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DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA

IM. FERENCA LISZTA
recital fortepianowy

Janusz Olejniczak
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NASTĘPNE RECITALE JANUSZA OLEJNICZAKA: 
25. III g. 19.00 – Trzebnica, Klub „ik”, ul. Głowackiego 15
26. III g. 12.30 – Wrocław, KMiL, pl. T. Kościuszki 9
27. III g. 18.30 – Oborniki Śląskie,
Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
28. III g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich
29. III g. 18.00 – Włoszakowice, 
Pałac Sułkowskich, ul. K. Kurpińskiego 29
30. III g. 18.00 – Oława, Ośr. Kultury, ul. 11 Listopada 27

JANUSZ OLEJNICZAK
ur. we Wrocławiu, studiował
w Warszawie i Łodzi pod
kier. prof. Luizy Zalewskiej,
Ryszarda Baksta i Zbigniewa
Drzewieckiego, w Paryżu
w kl. Konstantego Schma−
elinga i w Szwajcarii u Witol−
da Małcużyńskiego. Dyplom
Wyższej Szkoły Muzycznej
w Warszawie (1974) uzyskał

pod kierunkiem Barbary Hesse−Bukowskiej, by w kolej−
nych latach kontynuować naukę u Wiktora Mierżanowa
w Warszawie i Paula Badury−Skody w Essen (1977−78).
Był najmłodszym laureatem VIII Międzynarodowego Kon−
kursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1970 r.
Został także nagrodzony na Międzynarodowym Konkur−
sie im. Alfreda Caselli w Neapolu. 
W swoim repertuarze skupia się głównie na dziełach Cho−
pina, Bacha, Schuberta, Schumanna i Liszta. Znakomite
przyjęcie zyskały jednak także jego interpretacje repertu−
aru współczesnego: Debussy'ego i Ravela (Koncert G−
dur), Prokofiewa i Messiaena oraz Henryka Mikołaja Gó−
reckiego, Wojciecha Kilara i Witolda Lutosławskiego.
Chętnie bierze udział w wykonaniach muzyki kameralnej:
nagrywał ze Stefanią Toczyską i Olgą Pasiecznik, Andrze−
jem Bauerem. W ostatnich latach koncertuje i nagrywa na
instrumentach z epoki (Érard i Pleyel), współpracując
w tym zakresie z Orkiestrą XVIII Wieku Fransa Brüggena.
W dowód uznania dla swych interpretacji muzycznych
czterokrotnie otrzymał nagrodę „Fryderyka”, a za całość
dorobku artystycznego odznaczony został Krzyżem Ofi−
cerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000) oraz Złotym
Medalem Gloria Artis (2005).

TOWARZYSTWO IM. FERENCA LISZTA
Ferenc Liszt Society in Poland

50−028 Wrocław, pl.Tadeusza Kościuszki 9, tel. 71 351 97 35, http://www.liszt.art.pl

Koncerty realizowane są dzięki pomocy finansowej Władz Samorządo−
wych Brzegu, Obornik Śl., Oławy, Trzebnicy, Włoszakowic, Wrocławia
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko−Własnościowej w Trzebni−
cy i Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA SA w Brzegu.

2 MARCA br mija dokładnie 20 lat od zawiązania się we Wrocławiu Towarzystwa im. F. Liszta, w związku z tym
w tym dniu o g. 19.00 odbędzie się w Sali Koncertowej Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu (ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 19) koncert jubileuszowy, w którym wystąpi z recitalem Janusz Olejniczak – jeden
z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów. W programie utwory F. Chopina, C. Debussy`ego i K. Szy−
manowskiego. Koncert, realizowany przy współpracy Filharmonii, jest dofinansowany przez Gminę Wrocław.

TiFL
JUBILEUSZ XX−LECIA DZIAŁALNOŚCI 
TOWARZYSTWA IM. FERENCA LISZTA

Pierwsze dwudziestolecie działalności zaowocowało
862 koncertami, 32 kursami i 8 konkursami, w których
wzięło udział ponad 2200 muzyków z 40 krajów. 
Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im F. Liszta
i Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Pianistyczne we
Wrocławiu uzyskały międzynarodową renomę. Promując
znaczne grono młodych utalentowanych artystów TiFL
wniosło pozytywny wkład w polskie życie muzyczne i jest
od dawna zauważalne na arenie międzynarodowej. Inicja−
torką założenia we Wrocławiu stowarzyszenia liszto
wskiego o zasięgu ogólnopolskim była Izabela Bojkowska
– Wicedyrektor Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady
w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. Towarzy−
stwo zostało zarejestrowane 2 czerwca 1989 r. i wpisane
do rejestru stowarzyszeń pod numerem 1/89. W koncer−
tach organizowanych przez TiFL, oprócz grona wybit−
nych artystów o dużej międzynarodowej renomie, wystą−
piło około 290 młodych muzyków, w tym ponad 170 Po−
laków. Wykonano blisko 2000 utworów około 150 kom−
pozytorów (w tym ponad 110 kompozycji F. Liszta). 
W 32 kursach pianistycznych uczestniczyło ponad 1500
uczniów, studentów i pedagogów z 26 krajów. Profesora−
mi byli najwybitniejsi artyści−pedagodzy: Halina Czerny−
−Stefańska (Kraków), Andrzej Jasiński (Katowice), István
Lantos (Budapeszt), Lee Kum Sing (Vancouver), Wiktor
Mierżanow (Moskwa) i Aleksiej Orłowiecki (Sankt Peters−
burg). Do 8 konkursów pianistycznych zgłosiło się około
250 kandydatów; uczestniczyło 188 pianistek i pianistów
z 28 krajów. Wzbogaciliśmy bazę instrumentalną życia
muzycznego we Wrocławiu o 4 fortepiany, w tym o no−
wego Steinway'a B−211, zakupionego w 1995 r. przy
wsparciu Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej
(pierwszy tej klasy instrument przeznaczony do sal kame−
ralnych, zakupiony po II Wojnie Światowej w Polsce po−
za Warszawą). Przyczyniliśmy się do wyposażenia sal
koncertowych w kilku miastach na terenie województw
dolnośląskiego i opolskiego w fortepiany przydatne dla
celów profesjonalnej działalności muzycznej. Działalno−
ścią Towarzystwa od 1989 r. nieprzerwanie kieruje 
Juliusz Adamowski. TiFL nie posiadało nigdy pracowni−
ków biurowych, swoją działalność w dużej mierze opiera
na społecznym wkładzie pracy swoich członków i korzy−
sta z pomocy finansowej władz różnych szczebli, wielu
instytucji, firm i osób prywatnych. Wszystkim najgoręcej
dziękujemy i liczymy na dalsze zaangażowanie.
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TANECZNE MENU: 
Grillowania pierś kurczaka marynowana w wódce pieprzówce
serwowana w sosie musztardowym Dijon
z kluseczkami francuskimi i brokułami pieczonymi w migdałach
Na deser, wyśmienite Ciasto z „wieżowej” cukierni!

W CENIE BILETU WSTĘPU: 50zł od osoby

restauracja – dancing – bistro – wina świata

WIEŻA CIŚNIEŃ

ul. Sudecka 125a · WROCŁAW · tel. +48 071 367 19 29
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BUSINESS LUNCH
CO TYDZIEŃ inne MENU
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 12.00 do 15.00
w restauracji na 2 piętrze
smakowite zestawy (zupa, danie główne, deser)
w cenie od 55 do 70 zł

REZERWACJA: tel.: 071 367 19 29 
e−mail: rezerwacje@wiezacisnien.pl

ZAPRASZA w każdy week−end od 7 MARCA

w soboty od godz. 18.00, w niedziele od godz. 17.00

na DANCING
rock’n’roll · cza−cza · twist · tango · walc ...
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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

22000099

mmAARRzzEECC

1 ND – Fil hAR mO NiA FA mi liJ NA
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1111..0000

vlA Di miR Ki RA DJiEv dy ry gent i prow.
RA FAŁ Au gu sTyN pro wa dzą cy
OR KiE sTRA Fil hAR mO Nii wRO CŁAw sKiEJ
„„MMuu��zzyycczz��nnaa ppoo��ddrróóżż��ppoo mmiiaa��ssttaacchh��śśwwiiaa��ttaa””��cczz.. IIII

2 pN – RE Ci TAl FOR TE piA NO wy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 1199..0000��

Ju Bi lE usz xx -lE CiA 
TO wA Rzy sTwA im. FE REN CA lisz TA

JA Nusz OlEJ Ni CzAK for te pian
FF..��CChhoo��ppiinn,,��KK..��SSzzyy��mmaa��nnooww��sskkii,, CC..��DDee��bbuuss��ssyy��

6 pN – KON CERT sym FO NiCz Ny
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 1199..0000

pAul mcCRE Esh dy ry gent
hEN NiNg KRAg gE RuD skrzyp ce
li sE BER ThAuD al tów ka
OR KiE sTRA Fil hAR mO Nii wRO CŁAw sKiEJ
WW..��AA..��MMoo��zzaarrtt��–– MMuu��zzyy��kkaa��zz bbaa��llee��ttuu��IIddoo��mmee��nneeoo
WW..��AA..��MMoo��zzaarrtt��–– SSiinn��ffoo��nniiaa��CCoonn��cceerr��ttaann��ttee
FF..��MMeenn��ddeellss��ssoohhnn��--BBaarr��tthhooll��ddyy��–– SSyymm��ffoo��nniiaa��nnrr 33��SSzzkkoocc��kkaa

7 sO – KON CERT KA mE RAl Ny
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 99..0000��ii 1111..0000

lu TO sŁAw sKi Qu AR TET wRO CŁAw
pA wEŁ KO wAl sKi for te pian szy mON
KRzE szO wiEC skrzyp ce AR KA Diusz
Ku Bi CA skrzyp ce
MMuu��zzyy��kkaa��ffrraann��ccuu��sskkaa:: CC..��DDee��bbuuss��ssyy��–– KKwwaarr��tteett��ssmmyycczz��--
kkoo��wwyy��gg��--mmoollll;;��EE..��CChhaauuss��ssoonn��–– KKoonn��cceerrtt��nnaa sskkrrzzyypp��ccee,,
ffoorr��ttee��ppiiaann��ii kkwwaarr��tteett��ssmmyycczz��kkoo��wwyy DD��--dduurr,,��OOpp.. 2211

8 ND – DziEń KO BiET w Fil hAR mO Nii
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 1111..0000��

mAs si mi liA NO CAl Di dy ry gent
mA RiO sTE FA NO 
piE TRO DAR Chi akor de on
Ślą sKA OR KiE sTRA KA mE RAl NA
WW..��LLuu��ttoo��ssłłaaww��sskkii��–– PPiięęćć��mmee��lloo��ddiiii��lluu��ddoo��wwyycchh;;��
AA..��PPiiaazz��zzooll��llaa��–– CCoonn��cceerr��ttoo��ddii��AAccoonn��ccaa��gguuaa��
BB..��BBrriitt��tteenn��–– WWaa��rriiaa��ccjjee��nnaa ttee��mmaatt��FFrraann��kkaa��BBrriidd��ggee''aa
GG..��HHoollsstt��–– SSuu��iittaa��śśww..��PPaaww��łłaa��nnaa oorr��kkiiee��ssttrręę��kkaa��mmee��rraall��nnąą��

13 pT – KON CERT ORA TO RyJ Ny
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1199..0000

AN DRzEJ KO sEN DiAK dy ry gent
JA NA RE iNER so pran 
AN NE KA Th RiN lA ABs alt Ni CO vAN
DER mE El te nor hEN RyK Böhm bas
ChóR Fil hAR mO Nii wRO CŁAw sKiEJ
AgNiEsz KA FRAN Ków -ŻE lA zNy kier. art.
wRO CŁAw sKA OR KiE sTRA BA RO KO wA
JA RO sŁAw ThiEl wio lon cze la, kier. art.
JJ..��SS..��BBaacchh��–– KKoonn��cceerrtt��bbrraann��ddeenn��bbuurr��sskkii��nnrr 66��BB��--dduurr,,
BBWWVV 11005511��–– „„HHiimm��mmeellsskköönniigg,,��sseeii��wwiill��ll��kkoomm��mmeenn””,,
BBWWVV 118822��–– AAcc��ttuuss��ttrraa��ggii��ccuuss��„„GGoott��tteess��ZZee��iitt��iisstt��ddiiee��aall��--
lleerr��bbee��ssttee��ZZee��iitt””,,��BBWWVV 110066����–– TTrraauu��eerr��--OOddee��„„LLaaβ
FFűűrrssttiinn,,��llaaβ nnoocchh��eeiinneenn��SSttrraahhll””,,��BBWWVV 119988

14 sO – KON CERT ORA TO RyJ Ny
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1188..0000

AN DRzEJ KO sEN DiAK dy ry gent
AgNiEsz KA Ry mAN so pran
mO Ni KA wiE CzOR KOw sKA so pran
piOTR Ły KOw sKi alt
mA CiEJ gOC mAN bas
COl lE giO Di mu si CA sA CRA
DD..��BBuu��xxttee��hhuu��ddee��–– MMeemm��bbrraa��JJee��ssuu��NNoo��ssttrrii

