiego, wyda−
na w 1908 roku, doczekała się kilku
ekranizacji – dwóch przedwojen−
nych oraz współczesnej. Sceniczną
adaptację tej powieści, zrealizowa−
ną w konwencji dramatu muzyczne−
go, wystawi Teatr Muzyczny CAPI−
TOL we Wrocławiu. Będzie to histo−
ria tragicznej miłości kobiety, wiary
i niewinności wystawionej na pró−
bę, opowieść o namiętności, zdra−
dzie i zbrodni. Autorką adaptacji
i reżyserem przedstawienia jest An−
na Kękuś−Poks. Muzykę do „Dzie−
jów grzechu” stworzył Krzesimir
Dębski, wybitny kompozytor muzy−
ki filmowej, teatralnej i rozrywko−
wej. Słowa piosenek napisał Michał
Zabłocki – poeta i scenarzysta.

w rolach głównych: 
JUSTYNA SZAFRAN 

KONRAD IMIELA
WOJCIECH MEDYŃSKI

Bilety od 22 do 36 zł
Kasa: tel. 071 789 04 51, czynna od
poniedziałku do soboty w godz. 12−
19 i na godzinę przed spektaklem.
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N A –  T E A T R  P O L S K I  S C E N A  N A  Ś W I E B O D Z K I M

Ray Cooney MAYDAY
20.,21.,23.,24.01. g. 18.00, 22.,25.01. g. 19.00  

Trzy historie związków na pods. jednoaktówek Mishimy
pokazują siłę ludzkich emocji, z których trudno się uwol−
nić. Niezrealizowane uczucia kierują życiem bohaterów.
W spektaklu Agnieszki Olsten przybierają na sile, stają
się samodzielnymi bytami. Spektakl multimedialny.

Świetny dramat polityczny, niegrany we Wrocławiu od
ponad 40 lat. Akcja Sprawy Dantona rozgrywa się
w Paryżu podczas burzliwych dni dyktatury jakobinów. 

LINCZ: Pani Aoi. Wachlarz. Szafa
wg Yukio Mishimy. 16.01., 17.01., g. 19.00

S. Przybyszewska SPRAWA DANTONA
10., 11.01., g. 19.00
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To historia namiętnego uczucia, jakim zapałał pewien kucharz do przygo−
towywanego przez siebie posiłku. W imię tej miłości nieszczęśliwy kocha−
nek złamie wszelkie zasady etyki kucharskiej, a nawet posunie się do sto−
sowania plugawych i obrazoburczych praktyk z pogranicza czarnej magii. 
Oto z otchłani niebytu wyłania się istota, o jakiej marzył doktor Frankenste−
in, a którą spotkał męczeński los Pigmaliona.

28, 29, 30, 31 stycznia, godz. 19.00, Teatr Polski ul. Świdnicka 28

Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Aleksander Sobiszewski
Scenografia i kostiumy:
Aleksandra Stawik i Michał Dracz
Opracowanie mat. muzycznego:
Roman Rega
Produkcja mate. video: Jakub Lech

SCENA KAMERALNA

SCENA NA ŚWIEBODZKIM

Jedna z najlepszych na świecie komedii. Znakomity ko−
mizm sytuacji fabularnych i języka sprawia, że Mayday
od 16 lat rozśmiesza do łez publiczność.

Autorski spektakl Bartosza Porczyka, jednego z no−
wych aktorów w zespole Teatru Polskiego i zwycięzcy
XXVII Przeglądu Piosenki Aktorskiej (2006). Inspiracją
przedstawienia była piosenka Smycz zespołu Maanam. 

Bartosz Porczyk SMYCZ
7.01., 8.01., g. 19.00, 10.01., 11.01.,  g. 17.00

WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY 
UL. RZEŹNICZA 12

Przytuleni
3,4,9,10 godz. 19.00
Scena na Strychu

Księga Rodzaju 2
6,7,8 godz. 19.15 DScena

Baal
11,13,14,15 godz. 19.15
Duża Scena

Cafe Panika
16,17,18 godz. 19.00
Scena na Strychu

Transfer!
19, 20, 21 godz. 19.15
Duża Scena

Produkt
23,24,25 godz. 19.00 MSc.

Pasażerka PREMIERA
Reż.: Natalia Korczakowska
31 godz. 19.00
Scena na Strychu

Przytuleni

Księga Rodzaju 2

Cafe Panika

Produkt

fo
t.B

.S
ow

a

Spotkanie 1 pod hasłem: Po takiej wiedzy, jakie przebacze−
nie? Państwo, życie i wolność,? połączone z projekcją filmu
dok. oraz dyskusją. Gość spcjalny prof. Leszek Koczanowicz
Wstęp wolny! Rezerwacja miejsc tel. 71 358 89 20 

30 stycznia, godz. 18.00 DSc. i górne foyer

1_179_gora.qxd  2008-12-21  15:48  Page 11



TEATR PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ
ul. Braniborska 59, www.pwst.wroc.pl

BOGUSŁAW KIERC

O KRÓLEWICZU, KTÓRY NICZEGO SIĘ NIE BAŁ
27, 28, 29, 30 stycznia, godz. 10.00

HELMUT KAJZAR 

TRZEMA KRZYŻYKAMI
28, 29, 30 stycznia, godz. 19.00
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MACBETH Reżyseria Grzegorz Bral
Macbeth, będący owocem współ−
pracy z Royal Shakespeare Compa−
ny, to kolejny eksperyment Teatru
Pieśń Kozła. Stanowi próbę odkry−
cia muzyczności w poezji Szekspira
i odnalezienia korzeni tragedii. Po−
szukując kolorów i dźwięków szek−
spirowskiego języka, aktorzy stara−
ją się zgłębiać naturę dramatu. W
spektaklu bierze udział międzynaro−
dowy zespół aktorów z Anglii, Fin−
landii, Szkocji, Walii i Polski.
Bilety: 20 ulg., grup. 30zł norm.,
tel. 071 342 71 10, 071 346 08 13

LACRIMOSA – wersja antropologiczna. Reżyseria: Grzegorz Bral
Lacrimosa mówi o tym, że jeden człowiek daje sobie prawo do tego, aby
złożyć w ofierze życie drugiego człowieka. Mówi o tragicznej ludzkiej uzur−
pacji i postawieniu się na równi z Bogiem. Lacrimosa zbudowana jest na
kanwie literackiej Mszy za miasto Arras Andrzeja Szczypiorskiego, ale
przywołuje też kilka cytatów z Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego
oraz Apokalipsy św. Jana. W war−
stwie muzycznej przywołuje moty−
wy z Requiem W. A. Mozarta. W ob−
szarze działań fizycznych spektakl
został zainspirowany kultem Ana−
stenariów. Kultem o starożytnych
korzeniach, którego praktykujących
nazywa się tymi, którzy chodzą po
ogniach. Kult o greckim rodowodzie,
jeden z niewielu wciąż praktykowa−
nych kultów opętania w Europie.

PREMIERA 19  stycznia 
Spektakle: 20, 21, 22, 23  stycznia 

godz. 19.00

TEATR PIEŚŃ KOZŁA UL. PURKYNIEGO 1 www.piesnkozla.art.pl

W 2009 roku mija dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego, pięćdziesiąta – objęcia
kierownictwa Teatru 13 Rzędów w Opolu (późniejszego Teatru Laboratorium) przez Ludwika
Flaszena i Jerzego Grotowskiego i ćwierćwiecze samorozwiązania Teatru Laboratorium. 

