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PrOgraM:

ewa Pobłocka

Profesor Stefan komasa

the Polish quartet

trebunie tutki

Bilety oraz karnety: dcik-OkiS – rynek ratusz 24, tel.: 0 71 342 22 91; godzinę przed koncertami w arsenale;
PrOMOcJa!! wszystkie bilety oraz karnety zakupione przez internet – zniżka 10% – www.wieczory-w-arsenale.pl

26.06 (Pt) godz. 20.00 (bilety: 30/24)
Marcin Zdunik – wiolonczela,
Jan Stanienda, Orkiestra kameralna WratiSlavia
J. Haydn – Symfonia g-moll nr 39 Hob. i: 39
J. Haydn – koncert wiolonczelowy c-dur Hob. viib: 1
J. Haydn – koncert wiolonczelowy d-dur Hob. viib: 2
J. Haydn – Symfonia f-moll nr 49 La Passione Hob. i: 49

28.06 (n) godz. 20.00 (bilety: 30/24)
tHe engliSH BarOque triO
a. corelli – Sonata op. 5 nr 4
g. F. Händel – Suita nr 3 na klawesyn solo HWv 428
g. F. Händel – Sonata op. 1 nr 13 HWv 371
H. Purcell – Preludium na skrzypce solo (ze zbioru The Divi-
sion Violin J. Playforda)
t. Bhaltazar – Wariacje nt. John come kiss me now (ze zbioru
The Division Violin J. Playforda)
F. corbetta – Suita na gitarę (La Guitarre Royale 1681)
a. corelli – Sonata op. 5 nr 12 La Folia

01.07 (Śr) godz. 20.00 (bilety: 30/24)
tHe POliSH quartet
W. lutosławski – kwartet smyczkowy
F. Schubert – kwartet smyczkowy Śmierć i dziewczyna nr 14 d-moll
W. a. Mozart – kwartet smyczkowy d-moll kv 421 (417B)

03.07 (Pt) godz. 20.00 (bilety: 30/24)
Jan Stanienda, Orkiestra kameralna WratiSlavia
g. Bacewicz – divertimento na orkiestrę smyczkową
g. Bacewicz – koncert na orkiestrę smyczkową
M. karłowicz – Serenada na smyczki op. 2

05.07 (n) godz. 20.00 (bilety: 30/24)
krZySZtOF Stanienda – fortepian,
Jan Stanienda – skrzypce, dyrygent,
Orkiestra kameralna WratiSlavia
F. Mendelssohn-Bartholdy:
X Sinfonia na smyczki h-moll; koncert skrzypcowy e-moll;
koncert podwójny na skrzypce i fortepian d-moll

08.07 (Śr) godz. 20.00 (bilety: 30/24)
PaWeł kaMaSa – fortepian,
Jan Stanienda – skrzypce, BartOSZ Bryła
– skrzypce, SteFan kaMaSa – altówka,
lidia grZanka-urBaniak – wiolonczela
W. a. Mozart – i kwartet fortepianowy g-moll kv 478
W. a. Mozart – ii kwartet fortepianowy es-dur kv 493
r. Schumann – kwintet fortepianowy es-dur op. 44

10.07 (Pt) godz. 20.00 (bilety: 60/45)
treBunie tutki
Wieczór z muzyką góralską – gÓralSkO Siła
12.07 (n) godz. 20.00 (bilety: 30/24)
eWa POłOcka – fortepian,
Jan Stanienda, Orkiestra kameralna WratiSlavia
W. a. Mozart – Symfonia g-dur nr 10 kv 74
J. Haydn – koncert fortepianowy g-dur Hob. Xviii: 4
J. Haydn – koncert fortepianowy d-dur Hob. Xviii: 11
J. Haydn – Symfonia fis-moll nr 45 Pożegnalna Hob. i: 45
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
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www.wieczory-w-arsenale.pl

XiiiWiecZOry W arSenale
Xiii Festiwal Muzyki kameralnej
Wrocław, dziedziniec arsenału, 26.06-12.07.2009 r.