18 pT – Fil hAR mO NiA DlA mŁO DyCh
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� ggooddzz.. 99..0000��ii 1111..0000

Di xiE Ti gER`s BAND
„„DDaaww��nnoo��ttee��mmuu��ww AAmmee��rryy��ccee””

20 pT – KON CERT sym FO NiCz Ny
SSaa��llaa��RRaa��ddiiaa��WWrroo��ccłłaaww�� ggooddzz.. 1199..0000

JA CEK KA sp szyK dy ry gent
RA DO sŁAw pu JA NEK skrzyp ce
OR KiE sTRA Fil hAR mO Nii wRO CŁAw sKiEJ
WW..��LLuu��ttoo��ssłłaaww��sskkii��–– SSyymm��ffoo��nniiaa��nnrr 22;;��SS..��PPrroo��kkoo��ffiieeww��–– KKoonn��--
cceerrtt��sskkrrzzyypp��ccoo��wwyy��nnrr 11;;��WW..��LLuu��ttoo��ssłłaaww��sskkii��–– SSyymm��ffoo��nniiaa��nnrr 44

22 ND – Fil hAR mO NiA FA mi liJ NA
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii�� 1111..0000

Di xiE Ti gER`s BAND
„„DDaaww��nnoo��ttee��mmuu��ww AAmmee��rryy��ccee””

22 ND – KON CERT
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1188..0000��

ChRi sTOph AlT sTA EDT dy ry gent 
JO hAN NEs Fi sChER so li sta
JuN gEs KlANg FO Rum miT TE Eu RO pA
FF..��MMeenn��ddeellss��ssoohhnn��--BBaarr��tthhooll��ddyy��–– UUwweerr��ttuu��rraa��zz „„DDiiee
sscchhöönnee��MMee��lluu��ssii��nnee””;;��JJ..��FFii��sscchheerr��–– „„TTrr��aauumm��ssppuurr””,,��kkoonn��--
cceerrtt��nnaa ppeerr��kkuu��ssjjęę��ii oorr��kkiiee��ssttrręę;; MM..��KKaarr��łłoo��wwiicczz��–– PPoo��eemmaatt
ssyymm��ffoo��nniicczz��nnyy��„„PPoo��wwrraa��ccaa��jjaa��ccee��ffaa��llee””��oopp.. 99;;��BB..��SSmmee��ttaa��--
nnaa –– SSuu��iittaa��zz ooppee��rryy��„„SSpprrzzee��ddaa��nnaa nnaa��rrzzee��cczzoo��nnaa””

27 pT – KON CERT sym FO NiCz Ny
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1199..0000��

JA CEK KA sp szyK dy ry gent
KA JA DAN CzOw sKA skrzyp ce
BAR TOsz KO ziAK wio lon cze la
Ju sTy NA DAN CzOw sKA for te pian
OR KiE sTRA Fil hAR mO Nii wRO CŁAw sKiEJ
LL..��vvaann��BBeeeetthhoo��vveenn��–– UUwweerr��ttuu��rraa��„„EEgg��mmoonntt””,,��OOpp.. 8844��––KKoonn��--
cceerrtt��ppoo��ttrróójj��nnyy CC��--dduurr��nnaa ffoorr��ttee��ppiiaann,,��sskkrrzzyypp��ccee,,��wwiioo��lloonn��cczzee��--
llęę��ii oorr��kkiiee��ssttrręę,,��OOpp.. 5566��–– SSyymm��ffoo��nniiaa��nnrr 55��cc��--mmoollll,,��OOpp.. 6677

29 ND – KON CERT ORA TO RyJ Ny
KKoo��śścciióółł��OOppaattrrzz��nnoo��śśccii��BBoo��żżeejj ggooddzz.. 1188..0000��

ERNsT KO vA CiC dy ry gent
viO lET TA wy sOC KA -mAR Ci NiAK so pran
EwA wOJ TO wiCz alt JA KuB BiEsz -
CzAD bas mA CiEJ ADAm CzyK ba ry ton 
wRO CŁAw sKA OR KiE sTRA KA mE RAl NA
„lE OpOl Di Num”
ChóR Fil hAR mO Nii wRO CŁAw sKiEJ
AgNiEsz KA FRAN Ków -ŻE lA zNy kier. art.
JJ..��HHaayyddnn��–– DDiiee��SSiiee��bbeenn��lleettzz��tteenn��WWoorr��ttee��nnaa ssmmyycczz��kkii��HHoobb
XXXX//11��AA,,��OOpp.. 4488��–– MMiiss��ssaa��SSaanncc��ttii��BBeerr��nnaarr��ddii��ddee��OOff��ffiidd��iinn��BB
HHoobb.. XXXXIIII:: 1100

30 pN – KON CERT NADzwyCzAJNy
SSaa��llaa��FFiill��hhaarr��mmoo��nniiii ggooddzz.. 1199..0000��

K. pENDERECKi dy ry gent
ANNE-sOphiE muTTER  skrzyp ce
siNFONiA vARsOviA
LL..��vvaann��BBeeeetthhoo��vveenn��–– UUwweerrttuurraa��""PPrroommeetteeuusszz"",,��oopp..��4433��
LL..��vvaann��BBeeeetthhoovveenn��––��KKoonncceerrtt��sskkrrzzyyppccoowwyy��DD--dduurr,,��oopp..6611��
LL..��vvaann��BBeeeetthhoovveenn��––��SSyymmffoonniiaa��nnrr��77��AA--dduurr,,��oopp..��9922

cjg-filharmonia-2009-03:marzec-2009  25-02-09  20:23  Page 2



22 ND – KON CERT
Sa��la��Fil��har��mo��nii godz. 18.0000��

ChRi sTOph AlT sTA EDT dy ry gent 
JO hAN NEs Fi sChER so li sta
JuN gEs KlANg FO Rum miT TE Eu RO pA
F.��Men��dels��sohn��-Bar��thol��dy��– Uwer��tu��ra��z „Die
schöne��Me��lu��si��ne”;��J.��Fi��scher��– „Tr��aum��spur”,��koonn��--
cert��na per��ku��sję��i or��kie��strę; M.��Kar��ło��wicz��– Po��emmaatt
sym��fo��nicz��ny��„Po��wra��ca��ja��ce��fa��le”��op. 9;��B.��Sme��ta��--
na – Su��ita��z ope��ry��„Sprze��da��na na��rze��czo��na”

27 pT – KON CERT sym FO NiCz Ny
Sa��la��Fil��har��mo��nii godz. 19.0000��

JA CEK KA sp szyK dy ry gent
KA JA DAN CzOw sKA skrzyp ce
BAR TOsz KO ziAK wio lon cze la
Ju sTy NA DAN CzOw sKA for te pian
OR KiE sTRA Fil hAR mO Nii wRO CŁAw sKiEJ
L.��van��Beetho��ven��– Uwer��tu��ra��„Eg��mont”,��Op. 84��–Koonn��--
cert��po��trój��ny C��-dur��na for��te��pian,��skrzyp��ce,��wio��lon��czzee��--
lę��i or��kie��strę,��Op. 56��– Sym��fo��nia��nr 5��c��-moll,��Op. 677

29 ND – KON CERT ORA TO RyJ Ny
Ko��ściół��Opatrz��no��ści��Bo��żej godz. 18.0000��

ERNsT KO vA CiC dy ry gent
viO lET TA wy sOC KA -mAR Ci NiAK so pran
EwA wOJ TO wiCz alt JA KuB BiEsz -
CzAD bas mA CiEJ ADAm CzyK ba ry ton 
wRO CŁAw sKA OR KiE sTRA KA mE RAl NA
„lE OpOl Di Num”
ChóR Fil hAR mO Nii wRO CŁAw sKiEJ
AgNiEsz KA FRAN Ków -ŻE lA zNy kier. art.
J.��Haydn��– Die��Sie��ben��letz��ten��Wor��te��na smycz��ki��Hobb
XX/1��A,��Op. 48��– Mis��sa��Sanc��ti��Ber��nar��di��de��Of��fid��in��BB
Hob. XXII: 10

30 pN – KON CERT NADzwyCzAJNy
Sa��la��Fil��har��mo��nii godz. 19.0000��

K. pENDERECKi dy ry gent
ANNE-sOphiE muTTER  skrzyp ce
siNFONiA vARsOviA
L.��van��Beetho��ven��– Uwertura��"Prometeusz",��op.��43��
L.��van��Beethoven��–��Koncert��skrzypcowy��D-dur,��op.6611��
L.��van��Beethoven��–��Symfonia��nr��7��A-dur,��op.��92

J.s. BACh
KON CERT ORA TO RyJ Ny 13 mAR CA, godz. 19.00

AN DRzEJ KO sEN DiAK – DY RY GENT

D. BuxTEhuDE
KON CERT ORA TO RyJ Ny 14 mAR CA, godz. 18.00

AN DRzEJ KO sEN DiAK – DY RY GENT

KON CERT symFONiCzNy 20 mAR CA, godz. 18.00

RADOsŁAw puJANEK – SKRZYPCE

KON CERT symFONiCzNy 27 mAR CA, godz. 19.00

KAJA DANCzOwsKA – SKRZYPCE

Nie zwy kły kon cert z udzia -
łem zna ko mi tych gwiazd, ta -
kich jak Ja na Re iner czy
Ni co van der Me el. So li stom
to wa rzy szyć bę dzie Chór Fil -
har mo nii Wro cław skiej oraz
Wro cław ska Or kie stra Ba ro -
ko wa. Kon cert ora to ryj ny
z Ja nem Se ba stia nem Ba -
chem w ro li głów nej po pro wa dzi dy rek tor na czel ny
Fil har mo nii, An drzej Ko sen diak. Usły szy my m.in. je -
den z „Kon cer tów bran den bur skich” oraz naj słyn -
niej sze kan ta ty w ro dza ju „Got tes Ze it...”

Kon cert od bę dzie się
w Sa li Kon cer to wej im. Ja -
na Kacz mar ka Ra dia Wro -
cław. So li stą wie czo ru
bę dzie I kon cert mistrz Or -
kie stry, Ra do sław Pu ja nek,
któ ry wy ko na „I Kon cert
skrzyp co wy” Ser giu sza
Pro ko fie wa. Utwór nie zwy kle po pu lar ny i ce nio ny za -
rów no przez słu cha czy, jak i wy ko naw ców, po raz
pierw szy wy ko nał pol ski skrzy pek Pa weł Ko chań ski,
z któ rym kom po zy tor kon sul to wał się w spra wach
tech nicz no -wy ko naw czych. Dru ga część wie czo ru to
spo tka nie z mu zy ką Wi tol da Lu to sław skie go, pa tro -
na Fil har mo nii. Usły szy my dwie sym fo nie, „Dru gą”
i „Czwar tą”. Ostat nia sym fo nia mi strza, „IV”, czę sto
opi sy wa na jest ja ko dzie ło „post scrip tum”, zwra ca
się tak że szcze gól ną uwa gę na je go ka me ral ność, in -
tym ność czy na wet – ba śnio wość....
KON CERT OD BĘ DziE siĘ w sA li KON CER TO wEJ
im. J. KACz mAR KA, pRzy ul. KAR KO NO sKiEJ 10
By ŁE Du ŻE sTu DiO pOl sKiE gO RA DiA wRO CŁAw

Zna ko mi ci so li ści
bę dą go ść mi piąt -
ko we go kon cer tu
sym fo nicz ne go. 27
mar ca pod ba tu tą
sze fa ar ty stycz ne go
Or kie stry Fil har mo -
nii Wro cław skiej
wy stą pi naj lep sza
pol ska skrzy pacz ka,
Ka ja Dan czow ska.
To wa rzy szyć jej bę -
dzie Ju sty na Dan -
czow ska, cór ka ar tyst ki i pia nist ka oraz nie zwy kle
uty tu ło wa ny wio lon cze li sta, Bar tosz Ko ziak. W pro -
gra mie zna la zły się wy łącz nie dzie ła Lu dwi ga van
Beetho ve na: uwer tu ra „Eg mont”, na pi sa na
pod wpły wem fa scy na cji Go ethem, słyn na „V Sym -
fo nia”, zwa na „sym fo nią lo su” lub „prze zna cze nia”
oraz „Kon cert po trój ny na for te pian, wio lon cze lę
i skrzyp ce”. Za pra sza my ser decz nie!