PROGRAM ROKU GROTOWSKIEGO 2009 obejmuje wiele wydarzeń artystycznych i naukowych ta−
kich jak: konferencje, wystawy i instalacje, seminaria praktyczne i spotkania we Wrocławiu, w Pol−

sce (w Krakowie i Warszawie) i za granicą (w Stanach Zjednoczonych, Danii, Niemczech, Czechach, Austrii, Wiel−
kiej Brytanii, Francji, Włoszech i na Kubie), a także dwa festiwale: 31 marca – 5 kwietnia 2009, Premio Europa
per il Teatro, uroczystość wręczenia Europejskiej Nagrody Teatralnej Krystianowi Lupie. 14–30 czerwca 2009,
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Świat miejscem prawdy. Od 14 do 30 czerwca 2009 roku swoje przedstawie−
nia zaprezentują we Wrocławiu: Roberto Bacci, Eugenio Barba, Pina Bausch, Peter Brook, Alvis Hermanis, Kry−
stian Lupa, Richard Schechner, Tadashi Suzuki, Theodoros Terzopoulos i Krzysztof Warlikowski. W ramach festi−
walu odbędą się także spotkania z Ludwikiem Flaszenem i Anatolijem Wasiljewem, jak również rozmowy z twór−
cami festiwalowych spektakli oraz pokazy filmowe. Biuro: Rynek−Ratusz 27, www.grotowski−institute.art.pl

22, 24 stycznia, godz. 20.00 17, 18 stycznia, godz. 20.00

fot. K. Bieliński
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Scenariusz spektaklu powstał
w oparciu o opowiadania Brunona
Schulza „Ulica krokodyli”, polskie−
go pisarza żydowskiego pochodze−
nia. Metafizyka, zjawiskowość, de−
formacja i zmysłowość, sen i świa−
domość stanowią jądro jego twór−
czości. „Ulica krokodyli” jest próbą
pokazania człowieka z jego pod−
świadomymi dążeniami, pragnie−
niami i lękami. Ukazanie jasnych
i mrocznych stron jego osobowości
sprawia, że spektakl jest bardziej
zmysłowy i barwny w odbiorze. 
Bilety: 71 788 21 99, 697 153 977

24 i 25 stycznia, godz. 19.00
ul. Hallera 15 (bud. Kina Lwów)

TEATR VERSUS ul. Wroblewskiego 9 (Intakus−Park) 
FIKCYJNE MAŁŻEŃSTWO – PREMIERA

Władimir Wojnowicz, reżyseria: Michał Białecki. 
Co Wy wiecie o „komunie”? Czy Lenin grasejował? Jaka jest różnica mię−
dzy Anglią i Angolą? Co Chińczycy zrobili z wróblami? Czapajew to ptak
czy legendarny bohater? Jakie wykształcenie trzeba posiadać, żeby zostać
„homikiem”? Jeśli nie potraficie udzielić poprawnych odpowiedzi, zobacz−
cie spektakl Fikcyjne małżeństwo. 
Premiera – 16 stycznia, spektakle – 17, 19, 26 stycznia, godz. 20.00

WESTERN PARTY – karnawałowa zabawa kostiumowa
Michael Whitman / Mathew de Molyna KABEL TiVi – kabareton

Czy istnieje granica absurdu podawanego ze srebrnego ekranu? Co tak na−
prawdę oglądamy? Historia zespołu telewizyjny podglądanego od kuchni. 

23 stycznia, godz. 20.00
KABEL TIVI – KABARETON – 24, 31 stycznia, godz. 20.00
PIĄTEK MUZYCZNY: none−it – 30 stycznia, godz. 20.00

Zespół none−it powstał w styczniu 2008 z inicjatywy studentów Akademii Mu−
zycznej we Wrocławiu, których połączyła pasja wspólnego śpiewania: Ania Maj−
kut−Polańska – sopran I, Marta Raczak – sopran II, Magdalena Zacharzewska
– alt I, Paulina Lulek – alt II, Jacek Zamecki – tenor, Paweł Klin – bas.

TEATR ARKA 
6.01. Jak Powietrze godz. 10.00
7.01. Makbet godz. 10.00
8.01. Makbet godz. 10.00
9.01. Jak Powietrze godz. 10.00

13.01. Ważna Sprawa godz. 10.00
14.01. Świętoszek godz. 10.00
15.01. Świętoszek godz. 10.00
16.01. Dziady godz. 10.00
20.01. Dziad godz. 10.00
21.01. Świętoszek godz. 10.00
22.01. Jak Powietrze godz. 10.00
23.01. Ważna Sprawa godz. 10.00
27.01. Dziady godz. 10.00
28.01. Świętoszek godz. 10.00 
Bilety: Makbet 15 zł. Świętoszek 14
zł. Dziady 14 zł. Jak Powietrze 10 zł. 
Ważna sprawa 10 zł. 
Rezerwacja tel. 71 344 38 06

ul. Mennicza 3

ULICA KROKODYLI BRUNONA SCHULZA

www.pantomima.pl
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więtoszek

Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

ERIC CHAPPELL

ŻYCIE
SZKODZI
ZDROWIU
Autor przekładu: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Wojciech Dąbrowski
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Opracowanie muzyczne: Szymon Straburzyński
Kostiumy: Bajka Tworek
Występują: Dorota Wierzbicka-Matarrelli,
Netta Naas, Marek Feliksiak, Jakub Giel,
Edward Kalisz, Stanisław Melski

Reforma szpitali?, problem z leczeniem? roz-
terki chorego? – ponadczasowy problem!! Czy
naprawdę „Zycie szkodzi zdrowiu”?

Angielskie realia na polskim gruncie- Nietypo-
wy temat, typowy szpital: chory jęczący, chory
zdenerwowany i chory hipochondryk. na jednej
szpitalnej sali. Wśród nich „zmęczony” pracą
„lekarz”. Nie zabraknie również pielęgniarek.

Spektakl wprowadza nas w świat, w którym
(niestety) każdy z nas już kiedyś się znalazł,
bądź będzie musiał się znaleźć. Dowcipne, za-
bawne, nie pozbawione głębszego sensu i real-
nego spojrzenia na rzeczywistość teksty. Po-
myślcie – może jedynym sposobem, w tych
trudnych czasach, by dostać się do wybranego
szpitala, to zemdleć przed jego wejściem?

STYCZEŃ 2009
03.01 SO ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
04.01 ND ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 19.00
10.01 SO PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
11.01 ND PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
12.01 PN ZEMSTA godz. 9.00 i 11.30
15.01 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
16.01 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
17.01 S0 MAYDAY 2 godz. 20.00
18.01 ND MAYDAY 2 godz. 20.00
21.01 ŚR PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
23.01 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
24.01 S0 SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
29.01 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
30.01 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
31.01 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00

WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA
Plac Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

SPRZEDAż bILETóW Kasa Teatru Lalek
wtorek - piątek, godz. 9.00-19.00

oraz na 2 godziny przed spektaklami
tel.: 071 344 12 16, 071 335 49 10

Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 344 12 16

fot. M.Siergiejewicz

teatry:styczen-2009 21-12-08 15:42 Page 14
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indie – POrTreTY Z inneGO ŚWiaTa
WystaWa fotograficzna Piotra Puzonia

Galeria Centrum Kultury AGORA zaprasza na wernisaż wystawy prezentu-
jącej fotografie Piotra Puzonia z niezwykłej wyprawy do północnych Indii.
Autor – zapalony podróżnik – codzienne życie mieszkańców Indii ukazuje
z perspektywy cierpliwego, cichego obserwatora. Prawdziwość emocji
wzrusza i wciąga w świat nam nieznany i niewątpliwie egzotyczny. Świat
pełen kontrastów, intrygujący i trochę niezrozumiały. Nędza i prostota eg-
zystencji występuje obok niesamowitego bogactwa barw hinduskich sari.
Radość miesza się ze smutkiem, samotność ze zgiełkiem ulic, zwyczaj-
ność przeplata się z orientalizmem. Indie w obiektywie Piotra Puzonia to
kraj fascynujący, zarazem bliski i daleki. Jego fotografie ukazują wielo-
aspektowość życia Hindusów, ich pogodzenie z niełatwym przecież losem.
A także, mimo wszystko - radość z życia, życia w zgodzie z tradycją i sa-
mym sobą. Spotkanie z kulturą dalekiego wschodu nie może pozostawić
widza obojętnym, wręcz przeciwnie- portrety z innego świata magnetyzu-
ją swoją niezwykłością.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie projekcja zdjęć o tej samej tematyce, po-
łączona z prelekcją fotografa dot. Indii z perspektywy podróżnika.
Piotr Puzoń pochodzi z Lublina. Fotografią interesuje się od lat 80 – eks-
perymentował wówczas z czernią i bielą. Po długiej przerwie, od półtora
roku nie rozstaje się z aparatem. W 2008 roku wykonał dwa cykle zdjęć:
w Indiach północnych (prace prezentowane w CK AGORA) oraz w Nepalu.