Jan Stanienda – dyrektor artystyczny
tOMaSZ kWiecińSki – dyrektor organizacyjny 13

WIECZORY W ARSENALE – NAjpIękNIEjSZY WROCłAWSkI FEStIWAL
W dniach 26. czerwca-12. lipca odbywać się będzie we Wrocławiu Xiii. Festiwal Muzyki kameralnej
WiecZOry W arSenale, najpiękniejszy wrocławski Festiwal.

WIECZORY zawdzięczają wiele miejscu, w którym się odbywają: niezwykle piękny dziedziniec wrocławskiego Arse-
nału jest punktem na planie Wrocławia wprost magicznym… W sercu miasta, a jednak odgrodzony od jego zgiełku
grubymi murami; pełen zieleni porastającego mury bluszczu i pięknej płaczącej wierzby; ze wspaniałą akustyką umie-
jętnie wykorzystywaną przez Organizatorów oraz wyjątkową atmosferą która sprawia, iż wszyscy Melomani mają
wrażenie przebywania w zupełnie innym świecie.

Od roku 2001 organizatorzy na czas trwania Festiwalu ustawiają na dziedzińcu Arsenału namioty, które spełniają ro-
lę zadaszenia na wypadek niewielkich, przelotnych deszczów. W wypadku pogody uniemożliwiającej muzykowanie
na wolnym powietrzu (wichura, ulewa, burza etc., etc.) koncerty przenoszone są do jednej z sal Arsenału.

Najmocniejszym atutemWIECZORÓW jest jednak program i Artyści zapraszani co roku przez szefa artystycznego Fe-
stiwalu, Jana Staniendę. Prawdziwą gwiazdą WIECZORÓW będzie Ewa Pobłocka (fortepian), laureatka V nagro-
dy X Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie (1980), która wystąpi na finałowym koncercie
tegorocznej edycji (12.07.2009 – niedziela) wykonując dwa Koncerty fortepianowe Josepha Haydna.

Koncertem w całości poświęconym Haydnowi będzie także koncert inauguracyjny, na którym wystąpi jeden z najzdol-
niejszych wiolonczelistów młodego pokolenia, niespełna 22-letni Marcin Zdunik. W jego interpretacji usłyszymy oba
Koncerty wiolonczelowe najstarszego z klasyków wiedeńskich.

Rarytasem dla miłośników „ludowej” kameralistyki będzie z pewnością występ znakomitego zakopiańskiego zespo-
łu TREBUNIE TUTKI, który w dniu 10.07 (piątek) wystąpi z programem w całości wypełnionym muzyką góralską.

Gościem specjalnym Festiwalu będzie prof. Stefan Kamasa, najsłynniejszy polski altowiolista, którego gra była inspi-
racją do napisania koncertów altówkowych Bacewicz, Bairda, Palestra i Pendereckiego. Prof. Kamasa wystąpi na Fe-
stiwalu w programie kameralnym, biorąc udział w wykonaniu Kwartetów fortepianowych Mozarta i Kwintetu
fortepianowego Schumanna.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego magicznego miejsca i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu
– wszystkie bilety dostępne są wtedy ze zniżką 10%
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5 pt, godz. 19:00 bilety: 60, 40, 25zł wej: 15zł
sala koncertowa Filharmonii

Paul McCreesh dyrygent
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
EE.. EEllggaarr –– IInnttrroodduuccttiioonn ii AAlllleeggrroo
RR.. VVaauugghhaann WWiilllliiaammss –– FFaannttaassiiaa oonn aa tthheemmee ooff TThhoommaass TTaalllliiss
EE.. EEllggaarr –– CCoocckkaaiiggnnee
FF.. DDeelliiuuss –– TThhee WWaallkk ttoo tthhee PPaarraaddiissee GGaarrddeenn
BB.. BBrriitttteenn –– FFoouurr SSeeaa IInntteerrlluuddeess zz ooppeerryy PPeetteerr GGrriimmeess oopp.. 3333aa