So bot ni kon cert ora to ryj ny jest wy jąt ko wą oka zją, aby
usły szeć rzad ko wy ko ny wa ne dzie ło – „Mem bra Je su
No stri” Bu xte hu de go – wiel kie go or ga ni sty i kom po -
zy to ra ba ro ku, z po cho dze nia Duń czy ka, za li cza ne go
do tzw. szko ły pół noc no -nie miec kiej. Dziś po stać le -
gen dar ne go mi strza z Lu be ki wy da je się być prze sło -
nię ta po tęż ną oso bo wo ścią Jo han na Se ba stia na Ba cha,
jed nak to wła śnie sam Bach, bę dąc jesz cze mło dym or -
ga ni stą, za chwy cał się grą słyn ne go wir tu oza i pod pa -
try wał je go styl. So li sta mi wie czo ru bę dą zna ko mi ci
wro cław scy ar ty ści, Agniesz ka Ry man, Mo ni ka Wie -
czor kow ska, Piotr Ły kow ski, Ma ciej Goc man oraz Bog -
dan Ma kal. Za gra Col le gio di Mu si ca Sa cra, a ca łość
po pro wa dzi dy rek tor Fil har mo nii, An drzej Ko sen diak.

JACEK KAspszyK

fot. Ł.Rajchert

fot. Ł.Rajchert

fot. M. Szczepańsk
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Wrocławska Orkiestra Kameralna LEOPOLDINUM
I CHÓR FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ POD DYREKCJĄ ERNSTA KOVACICA

Ernst Kovacic

Od 2007 roku orkiestra LEOPOLDINUM wykonała ponad 30 kompozycji
Josepha Haydna, którego 200−rocznica śmierci jest muzycznie obcho−
dzona na całym świecie w 2009 roku. Niemalże w przededniu rocznicy
urodzin kompozytora (31 marca 1732) zapraszamy na wyłącznie hayd−
nowski program: Siedem Ostatnich Słów Chrystusa na Krzyżu Op. 48
w wykonaniu samych smyczków oraz Mszę Sancti Bernardi de Offid,
w której orkiestrze LEOPOLDINUM towarzyszyć będzie Chór Filharmonii
Wrocławskiej przygotowany przez Agnieszkę Franków−Żelazny. Koncert
poprowadzi szef artystyczny LEOPOLDINUM, Ernst Kovacic. 
Bilety: 25, – i 15, – dla studentów 5, −zł w kasie Filharmonii
tel +71/342−24−59, widownia@filharmonia.wroclaw.pl, oraz 1 godz. przed
koncertem, szczegóły www.leopoldinum.art.pl

29 marca, godz. 18.00, Kościół Opatrzności Bożej 
ul. Kazimierza Wielkiego

fo
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ORKIESTRA ARTE DEI SUONATORI należy dziś do czołówki polskich orkiestr grających na instrumentach dawnych
i jest wśród naszych zespołów barokowych formacją koncertującą najczęściej i najregularniej. Orkiestra wypracowa−
ła swój własny, indywidualny styl wykonawczy, charakteryzujący się żywiołową, a jednocześnie głęboką ekspresją,
pięknym, jednolitym brzmieniem, oraz łatwością w przyswajaniu sobie różnych muzycznych idiomów estetycznych.
W zgodnej opinii krytyków oraz publiczności orkiestra Arte dei Suonatori jest jednym z najciekawszych zjawisk na
europejskiej scenie muzyki dawnej ostatnich lat. Wydane przez nią płyty spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem
międzynarodowej krytyki muzycznej i licznymi wyróżnieniami prasy muzycznej.
Zespół jest inicjatorem i głównym bohaterem festiwali: Muzyka dawna – persona grata, Muzyka w Raju (Paradyż),
Festiwal Trzech Baroków (Wrocław), Festiwal Barokowych Smyczków i Strun (Poznań), Poznań Vivaldi Days, Fe−
stiwal Händlowski (Toruń). Za swoją działalność otrzymał kilkakrotnie Medal Młodej Sztuki oraz nagrodę TVP Kul−
tura. W roku 2006 został wyróżniony prestiżową Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania. 

XXXVI Barokowy Najazd na Kliczków: Zamek Kliczków – próby otwarte: 11 i 12 marca, godz. 10−14 i 17−20
piątek, 13 marca, godz. 10−14.00 Koncert: 13 marca 2009, godz. 19.00 (bilety – Zamek Kliczków – recepcja) 

Koncert we Wrocławiu: niedziela, 15 marca 2009, godz. 18.00, Sala Wielka Ratusza
(bilety: 30/20 zł – OKiS i przed koncertem) rezerwacja biletów: bumtarara@post.pl, tel. 0603 136 264

PROGRAM:
Johann Georg Pisendel  (1687 − 1755)
Sonata c−moll na dwa oboje, fagot, smyczki i basso continuo
Georg Philipp Teleamnn (1683 − 1729)
Suita fis−moll TWV 55:fis1
Ouverture, Le plaisirs, Adagio, Badinerie italienne,  Menuet
I i II, Loure, Courante, Le Batelage
Georg Friedrich Haendel (1685 − 1759)
Concerto Grosso op.3 nr 2 B−dur HWV 313
Vivace, Largo, Allegro, Vivace, Allegro
Georg Friedrich Haendel (1685 − 1759)
Suita "Water Music" HWV 348/349
Ouverture, Adagio e staccato, Bourree, Air, Rigaudon,
Andante, Menuet, Hornpipe
Johann Sebastian Bach (1685 − 1750)
Uwertura orkiestrowa nr 1 C−dur BWV 1066
Ouverture, Courante, Gavotte I i II, Forlane, Menuett I i II,
Bouree I i II, Passepied I i II

FESTIWAL MUZYKA DAWNA – PERSONA GRATA

NIEMIECKI STYL FRANCUSKI
WYKONAWCY: ORKIESTRA FESTIWALOWA ARTE DEI SUONATORI
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PRAPREMIERA – 6 MARCA 2009
Termin bar−do oznacza sferę znajdującą się między
dwoma stanami. Rejon bycia pomiędzy dwiema okre−
ślonymi formami. Między iluzją i rzeczywistością. Ży−
ciem i śmiercią. Już nie jesteśmy tym, za kogo się
uważaliśmy, a jeszcze nie jesteśmy tym, kim planuje−
my zostać. Takich stanów przejścia doświadczamy
często w kulturze, kiedy porzucamy jedną rolę spo−
łeczną i przygotowujemy się do drugiej. Wchodzenie
w dorosłość, przemiana dziewczyny w kobietę, przy−
gotowywanie się do religijnych sakramentów, a z dru−
giej strony – awans albo degradacja w pracy. Ciągle
przechodzimy od jednej roli społecznej do drugiej, cią−
gle doświadczamy więc bycia pomiędzy. Michael Jack−
son – z urodziwego Afroamerykanina zmienił się
w rozpadającego się białego na skutek przedawkowa−
nia technologii medycznych. Czy z innej strony – Kurt
Cobain, którego popkultura przemieniła z gitarzysty
rockowego w przedmiot manipulacji mediów, idola, co
zakończyło się samobójstwem. W przestrzeni teatru to
pomiędzy rozciąga się na relacje: aktor−postać, próba−
−przedstawienie, teatr−performance, sztuka−życie. Za−
wieszenie w między−bycie jak Mickiewiczowskie Anioł−
ki – Józio i Rózia – z drugiej części Dziadów. 

TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU 
SCENA im. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO
ul. G. Zapolskiej 3
14.03 so 16.30, 15.03 nd 16.30 LALKA
17.03 wt 19.00 LALKA
SCENA KAMERALNA − ul. Świdnicka 28
04.03 śr 19.00 WSZYSTKO W RODZINIE
05.03 cz 19.00 WSZYSTKO W RODZINIE
07.03 so 19.00, 08.03 nd 19.00 SMYCZ
10.03 wt 19.00 OKNO NA PARLAMENT
11.03 śr 19.00 OKNO NA PARLAMENT
13.03 pt 19.00 MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
14.03 so 19.00 MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
15.03 nd 19.00 MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
17.03 wt 16.00, 18.03 śr 16.00 MAYDAY
19.03 cz 16.00, 20.03 pt 16.00 MAYDAY
21.03 so 19.00, 22.03 nd 19.00
20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK NA ŚWIECIE
28.03 so 17.30, 29.03 nd 19.30 MAYDAY
SCENA NA ŚWIEBODZKIM − pl. Orląt Lwowskich 20c
06.03 pt 19.00 NIRVANA − PREMIERA
07.03 so 19.00, 08.03 nd 19.00 NIRVANA
14.03 so 20.00, 15.03 nd 20.00 NIRVANA
18.03 śr 19.00 CZASTKI ELEMENTARNE
19.03 cz 19.00 CZASTKI ELEMENTARNE
20.03 pt 19.00 CZASTKI ELEMENTARNE
25.03 śr 19.00, 26.03 cz 19.00 NIRVANA
28.03 so 19.00 ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU
29.03 nd 16.00 ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU
29.03 nd 19.00 ZAŚNIJ TERAZ W OGNIU
31.03 wt 19.00 LINCZ: Pani Aoi. Wachlarz. Szafa

TEATR VERSUS UL. WROBLEWSKIEGO 9
11 śr karaoke 20.00 wolny
12 cz Fikcyjne małżeństwo 20.00 10/20zł
13 pt Kabel TiVi – kabareton 20.00 15/25zł
14 so The Twisters – koncert 20.00 5zł
18 śr karaoke 20.00 wolny
20 pt Kabel TiVi – kabareton 20.00 15/25zł
21 so Kabel TiVi – kabareton 20.00 15/25zł
25 śr karaoke 20.00 wolny
26 czw Kabel TiVi – kabareton 20.00 15/25zł
27 pt impreza: muza 80's/90's 20.00 20zł

FIKCYJNE MAŁŻEŃSTWO
Prawdę o zamierzchłych czasach realnego sowieckie−
go socjalizmu Wojnowicz opisuje z humorem, z per−
spektywy człowieka zachodu, w którym jednak gra
bezkresna rosyjska dusza. A więc z czego się śmieje−
cie? Z samych siebie się śmiejecie...? 
KABEL TiVi – kabareton. Michael Whitman/Mathew
de Molyna. Czy istnieje granica absurdu podawanego ze
srebrnego ekranu? Co tak naprawdę oglądamy? Histo−
ria zespołu telewizyjnego podglądanego od kuchni.
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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
W marcu wydarzeniem w naszym teatrze bêdzie premiera „Strasznego

dworu” S. Moniuszki w re¿yserii Laco Adamika i pod kierownictwem

muzycznym Tomasza Szredera. Scenografiê przygotowuje Barbara 

Kêdzierska, a autorem choreografii jest Henryk Konwiñski. Re¿yseru-

j¹cy spektakl Laco Adamik, którego realizacja na wroc³awskiej scenie

„Halki” S. Moniuszki w 2005 roku zosta³a uznana za wydarzenie sezo-

nu, teraz stoi przed nie³atwym zadaniem. W wypowiedzi zamieszczo-

nej na ³amach „Rzeczpospolitej“ powiedzia³: – Chcia³bym go 

(„Straszny dwór”) nareszcie pozbawiæ hurrapatriotyzmu. Bêdê jednak

o tym myœleæ, gdy teatr zapewni mi artystyczn¹ wolnoœæ“. Niestety,

z powodu trudnoœci finansowych re¿yser bêdzie mia³ nieco ograniczo-

n¹ „wolnoœæ“ bo zmuszony jest do wykorzystania w Operze Wroc³aw-

skiej kostiumów, które ju¿ s¹ w teatrze. Mimo to s¹dzê, ¿e inscenizacja

„Strasznego dworu“, któr¹ zaprezentuje Laco Adamik bêdzie spojrze-

niem bardzo wspó³czesnym na to dzie³o, bliskim widzowi. A jednocze-

œnie wiernym w stosunku do libretta i partytury. 

W partii Stefana we wroc³awskiej inscenizacji wyst¹pi¹ goœcinnie m³o-

dzi i niezwykle utalentowani tenorzy. Rafa³ Bartmiñski, którego nasza

publicznoœæ gor¹co oklaskiwa³a ostatnio, miêdzy innymi, w spekta-

klach „Napoju mi³osnego“ G. Donizettiego, po raz pierwszy we Wroc³a-

wiu wykona tê partiê. W roli Stefana wyst¹pi równie¿ Aleksander Jan

Zuchowicz, student Akademii Muzycznej w £odzi. W pozosta³ych ro-

lach zobaczymy solistów Opery Wroc³awskiej i solistów goœcinnych na

sta³e zwi¹zanych z nasz¹ scen¹. 

W marcu równie¿ serdecznie zapraszam na spektakle prezentuj¹ce kla-

sykê operow¹: „Traviatê“, „Rigoletto“ i „Falstaffa“ G. Verdiego, „Carmen“

G. Bizeta, „Cyrulika sewilskiego“ G. Rossiniego. W repertuarze miesi¹ca

nie zabraknie równie¿ opery wspó³czesnej: „Króla Rogera“ i „Hagith“ 

K. Szymanowskiego oraz „Ester“ Prasguala. Zachêcam do obejrzenia

przedstawieñ baletowych: „Don Kichota“ L. Minkusa, który zosta³ bardzo

dobrze przyjêty przez publicznoœæ i recenzentów, „Kopciuszka“ J. Straus-

sa (muzyka z CD) oraz „Figli szatana“ i „Rêkopisu znalezionego w Sara-

gossie“ R. Augustyna, A. Munchheimera i S. Moniuszki (z orkiestr¹). 