Wernisaż: 15 stycznia, czwartek, godz. 18.00
Wystawa czynna do 27 stycznia, w godz. 10.00-17.00. WStęp WOlny
CK AGORA, plac J. piłsudskiego 2, Wrocław-Karłowice, www.ckagora.pl

Marcin Harlender
Malarz, performer, twórca instala-
cji, happeningów, teoretyk sztuki,
jeden z najbardziej radykalnych
i konsekwentnych polskich arty-
stów współczesnych. Studiował
w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom
w pracowni Konrada Jarodzkiego.
Realizuje wystawy, działania
w przestrzeni miejskiej.
wernisaż 16 stycznia, godz. 18.00

Ośrodek Kultury i Sztuki
CIK Rynek Ratusz 24

filmy:styczen-2009 21-12-08 15:37 Page 15



EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. – 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 kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się w gotyckiej rzeźbie
drewnianej i malarstwie tablicowym.

Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta−
rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego
rzemiosła artystycznego. 

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz−
nego regionu, poczynając od renesansu,
a kończąc na czasach kształtowania się no−
wych tendencji stylowych na początku XX w.
Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby,
grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezentowa−
na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandz−
kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta−
wie 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 kultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−
wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, 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

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−
dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
dów kultury terenów kresowych, środowisk
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
kowskiego 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, gra−
fiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

2_179_wystawy.qxd  2008-12-21  15:50  Page 16



STYCZEŃ 2009

WYSTAWY
CZASOWE KLEJNOTY EUROPY. SKARB ŚREDZKI do 29 marca 2009

OBLICZA MIASTA
do 25 stycznia 2009

Od pierwszego widoku Wrocławia z Kroniki
Świata Schedla z 1493 roku po wizerunki
miasta wykonane po 1945 roku – w sumie
550 zabytków pokazujących, jak zmieniał
się Wrocław na przestrzeni wieków. Na wy−
stawie przeważają grafiki i rysunki, ale pre−
zentowane są też medale i wyroby rzemio−
sła artystycznego oraz na osobnej wystawie
pocztówki. Ekspozycji towarzyszy katalog
oraz pokaz multimedialny.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

WYKŁADY W MUZEUM

PANORAMA RACŁAWICKA

PODNIEBNE PTAKI BOGA WIATRU
do 31 stycznia 2009

Kilkadziesiąt latawców z chińskiej prowincji Weifang, która
jest największym ośrodkiem ich produkcji. 

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE…
Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radziec−
kiej podczas II wojny światowej – do 31 stycznia 2009

pl. Powstańców Warszawy 5, godz. 12.00 
3 I Katolickie świątynie Żagania – Dariusz Galewski
4 I Sztuka wczesnochrześcijańska – Dariusz Galewski
10 I Wieś w malarstwie polskim – Sławomir Ortyl
11 I Karnawał – Iwona Gołaj
17 I Opowieści z Sycylii – Magdalena Szafkowska 
18 I Sztuka bizantyjska – Dariusz Galewski 
24 I Symbioza zieleni i architektury po angielsku
– Beata Stragierowicz
25 I Sztuka romańska – Grzegorz Wojturski 
31 I Żarliwość i podziw. Retoryka barokowej rzeźby wrocławskiej
– Anna Jezierska

NAJPIĘKNIEJSZA 
SZOPKA BETLEJEMSKA 2008 do 31 I 2009

Mecenas wystawy:

PATRONAT:PARTNER:

MEBLE. ORYGINAŁY I IMITACJE do marca 2009
Wystawa prezentuje meble wykonane w stylach renesansowym i baroko−
wym w XVI i XVII wieku oraz sprzęty wytworzone w XIX wieku, które na−
śladują wzory dawnych epok. Zestawienie takie umożliwia poznanie podo−
bieństw i różnic między oryginalnymi meblami z okresu nowożytnego a ich
imitacjami póżniejszych wieków.

2_179_wystawy.qxd  2008-12-21  15:50  Page 17
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TOMASZ TOMASZEWSKI – RZUT BERETEM
Wystawa zdjęć Tomasza Tomaszewskiego jest wynikiem kilkudziesięciu
podróży fotografa po Polsce w latach 2007 – 2008. Zestaw 60 unikalnych
fotografii, które Autor wybrał spośród wielu tysięcy to swoisty, pulsujący
emocjami portret miejsc zapomnianych, to także mądry i czuły zapis rze−
czywistości rodzimej wsi, która znajduje się o przysłowiowy „rzut bere−
tem” od naszego, miejskiego życia. 
Zapraszają: National Geographic i Muzeum Miejskie Wrocławia

Wernisaż 7 stycznia, godz. 18,00, Galeria Patio w Starym Ratuszu. 
Wystawa czynna do 2 lutego

DZIKOŃ I JEGO DIGIFUCKI – WYSTAWA FOTOGRAFII
O projekcie: W fotografii cyfrowej, wszystko można przewidzieć, jeżeli nie, to zawsze można powtórzyć. digifucki to
radosne igraszki z przypadkiem, w których nie ma miejsca na powtarzalność i nudę. Nakreślam ramy, ustalam regu−
ły, a potem spuszczam ze smyczy przypadek, żeby wypełnił te reguły treścią. Co wy na to? Zjednej strony zasady są
jasne i obraz ma pewne cechy które możemy przewidzieć. Z drugiej strony rezultat zaskakuje, bo oto mamy coś cze−
go się w zasadzie nie spodziewaliśmy. Przewidziane i nieprzewidziane w jednym, to właśnie typowy digifuck.
O autorze: Rocznik '79, Fizyk z wykształcenia, fotograf z wewnętrznej potrzeby. Jak wieść niesie, nie ukończył żad−
nej szkoły fotograficznej. Sam autor nie dementuje. Poza tym krążą słuchy, że kroczy sobie przez tę fotografię ja−
kąś własną dziwną scieżką. Tego autor też nie dementuje. www.dzikon.blogspot. com

wystawa czynna od 9 stycznia Księgarnia−Galeria PWN, Szczytnicka 51, Wrocław

IT HURTS ME TOO 
LAURA PAWELA 

Wernisaż 22 stycznia, godz. 18.00

POŻOGA DANCE
MARIA KINIORSKA

MICHALINA KOSTECKA, MA−
RIA ZUBA

Wernisaż 23 stycznia, godz. 18.00
BWA Awangarda, ul. W. Stwosza 32

2_179_wystawy.qxd  2008-12-21  15:51  Page 18
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ARCHITEKT OSKAR NIEMEYER. BRASILIA
Prezentowana wystawa przedstawia największe dzieło ostatniego żyjącego
klasyka modernizmu, Oscara Niemeyera – Brasilię, widzianą za pośrednic−
twem obiektywu Damjana Prelovška, wybitnego słoweńskiego historyka
architektury. W niezwykłych formach budynków Niemeyera często trudno
na pierwszy rzut oka odgadnąć przypisaną im funkcję. Utrwalone na foto−
grafiach, oświetlone silnym słońcem tropików, kompozycje brył stają się
abstrakcyjnymi dziełami sztuki. 
Wystawa została otwarta 15 grudnia 2008 – w 101 urodziny Niemeyera
Wystawa czynna do 8 lutego br. Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

POUR FÉLICITER
Wystawa grafik i druczków świą−
teczno−noworocznych, tzw. „PF−ek”
(od franc. „Pour féliciter” – „Na
szczęście”), z kolekcji warszawskie−
go bibliofila Mieczysława Bielenia.