6 so, godz. 18:00
sala kon cer towa Fil har mo nii

Stare Dobre Małżeństwo
Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik
Ryszard Żarowski, Dariusz Czarny
Przemysław Chołody, Piotr Warszawski
PPiioosseennkkii ddoo tteekkssttóóww:: JJaannaa RRyybboowwiicczzaa,, EEddwwaarrddaa SSttaacchhuurryy oorraazz
AAddaammaa ZZiieemmiiaanniinnaa.. PPoo rraazz ppiieerrwwsszzyy pprreezzeennttoowwaannee bbęęddąą ppiioosseenn--
kkii zz nnaajjnnoowwsszzeejj,, jjeesszzcczzee nniieewwyyddaanneejj,, aallee jjuużż nnaaggrraanneejj ppłłyyttyy
pptt..::””OOddwweett ppoozzoorróóww””,, kkóórreejj pprreemmiiaarraa pprrzzeewwiiddzziiaannaa jjeesstt nnaa jjeessiieeńń
bbiieeżżąącceeggoo rrookkuu

12 pt, godz. 19:00 bilety: 60, 40, 25zł wej: 15zł
sala koncertowa Filharmonii

Zakończenie Sezonu 2008/2009

KONCERT ŻYCZEŃ
Daniel Raiskin dyry gent
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
EE.. GGrriieegg –– SSuuiittaa nnrr 11 ii 22 PPeeeerr GGyynntt
LL.. vvaann BBeeeetthhoovveenn –– SSyymmffoonniiaa nnrr 55 cc--mmoollll,, OOpp.. 6677
MM.. RRaavveell –– BBoolleerroo

13 so, godz. 18:00 bilety: 60, 40, 25zł wej: 15zł
sala koncertowa Filharmonii

Zakończenie Sezonu 2008/2009

KONCERT ŻYCZEŃ
Daniel Raiskin dyry gent
Michał Michalski fortepian
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
EE.. GGrriieegg –– SSuuiittaa nnrr 11 ii 22 PPeeeerr GGyynntt
MM.. MMaałłeecckkii –– KKoonncceerrtt nnaa ffoorrtteeppiiaann ii oorrkkiieessttrręę ddllaa mmłłooddeeggoo ppiiaanniissttyy
LL.. vvaann BBeeeetthhoovveenn –– SSyymmffoonniiaa nnrr 55 cc--mmoollll,, OOpp.. 6677
MM.. RRaavveell –– BBoolleerroo

21 nd, godz. 18:00
sala koncertowa Filharmonii

Andreas Spering dyry gent

Aleksandra Kurzak sopran

Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel kierownictwo artystyczne
LL.. KKoožžeelluucchh –– SSyymmffoonniiaa CC--dduurr,, PPooššttoollkkaa II::66
WW.. AA.. MMoozzaarrtt –– AArriiee kkoonncceerrttoowwee
LL.. vvaann BBeeeetthhoovveenn –– SSyymmffoonniiaa nnrr 33 EEss--dduurr „„EErrooiiccaa””,, OOpp.. 5555

23 wt, godz. 19:00
sala koncertowa Filharmonii

Marzena Diakun dyry gent

Aleksandra Wasik wibrafon

Agnieszka Guzek skrzypce

Wrocławska Orkiestra Młodzieżowa
JJ.. SSiibbeelliiuuss –– KKoonncceerrtt sskkrrzzyyppccoowwyy dd--mmoollll,, OOpp..4488
GG.. BBaacceewwiicczz –– DDiivveerrttiimmeennttoo nnaa oorrkkiieessttrręę ssmmyycczzkkoowwąą

EE.. SSeejjoouurrnnee –– KKoonncceerrtt nnaa wwiibbrraaffoonn ii oorrkkiieessttrręę

29 pt, godz. 19:00 bilety: 30, 20zł wej: 10zł
sala koncertowa Filharmonii

Camilla Kolczinsky dyry gent

Hannah Tarley skrzypce

Timothy Yu skrzypce

El Camino Youth Symphony Orchestra from California
SS.. BBaarrbbeerr –– UUwweerrttuurraa ""SScchhooooll ffoorr SSccaannddaall""
FF.. MMeennddeellssssoohhnn--BBaarrtthhoollddyy –– WWaallcc zz SSuuiittyy „„MMaasskkaarraaddaa””
PP.. SSaarraassaattee –– NNaavvaarrrraa nnaa ddwwoojjee sskkrrzzyyppiieecc,, OOpp.. 3333
PP.. CCzzaajjkkoowwsskkii –– SSyymmffoonniiaa nnrr 44 ff--mmoollll,, OOpp.. 3366