Nie zapominaj¹c o najm³odszej widowni proponujemy dzieciom spekta-

kle: „Alicja w krainie czarów“ R. Chaulsa i „Czerwony kapturek“ J. Pauera.

Serdecznie zapraszam

Ewa Michnik

Dyrektor Opery Wroc³awskiej

MMAARRZZEECC  22000099
66  IIIIII  gg..  1199..0000,,  ppii¹¹tteekk  ––  PPRREEMMIIEERRAA

STRASZNY DWÓR – St. Moniuszko 

77  IIIIII  gg..  1199..0000,,  ssoobboottaa  ––  PPRREEMMIIEERRAA

STRASZNY DWÓR – St. Moniuszko

88  IIIIII  gg..  1177..0000,,  nniieeddzziieellaa  ––  PPRREEMMIIEERRAA

STRASZNY DWÓR – St. Moniuszko

88  IIIIII  gg..  1122..0000,,  nniieeddzziieellaa

KULISY OPERY

SSppoottkkaanniiee  zz LLaaccoo  AAddaammiikkiieemm

1100  IIIIII  gg..  1199..0000,,  wwttoorreekk

TRAVIATA – Giuseppe Verdi

1111  IIIIII  gg..  1199..0000,,  œœrrooddaa

CARMEN – Georges Bizet 

1122  IIIIII  ii  2266  IIIIII,,  gg..  1111..0000,,  cczzwwaarrtteekk

ALICJA W KRAINIE CZARÓW

Robert Chauls

Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

1133  IIIIII,,  ppii¹¹tteekk,,  1144  IIIIII  gg..  1199..0000,,  ssoobboottaa

STRASZNY DWÓR – St. Moniuszko

1144  IIIIII  gg..  1111..0000,,  ssoobboottaa

Czerwony Kapturek – Jirí Pauer

Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

1155  IIIIII  gg..  1177..0000,,  nniieeddzziieellaa

CYRULIK SEWILSKI – G. Rossini 

1177  IIIIII  gg..  1111..0000,,  wwtt..,,  1188  IIIIII  gg..  1199..0000,,  œœrrooddaa

DON KICHOT – Ludwig A. Minkus

Balet, muzyka z CD 

1188  IIIIII  œœrrooddaa,,  1199  IIIIII  cczzwwaarrtteekk  ––  gg..  1111..0000

Czerwony Kapturek Jirí Pauer

Tajemnicze Królestwo – Opera dla dzieci

1199  IIIIII  gg..  1199..0000,,  cczzwwaarrtteekk

Don Kichot – Ludwig A. Minkus

Balet, muzyka z CD 

2200  IIIIII  gg..  1199..0000,,  ppii¹¹tteekk

NAPÓJ MI³OSNY – Gaetano Donizetti

Spektakl w Filharmonii Dolnoœl¹skiej

w Jeleniej Górze

2200  IIIIII  gg..  1199..0000,,  ppii¹¹tteekk

FIGLE SZATANA – A. Münchheimer,

St. Moniuszko, R. Augustyn

RÊKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE

Rafa³ Augustyn

Spektakl baletowy z orkiestr¹

2211  IIIIII  gg..  1199..0000,,  ssoobboottaa

RIGOLETTO – Giuseppe Verdi

2222  IIIIII  gg..  1177..0000,,  nniieeddzziieellaa

ESTER – Prasqual

, HAGITH – Karol Szymanowski 

2244  IIIIII1199..0000,,  wwttoorreekk

KRÓL ROGER – Karol Szymanowski 

2255  IIIIII  œœrrooddaa,,  2277  IIIIII  gg..  1199..0000,,  ppii¹¹tteekk

KOPCIUSZEK – Johann Strauss

Balet, muzyka z CD 

26 III gg..  19.00, czwartek

FALSTAFF – Giuseppe Verdi
Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ zmian w repertuarze

^

^
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10

MIChAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
Brenda Dixon: Marzena Kopczyńska
Pani Cowper: Emilia Krakowska
Linda Swan: Iwona Stankiewicz
Sally Chessington: Dorota Wierzbicka – Matarrelli
Pan Jenkins: Marian Czerski
Wujek George: Edward Kalisz
Pan Forbright: Radosław Kasiukiewicz
Dr Chapman: Tomasz Lulek
Norman Bassett: Jerzy Mularczyk
Eric Swan: Paweł Okoński

Sztuka opowiada o Eryku Swanie, który do per-
fekcji opanował sztukę wyłudzania świadczeń
z biura opieki społecznej. Dzięki pomocy wujka
George i Normana Bassetta – cudownie rozmno-
żonego do sześcioosobowej, wielopokoleniowej
rodziny ulegającej wszelkim możliwym wypad-
kom i cierpiącej na wszelkie przypadłości i choro-
by – osiąga roczny dochód 25 tysięcy funtów
(bez podatku)!
Zaczynają się jednak kłopoty: m.in. kontrola
urzędnika, pana Jenkinsa, który może nie grzeszy
bystrością, ale i tak nabiera pewnych podejrzeń...
Z Jenkinsem może poradzą sobie oszuści, ale
nadchodzi kontrola kontroli: jak Nemezis nadcią-
gnie władcza przełożona urzędnika, pani Cowper.
Do tego wszystkiego żona Swana posądza męża
o transwestytyzm…
Dlaczego?

MARZEC 2009
www.teatrkomedia.com

01.03 ND ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 19.00
06.03 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
06.03 PT PSYCHOTERAPIA godz. 21.30
07.03 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
08.03 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
08.03 ND MAYDAY 2 godz. 20.00
12.03 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
13.03 PT UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
14.03 S0 UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
15.03 ND UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 17.00
20.03 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
21.03 SO SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
22.03 ND PSYCHOTERAPIA godz. 17.00
23.03 PN ZEMSTA godz. 12.00
27.03 PT Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
28.03 SO Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
29.03 ND Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 17.00

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.: 071 335 49 10, 071 344 12 16

EDWARD TAYLOR

UNIA BEZ TAJEMNIC
To klasyczna komedia na pograniczu farsy, opowiadająca o co-
dziennym życiu urzędników pracujących w strukturach Unii Euro-
pejskiej. Sir Clive Partridge, wyższy urzędnik Komisji Wspólnego
Rynku ma być wybrany na jej przewodniczącego. Jest idealnym
kandydatem: zna tajniki dyplomacji. W dniu wyboru na stanowi-
sko w wytwornym paryskim apartamencie Sir Partridge nie spo-
dziewa się, że wydarzy się coś zupełnie nieoczekiwanego…

teatry:marzec-2009 25-02-09 20:09 Page 8
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TEATR PWST ul. Braniborska 59 tel.: 071 373 56 94, www.pwst.wroc.pl

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego, tel. 71 337 21 03

STUDIO DRAMATYCZNE TEATRU PIEŚŃ KOZŁA

POŻĄDANIE W CIENIU WIĄZÓW w/g sztuki EUGENE O'NEILLA
Jest to pierwszy spektakl dramatyczny Teatru Pieśń Kozła w całości skoncentrowany nie na muzyczności czy ru−
chu, lecz na słowie. Porusza tematykę rodziny, jej tajemnic, nadużyć, bólu, cienia i tabu. To sztuka o uniwersal−
nym charakterze, ponieważ jej kluczowe aspekty dotyczą nas wszystkich.  
„Pożądanie w cieniu wiązów” w reżyserii Grzegorza Brala to spektakl wielowarstowy – kolejny teatralny palimpsest.
Pozornie prosta historia i świetnie skonstruowane postaci stają się pretekstem do zadawania istotnych pytań. Na
ile konstrukcja literacka jest gorsetem dla aktora? Czy emocje odgrywane na scenie nie stają się w pewnym mo−
mencie czymś oczywistym i naturalnym?  Grzegorz Bral zaprosił do współpracy trójkę aktorów z całkowicie róż−

nym doświadczeniem scenicznym. Bogdan Koca to legen−
darny wrocławski aktor, który przez wiele lat przebywał
w Australii, gdzie prowadził własny teatr. Anna Kerth jest
młodą aktorką, obecnie występującą w filmach i na scenie
w Wielkiej Brytanii. Dawid Żakowski przez dziesięć lat był
czołowym aktorem Studium Teatralnego w Warszawie. 
STUDIO DRAMATYCZNE to nowy projekt Teatru Pieśń
Kozła. Zakłada 2−3 premiery spektakli dramatycznych
w ciągu roku. Kolejną premierą będzie „Dom lalki” Henry−
ka Ibsena. Przybliżony termin premiery to przełom paź−
dziernika i listopada 2009. 
Bilety: 20 i 30 zł, tel. 071 342 71 10, www.piesnkozla.pl

3, 4, 5, 6, 7 marca, godz. 19.00, próba generalna: 2 marca, godz. 19.00, Teatr Pieśń Kozła,  ul. Purkyniego 1

GASTRONOMIA
25, 26, 27 marca, godz. 19.00
Teatr Polski, ul. Świdnicka 28

NIEWIARYGODNE PRZYGODY M.
KOZIOŁKIEWICZA

5, 6 marca 2009, godz. 11.00
Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3

GALAPAGOS
7, 8 marca, godz. 19.00

Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3

3, 4, 5, 6, godz. 11.00 – Miron Białoszewski Pamiętnik z Powstania Warszawskiego
14 – PREMIERA, 16, 17, g. 19.00, 18, 19 g. 11.00 – Life and death in the nut shell (Życie i śmierć w skorupie) 
23 – PREMIERA, 25 godz. 19.00, 24, godz. 11.00 – Maria Pawlikowska−Jasnorzewska Baba−dziwo 
27, godz. 17.00 – Miron Białoszewski Pamiętnik z Powstania Warszawskiego (w ramach XXX PPA) 
31, godz. 11.00 – Bogusław Kierc O królewiczu, który niczego się nie bał

www.pantomima.wroc.pl

LIFE AND DEATH IN THE NUT SHELL 
(ŻYCIE I ŚMIERĆ W SKORUPIE) PREMIERA

Przedstawienie dyplomowe studentów IV roku Wy−
działu Lalkarskiego. Podczas pracy nad tym spekta−
klem, żeby zrozumieć jak zbudowany jest człowiek trze−
ba było rozebrać na części i potem złożyć na nowo kil−
kadziesiąt lalek. Aby mieć bardziej obiektywną opinię
na ten temat zaproszono ekspertów z innych krajów: 
ANNA IVANOVA BRASHINSKAYA− (Akademii sztuki
Turku Finlandia), MAELLE LE GALL (Francja) − student−
ki Akademii sztuki Turku Finlandia, VITALIA SAMUILO−
VA (Litwa), JULIA SKURATOVA (ASP Wilno Litwa) 
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PETER HANDKE – KASPAR (KASPAR) 
Reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne: Barbara Wysocka. 
Premiera: 14.03.2009. Scena na Strychu. 
„Sztuka Kaspar – pisze Peter Handke w otwierającym ją tekście – nie po−
kazuje, jak JEST NAPRAWDĘ czy BYŁO NAPRAWDĘ z Kasparem Hause−
rem. Pokazuje ona, co JEST MOŻLIWE z kimś. Pokazuje, jak można mó−
wieniem doprowadzić kogoś do mówienia. Sztuka ta mogłaby nosić rów−
nież tytuł Tortura mówienia.“
Kaspar Hauser to postać prawdziwa. Niewiadomego pochodzenia chłopiec
w wieku lat szesnastu pojawił się w maju 1828 r. na ulicach Norymbergii.
Potrafił powiedzieć tylko jedno zdanie – „chcę być jeźdźcem, jak mój oj−
ciec“. Poddany edukacji i przystosowany do życia w społeczeństwie, zmarł
w 1833 r. na skutek rany odniesionej w niewyjaśnionych okolicznościach.
Jego tajemnicza biografia i śmierć zbudowały legendę inspirującą do dzisiaj
wielu twórców. W 1974 r. powstał film Wernera Herzoga Zagadka Kaspara
Hausera. Kaspar Handkego nie jest sztuką historyczną, a jej bohater nie jest
portretem autentycznej postaci Kaspara Hausera. Dziewiętnastowieczna le−
genda stanowiła dla autora jedynie punkt wyjścia do napisania w 1967 r.
dramatu uważanego za jedną z najwybitniejszych sztuk – czy też anty−sztuk
– austriackiego dramatopisarza. Handke ukazał w Kasparze proces stwarza−
nia człowieka i równocześnie pozbawienia go wolności przez język.
Peter Handke (ur. 1942), austriacki dramaturg, powieściopisarz, poeta
i eseista, laureat wielu prestiżowych nagród literackich należy do czołów−
ki pisarzy niemieckojęzycznych 2 poł. XX w. 'Kaspara' napisał w 1967 r.
Sztuka została dotąd wystawiona w Polsce tylko jeden raz – polska prapre−
miera odbyła się w 1987 r. w Starym Teatrze w Krakowie.