Wystawa czynna do 7 stycznia
Galeria pod Plafonem DBP

Rynek 58
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PAIK ON SCREEN FILMY, DOKUMENTACJE, KONTEKSTY
SERIA PROJEKCJI TOWARZYSZĄCYCH WYSTAWIE DRIVING MEDIA

W Centrum Sztuki WRO trwa wystawa Driving Media – pierwsza w Polsce retrospektywna ekspozycja klasyka
sztuki elektronicznej, Nam June Paika. Z tej okazji WRO realizuje cykl pokazów oryginalnych prac wideo Paika
i artystów Fluxusu oraz filmów i dokumentacji telewizyjnych z kolekcji Electronic Arts Intermix i archiwum nie−
mieckiej telewizji WDR. Odbywające się co środę projekcje poszerzą kontekst wystawy, dając unikalną możliwość
zapoznania się z twórczością Paika. Dla koneserów sztuki współczesnej – nie do przegapienia. 
7 stycznia, g. 17.00 – Nam June Paik: Edited for Television, 1975, 28:14 min
TV as a Creative Medium, Ira Schneider 1969−84, 12:08 min
Materiały dokumentalne telewizji WDR: Nam June Paik w Kolonii, 1976, Aktuelle Stunde: Nam June Paik
w Düsseldorfie, 1991, Aktuelle Stunde: Nam June Paik w Düsseldorfie, 1994, Earth, Moon and Sun, 2006
14 stycznia, g. 17.00 – Rare Performance Documents Vol. 1, 1961−1994, 25.08 min
Rare Performance Documents Vol. 2, 1961−1994, 18.37 min
21 stycznia, g. 17.00 − Suite 212, 1975, re−edited 1977, 30.23 min
Documenta 6 Satellite Telecast, 1977, 30 min
23 stycznia, g. 17.00 – The Misfits: 30 Years of Fluxus, Lars Movin 1993, 96 min

Daty projekcji: 7, 14, 21, 23 stycznia 2009, godz. 17.00, CS WRO, ul. Widok 7

Hand and Face, 1961 Guadalcanal Requiem, 1977 Cinéma Metaphysique, 1967−1972
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OLGA LEWICKA malarstwo/obiekty/performance
TERAZ NADCHODZI 3000 LAT... nie wiem jeszcze jakich, ale myślę nad tym
Otwarcie wystawy 9 stycznia, godz. 18.00, czynna do 30 stycznia 2009 

Galeria Entropia, Wrocław ul. Rzeźnicza 4

Abstrakcyjne obrazy i instalacje ma−
larskie Olgi Lewickiej konsekwent−
nie sprzeciwiają się oddzielaniu pro−
blemów malarskich i formalnych od
konceptualnych i politycznych.
„Imaginacje” (Lacan) zglobalizowa−
nego społeczeństwa, jego spektaku−
larne powierzchnie, jego latentne
struktury władzy, jego euforyczne
jak również najciemniejsze wizje
przyszłości – u Lewickiej wszystko
to ujawnia się jako coś, co nigdzie
indziej nie może zostać lepiej prze−
myślane niż w medium abstrakcyj−
nej sztuki, za pomocą formalno−est−
etycznych problemów, detali i kon−
strukcji. Medium malarstwa, zarów−
no jego bogate opcje, jak i ograni−
czenia, które są zdeterminowane je−
go długą historią, zostaje przez Le−
wicką świadomie wybrane, aby
sprawdzić i rozegrać moc nowych
różnic oraz przesunięć i w ten spo−
sób egzemplarycznie zainicjować
procesy emancypacyjne. 
Olga Lewicka – ur. 1975 we Wro−
cławiu. Mieszka i pracuje w Berlinie.

OCZY, USTA, NOS
PORTRET

Pokonkursowa wystawa plastyczna
prac dzieci i młodzieży województwa
dolnośląskiego. Temat porusza pro−
blem tolerancji i zmusza do myśle−
nia na temat etapów życia, ras ludzi,
awangardy i subkultury, emocji
w portrecie i charakterze człowieka.
Wernisaż 14 stycznia, godz. 12.00 

Galeria Twórczości Plastycznej
MDK „Śródmieście” ul. Dubois 5

DESIGNER TOYS
Designer Toys to, mówiąc najprościej, zabawki dla dorosłych, wytwarzane
w krótkich seriach, zaprojektowane przez galeryjnych artystów, dizajnerów
i twórców lowbrow (streetarterów, ilustratorów, plakacistów). Inspirowa−
ne postaciami popkulturowych idoli, filmowych i komiksowych, modą
miejską albo zupełnie oryginalne i psychodeliczne tworzą ważny nurt dizaj−
nu, ciesząc się sporym zainteresowaniem kolekcjonerów. Status tych kul−
towych gadżetów podnoszą nazwiska autorów takich jak choćby Takashi
Murakami, który wprowadził Designer Toys na salony sztuki. Designer
Toys pojawiły się w latach 90 w Hong Kongu i błyskawicznie pączkowały
jednocześnie w Ameryce, Japonii i Europie.
Gerard Poot – kolekcjoner zabawek, właściciel sklepu Highlandtoys. Od lat
udziela się w rozmaitych imprezach popularyzujących nurt Designer Toys
w Europie. Z zawodu dyrygent. Abe Sapien – miłośnik i fotograf zabawek.
Założyciel pierwszego polskiego serwisu poświęconego Designer Toys –
subnormal.pl. W wolnych chwilach DJ, organizator imprez muzycznych. 
Szy Mura – artysta grafik. Absolwent wrocławskiej ASP, stypendysta rządu
francuskiego. Z zawodu projektant – stylista.

Wernisaż 23 stycznia, godz. 17.00, BWA Design, ul. Świdnicka 2−4

UKRYTE
Wydarzenie, które obejmie swoim za−
sięgiem Zieloną Górę, Wrocław i Po−
znań. Trzy odsłony działań w prze−
strzeni miasta i trzy wystawy w gale−
riach. Mianownikiem dla przedsię−
wzięcia jest przenikanie się dwóch
obszarów aktywności, sztuki w gale−
rii i twórczości na mieście. 
Wernisaż 15 stycznia, godz. 20.00

BWA Studio, ul. Ruska 46a
Czynna do 23.01., w g. 14.00−18.00

(oprócz niedzieli i poniedziałku)
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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

WROCŁAWSKIE HALE TARGOWE
STULECIE POWSTANIA 1908−2008

Hale targowe we Wrocławiu przy ulicy Piaskowej 17 (I) i ulicy Kolejowej 43−
45 (II) zostały zbudowane według projektu Richarda Plüddemanna i Heinricha
Küstera w latach 1906−1908. Planowana z dużym rozmachem przez wrocław−
ski magistrat od 1881 r. budowa zespołu hal targowych, usytuowanych mię−
dzy centrum i przedmieściami miasta, została częściowo zrealizowana 5 X
1908 r., gdy dwie niemal bliźniacze budowle jednocześnie oddano do użytku.
Tego samego dnia zlikwidowano wszystkie otwarte targowiska w mieście. Ha−
le należały do najlepszych i najwcześniejszych przykładów zastosowania żel−
betu w budowli użyteczności publicznej w Europie. Ich wnętrza stały się we
Wrocławiu zapowiedzią epoki architektury funkcjonalizmu. 
Wystawa czynna do 15 lutego br. Muzeum Architektury, ul. Bernardyńskiej 5

MALWINA WITKOWSKA
TAKIE TAM... CZYLI KILKA ZDJĘĆ Z PODRÓŻY

Malwina pochodzi z Leszna, ale od pierwszego przyjazdu zakochała się we
Wrocławiu. Tutaj żyje i studiuje na ASP architekturę wnętrz. Woli jednak
malować niż projektować... od dzieciństwa „powsinoga”... ostatni semestr
spędziła w Turcji studiując i zwiedzając... a raczej zwiedzając i studiując... 
„Z tego okresu pochodzą wystawiane zdjęcia, które są jak najbardziej ama−
torskie... To w czasie ich robienia zakochałam się w fotografii reportażo−
wej, która jest bardzo trudna. To fotografia momentu. Przedstawiane zdję−
cia są zbiorem prób uchwycenia chwil, staraniem opowiadania o Turcji i jej
ludziach za pomocą obrazów”. 