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego
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czerwiec 2009Dyrektor: andrzej kosendiak

pAuL MCCREESh
I XX-wieczna MUZYKA ANGIElSKA

5 cZerWca zapraszamy na ostatnie w tym sezonie
spotkanie z szefem artystycznym festiwalu Wratisla-
via Cantans, Paulem McCreeshem. Na ten wyjątko-
wy wieczór charyzmatyczny brytyjski dyrygent
tradycyjnie już przygotował solidną dawkę XX-wiecz-
nej muzyki angielskiej. W programie znalazły się
mniej lub bardziej znane kompozycje Benjamina Brit-
tena, Edwarda Elgara, Geralda Finziego, Ralpha Vau-
ghana Williamsa oraz Frederica Deliusa. Wystąpi
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej.

kONCERt żYCZEń ––��w pro gra mie m.in. BO le rO i Pe er gynt
12 cZerW ca fil�har�mo�ni�cy�wro�cław�scy�pod ba�tu�tą�Da�nie�la�Ra�iski�na wy�ko�na�ją�re�per�tu�ar,�któ�ry�zwy�cię�-
żył�w zor�ga�ni�zo�wa�nym�w ubie�głym�ro�ku�wśród�dol�no�ślą�skich�me�lo�ma�nów�ple�bi�scy�cie�na naj�po�pu�lar�niej�-
sze� dzie�ła� mu�zy�ki� po�waż�nej.� Usły�szy�my� słyn�ne� Ra�ve�low�skie� „Bo�le�ro”,� nie�zwy�kle� uro�kli�we� su�ity
skom�po�no�wa�ne�przez�Edwar�da�Grie�ga�do dra�ma�tu�Ib�se�na „Pe�er�Gynt”�oraz�„V Sym�fo�nię”�Beetho�ve�na,
ze�słyn�nym�mo�ty�wem�lo�su�pu�ka�ją�ce�go�do drzwi.�Kon�cert,�wzbo�ga�co�ny�o kom�po�zy�cję M.�Ma�łec�kie�go
(„Kon�cert�na for�te�pian�i or�kie�strę�dla�mło�de�go�pia�ni�sty”)�w wy�ko�na�niu�Mi�cha�ła�Mi�chal�skie�go�zo�sta�nie
po�wtó�rzo�ny�w so�bo�tę, 13�czerw�ca�o go�dzi�nie 18.�Za�pra�sza�my�ser�decz�nie!

ALEk�SAN�dRA�ku�RZAk�I WRO�CłAW�SkA�OR�kIE�StRA�BA�RO�kO�WA
21 cZerW ca o godz. 18.00 wy�jąt�ko�wo�w Sa�li�Fil�har�mo�nii�od�bę�dzie�się�ostat�ni�w tym�se�zo�nie�kon�cert�Wro�-
cław�skiej�Or�kie�stry�Ba�ro�ko�wej.�Go�ściem�spe�cjal�nym�wie�czo�ru�bę�dzie�wy�bit�na śpie�wacz�ka,�so�list�ka�Me�-
tro�po�li�tan�Ope�ra�–�Alek�san�dra�Ku�rzak,�któ�ra�wy�ko�na kil�ka�arii�z re�per�tu�aru�Mo�zar�tow�skie�go.�Or�kie�stra
pod ba�tu�tą�nie�miec�kie�go�spe�cja�li�sty�od mu�zy�ki�daw�nej�An�dre�asa�Spe�rin�ga�za�gra�po�nad�to�„III Sym�fo�nię”
(„Ero�ikę”)�lu�dwi�ga�van�Beetho�ve�na oraz�jed�ną�z sym�fo�nii�two�rzą�ce�go�na prze�ło�mie XVIII i XIX stu�le�cia
kom�po�zy�to�ra�cze�skie�go�le�opol�da�Koželu�cha.�Za�pra�sza�my�ser�decz�nie!