Duża Scena
1.03 Romeo i Julia 19.15
4, 5.03 Kupiec wenecki 19.15
10, 11.03 Bat Yam 19.15
17− 22.03 Orkiestra Titanic19.15
Scena u Aktorów
12, 13.03 Produkt 19.00
31.03 Traktat 19.00
Scena na Strychu
14.03 Kaspar 19.00
15.03 Kaspar 19.00
17.03 Kaspar 19.00
18.03 Kaspar 19.00
19.03 Kaspar 19.00
27−29.03 Nie do pary 19.00

WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY ul RZEŹNICZA 12, REPERTUAR MARZEC 2009

TEATR AD SPECTATORES
SCENA KAMERALNA NA DWORCU GŁÓWNYM PKP

UL. PIŁSUDSKIEGO 103
1 marca, godz: 20.00 – „Doc. tor”
6 marca, godz: 20.00 – „Sny”
7, 8 marca, godz: 20.00 – „Bez czułości” POŻEGNANIE Z TYTUŁEM!!! 
13, 14, 15 marca, godz: 20.00 – „Wielkie Żarcie”
20, 21, 22 marca, godz: 20.00 – „1408 – seans ciszy”
27 marca, godz: 20.00 – „Mowa pogrzebowa czyli zabić Prezydenta”
28, 29 marca, godz: 20.00 – „Danse Macabre”

TEATR ARKA
UL. MENNICZA 3

(wejście od ul. Świdnickiej 28)

REPERTUAR MARZEC 2009
2.03 godz. 10.00 Czarodziejski Świat
3.03 godz. 10.00 Oskar i pani Róża
4.03 godz. 12.00 Makbet
9.03 godz. 10.00 Oskar i pani Róża
10.03 godz. 10.00 Oskar i pani Róża
11.03 godz. 10.00 Oskar i pani Róża
12.03 godz. 09.00 Dziady
12.03 godz. 19.00 Oskar i pani Róża
14.03 godz. 19.00 Oskar i pani Róża
15.03 godz. 19.00 Oskar i pani Róża
16.03 godz. 10.00 Świętoszek
17.03 godz. 10.00 Jak Powietrze
18.03 godz. 10.00 Dziady
19.03 godz. 10.00 Oskar i pani Róża
19.03 godz. 19.00 Oskar i pani Róża
(wersja francuskojęzyczna)
20.03 godz. 10.00 Oskar i pani Róża
23.03 godz. 10.00 Jak Powietrze
24.03 godz. 10.00 Jak Powietrze
Rezerwacja biletów:
tel.: 71 344 38 06

www.teatrarka.pl

ULICA KROKODYLI
6 marca, godz. 19.00

ONLY YOU
7 marca godz. 19.00

UL. HALLERA 15

www.pantomima.pl
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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

zzaapprraasszzaa::    ppnn−−pptt::  1100..0000−−1188..0000
tteell..::  ((007711))  334422  2222  9911

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

Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
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W MARCOWYM NUMERZE: Kryzys – instrukcja obsługi: rozmowy z Mateuszem Morawieckim
i Marianem Nogą · Humanista w korporacji: Kossakowski i Wenglasz · Krasiński o Konińskim,
Włodarczyk o Kapuścińskim · Chłopecki o Stockhausenie · Malatyńska wspomina Stanisława
Różewicza · Andrzej Lachowicz · Henryk Skwarczyński · Wiersze: Katz, Stefko, Sonnenberg.

Wernisaż – 10 marca, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 28 marca 

Galeria DCIK OKiS
Rynek−Ratusz 24

MARIUSZ GORZELAK
INAUGURACJA CYKLU: 

GRAFIKA – CZTERY ODSŁONY

W ramach cyklu odbędzie się pięć
wystaw – cztery we Wrocławiu, jed−
na w poznańskiej Galerii Post Office
– czworga wrocławskich grafików:
Mariusza Gorzelaka, Karola Augu−
stynowicza, Marleny Promnej i To−
masza Pietrka. Wszyscy oni są ab−
solwentami Akademii Sztuk Pięk−
nych we Wrocławiu, a cykl prezen−
tacji ich twórczości realizowany jest
w ramach Promocji Młodych Arty−
stów Dolnego Śląska – OKiS. 
„Grafikę – cztery odsłony“ inau−
guruje wystawa prac Mariusza Go−
rzelaka. Autor jest laborantem
w Pracowni Grafiki Warsztatowej
prof. Andrzeja Basaja i prof. Anny
Janusz−Strzyż na wrocławskiej
ASP. W linorytach, akwafortach
i akwatintach szuka on dialogu po−
między naturą i sztuką, realizmem
i abstrakcją, tradycją i współcze−
snością. W kompozycjach swych
dąży do takiego zespolenia technik
graficznych z poruszanym tema−
tem, że oglądając je, odczuwamy
w pełni oryginalność tych prac.

MAGIA ŚPIEWU KONTRATENORÓW
WYKŁAD MARKA DYŻEWSKIEGO
Z CYKLU COLLEGIUM MUSICUM

15 marca, niedziela, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9. WSTĘP WOLNY

1015. CZWARTEK LITERACKI

GABRIELA LEONARDA KAMIŃSKIEGO
Urodzony 1957, poeta, wydawca, księgarz. Autor siedmiu książek poetyc−
kich, m.in.: Opis rzeczy szczególnie martwych (1980), Nie ma między na−
mi różnicy (1983), Ulica Przodowników Pracy (1987), Deja vu (1999),
Wratislavia cum figuris (2003), Roth – Nowy Testament (2006), ostatnio
– Pejzaże (2008). Publikował w licznych pismach literackich. Nominowa−
ny za 2006 rok do nagrody dziennikarskiej „PIKowy Laur”, za „wszech−
stronną prezentację książek w mediach elektronicznych”. Spotkanie, któ−
rego głównym organizatorem jest wrocławski oddział Stowarzyszenia Pi−
sarzy Polskich, poprowadzi Zofia Gebhard – poetka, dziennikarka radiowa.

19 marca, czwartek, godz. 18.00
Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9. WSTĘP WOLNY

POKONKURSOWA WYSTAWA PLAKATÓW 
DO 45. WROCŁAWSKIEGO FESTIWALU JAZZOWEGO

JAZZ NAD ODRĄ
Wystawie towarzyszyć będzie ekspozycja projektów okładek płyt z serii 
Touchstones, pochodzących z prestiżowej monachijskiej wytwórni płytowej
ECM Records. Wśród prezentowanych prac znajdą się okładki do płyt arty−
stów wpisujących się w historię światowego jazzu, takich jak m.in.: Keith
Jarrett, Jan Garbarek, Chick Corea, Pat Metheny, Paul Bley, John Abercrom−
bi, Tomasz Stańko. ECM słynie z promowania muzyki jazzowej na bardzo
wysokim poziomie. Oprawa plastyczna płyt, która bardzo często opiera się
na wykorzystaniu fotografii artystycznej, nie odbiega jakością od muzyki.

DCF DOMEK ROMAŃSKI, pl. Bp. Nankiera 8
Wernisaż – 4 marca, godz. 18.00. Wystawa czynna będzie do 14 marca

Z cyklu Konstrukcje

1. nagroda Marcin Płonka
2. nagroda Dominik Grabski
3. nagroda Tycjan Bartuś
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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.

PA
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WYSTAWY
CZASOWE KLEJNOTY EUROPY. SKARB ŚREDZKI

DO 29 MARCA 2009
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DAWNE POMNIKI KOŚCIUSZKI
WYSTAWA CZYNNA DO POŁOWY MAJA

DAWNE RZEMIOSŁO JAPOŃSKIE
Zabytki pozyskane przez Muzeum Narodowe we Wrocła−
wiu w latach 1998−2007. Do 15 MARCA 2009
Zbroja i wspaniale zachowane miecze samurajskie – to naja−
trakcyjniejsze obiekty pokazywane na tej wystawie. W sumie
wystawionych zostało 30 japońskich zabytków m. in. pudełka
na medykamenty, piecyk do ogrzewania domów i naczynia na
piknik. Wszystkie pochodzą z okresu Edo (1603−1867).

MEBLE. ORYGINAŁY I IMITACJE
DO 3 MAJA 2009
Meble wykonane w stylach renesansowym i barokowym
w XVI i XVII wieku oraz sprzęty wytworzone w XIX wieku,
które naśladują wzory dawnych epok. 

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
pl. Powstańców Warszawy 5, godz. 12.00
1.03 Sztuka rokokowa 7.03 O śląskim szkle 8.03 Parostat−
kiem przez Wrocław (dla dzieci) 14.03 Od emancypacji do
feminizmu 15.03 Sztuka klasycystyczna 21.03 Świat baro−
kowej fantastyki 22.03 Romantyzm w sztuce

PISANKI I PALMY WIELKANOCNE
17 MARCA – 3 KWIETNIA
Pisanki, palmy, baranki, drewniane ptaszki,
kwiaty wykonane z wiórków osikowych i bi−
buły można będzie oglądać na dorocznej
wystawie przygotowanej z okazji Świąt Wiel−
kanocnych. Ekspozycja jest okazją do poznania współcze−
snych technik tworzenia świątecznych rekwizytów i ozdób.

KUKANKI, ŚWISTAWKI, ZAZULE
Gwizdki i okaryny
z kolekcji Andrzeja Nowaka
17 MARCA – 17 MAJA
Ponad 1000 gwizdków z całego świata
z ogromnych zbiorów Andrzeja Nowaka,
wśród nich cenny porcelanowy japoński go−
łąb i okaryna z miśnieńskiej porcelany.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

TEN KRAKOWSKI JAPOŃCZYK… 
Inspiracje sztuką Japonii
w twórczości Wojciecha Weissa
Wystawa czynna do 15 MARCA 2009
Ponad 200 prac jednego z największych malarzy okresu
Młodej Polski. Oprócz obrazów olejnych, pasteli i rysun−
ków Wojciecha Weissa na wystawie pokazano również
japońskie drzeworyty, które są częścią unikatowej kolek−
cji sztuki japońskiej zgromadzonej przez artystę.

MANDALA. ŚWIĘTY WYMIAR RZECZYWISTOŚCI
DO 10 MARCA

PIERNIKI ŚLĄSKIE – DAWNIEJ I DZIŚ
1 MARCA, godz. 12.00; wstęp wolny
W programie: wykład E. Berendt oraz pokaz pieczenia
i przystrajania pierników połączony z degustacją.

PALMY WIELKANOCNE Z PAPIERU
Pokaz i warsztaty. 22 MARCA, godz. 12.00; wstęp wolny

PIEŚNI WIELKOPOSTNE
w wykonaniu Wrocławskich Madrygalistów
29 MARCA, godz. 12.00; wstęp wolny

2_181_wystawy.qxd  2009-02-25  19:48  Page 17
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e NORMAN SMUŻNIAK SOLARIUM. malarstwo
„Solarium” to wystawa skomponowana z dwóch części. Pierwsza z nich to
obrazy na płótnach namalowane techniką olejno−żywiczną, druga zaś, to
prace na kartonach z wykorzystaniem różnorodnych technik (akryl, tusz,
pastel tłusty...). Oleje są z pozoru poukładane, przyciągają wzrok zdyscy−
plinowaniem i specyficzną zmysłowością. Kartony oddają bardziej natural−
ną ekspresję malarską. Ich materia wraz z brzmieniem koloru staje się nie−
jednokrotnie dramatycznym przekazem. Z pozoru są to dwa światy w pe−
wien sposób doskonale uzupełniające się (...)
Norman Smużniak ur. 1969 r. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu w pracowni profesora Andrzeja Klimczaka−Dobr−
zanieckiego. Dyplom z wyróżnieniem w 1996 r. Stypendysta Ministra Kul−
tury i Sztuki. Obecnie adiunkt w pracowni profesora Dobrzanieckiego
w ASP we Wrocławiu i w Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Sztuk
Pięknych. Od 2008 roku z−ca dyrektora I. S. P. U. Z. w Zielonej Górze. Au−
tor około 20 indywidualnych i uczestnik 40 zbiorowych ekspozycji (Polska,
Niemcy, Szkocja, Francja, Turcja, Czechy). (www.galeriamiejska.art.pl)

Wernisaż 11 marca, godz. 17.00. Wystawa czynna jest do 25marca br.
Każdy poniedziałek−piątek od godz. 11.00−18.00, sob. 12.00−15.00. Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza 28 

W MARCU MUZEUM ARCHITEKTURY ZAPRASZA: 
Galeria Jednego Projektu: Fiszer Atelier 41
Wystawa czynna: 5.03−1.04.2009
Baza (Regionalny Przegląd Architektury) (do 22.03.2009)
Bruno Taut – mistrz kolorowego budownictwa w Berlinie (do 19.04.2009)
Mieszkać w światowym dziedzictwie? Modernistyczne osiedla Berlina 
Wystawa czynna do 19.04.2009
Marian Fikus – wystawa Jubileuszowa z okazji 45−lecia twórczości
Wystawa czynna do 29.03.2009