Wystawa czynna do 31 stycznia 2009
Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju, pl. Dominikański 6

www. mlodzi. wroclaw. pl
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2.01 godz. 21.00
Funkowe powitanie Nowego Roku
– jam session
4.01 godz. 20.30

Noworoczny Koncert Kolędowy
– Hallway feat. Piotr Baron
8.01 godz. 20.30
Ryszard Styła – Tomasz Grabowy
– Zbigniew Lewandowski
10.01 godz. 20.30

Mateusz Krauswurst & The Positive
14.01 godz. 20.30
Only Blues Session
with HooDoo Band
15.01 godz. 20.30

Piotr Wojtasik International Quartet

b. MORGENSTERN
Nazywana „królową berlińskiej sceny
elektronicznej” artystka powróciła
właśnie z nowym albumem „BM” Pły-
ta o wiele bardziej akustyczna i wykra-
czająca daleko poza granice muzyki
elektronicznej czy tzw. elektropopu,
pozostając jednak wierną brzmieniom
niełatwym i awangardowym.

13 stycznia, godz. 20.00
Ośrodek Postaw Twórczych

ul. Działkowa 15, Bilety: 30 zł

THE auSTRalIaN
PINK FlOYD SHOW

najlepszy cover band
Pink Floyd

Uważany za najlepszy cover band
Pink Floyd na świecie ponownie za-
wita do Polski. Muzycy zaprezentu-
ją show „The Wall” z okazji 30 rocz-
nicy premiery legendarnej płyty
Floydów oraz inne utwory. Widzo-
wie będą mogli zobaczyć nowe ani-
macje wideo, nadmuchiwane po-
stacie z „The Wall”, lasery, widowi-
skowe wizualizacje i inne niesamo-
wite efekty specjalne.

31 stycznia, godz 20.00
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

HEJ KOlęDa, KOlęDa…
Koncert w wykonaniu zespołów ar-
tystycznych MDK „Śródmieście”

12 stycznia, godz. 16.30
MDK „Śródmieście”

Wrocław, ul. Dubois 5

WIEDEŃSKa MuzYKa,
WIEDEŃSCY SOlIŚCI I …

WROCŁaWSKa ORKIESTRa lE-
OPOlDINuM

MARA MASTALIR, sopran i ERNST
KOVACIC, skrzypek i dyrygent będą
solistami noworocznego koncertu
orkiestry kameralnej LEOPOLDI-
NUM. Mara Mastalir ukończyła kon-
serwatorium w Wiedniu, jest laure-
atką kilku konkursów, np. Feruccio
Tagliavini czy Kammeroper Schloss
Rheinsberg a od września 2009 bę-
dzie solistką słynnego teatru Volks-
oper Wien. W programie koncertu
arie i kompozycje na skrzypce i or-
kiestrę Ojca i Syna Straussów,
Haydna, Gounoda, Schuberta. Bile-
ty: 25, 15 i 5 zł studenci, w kasie Fil-
harmonii i godzinę przed koncertem

25 stycznia, godz. 18.00
Filharmonia Wrocławska

ul. Piłsudskiego 19

Orkiestra Kameralna 
LEOPOLDINUM

16.01 godz. 21.00
The Crackers
22.01 godz. 20.30

Grzegorz Grocholski Sextet
– WE LOVE MILES
23.01 godz. 21.00
Funkowa Noc z HooDoo Band
30.01 godz. 20.30

Polpo Motel
31.01 godz. 21.00
Tribute to James Brown 2
– The Crackers & Friends
KARNAWAŁOWE SALSOTEKI:
3, 17, 24 stycznia

ż

Jazz JaM SESSIONS:
6.01 Full Access, 7.01 Wrocławska
Szkoła Jazzu, 13.01 SOC Band, 20.01
Przemek Jarosz & Friends, 21.01
@ndy w. cool jazz session, 27.01 SOC
Band, 28.01 Adrien Ciechanowski &
Friends – latin jazz session, 29.01
PJTrio – standards session

Jazz Klub RuRa Łazienna 4
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Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zaprasza na:

45 WROCŁaWSKI FESTIWal JazzOWY
Jazz NaD ODRą 5-8 MaRCa 2009

Festiwal rozpocznie Gala Polskiego Jazzu – Pamięci Krzysztofa Komedy
z udziałem m.in. Zbigniewa Namysłowskiego, Ewy Bem, Henryka Miś-
kiewicza, Lory Szafran, Włodzimierza Nahornego, Marka Bałata, Krzysz-
tofa Kiljańskiego, Roberta Majewskiego, Piotra Barona oraz wielu in-
nych. Podczas festiwalu wystąpią także McCoy Tyner, Joshua Redman,
Roni Cuber, Jason Moran, Guru’s Jazzmatazz oraz wielu innych.

OTWARTY KONKURS NA INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ
45 „Jazz nad Odrą”, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Międzynarodo-
wa Fundacja „Jazz nad Odrą”, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe O/Wrocław,
Centrum Sztuki IMPART we Wrocławiu zapraszają do udziału w najbardziej
prestiżowym i najstarszym w Polsce konkursie jazzowym. Z REGULAMINU:
Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział muzycy instru-
mentaliści i wokaliści, którzy do 6 marca 2009 nie przekroczyli 30 lat.
Oprócz klasyki jazzu, chcemy w konkursie zaprezentować nowe trendy,
wszelką awangardę i kierunki pokrewne z jazzem. Preferujemy muzyków
kreatywnych. Warunki udziału: do oceny musisz przedstawić (20-30 minu-
towe) nagranie na: CD, DVD, MP3, w tym mile widziana własna interpreta-
cja znanego standardu jazzowego. Do nagrania dołącz dokładny opis: imię
i nazwisko, instrument, datę urodzenia każdego z wykonawców, tytuły utwo-
rów i ich autorów, data i okoliczności nagrania. Prosimy również o zdjęcia
wraz z notką biograficzną. Zgłoszenie musi wpłynąć w nieprzekraczalnym
terminie do 13.02.2009 r. Informację o wynikach posiedzenia Komisji Kwa-
lifikacyjnej podamy do wiadomości do 20.02.2009. Zakwalifikowanych arty-
stów zaprosimy do finału konkursu w dniu 6.03.2009r. Jury najlepszym so-
listom przyzna nagrody pieniężne: Grand Prix – INDYWIDUALNOŚĆ JAZZO-
WA ROKU 2009 II nagroda, III nagroda oraz nagrody dodatkowe: rzeczowe,
o charakterze promocyjnym. Ogłoszenie werdyktu Jury, rozdanie nagród
oraz występ Laureata Grand Prix nastąpi w dniu 7.03.2009r. podczas kon-
certu w sali CS „Impart” Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: „Jazz
nad Odrą”, Centrum Sztuki Impart, ul. Mazowiecka 17. Informacje: Agniesz-
ka Perlik, tel: 71 344-69-66, www.jnofestival.pl, www.impart.art.pl

KRzESIMIR DębSKI
lESzEK MOżDżER
aDaM SKRzYPEK
DaREK KalISzuK

W KlubIE OŚRODEK
9 stycznia godz. 20.00

W ośrodku wydarzy się 9-go stycznia rzecz WYJĄTKOWA. Ponieważ
w związku z tym, że pisze muzykę do „Dziejów grzechu” (kolejnej premie-
ry Capitolu), bywa w Ośrodku ostatnio Krzesimir Dębski i ponieważ
w związku z tym, że łączy nas przyjaźń, bywa w Ośrodku od dawna Leszek
Możdżer. Nasz drogi Adam Skrzypek (Szef Muzyczny Capitolu) postanowił
połączyć powyższe zdarzenia. Założył zatem na jeden wieczór zespół
w składzie: Krzesimir Dębski – skrzypce, Leszek Możdżer – inst. klawiszo-
we, Adam Skrzypek – bas, Darek Kaliszuk – perkusja.
Klub Ośrodek Piłsudskiego 67 tel 071 343 20 36 www.capitol-osrodek.pl

Leszek Możdżer

Krzesimir Dębski
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DaWNE PŁOMIENIE
Niezwykła antologia po-
ezji miłosnej. Przed czy-
telnikami staje galeria
wspaniałych postaci wło-
skiej i europejskiej kultu-
ry.
Dante Alghieri, Petrarka,
Boiardo, Michał Anioł,
Tasso, Marino to autorzy
kunsztownych wierszy,
w większości po raz
pierwszy tłumaczonych
na język polski przez po-
etkę Agnieszkę Kuciak.