kON�CERt�gO�śCIN�NY�WRO�CłAW�SkIEj�OR�kIE�StRY�MłO�dZIE�żO�WEj�
23 cZerW ca o godz. 19.00 za�brzmi�Wro�cław�ska�Or�kie�stra�Mło�dzie�żo�wa,�zrze�sza�ją�ca�w swych�sze�re�-
gach�stu�den�tów�pol�skich�aka�de�mii�mu�zycz�nych,�a tak�że�uczniów�szkół�mu�zycz�nych�Wro�cła�wia�i Dol�ne�-
go�Ślą�ska.�Ze�spół�wy�stą�pi�pod ba�tu�tą�Ma�rze�ny�Dia�kun,� zna�ko�mi�tej�dy�ry�gent�ki�mło�de�go�po�ko�le�nia
i kie�row�ni�ka�ar�ty�stycz�ne�go�or�kie�stry.�So�li�sta�mi�wie�czo�ru�bę�dą�Alek�san�dra�Wa�sik�i Agniesz�ka�Gu�zek.
W pro�gra�mie�kon�cer�tu�usły�szy�my�kom�po�zy�cje�J.�Si�be�liu�sa,�E.�Se�jo�ur�ne�oraz�G.�Ba�ce�wicz.

EL�CA�MI�NO�YOuth�SYM�phO�NY�OR�ChE�StRA
29 cZerW ca o godz. 19.00 za�pra�sza�my�na kon�cert�ka�li�for�nij�skiej�or�kie�stry�mło�dzie�żo�wej�El�Ca�mi�no.�Zwią�-
za�ny�z Uni�wer�sy�te�tem�Stan�for�da�ze�spół�pod ba�tu�tą�swej�sze�fo�wej�Ca�mil�li�Kol�chin�sky�wy�ko�na zróż�ni�co�wa�-
ny�pod wzglę�dem�ga�tun�ko�wym�i sty�li�stycz�nym�re�per�tu�ar:�„Uwer�tu�rę”�Sa�mu�ela�Bar�be�ra�skom�po�no�wa�ną
do ko�me�dii�R.�B.�She�ri�da�na „Scho�ol�for�Scan�dal”,�walc�z „Ma�ska�ra�dy”�Fe�lik�sa�Men�dels�soh�na,�„Na�var�rę
na dwo�je�skrzy�piec”�Pa�blo�de�Sa�ra�sa�te�oraz�słyn�ną�„IV Sym�fo�nię”�Pio�tra�Czaj�kow�skie�go�za�de�dy�ko�wa�ną�rów�-
nie�słyn�nej�przy�ja�ciół�ce�kom�po�zy�to�ra,�wdo�wie�von�Meck.
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5 pt, godz. 19:00 bilety: 60, 40, 25zł wej: 15zł
sala koncertowa Filharmonii

Paul McCreesh dyrygent
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
E. Elgar – Introduction i Allegro
R. Vaughan Williams – Fantasia on a theme of Thomas Tallis 
E. Elgar – Cockaigne
F. Delius – The Walk to the Paradise Garden                            
B. Britten – Four Sea Interludes z opery Peter Grimes op. 33a

6 so, godz. 18:00
sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Stare Dobre Małżeństwo
Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik
Ryszard Żarowski, Dariusz Czarny
Przemysław Chołody, Piotr Warszawski
Pio sen ki do tek stów: Ja na Ry bo wi cza, Edwar da Sta chu ry oraz
Ada ma Zie mia ni na. Po raz pierw szy pre zen to wa ne bę dą pio sen -
ki z naj now szej, jesz cze nie wy da nej, ale już na gra nej pły ty
pt.:”Od wet po zo rów”, kó rej pre mia ra prze wi dzia na jest na je sień
bie żą ce go ro ku

12 pt, godz. 19:00 bi le ty: 60, 40, 25zł wej: 15zł
sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Zakończenie Sezonu 2008/2009

KONCERT ŻYCZEŃ
Daniel Raiskin dy ry gent
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
E. Grieg – Suita nr 1 i 2 Peer Gynt 
L. van Beethoven – Symfonia nr 5 c-moll, Op. 67
M. Ravel – Bolero