POCZTA PNEUMATYCZNA
W RAMACH WYSTAWY JEDNEGO EKSPONATU

Funkcjonowała aż do 1976 roku (111 lat!) i należała bez wątpienia do
najbardziej niezwykłych podziemnych sieci w stolicy Niemiec. Łączna
długość jej tras wynosiła blisko 400 km. Sami berlińczycy nazywali ją
„małym U−Bahnem”. Tylko przez dwa tygodnie, pokażemy obiekty spro−
wadzone specjalnie z Museum für Kommunikation w Berlinie. 
Poczta pneumatyczna, to specjalna metoda transportu korespondencji,
małych paczek lub innych przedmiotów zamkniętych w pojemnikach
umieszczonych wewnątrz przewodu rurowego. W samym Berlinie w 20 lat
po uruchomieniu pierwszego połączenia, do rozbudowanej sieci poczty
były podłączone już 52 urzędy pocztowe, a dzienna liczba przesyłek mię−
dzy nimi wynosił 10 tysięcy listów i depesz. Metoda ta, nieznana praktycz−
nie w Polsce znajdowała zastosowanie w najrozmaitszych instytucjach,
hotelach, bankach, domach magazynowych, redakcjach dzienników, i in.

wystawa czynna 1−15 marca, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

GALERIA JEDNEGO PROJEKTU: 
Tematem kolejnej Galerii Jednego Projektu jest projekt Parku Rady Europy i Centrum Kultury w Gdyni. Autorem
projektu jest prof. St. Fiszer, laureat konkursu architektonicznego rozstrzygniętego w styczniu 2008 r. Założeniem
UM Gdyni  ma być kontynuacją niedokończonej przed wojną wizji Reprezentacyjnej Dzielnicy tego miasta. Dopeł−
nieniem istniejących już obiektów – Muzeum Miasta Gdyni i Teatr Muzyczny – staną się nowe kubatury media−
teki, nowego teatru dramatycznego oraz miejskiej galerii sztuki.

5 marca, godz. 17.30 spotkaie prof. Stanisławem Fiszerem, Muzeum Architektury, ul.Bernardyńska 5

Projekt Parku Rady Europy
i Centrum Kultury w Gdyni
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ANDRE i JAN VAN DER WENDEN
POLSKA−HOLANDIA, WOKÓŁ KRAJOBRAZU. Malarstwo

Malartswo braci Andre i Jana van der Wenden, przy czym Andre maluje
w Polsce (okolice Szczawna Zdrój), a Jan maluje swój kraj, Holandię. 

Wernisaż 4 kwietnia w Galerii Sztuki BWA Zamek Książ.
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Andre van der Wenden, Szczawno Zdrój

ELA STASZCZYK MANEKINY. Wystawa fotografii
Zdjęcia wykonane zostały w Londynie, Cambridge oraz w Reading. Ich bo−
haterami są manekiny, spoglądające na świat zza szklanych witryn sklepo−
wych. Artystka w swoich pracach skupia się głównie na spojrzeniach i ge−
stach odzwierciedlających stany ducha plastikowych figur. Nie jest dla niej
ważne to, w co akurat zostały ubrane. 
Jak sama mówi: Istotne są dla mnie ich relacje między sobą, uczucia,
emocje, jakie wyrażają, oraz to, jakie emocje wywołują u mnie. Czasem
mam wrażenie, że próbują mi coś powiedzieć. Spojrzenia często odzwier−
ciedlają ich stosunek do tych za szybą… do nas, czasem patrzą w naszą
stronę wręcz z pogardą, czasem zaś z litością.

Wernisaż 3 marca, godz. 18.00, ODA Firlej ul. Grabiszyńska 56

GOODBYE DESIGN! 
zamknięcie/otwarcie na Świdnickiej
Tytuł GOODBYE DESIGN! odnosi
się do pierwszego sezonu działal−
ności galerii, na który złożą się wy−
stawy, eksperymenty, odległe od
szkolnej sztampy wykłady, semina−
ria, spotkania z artystami i kurato−
rami niosącymi nadzieję polskiej
sztuce i projektowaniu oraz inne,
bardziej przyziemne próby uprzy−
jemniania czasu mieszkańcom mia−
sta i przyjeżdżającym. 
W kolejności pojawiania się: 
ANNA ORLIKOWSKA BEATA WAN−
DACHOWICZ KNOCKOUTDESIGN
GRZEGORZ PIĄTEK KOBAS LAKSA
SEBASTIAN CICHOCKI BARTEK
MUCHA POLA DWURNIK ANNA
KRENZ JACEK SCHODOWSKI MI−
CHAEL FLEISCHER
1. GABINET CIENI 6−27.03.2009
Wystawa zbudowana we wnętrzu
galerii przez grupę Lo_ladesigns,
czyli Annę Orlikowską i Beatę Wan−
dachowicz (Łódź). Wystawie towa−
rzyszy tzw. „audio−guide” – audycja
na słuchawkach omawiająca kolej−
nych „bohaterów” pokazu, Weź ze
sobą swój player MP3.
2. DYWAN MIEJSKI (inauguracja) 
luty / marzec / kwiecień 2009
Działania wykraczające poza fizycz−
ne granice galerii – projekty
w ogrodzie i na ul. Świdnickiej oraz
w innych częściach miasta. Projekt
zainauguruje trwające ponad dwa
tygodnie działanie grupy Knockout−
design zatytułowany „Plac X, czyli
druga strona galerii Design”. 
3. WYKŁADY
Seria spotkań z artystami i teorety−
kami, w trakcie których zostaną zre−
ferowane najnowsze tendencje
w dizajnie, sztuce i architekturze. 
4. TERAZ_DESIGN! 
Na ten program edukacyjny złożą
się w tym semestrze dwa bloki te−
matyczne, Maszynizm Jacka Scho−
dowskiego i Historia dizajnu prof.
Michaela Fleischera. 

Od 6 marca do 17 kwietnia br.
BWA Design, ul Świdnicka 2−4 

www.bwa.wroc.pl
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PROCH. APOCALYPSIS CUM FIGURIS

NA FOTOGRAFIACH MAURIZIA BUSCARINO
W 1979 roku w Mediolanie wybitny włoski artysta, Maurizio Buscarino,
sfotografował próby i spektakl „Apocalypsis cum figuris” Teatru Labora−
torium, a także nagrania do filmu dokumentującego to przedstawienie.
Tylko nieliczne zdjęcia z jego kolekcji publikowane były do tej pory w róż−
nych wydawnictwach. Po latach, na prośbę Instytutu Grotowskiego, au−
tor opracował pozostałe fotografie i dokonał ich wyboru specjalnie z my−
ślą o ekspozycji w historycznej sali Teatru Laboratorium – w miejscu,
gdzie powstawała „Apokalipsa” w 1968 roku. Wybór ten, obejmujący
czterdzieści siedem zdjęć, umożliwia odbycie swoistej podróży w czasie.
W jej trakcie mamy szansę obcować z historycznym dziełem Jerzego
Grotowskiego i jego zespołu w jedyny w swoim rodzaju sposób.

MAURIZIO BUSCARINO GROTOWSKI W CZERNI I BIELI
Podróż poprzez „aurę” Grotowskiego za pomocą obiektywu wielkiego fo−
tografa teatru, który wydobył niedawno ze swojego archiwum zdjęcia

z późnych przedstawień „Apocalyp−
sis cum figuris” i inne, przeznaczo−
ne na wystawę we Wrocławiu, zor−
ganizowaną z okazji dziesięciolecia
śmierci reżysera. 
Maurizio Buscarino fotografował te−
atr i teatry, teatr w więzieniu, teatr
kukiełkowy, pielgrzymki teatralne,
przedstawienia teatru grupowego
i dzieła Kantora. Autor zdjęć od trzy−
dziestu lat, jest okiem i pamięcią
nowego teatru. Jego prace nie do−
kumentują – opowiadają, ewokują,
sugerują, interpretują. Fotografował
m.in. Grotowskiego, a ściślej, jedno

z ostatnich przedstawień „Apocalypsis cum figuris”, w 1979 r., w Palazzo
Reale w Mediolanie przed samorozwiązaniem Teatru Laboratorium. 

Wernisaż – 20 marca, godz. 17.00, czynna 
Dolnośląskie Centrum Fotografii DOMEK ROMAŃSKI

przy pl. Bp. Nankiera 8 we Wrocławiu

Wystawa, przygotowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Instytut
im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, czynna będzie do 30 kwietnia
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MÓJ GROTOWSKI
FOTOGRAFIE 

ANDRZEJA PALUCHIEWICZA
To dziś najsłynniejsza i najbardziej
niezwykła kolekcja dokumentująca
działalność zespołu Teatru Labora−
torium i Jerzego Grotowskiego. 
Będąc w latach 1967−77 aktorem
i fotografem Laboratorium, Palu−
chiewicz utrwalał spektakle, treningi
i podróże Zespołu, zawierając
w swoich zdjęciach przede wszyst−
kim atmosferę czasu, niemal rodzin−
ny klimat relacji międzyludzkich
i niezliczonych codziennych sytuacji.
Właśnie ta codzienność zderzona
z wyjątkowością fotografowanych,
stanowi o niezwykłości jego kolekcji.
Realizowana wspólnie przez Cen−
trum Kultury Zamek i Centrum Sztu−
ki WRO wystawa Mój Grotowski
gromadzi zdjęcia w większości
wcześniej niepublikowane, prezen−
tując je zarówno w tradycyjnej for−
mie, jak i w postaci wielkoformato−
wych wydruków oraz multimedial−
nych instalacje audiowizualnych.
Wernisaż: 19 marca, godz. 18.30
Wystawa czynna do 19 kwietnia
Centrum Sztuki WRO, Widok 7
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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

ANDRZEJ P. BATOR GRATIAS AGO
Andrzej P. Bator /ur. 1954 we Wrocławiu/. Fotograf, filozof sztuki i nauczy−
ciel akademicki w Instytutucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie kie−
ruje ZakłademTeorii i Historii Sztuki. Wykłada również w ASP we Wrocła−
wiu. Fotografią zajmuje się od lat 80. Autor rozpraw naukowych oraz tek−
stów teoretycznych i krytycznych o sztuce. 
Adam Sobota Zawdzięczać siebie
Cykl fotograficznych kolaży Andrzeja P. Batora zatytułowany Gratias ago
ma wszelkie cechy uroczystego rozrachunku z własnym życiorysem,
a w każdym razie autor stara się poprzez nie wskazać na filary swojego po−
czucia tożsamości. Prace z tej serii, których dotąd powstało sześć, mają
raczej monumentalny i patetyczny wyraz, zarówno z uwagi na spore wy−
miary, jak i ze względu na powagę z jaką artysta wyraża swoje przesłanie.
Każda z tych prac jest dedykowana innej wartości czy sferze doświadczeń;
hołd czy podziękowanie kierowane są w stronę religii, filozofii, społeczeń−
stwa, rodziny czy kobiet. Nie ma w tych przesłaniach ironii, jakkolwiek żad−
ne z tych przedstawień nie sprowadza się do konwencjonalnych formaliza−
cji, które pozwoliłyby się odczytać jako zwyczajowe formułki. (...) 
Marek Śnieciński Gratias ago
Od długiego czasu w fotografiach Andrzeja P. Batora pojawia się problem
pamięci. W takich cyklach jak „Miejsca bezpamięci”, „Martwe natury pa−
mięci” i „Anamnesis – [re]konstrukcja obrazu” artysta koncentruje swą
uwagę na fenomenie pamięci, na jej naturze, na ujawniającym się w usta−
wicznej grze zapominania i przypominania sobie palimpsestowym charak−
terze pamięci człowieka. (...) W każdym z obrazów kluczowe znaczenie ma
zatem fizyczna obecność autoportretowego wizerunku samego artysty – to
on przecież składa owe podziękowania bliskim sobie i ważnym dla jego
biografii i pamięci osobom, przedmiotom czy miejscom. (...) w obrazach
tych występują zawsze dwie warstwy: pierwsza, barwna, jest warstwą
„świata”, jest warstwą, ku której kierowane jest „dziękuję” artysty; druga
warstwa, odsłaniająca się poprzez dosłowne rozdarcie tej pierwszej, jest
czarno−biała i w niej właśnie Bator umieszcza swój wizerunek. Dodatko−
wym elementem obecnym we wszystkich fotografiach jest biała kartka
(umieszczona metodą multiekspozycji), która często funkcjonuje jak ca−
łun. Aranżacje twórcy sprawiają, że oglądamy hieratyczny spektakl, który
nabiera cech religijnej ceremonii. (www.entropia.art.pl) 