MG

IluSTROWaNY
SŁOWNIK MITOlOGII

GRECKIEJ
I RzYMSKIEJ

lucyna Stankiewicz
Hasła zawarte w słowniku
przedstawiają spopulary-
zowane wersje mitów,
a także odsyłają czytelnika
do motywów mitologicz-
nych zachowanych w lite-
raturze, muzyce, malar-
stwie, malowidłach wazo-
wych, rzeźbach i relie-
fach. Czytelnik znajdzie tu
podstawowe pojęcia z mi-
tologii, greckie lub rzym-
skie odpowiedniki haseł,
sentencje, przysłowia
i zwroty frazeologiczne.

OSSOlINEuM

zNIEWOlONa
barbara Faron

Powieść obyczajowa
z wyraźnym wątkiem ro-
mansowym i psycholo-
gicznym. Akcja utworu
rozgrywa się w XIX-
-wiecznej scenerii, odda-
nej w opisach z fotogra-
ficzną plastycznością.
Narratorem powieści jest
kaleka, który ani razu nie
zdradza Czytelnikowi
swojego imienia...

NOvaE RES

CuKIEREK Dla
DzIaDKa TaDKa
Ivona březinová

Ukochany pradziadek pię-
cioletniego Janka coraz
częściej o czymś zapomi-
na i robi różne dziwne, cza-
sem śmieszne rzeczy. To,
co Janek traktuje jako
świetną zabawę, jest jednak
sygnałem postępującego
poważnego schorzenia.

STENTOR

24 Co Jest Grane - STYCZEŃ 2009 - www.cojestgrane.pl

li
te

ra
tu

ra
w

c
o

je
s

t
g

ra
n

e

PaMIąTKI babuNI
Emilia Waśniowska

Posiadanie dziadków to
przywilej szczęśliwego
dzieciństwa. To przez nich
spotykamy się z łańcuchem
czasu, wplatamy się w war-
kocz wspomnień, znajduje-
my w nim swoje miejsce.

MIla

KaROl lIlIENFElD
– KRzEWSKI (1893-
1944). bIOGRaFIa
Katarzyna Czekaj

Jednym z najbarwniej-
szych przedstawicieli
obozu piłsudczykow-
skiego jest Karol Lilien-
feld-Krzewski. Legionista,
literat, polityk, kpiarz, zło-
śliwiec, prześmiewca...
Życiorys ulubionego we-
sołka Józefa Piłsudskiego
wpisał się w skompliko-
wane losy Polski między-
wojennej...

SEMPER

KSIążKa
SIę ROzWIJa

anna Świderkówna
Maria Nowicka

Historia książki od starożyt-
ności: od najstarszej odkry-
tej książki egipskiej czy ta-
bliczek z pismem klino-
wym, poprzez zwoje papi-
rusowe aż po ukształtowa-
nie formy książki najbar-
dziej zbliżonej do jej postaci
obecnej – kodeksu z pierw-
szych stuleci naszej ery.

OSSOlINEuM

NaJPIęKNIEJSzE
POlSKIE żYCzENIa
Małgorzata Jańczak

lidia Konieczna-Mazur
Do Polski zwyczaj przesy-
łania życzeń na pocztów-
kach (samo słowo wymy-
ślił Sienkiewicz w 1900
roku, zastępując nim ro-
syjską „odkrytkę”) dotarł
pod koniec XIX wieku
i w krótkim czasie zyskał
ogromną popularność.
Początkowo starannie
wyszukane teksty zapisy-
wano na zwykłych karto-
nikach. Później kartki
piękniały i stawały się ma-
łymi dziełami sztuki...

MG
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zOOM
CaNDIDa
To na polskiej scenie rockowej pro-
jekt niezwykły i z pewnością warty
uwagii. Jest tworzony przez do-
świadczonych muzyków w uzna-
nych i szanowanych kapelach. Mu-
zyka na tej płycie łączy w sobie tak
odległe od siebie elementy jak
grunge’owy przester, sample oraz
szybki punkowy rytm. Daje na to
w rezultacie materiał przestrzenny
i psychodeliczny ale jednocześnie
spójny, do którego chce się wracać.

CIN CIN aMORE
STEFaNO TERRazzINO
Tancerz połączył włoski tempera-
ment z popowo tanecznym brzmie-
niem. Taneczny klimat płyty, gwa-
rantuje świetną zabawę, a pierwszy
singiel już zawojował polskie listy
przebojów! Do teledysku Stefano
zaprosił największe taneczne gwiaz-
dy, a zarazem swoich przyjaciół:
Edytę Herbuś, Ewę Szabatin, Kingę
Jurecką, Alessię Surovą, Rafała
Maseraka, Roberta Kochanka, Mar-
ka Fiksę i Tomasza Barańskiego.

WHITE CHOCOlaTE
Nu SOul CITY
Duet, którego twórczość zakorze-
niona jest w muzyce soul i funk. Wo-
kalistka Olga Woźniak, absolwentka
Akademii Muzycznej w Katowicach
oraz basista Mateusz Tomaszewski,
spotkali się w Warszawie na począt-
ku 2005 roku, po czym postanowili
wspólnie dać wyraz swoim muzycz-
nym fascynacjom. Z połączenia
energii, pasji i pomysłów, powstał
autorski materiał pełen świeżych,
nowoczesnych dźwieków.

baCK INTO
THE DaRKNESS

TITO & TaRaNTula
Ta amerykańska formacja doskona-
le znana jest wszystkim wielbicie-
lom filmów Roberta Rodrigueza.
Grupa stworzyła muzykę na potrze-
by takich obrazów jak np.: „Despe-
rado” czy „Od Zmierzchu Do Świ-
tu”, gdzie również pojawiła się w ro-
li muzyków – wampirów. Także pod-
czas jednej z tras koncertowych, ze-
społowi jako trzeci gitarzysta towa-
rzyszył sam Robert Rodriguez. Li-
der zespołu – Tito Larriva ma także
na swoim koncie liczne role fimowe,
np. zagrał on szaleńca w „Million
Dolar Hotel” Wima Wendersa.

SMaCzNEGO!
bluES FlOWERS
Piąta płyta w piętnastoletniej historii
kabaretowo-bluesowej formacji Blues
Flowers. Koncertowa premiera płyty
miała miejsce podczas Benefisu 15-le-
cia Blues Flowers, jaki odbył
się 27.09.2008r. w Zakrzewie. Pre-
mierę uświetnili wspólnym występem
z Jubilatami: Joanna Kołaczkowska
i Kabaret HRABI, Małgorzata Kościel-
niak, Andrzej Brzeski (Paradox), Arek
Lisowski i Boogie Boys. Na krążku
znalazło się piętnaście nowych piose-
nek autorstwa Jaromiego Drażewskie-
go i Roberta Grześkowiaka. Jako wo-
kalista zadebiutował Henryk Szopiński
– akordeonista zespołu. Oprócz tego
na płycie mnóstwo gości.