13 so, godz. 18:00 bi le ty: 60, 40, 25zł wej: 15zł
sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Zakończenie Sezonu 2008/2009

KONCERT ŻYCZEŃ
Daniel Raiskin dy ry gent
Michał Michalski fortepian
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
E. Grieg – Suita nr 1 i 2 Peer Gynt 
M. Małecki – Koncert na fortepian i orkiestrę dla młodego pianisty
L. van Beethoven – Symfonia nr 5 c-moll, Op. 67
M. Ravel – Bolero 

21 nd, godz. 18:00
sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Andreas Spering dy ry gent

Aleksandra Kurzak sopran

Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel kierownictwo artystyczne
L. Koželuch – Symfonia C-dur, Poštolka I:6
W. A. Mozart – Arie koncertowe
L. van Beethoven – Symfonia nr 3 Es-dur „Eroica”, Op. 55

23 wt, godz. 19:00
sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Marzena Diakun dy ry gent

Aleksandra Wasik wibrafon

Agnieszka Guzek skrzypce

Wrocławska Orkiestra Młodzieżowa
J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll, Op.48
G. Bacewicz – Divertimento na orkiestrę smyczkową

E. Sejourne – Koncert na wibrafon i orkiestrę

29 pt, godz. 19:00 bi le ty: 30, 20zł wej: 10zł
sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Camilla Kolczinsky dy ry gent

Hannah Tarley skrzypce

Timothy Yu skrzypce

El Camino Youth Symphony Orchestra from California
S. Barber – Uwertura "School for Scandal"
F. Mendelssohn-Bartholdy – Walc z Suity „Maskarada” 
P. Sarasate – Navarra na dwoje skrzypiec, Op. 33
P. Czajkowski – Symfonia nr 4 f-moll, Op. 36

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego
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Bar tOSZ Pa tryk rZy Man
or�ga�ny

arS can tan di
Chór�Uniwersytetu�Eko�no�micz�ne�go
an na gra bow ska -Bo rys –�dy�ry�gent
Na kon�cert�za�pra�sza�ją:�Sto�wa�rzy�sze�-
nie�Twór�ców� i Ani�ma�to�rów�Kul�tu�ry
(STAK)�we�Wro�cła�wiu,�Prze�or�i pro�-
boszcz�–�o.�dr.�Ma�rian�Ta�bul�ski.�
Pa�tro�nat�ho�no�ro�wy:�Rek�tor�Uni�wer�-
sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go�prof.�zw.�dr.
hab.�Bo�gu�sław�Fie�dor

13 czerw ca, godz. 20.00 
ko ściół św. an to nie go

ul. św. an to nie go

WIECZORY�ORgANOWE�u�OjCÓW�pAuLINÓW
KONCERT�INAUGURACYJNY

MI�ChA�EL�hAYdN�(1737-1806)�MIS�SA�IN�hO�NO�REM
SANC�tI�gA�BRIE�LI�ORAZ�Mu�ZY�kA�RE�NE�SAN�Su�I BA�RO�ku�

uRO�CZY�StY�kON�CERt�pOL�SkO�-CZE�SkI�W WY�kO�NA�NIu�
kWAR�tE�tu�śLĄ�SkIE�gO I EN�SEM�BLE�MAR�tINŮ�

kWar tet Ślą Ski (Pol�ska)�w skła�dzie:
Szy�mon�Krze�szo�wiec�–�I skrzyp�ce,�Ar�ka�-
diusz�Ku�bi�ca�–�II skrzyp�ce,�Łu�kasz�Syr�nic�-
ki�–�al�tów�ka,�Piotr�Ja�no�sik�–�wio�lon�cze�la.
Kwar�tet�Ślą�ski�ist�nie�je�od 1978�ro�ku.�Re�-
per�tu�ar�Kwar�te�tu�Ślą�skie�go�to�po�nad 400
utwo�rów�ka�me�ral�nych,�z cze�go�oko�ło 300