Wystawa czynna do 17 marca, Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4
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e KICK START MŁODE WIDEO Z HOLANDII
Wystawa Kick Start prezentuje najmłodsze pokolenie holenderskich
twórców wideo. Większość z nich właśnie ukończyła holenderskie wyższe
uczelnie artystyczne, m.in. w Hadze, Amsterdamie i Rotterdamie. Ich
działania wywodzą się z różnych obszarów (sztuka autonomiczna, grafika,
rysunek, media), a kształcenie artystyczne przebiegało różnymi drogami.
Jednak prace, które zobaczymy na wystawie mają pewną cechę wspólną −
jest pokazem brawurowego wykorzystania możliwości współczesnej
technologii w służbie artystycznej wypowiedzi. Kuratorzy pokazu, Radek
Váňa i František Kowolowski dokonali wyboru prac zwracając uwagę nie
tylko na interesujące aspekty formalne ale przede wszystkim na
temperament i głębię przekazu. (www.bwa.wroc.pl)

Wernisaż 20 marca, godz. 18.00. Awangarda ul. Wita Stwosza 32 

Grupa Tkacka BABIE LATO PEJZAŻE NITKĄ UTKANE
Grupę tworzą: Władysława Łazowy, Urszula Mazurek, Eugenia Smakow−
ska, Zofia Werblicka, Elżbieta Zatoka, Leokadia Żerdzicka. Artystki mają na
koncie wiele wystaw. Główna tkanina, którą wykonują, to gobeliny – zróż−
nicowane pod względem faktury, koloru i materiału – tworzone poprzez
precyzyjne wykonanie nawiązujące do arrasów. Inny rodzaj tkaniny to for−
ma unikatowa prezentowana w przestrzeni. W programie wieczoru: KON−
CERT uczniów OSM I i II stopnia im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

Wernisaż  2 marca, godz. 18.00. Wystawa czynna do końca marca 
w pon, wt, cz, pt w godz. 16−20.00. Saloniku Trzech Muz, ul. Zawalna 7

ANNA i HUBERT BUJAK MALARSTWO I RZEŹBA
Autorami wystawy są studenci Wydziału Rzeźby Wrocławskiej ASP. Prezen−
towane prace, malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie, inspirowane możliwo−
ściami materiału i procesem technologicznym, naznaczone są wyraźnym in−
dywidualizmem. Hubert Bujak inspiruje się każdą formą ekspresji artystycz−
nej, która prowadzi do interesującego i przekonującego plastycznie dzieła.
Ważne miejsce w jego działaniach zajmują techniki odlewnicze, głównie wy−
tapianie form żeliwnych. W realizacjach Anny Aniki Bujak uwidacznia się
wzajemny wpływ w/w dziedzin, co niejednokrotnie przejawia się w upodo−
baniu artystki do form dwuwymiarowych. Forma prac przestrzennych jest
wynikiem inspiracji m.in. technologią odlewnictwa w żeliwie.

Wernisaż 26 marca, godz. 18.00 Wystawa czynna do 20 kwietnia
CK AGORA, pl. Piłsudskiego 2, Wrocław – Karłowice, www.ckagora.pl

ANNA MIERZEJEWSKA GIMNASTYCZKI
Artystka dąży do malarskiego ideału definiując go w ten sposób: „Chciała−
bym namalować taki obraz, który sprawia wrażenie, ze sam się namalował,
który jest maźnięty, ma oddech, nie jest wymęczony, pozostaje świeży... '
Anna Mierzejewska ukończyła w 1996 r Wydział Malarstwa i Rzeźby we
Wrocławiu i od tamtej pory uczestniczyła w kilkunastu wystawach indywi−
dualnych i zbiorowych. Tworzy cykle: m. in. nagrodzoną serię o samolo−
tach, portrety kobiet, krzesła, życie nocne, sport. 

Wystawa czynna do 12 marca, Galeria pod Plafonem DBP, Rynek 58
POLSKA−USA. 90 LAT STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

Wystawa czynna 13−30marca, American Corner, II piętro
PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ W ZBIORACH DBP

Plakaty, programy, afisze, katalogi, foldery, zaproszenia i rozmaite gadże−
ty, które towarzyszyły PPA we Wrocławiu w ciągu minionego 30−lecia. 
Wystawa czynna 16 marca−3 kwietnia, Galeria pod Plafonem, Rynek 58

KAZIUK JARMARK
13.00 MSZA ŚWIĘTA w kościele
pw. Odkupiciela Świata 14.00
otwarcie wystawy Andrzeja Banie−
wicza 200 LAT z WILEŃCZYZNĄ
14.00 podsumowanie konkursu
PALMY WIELKANOCNE 14.00
otwarcie KRAMÓW WIELKANOC−
NYCH oraz KUCHNI KAZIUKOWEJ
14.30 wystąpi CHÓR GLORIA DEI
kier. artyst. Romuald Trembicki
16.00 wystąpi ZESPÓŁ LUDOWY
JARZĘBINA kier. artyst. Tomasz
Bykowski. Podczas imprezy prze−
prowadzona zostanie zbiórka ksią−
żek i przyborów szkolnych dla dzie−
ci polskich z Wileńszczyzny. 
tel. do Klubu: 071 352−44−30 w. 26

7 marca, w godz. 13.00−18.00
Klub Polanka, ul. Żmigrodzka 56

(wejście od ul. Bałtyckiej) 

Wiosna będzie należała do kobiet
W dniach 7.03 – 5.04 br. odbędzie
się już 17. edycja Rozwojowego Fe−
stiwalu dla Kobiet PROGESSteron
we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Lu−
binie. Panie, niezależnie od wieku
i temperamentu, będą mogły rozwi−
jać swoje umiejętności, podnosić
kwalifikacje, poszukiwać nowych
inspiracji i pasji, dzielić się z innymi
radością tworzenia, ekspresją tańca
czy energią bębnów. Organizatorzy
przygotowali ponad 200 różnych
warsztatów i wykładów prowadzo−
nych przez profesjonalistów i zapla−
nowanych w taki sposób, by zreali−
zować cel tegorocznego festiwalu –
uwolnić od stresu. Do wyboru będą
zajęcia z psychoedukacji, rozwoju
osobistego, biznesu i wizerunku,
dot. zdrowia i urody oraz warsztaty
taneczne, muzyczne i plastyczne.
Szczegóły wszystkich warsztatów,
terminy oraz zapisy dostępne są na
stronie: www.dojrzewalnia.pl 
tel. 695 464 970
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AUDIO_ENTROPIA 007
MAK NITE

Herman Müntzing – flexichord,
sampler, obiekty Johannes Berg−
mark – elektronika, obiekty, kon−
strukcje dźwiękowe Nano – zabaw−
ki dźwiękowe, elektronika, wyposa−
żenie akwarium
SOUND PERFORMANCE, KONCERT
AudioEntropia to przestrzeń prze−
znaczona dla działań, których pod−
stawowym elementem jest dźwięk.
Dźwięk wieloznaczny, przecinający
różne media, dostępny w działaniu,
geście lub instalacji. Jego granicę
określa nasza wyobraźnia i prawa
fizyki. Kuratorzy: Maciek Bączyk aka
dj Pomnik, Mariusz Jodko
(www. entropia. art. pl) 
20 marca, g. 18.00, wstęp wolny 
Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4

Joanna Bartel TOK SZOK
7 marca, godz. 17.00, wstęp 10zł

CK ZAMEK, pl. Świętojański 1

THE DUBLINERS
Legenda muzyki folk, „ojcowie
chrzestni” irlandzkiej piosenki fol−
kowej na jedynym koncercie
w Polsce! 1 marca 2009 na zakoń−
czenie XX Jubileuszowych Spotkań
z Piosenką Żeglarską i Muzyką Folk
SZANTY WE WROCŁAWIU 2009
we wrocławskiej Wytwórni Filmów
Fabularnych. Ich koncert poprzedzi
występ zespołu CARRANTUOHILL
z towarzyszeniem grupy tanecznej
w muzyczno−tanecznym show TO−
UCH OF IRELAND. 
Bilety w cenach 150/120/90/60 zł
do nabycia: www.wrockfest.pl
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SAŠA DEJANOVIĆ
GITARA KLASYCZNA

Wybitny chorwacki gitarzysta,
kształcił się w Sarajewie i Zagrzebiu
pod kierunkiem Mily Rakanovica,
Istvana Römera, a potem w klasie
profesora Darko Petrinjaka. Dzięki
swoim umiejętnościom i osiągnię−
ciom otrzymał stypendium Fundacji
dla młodych muzyków, kierowanej
przez Ivo Pogorelicha. Dzięki sty−
pendiom miał okazję studiować na
Academia Internazionale Superiore
di Musica we Włoszech (prof. Ange−
lo Gilardino) oraz w Royal College of
Music w Londynie. Obecnie Sasa
Dejanović mieszka i pracuje w Ma−
drycie i Vrsar (Chorwacja) gdzie jest
dyrektorem artystycznym festiwalu
gitarowego „The Sea &Guitars”. 

28 marca, godz. 18.00
Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21

29 marca, godz. 17.30
Muzeum Dawnego Kupiectwa

Rynek 37 – Świdnica
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JaZZ klub rura
Łazienna 4

3.03, g. 20.30
Full Access – jam session
4.03, g. 20.30
@ndy w. cool jazz session
5.03, g. 21.00
45. Jazz nad Odrą:
LABORATORIUM Second Life
6.03, g. 21.00 45. Jazz nad Odrą:
A. Dutkiewicz Trio - Niemen improwizacje
7.03, g. 21.00 45. Jazz nad Odrą:
MILOOPA
10.03, g. 20.30
SOC Band – jam session
11.03, g. 20.30 – jam session
Wrocławska Szkoła Jazzu
12.03, g. 20.30
Tymański Yass Ensemble „Free Tibet”

17.03, g. 20.30
Grzegorz Nagórski/Dante Luciani –
jam session
18.03, g. 20.00
Frankofonia 2009: Justyna Bacz-
-Kazior „Brassens mon amour”
19.03, g. 20.30
Sławek Dudar Quartet feat. Natalia
Grosiak & Maciek Mazurek
20.03, g. 20.00
Frankofonia 2009: Nuru Kane &
Bayefalle Gnawa /Senegal/

21.03, g. 20.00
Frankofonia 2009: L’Herbe Folle
26.03, g. 20.30
ELjazzER – hebrew/etno/jazz
27.03, g. 20.30
HooDoo BAND „Spring in the City”

FirleJ
grabiSZYŃSka 56

5-8.03 SIGGY DAVIS
I DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOWSKIE
KURSY WOKALISTYKI JAZZOWEJ

12.03, g. 20.00
KOMETY + MUZYKA KOŃCA LATA
14.03, g. 20.00
HETANE [gościnnie: Ctrl + Alt + Del]
20.03, g. 18.00 FRONTSIDE & THE
SUPERGROUP: VANS OFF THE
WALL MUSIC TOUR 2009
21.03, g. 19.00 FINAŁ KONKURSU
NEURO MUSIC + ZESPÓŁ DORENA
[SWE] / ASYMMETRY
27.03, g. 18.00 SWORN ENEMY +
FREYA + CDC + LIONHEART
29.03, g. 19.00 SWISS CLUB 09:
JOJO MAYER & NERVE + BRINK
MAN SHIP FEAT. JOY FREMPON

klub alibi
grunwaldzka 67

8.03, g. 19.00
WŁOCHATY & PSY WOJNY
9.03, g. 19.00
TRUSTGAME, VENA VALLEY,
KUŚKA BROTHERS
15.03, g. 20.00
INDIOS BRAVOS

17.03, g. 20.00
BLAZE BAYLEY
22.03, g.19.00
KONIEC SWIATA
& ZABILI MI ŻÓŁWIA
29.03, g. 19.00
TEN TYP MES & PEJA

klub alive
kolejowa 12

4.03, g. 20.00 WOJCIECH TELLER
5.03, g. 21.00 RADICAL GARAŻA
& CHILDREN OF SELASSIE
6.03, g. 21.00 BIRMA BLUE BAND

7.03, g. 21.00 PSYCHOFORMALINA

10.03, g. 20.00 PIGALLE PLATZ
11.03, g. 20.00
QUSBIC BLUES BAND!
13.03, g. 22.00 JAM SESSION
12.03, g. 21.00 GOOD QUESTION
14.0, g. 21.00 VONKOSSEL
17.03, g. 20.00
NACZYNIA POŁĄCZONE
18.03, g. 20.00 MIZIA & MIZIA
19.03, g. 21.00 RYAL SOUND
21.03, g. 21.00 SNAKE CHARMER
& BUNNY HUNTERS
25.03, g. 20.00 LAUDANUM
& MARY MOJA MARY
26.03, g. 21.00
MATE & CHILDREN OF SELASSIE
28.03, g. 21.00 MAGGOTH & SEN

droga do mekki
ruska 51

1 marca – AFRO KOLEKTYW
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TuTaJ
Wisława Szymborska

Tomik dziewiętnastu ma-
łych traktatów filozoficz-
nych, pokazujących, że są
poeci, którzy bywają filo-
zofami. Warunkiem praw-
dziwego, świadomego ist-
nienia, odkrywania praw-
dy o nim i o sobie, jest
przenikliwa obserwacja,
postrzeganie po raz pierw-
szy, wolne od aksjomatów,
pewników i balastu nagro-
madzonej wiedzy.