WIaŁ WIaTR
lIDIa JazGaR
z zESPOŁEM GalICJa
To muzyczna opowieść o...
Franciszku, tym z Asyżu.
11 utworów o miłości i cierpieniu,
poszukiwaniu szczęścia i jego od-
nalezieniu, o życiu i smierci, o rze-
czach najważniejszych. Radosne
przesłanie o tym, że choć nie jest
łatwo, wszystko będzie dobrze, bo
„nie ustanie wiatr”.
Muzyczna pocztówka prosto z ser-
ca. Ze świata, który może być
udziałem każdego, w każdej chwili.
Jedyne w swoim rodzaju głosy:
Lida Jazgar oraz występujący
gościnnie: Przemysław Branny
i Jerzy Trela.
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PROFESOR MIKulSKI
100 rocznica urodzin

17 stycznia 2009 r., o godz. 11.00
na Cmentarzu św. Wawrzyńca
przy ul. Bujwida, Dolnośląska Bi-
blioteka Publiczna zainauguruje
obchody 100 rocznicy urodzin Ta-
deusza Mikulskiego, złożeniem
kwiatów na Jego grobie.
Ten wybitny historyk literatury, twór-
ca wrocławskiej polonistyki, animator
życia kulturalnego został przed wielo-
ma laty patronem Dolnośląskiej Bi-
blioteki Publicznej, która rok 2009
uczyniła Rokiem Profesora Mikulskie-
go. Z tej okazji zaplanowano m.in.
wydanie publikacji odkrywającej nie-
znany (okupacyjny i powstańczy)
fragment biografii Profesora. W maju
zorganizowana zostanie wystawa,
która na rycinach i fotografiach, przy-
pomni owoc Jego pasji naukowej,
miejsca, które wiążą się z pobytem
wielkich postaci polskiej kultury we
Wrocławiu. Zaplanowano też rozpo-
częcie prac nad biblioteką cyfrową
poprzez zdigitalizowanie archiwum
prof. Mikulskiego. Obchody zamknie
jesienna sesja popularnonaukowa,
poświęcona tej wybitnej postaci.

80 ROCzNICa uRODzIN
MaRTINa luTHERa KINGa

W American Corner zostanie przed-
stawiona prezentacja multimedial-
na poświęcona postaci M. L. Kinga
oraz film biograficzny. Wstęp wolny!

15 stycznia, godz. 13.00
DBP Rynek 58

zaWODY EuROPY
Alliance Française zaprasza na wy-
kład poświęcony profesjom, które
czekają na absolwentów Instytutu
Studiów Politycznych w Strasbour-
gu. Przygotują go studenci tej
uczelni. Wykład potrwa od 15.00
do 20.30. Wstęp wolny!

14 stycznia, godz 15.00
DBP Rynek 58

JulITa WóJCIK
Iv Spotkanie autorskie
z cyklu „Szczyt Formy”

W latach 1991-1997 studiowała
na Wydziale Rzeźby ASP w Gdań-
sku. Jest performerką, autorką akcji
artystycznych, płetwonurkiem.
Mieszka i pracuje w Gdańsku.
(...) Podczas projektu MARZENIE
PROWINCJONALNEJ DZIEWCZYNY,
wspólnie z Pauliną Ołowską i Lucy
McKenzie, artystka pokazała MISIE –
64 wydzierganych misiów rozwie-

szonych na ścianie na wzór tapety,
ironizując na temat wyobrażeń o ko-
biecych potrzebach i aspiracjach.
W Gdyni założyła MÓJ OGRÓD, kil-
kumetrową rabatę kwiatową, którą
starannie pielęgnowała i przy której
urządzała pikniki. W centrum Zielo-
nej Góry stworzyła niewielki zbiornik
wodny – OCZKO WODNE. Głośne
echo medialne wywołała jej akcja
OBIERANIE ZIEMNIAKÓW w 2001
roku w warszawskiej Zachęcie. Pod-
czas jej trwania ubrana w fartuszek
artystka obierała ziemniaki rozma-
wiając z widzami i udzielając wywia-
dów. Jej działanie legitymizowała
i sakralizowała instytucja, w której
miało ono miejsce. Swą akcją Wój-
cik zwracała uwagę na sytuację wie-
lu kobiet w Polsce – rolę kur domo-
wych, do jakiej są sprowadzane. (...)

15 stycznia, godz. 17.30
Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza

WęDRuJ z NaMI
1.01 godz. 10.00 Spacer Noworocz-
ny nadodrzańskim bulwarami; spo-
tkanie przy pomniku A. Fredry
4.01 godz. 10.00 Spacer po Wro-
cławiu; spotkanie przy pomniku A.
Fredry 8.01 godz. 15.30 Spotkanie
klubowe w kamieniczce „Małgosia”
11.01 godz. 9.00 Ślęża* – dw. PKS,
st. VII 17.01 godz. 8.00 Oleśnica
i okolice* – pl. Solidarności
*Zgłoszenia na wycieczki na space-
rze po Wrocławiu, spotkaniu klubo-
wym lub tel. 661.701.176;
71 357.01.19 – wieczorem.

MaGIEl lITERaCKI
Pierwszym gościem Leszka Budrewi-
cza w roku 2009 będzie Jacek Pod-
siadło – poeta, prozaik, tłumacz,
dziennikarz, felietonista, być może
również anarchista i pacyfista, na co
wskazuje jego twórczość. Jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli
tzw. „pokolenia brulionu”. Laureat
Grand Prix w konkursie na brulion
poetycki im. M. M. Morawskiej oraz
licznych nagród literackich, m.in. Na-
grody im. Georga Trakla, Nagrody
Kościelskich, nagrody Czesława Mi-
łosza. Był trzykrotnie nominowany
do nagrody literackiej Nike. Swoje
wiersze i fragmenty prozy publikował
we właściwie wszystkich polskich
czasopismach literackich. Jego wier-
sze tłumaczono na większość języ-
ków europejskich. Ostatnio wydał Ży-
cie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de
Sancé. Czekamy na pytania, które
można zadawać za pośrednictwem
strony internetowej: www.teatrpol-
ski.wroc.pl/pytanie.php. W trakcie
spotkania Leszek Budrewicz zada
najciekawsze z nich. Wstęp wolny!

5 stycznia, godz. 19.00
Scena Kameralna Teatru Polskiego

Od prawej: T. Karpowicz, prof. Mikulski,
prof. S. Pigoń, Z. Mikulska (W-w 1953r.)
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zaWSzE JaKIEŚ
JuTRO
Janina Wieczerska
Pierwsza powieść Janiny
Wieczerskiej, ukazała się
w 1965 roku. Potem „Czytel-
nik” wznawiał ją sześciokrot-
nie, a łączny nakład osią-
gnął 140 tysięcy egzempla-
rzy. Opowieść o Joasi Uru-

skiej, która przybywa w 1948 roku do liceum we Wro-
cławiu, i Marku Międzyrzeckim – jej szkolnej miłości,
czytały wówczas nie tylko nastolatki. Dziś, po latach
(ostatnie wydanie pochodzi z 1986 roku), książkę mo-
żemy potraktować nie tylko jako świetną literaturę, ale
także jako cenne źródło historyczne. Przenosząc nas
w realia powojennego Wrocławia, wprowadza czytelni-
ka w klimat miasta i takich wydarzeń jak Wystawa Ziem
Odzyskanych, od której minęło niedawno 60 lat. „Wro-
cław był wówczas mieszanką ludności ze wszystkich
stron Polski (...). Wszyscy byliśmy wtedy „braćmi
w obcości”, przyjmowaliśmy Wrocław jako nasze miej-
sce na ziemi, wcale nie najgorsze” (z posłowia autorki).