to�li�te�ra�tu�ra XX i XXI w.�Ślą�scy�ka�me�ra�li�ści�do�ko�na�li�bli�sko 100�pra�wy�ko�nań�kwar�te�tów�smycz�ko�wych�kom�po�zy�to�rów�pol�-
skich�i ob�cych,�z cze�go�znacz�na część�jest�im�de�dy�ko�wa�na.�en SeM Ble Mar tinů (Cze�chy)�w skła�dzie:�Mi�ro�slav�Matějka
–�flet,�Rad�ka�Pre�isle�rová�–�skrzyp�ce,�Ble�dar�Zaj�mi�–�wio�lon�cze�la,�Štěpán�Kos�–�for�te�pian.�Gru�pa�po�wsta�ła�w ro�ku 1978.
W re�per�tu�arze�zespołu,�oprócz�wiel�kich�mi�strzów�mu�zy�ki 18.�i 20.�stu�le�cia�(Dvařáka,�Beetho�ve�na,�Hayd�na)�dominuje mu�-
zy�ka�au�to�rów�współ�cze�snych�(Astor�Piazzolla,�Ivan�Kurz,�lukáš�Hurník,�Alexej�Fried,�leonard�Bernstein,�Michal�Rataj)
i dzie�ła�świet�ne�go�cze�skie�go�kom�po�zy�to�ra�Bo�hu�sla�va�Mar�tinů.�

3 czerw ca, godz. 17.30, Wro cław, Sa la Wiel ka ra tu sza 

AN�tI�ChI�StRu�MEN�tI�
KON�CERT�MU�ZY�KI�DAW�NEJ

Or�kie�stra�An�ti�chi�Stru�men�ti�–�utwo�rzo�-
na we�Frank�fur�cie�(Niem�cy)�w 1997�r.,
–�jest�ze�spo�łem�ba�ro�ko�wym�kie�ro�wa�-
nym�przez�wio�lon�cze�li�stę�To�bia�sa�Bon�-
za i skrzy�pacz�kę� lau�rę� Tof�fe�ti.
Wszyst�kie�ich�pro�jek�ty�wy�róż�nia�ją�się
or�kie�stral�nym�wy�ra�zem�i in�ter�pre�ta�cją
wy�cho�dzą�cą� z po�głę�bio�nych� ba�dań
w dzie�dzi�nie�mu�zy�ki�i mu�zy�ko�lo�gii.�Za�-
pra�sza�ni�na wie�le�fe�sti�wa�li�w Eu�ro�pie,
An�ti�chi� Stru�men�ti� pre�zen�tu�ją� bar�dzo
róż�no�rod�ne�pro�gra�my:�„Pia�no�–�Pia�-
no”,�„In�Fu�ro�re”,�„Ba�bel”�czy�„Con�tra�-
ste”� oraz� an�ga�żu�ją� się� w wy�ko�na�nie
wiel�kich�dzieł�ta�kich�jak�Ora�to�rium�Bo�-
żo�na�ro�dze�nio�we�J.S.�Ba�cha�(Stras�burg
i Al�za�cja),�Re�kwiem�Mo�zar�ta,�Re�kwiem
Jom�mel�li�-Rich�te�ra�i Sym�fo�nii�Rich�te�ra
(fe�sti�wal�„les�vo�ies�Mo�zart”).�Obec�nie
An�ti�chi� Stru�men�ti� zo�stał� włą�czo�ny
w pro�gram�współ�pra�cy�kul�tu�ral�nej�Re�-
gio�nu� Al�za�cji� cze�go� owo�cem� są
koncerty�mu�zycz�ne�na Dol�nym�Ślą�sku
w�ramach�DNI�AlZACJI�2009.

3 czerw ca, godz. 19.30
Bazylika gar ni zo no wa pw. św. elż bie ty
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agnieSZ ka ry Man –�so�pran,�Mar ta li gOc ka –�alt,�PrZe My SłaW BO ryS
–�te�nor,�Je tr rZy Bu tryn –�bas,�an na gra BOW Ska -BO ryS –�dy�ry�gent.�Chór
„Ars�Can�tan�di”�i Ze�spół�In�stru�men�tal�ny�Uni�wer�sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go�we
Wro�cła�wiu�oraz�Ze�spo�ły�Spo�łecz�nej�Szko�ły�Mu�zycz�nej I st.�we�Wro�cła�wiu�i Za�-
klad�ni� Ume�lec�ka� Sko�la� z Pra�gi� przy�go�to�wa�ne� przez� Alek�san�drę� No�wak,
Krzysz�to�fa�lo�ho�i Aga�tę�Fur�ma�now�ską.�Kon�cert�wień�czy�se�zon�ar�ty�stycz�ny
ze�spo�łów�Uni�wer�sy�te�tu�Eko�no�micz�ne�go�oraz�SSM�we�Wro�cła�wiu.