ZNak

HiSToria PolSki
1864-2001

antoni Czubiński
Nowa synteza dziejów
Polski obejmuje okres
od powstania stycznio-
wego do czasów nam
współczesnych.
Umiejętnie łączy losy
państwa i społeczeń-
stwa polskiego, poka-
zując zawiłe doświad-
czenia, będące udzia-
łem jednostek i zbioro-
wości.

oSSoliNeum

WYbÓr WierSZY
aleksander WaT

Autor Mojego wieku wy-
chowywał się na styku
dwóch tradycji kulturo-
waych i to one ukształto-
wały jego osoowość
wórczą oraz niepowta-
rzalny idiom poetycki,
w którym – już od etapu
Mopsożelaznego piecyka
– polszczyzna ściera się
z językiem niemieckim,
francuskim oraz z trady-
cją żydowską.

oSSoliNeum

amália rodrigueS.
NaJSŁYNNieJSZa

ŚPieWaCZka Fado
vítor Pavao dos Santo

Nazywano ją Królową Fa-
do, porównywano do
Edith Piaf i Billy Holliday.
Dzięki swemu talentowi
i charyzmie rozsławiła fa-
do na całym świecie. Jej
niezwykły magnetyzm, na-
turalny czar, brak wszelkiej
sztuczności, zachwycają
nas również podczas lek-
tury tej biografii.

PrÓSZYŃSki i S-ka

STraSZNe CarYCe
Henri Troyat

Kto zastąpi Piotra Wielkie-
go? Kto wstąpi na tron
po carze reformatorze, de-
spocie i wizjonerze? Po je-
go śmierci w 1725 roku ca-
łą Rosją targały niepokoje.
Wielkie rody spiskowały
między sobą, ludzie bliscy
szczytów władzy knuli in-
trygi: na próżno szukano
władcy, następcy w odpo-
wiednim do rządzenia wie-
ku, który byłby...

belloNa

SYNoWie CeZara
Philip matyszak

Przejęcie władzy przez
Juliusza Cezara zapocząt-
kowało cykl przemian.
Doprowadziły one do cał-
kowitej zmiany ustroju
starożytnego Rzymu,
który z republiki stał się
cesarstwem, rządy sena-
tu i ludu przeszły de facto
w ręce jednej osoby,
a „respublica” zmieniła
się w prywatną własność
jednego rodu...

belloNa

PierWSZa oSoba
liCZba mNogieJ

agnieszka Topornicka
Jakim cudem ja w tym
wszystkim wylądowałam?
Jeszcze parę miesięcy temu
zamartwiałam się dlaczego
Eryk mnie porzucił, i co
mam robić ze sobą w życiu.
Zwyczajne, niewyszukane
problemy singielki. Teraz
miałam wrażenie, że wdep-
nęłam wprost do serialu,
gdzie nadgorliwy scenarzy-
sta obdarował mnie...

PrÓSZYŃSki i S-ka

PeWNeJ WrZeŚNioWeJ
NiedZieli

Heidi Hassenmüller
Kiedy Thomas dowiaduje
się, że jego mama oczeku-
je dziecka, wcale nie jest
zachwycony. Gdyby to
chociaż był brat! Ale
na świat przychodzi Ange-
la – dziewczynka, która
nieoczekiwanie podbija
serce chłopca. Przepięknej
wrześniowej niedzieli nikt
nie spodziewa się drama-
tu. Angela umiera...

oSSoliNeum
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FETA 2009 24, 25 i 26 kwietnia br.
Termin nadsyłania zgłoszeń (młodzież (15−20 lat) upływa 9 kwietnia br.
Karty zgłoszenia i regulamin: www.ckagora.pl, a także w siedzibie CK
AGORA, pl. Piłsudskiego 2, Wrocław−Karłowice, tel. 071 325 14 83

DZIECI MAJĄ GŁOS
KONKURS RECYTATORSKI

Sztuka mówienia i interpretacji tek−
stów jest trudną umiejętnością, lecz
praktykowana od najmłodszych lat
staje się skarbem w ustach młode−
go mówcy. Zachęcamy więc
uczestników do twórczej interpreta−
cji poezji i prozy, a także do poszu−
kiwania nowych technik wyrazu, ze
szczególnym uwzględnieniem gry
aktorskiej oraz emisji głosu.
Uczestnicy przesłuchań reprezentu−
ją szkołę, w której się uczą. Konkurs
prowadzony będzie w trzech kate−
goriach: Klasy I – III szkoły podsta−
wowe, Klasy IV – VI szkoły podsta−
wowe, Klasy I – III gimnazjum
tel (071) 349 13 59
www.zamek.wroclaw.pl

27 marca, godz. 9.30
CK ZAMEK, pl. Świętojański 1

DOLNOŚLĄSKA BIBLOTEKA PUBLICZNA RYNEK 58
3 marca, godz. 16.00, American Corner. Wstęp wolny! 
SPOTKANIA Z WESTERNEM – INAUGURACJA CYKLU
6 marca, godz. 19.00, Sala Konferencyjna. Wstęp wolny! 
WIECZÓR ANDRZEJA JAGODZIŃSKIEGO Spotkanie ze znanym dziennika−
rzem, tłumaczem literatury czeskiej, zwłaszcza dzieł Vaclava Havla. 
20 marca, godz. 17.00 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, parter
STARE I NOWE SPOTKANIA BAJKOWE Wędrówka do Bułgarii

NOSTALGIA Wieczór poetycko−muzyczny, 2 marca, g. 17.00
Wystąpią: Maria Ewa Syska i Bartosz Patryk Rzyman z udziałem Roberta
Jarosława Kossakowskiego i Macieja Maszkiewskiego;

LUBIĘ ŚNIĆ Wieczór autorski Jerzego Ścieśka, 16 marca, g. 17.00
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

TOLERANCJA laureaci 12. Turnieju Słowa, 27 marca, g. 10.00
MDK im. M. Kopernika
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euroPa euroPa
SPoTkaNie Z kiNem euroPeJSkim

Do czerwca, co drugą środę każdego miesiąca, prezento-
wać będziemy dorobek współczesnej kinematografii sta-
rego kontynentu. Wybrane seanse poprzedzone zostaną
prelekcjami pod patronatem Europe Direct… Projekt po-
wiązany jest z wystawą pt. „To nasza historia”, organizo-
waną przez Miasto Wrocław, której otwarcie będzie
w maju, w Hali Stulecia. W holu kina zorganizowano wy-
stawę plakatów filmów europejskich od lat 60-tych. Zo-
baczyć będzie można plakaty z filmów Bergmana, Felli-
niego, Kieślowskiego i innych uznanych twórców. Wśród
autorów takie gwiazy jak Andrzej Pągowski.

projekcje:
Klasa 11 marca, godz. 10.00 i 18.00
Na Krawędzi Nieba 25 marca, godz. 10.00 i 18.00

WroCŁaWSka SCeNa kabareToWa
SUPER DUO: ZBOROWSKI/OPANIA
5 marca, godz 19.00
Artyści prezentują program, na który składają się piosenki
Młynarskiego, Wysockiego i Brela. W programie śmieszne
szmoncesy zapożyczone ze starych warszawskich kabare-
tów, przeplatane zabawnymi anegdotami zza kulis teatru
oraz opowieściami z planu filmowego. Usłyszymy najlep-
sze teksty kabaretów 60 i Kabaretu Starszych Panów.

NEO NÓWKA 19 marca, godz. 18.00 i 20.30
Premiera programu pt. „Niespodzianka”. Będzie to je-
dyna i niepowtarzalna okazja do obejrzenia tego wystę-
pu na żywo! Program „Niespodzianka” przygotowywa-
ny jest specjalnie do telewizyjnego nagrania w połowie
kwietnia… Specjalnymi gośćmi Neo-Nówki będą mło-
de, wschodzące gwiazdy polskiej sceny kabaretowej:
Nowaki, Babeczki z rodzynkiem oraz Kabaret Snobów
23 kwietnia STANISŁAW TYM wraz z Kabaretem Ciach!

oPerY Hd Na Wielkim ekraNie
Transmisje europejskich oper odbywać się będą w tech-
nologii HD raz w miesiącu. Większość z nich będzie odby-
wać się na żywo. Widzowie Multikina będą mieli okazję
znaleźć się w gronie kilkudziesięciu tysięcy widzów, oglą-
dających w tym samym momencie to samo przedstawie-
nie operowe w ponad stu różnych kinach całego świata!

LA TRAVIATA 17 marca, godz 19.45
Opera rozgrywa się w Paryżu i w podparyskiej posia-
dłości w drugiej połowie XIX wieku. Spektakl poprzedza
prolog. Alfred Germont przybywa już po śmierci uko-
chanej Violetty Valery. Młoda kurtyzana pod koniec
swoich dni została odrzucona przez Alfreda, opuszczo-
na przez przyjaciół. Umarła w biedzie ale pogodzona
z Bogiem. Jej ukochany nie może już nic zrobić. Pozo-
stały mu łzy i wspomnienia...

MULTIKINO – Pasaż Grunwaldzi, pl. Grunwaldzki 22
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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)

2.03, godz. 20.00
NoSTalgia 1983 – 120 min. reż. Andriej Tarkowski

9.03, godz. 20.00
agoNia 1981 – 150 min. reż. Elem Klimow
16.03, godz. 20.00
Niebo Nad berliNem 1987 – 120 min
reż. Wim Wenders
23.03, godz. 20.00
bieSY 1987 – 120 min. reż. Andrzej Wajda
30.03, godz. 20.00
NadZY 1983 – 130 min. reż. Mike Leigh
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PaNorama
mŁodeJ PolSkieJ aNimaCJi

POKAZ FILMOWY I PREZENTACJA KSIĄŻKI MARIUSZA FRU-
KACZA „24 KLATKI NA SEKUNDę. ROZMOWY O ANIMACJI”

Artyści prezentowani na pokazie:
Wojciech Bakowski, Małgorzata Bosek, Joanna Jasiń-
ska-Koronkiewicz, Janek Koza, Tomasz Kozak, Maciej
Majewski, Marta Pajek, Kamil Polak, Tomasz Siwiński,
Wiola Sowa, Wojciech Wawszczyk, Olga Wroniewicz.

Mariusz Frukacz (1976) – filmoznawca, krytyk, kurator
i organizator imprez oraz festiwali filmowych. Redak-
tor działu „Animacja” w Tekstyliach Bis. Słowniku mło-
dej polskiej kultury (Kraków 2006), publikuje w mie-
sięcznikach „Kino” oraz „Mrówkojad”. Współautor
książki „Polski film animowany” (Warszawa 2008)
oraz redaktor dwupłytowej antologii młodej polskiej
animacji wydanej przez Polskie Wydawnictwo Audio-
wizualne pt. „Akcja animacja. Filmy najnowsze”.

6 marca, godz 18.00 - Galeria Entropia
Wrocław, ul. Rzeźnicza 4
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Never WiNTer Jam
www.neverwinterjam.com

14 marca 2009 odbędzie się druga edycja "Never
Winter Jam". W ubiegłym roku mieliśmy okazję gości
jednych z najlepszych zawodników w Europie, mamy
nadzieję, że w tym roku frekwencja będzie jeszcze
większa i będziemy mogli po raz kolejny obejrzeć
rywalizacje na światowym poziomie.

14 marca Indoor Skate Park ul. Legnicka 65
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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
telefonicznie 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

KOCHAJ I TAŃCZ ZAMIANA

POPIEŁUSZKO

ZŁOTY ŚRODEK WĄTPLIWOŚĆ

MARZEC 2009
Kino WARSZAWA:

Kino LALKA:

Podczas pierwszego Niedzielnego poranka filmowego
w Centrum Sztuki WRO zobaczymy przygotowany we
współpracy z włoskim Cartoon Club program złożony
z animacji wybitnego włoskiego reżysera i producenta,
Bruno Bozzetto. Każdy z siedmiu krótkich filmów opo-
wiada o przygodach sympatycznych zwierzątek: robaka,
świerszcza, ślimaka, pchły, ważki, biedronki i termita.

Bruno Bozzetto
Urodzony w Mediolanie Bruno Bozzetto jest autorem
i producentem trzech animowanych filmów pełnome-
trażowych i licznych krótkich animacji. Za swe produk-
cje został uhonorowany licznymi nagrodami, między in-
nymi Złotym Niedźwiedziem na Festiwalu Filmowym
w Berlinie (dla Mister Tao) oraz nominacją do Oscara
(dla Grasshoppers). Razem z Piero Angela był również
reżyserem setek krótkich edukacyjnych animacji o tre-
ści naukowej. Od 2000 roku z dużym powodzeniem zaj-
muje się animacjami internetowymi w technice Flash.

Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7
1, 8, 15, 22, 29 marca, godz 12.30, wstęp wolny
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