WROCŁaW. MIaSTO SPOTKaŃ
album – miniatura

Stanisław Klimek (fotografie)
beata Maciejewska (tekst)

126 barwnych fotografii
Albumik to zmniejszona wersja dużego albumu fotogra-
ficznego tych samych autorów, o tej samej nazwie.
Współczesny wizerunek dolnośląskiej metropolii utrwa-
lony został na fotografiach. Historyczne budowle, ich
urokliwe wnętrza, piękne detale rzeźbiarskie, panoramy
miejskie są tematem tych zdjęć. Syntetyczny tekst wstęp-
ny mówi o dziejach Wrocławia, nie pomijając tragicznej
dla miasta i jego mieszkańców II wojny światowej.
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KINO MINIONEJ EPOKI
Dyskusyjny Klub Filmowy

w KINIE LALKA ul. B. Prusa 32
każdy poniedziałek – godz. 20.00

Karnety – 24 zł. (ważny na 3 seanse – do 25 maja)

5.01, godz. 20.00
DERSu uzaŁa 1975 – 140 min.
reż. Akira Kurosawa
Rosyjski badacz Arsenjew w trakcie ekspedycji nauko-
wej poznaje kirgiskiego myśliwego, prawdziwego
„człowieka natury”, który przeprowadza naukowców
przez niebezpieczną puszczę niejednokrotnie ratując
im życie. Po latach spotykają się znów, Dersu Uzała
dostaje propozycję życia w Moskwie – niezwykła i dra-
matyczna okazuje się ta konfrontacja świata natury
i miejskiej cywilizacji.
Fascynujące zdjęcia krajobrazu i wielkie uczucia poka-
zane wzruszająco, lecz bez sentymentalizmu czynią tę
opowieść jedną z wielkich epopei o losie i miejscu
człowieka na Ziemi.

12.01, godz. 20.00
baza luDzI uMaRŁYCH 1959 – 110 min.
reż. Czesław Petelski
Adaptacja opowiadania Marka Hłaski „Następny do ra-
ju”. Akcja filmu rozgrywa się w latach 40-tych,
w Bieszczadach, w odległej bazie transportowej. Boha-
terami są ludzie pozostający w konflikcie z prawem lub
odważni poszukiwacze mocnych wrażeń. Mordercza
praca, ciężkie warunki, rozsypujące się samochody,
a przede wszystkim kolejny śmiertelny wypadek skła-
niają ich do chęci ucieczki z tego „przedpiekla”. Roz-
poczyna się ostra, brutalna gra charakterów, postaw,
trudnych decyzji. Ale pojawiają się też skrywane dotąd
tęsknoty, marzenia, ludzkie uczucia.
Surową atmosferę filmu wspomagają zdjęcia Kurta
Webera umiejętnie budującego nastrój obrazami cięż-
kich, nisko przemieszczających się chmur, rozjeżdżo-
nych dróg, deszczowych i śnieżnych nawałnic. Pejzaż
współgra z nastrojami bohaterów, ewokuje ich brutal-
ną grę z losem i nieprzystępną przyrodą.

19.01, godz. 20.00
POCIąGI POD SPECJalNYM NaDzOREM
1966 – 95 min. reż. Jiri Menzel
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Klasyczny utwór czeskiej nowej fali niewymagający
żadnej rekomendacji. Historia rozgrywająca się na ma-
łej stacyjce kolejowej podczas drugiej wojny światowej
dostarcza nam ogromnej wiedzy o mentalności na-
szych południowych sąsiadów, a znakomite poczucie
rzeczywistości, dyskretne podteksty erotyczne oraz
specyficzny humor wywodzący się z powieści Bohumi-
la Hrabala dostarczają niezapomnianych wrażeń i po-
zostają na długo w pamięci. To jeden z tych filmów,
które można (a może i należy) oglądać wielokrotnie.
Wiecznie młode dzieło.

26.01, godz. 20.00
METROPOlIS
1926 – 110 min.
reż. Fritz Lang
Wybitne dzieło niemieckie-
go ekspresjonizmu. Metro-
polis to gigantyczne mia-
sto XXI wieku, gdzie między
dwudziestopiętrowymi dra-
paczami lądują wytworne
samoloty, a potężne windy
zjeżdżają do podziemnych
dzielnic, gdzie w ogromnym
trudzie pracują robotnicy
dostarczający energii i luk-
susów ludziom żyjącym
nad ziemią. Film ten jest
jednak przede wszystkim
niezwykle oryginalną wizją
plastyczną. Układy geome-
tryczne, dekoracje, harmo-
nijność w rozmieszczaniu
tłumów i określony rytm sprawiają, że do dziś możemy
się zachwycać tym arcydziełem niemego kina (a oglą-
dać je będziemy w wersji udźwiękowionej).
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NA PRZEMIAŁ

Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy telefo-
nicznie w kasach kin oraz na stronie internetowej

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin

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
ZORZA tel. (074) 847 84 72

STYCZEŃ 2009

MŁODE WINO

MILCZENIE LORNY POCAŁUNEK O PÓŁNOCY

MADAGASKAR 2 ILE WAŻY KOŃ TROJAŃSKI?

KSIĘŻNA OPOWIEŚCI NA DOBRANOC

o

WYSOCKI
WYSTAWA I MARATON FILMOWY

Projekt o charakterze edukacyjnym – przypomnienie
zarówno twórczości jak i samej postaci wybitnego arty-
sty XX wieku, który w sposób znaczący wpłynął na kul-
turę europejską. Warto przybliżać ducha twórczości
Włodzimierza Wysockiego, o którym inny rosyjski po-
eta, Bułat Okudżawa, tak mówił: „Miłośnicy tanich szla-
gierów nie są jego entuzjastami. Wysocki złości męt-
nych ortodoksów i szokuje tchórzliwych hipokrytów.
Jest prawdziwym poetą, a wielkie uznanie, jakim się
cieszy, stanowi najlepszą broń w walce z nadętą igno-
rancją, kłamstwem i tak zwaną kulturą masową”.
Na projekt złożą się:
– wystawa oryginalnych fotografii, przedstawiających
działalność artystyczną jak i życie prywatne artysty,
wypożyczonych z Muzeum Włodzimierza Wysockiego
w Koszalinie
– projekcje wybranych filmów z zarejestrowanymi
fragmentami autorskich koncertów, wywiadów, –
szczególnie nowe materiały, które nigdy nie były po-

kazane – zarówno w Polsce jak i zagranicą
Nie ma w Polsce większej wielbicielki i znawczyni twór-
czości rosyjskiego barda niż Dyrektor Muzeum Włodzi-
mierza Wysockiego w Koszalinie – dr Marlena Zimna.
Specjalnie ze względu na jego osobę wybrała studia
w Moskwie. Zbierała nagrania, książki, zdjęcia, doku-
menty i wszystko, co miało związek z Wołodią. Po po-
wrocie do Polski założyła w Koszalinie Muzeum Wysoc-
kiego. W jego zbiorach znajduje się tysiące zdjęć poety,
przedstawiających zarówno działalność artystyczną, jak
i życie prywatne. Wśród autorów zdjęć poety są nie tyl-
ko wybitni fotograficy (Walery Płotnikow z Rosji, Wil-
helm Mikhailovsky z Łotwy, Zafer Galibow z Bułgarii, czy
Demeter Balla z Węgier), ale również fotoreporterzy,
oraz anonimowi wielbiciele, którzy na widok Wysockie-
go bez wahania zwalniali migawkę aparatu. Okazuje się,
że zdjęcia artysty już za jego życia miały ogromną war-
tość – stanowiły dla wielu ich posiadaczy coś w rodza-
ju prywatnej waluty (sic!), za którą bez trudu mogli na-
być skierowania do ośrodków wczasowych, bilety
do renomowanych teatrów, a nawet rozmaite deficyto-
we towary. Są to niewątpliwie bezcenne świadectwa po-
pularności i wielkości Wysockiego – część tej bogatej
kolekcji będzie można zobaczyć w CK AGORA.
Po wernisażu zapraszamy na niezwykły maraton filmo-
wy, na który złożą się nigdy wcześniej niewyświetlane
filmy, dokumenty rejestrujące występy Wysockiego, je-
go recitale, wywiady, kreacje sceniczne, koncerty w pry-
watnych mieszkaniach. Te unikatowe filmowe materiały
archiwalne pochodzą także ze zbiorów koszalińskiego
Muzeum Włodzimierza Wysockiego. Odkryte zostały
(często po kilkunastoletnich poszukiwaniach) w archi-
wach państwowych i prywatnych kilku państw.

30 stycznia (piątek), godz. 18.00. WSTęP WOlny
CK AGORA, plac J. Piłsudskiego 2, W-w-Karłowice
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