5 czerw ca godz. 18.00, ra tusz – ry nek wro cław ski
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na wio snę bu dzą się na dol nym Ślą sku mu zycz ne fe sti wa le. Jed nym z pierw szych jest Fe sti wal Hen ry ka Wie -
niaw skie go w Szczaw nie Zdro ju. uro cze mia stecz ko usy tu owa ne w po bli żu le gen da rne go zam ku książ, zna ne jest
nie tyl ko z lecz ni czych wa lo rów tu tej szych źró deł, ale rów nież z mu zycz nych fe sti wa li, or ga ni zo wa nych już od prze -
szło czter dzie stu lat. ich „pa tro nem” jest słyn ny ro man tycz ny wir tu oz skrzy piec i kom po zy tor – Hen ryk Wie niawski.
nie zna ją Pań stwo je go mu zy ki? tym bar dziej więc war to do Szczaw na Zdro ju przy je chać, by wzo rem Wie niaw -
skie go wzmoc nić swe zdro wie i przy oka zji po słu chać bar dzo do brej mu zy ki; bo pro szę mieć na wzglę dzie fakt, że
był uwa ża ny był za kon ku ren ta Pa ga ni nie go i tak jak Pa ga ni ni, cie szył się eu ro pej ską sła wą.

SZcZaWnO ZdrÓJ, 11-13 czerwca 2009 
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PrOgraM FeStiWalu

11.06, godz. 16.00 – Park Zdro jo wy 
kOn cert PrO Me na dO Wy
Jan StrauSS – Syn –�Walc�ce�sar�ski;�Po�lka�Tritsch�–�tra�tach;�An�nen�po�lka;
Po�lka�Unter�din�ner�und�Blitz;�Po�lka�El�jen�a Ma�gy�ar;�Po�lka�Auf�der�Jagd;�
Po�lka�lob�an�die�Frau�en;�Po�lka�fran�cu�ska�Bit�te�Scho�en;�Po�lka�An�Fe�rien�re�isen;
Walc��An�der�scho�enem�blau�en�Do�nau�
Jan StrauSS – OJ ciec – Marsz�Ra�detz�ky`ego
Or kie stra Fil har mo nii dol no ślą skiej – Je rZy SWO BO da – dy ry gent

11.06, godz. 17.30 – ta bli ca pa miąt ko wa
ZłÓ Ze nie kWia tÓW POd ta Bli cą Pa Miąt kO Wą

11.06, godz. 19.00 – te atr Zdro jo wy 
kOn cert in au gu ra cyJ ny
St.�Mo�niusz�ko�–�Uwer�tu�ra�kon�cer�to�wa�„Baj�ka”;�H.�Wie�niaw�ski�–�Kon�cert
skrzyp�co�wy�fis�-moll;�P.�Czaj�kow�ski�–�V Sym�fo�nia;�
Ja rO SłaW nad rZyc ki – skrzyp ce; 
Or kie stra Fil har mo nii dol no ślą skiej – Je rZy SWO BO da – dy ry gent

12.06, godz. 18.30 – dom Zdro jo wy
kWar tet Wi la nÓW
J.�Haydn�–�Kwar�tet�nr 5�op. 76;�
E.�Grieg��–�Kwar�tet�g�-moll;�K.�Kur�piń�ski�–�Fan�ta�zja�c�-moll

12.06, godz. 21.00 – te atr Zdro jo wy
OPe ra Ma riO net kO Wa – Pra Pre Mie ra – Jó zef Haydn – „Po żar”
Ak�to�rzy�Wro�cław�skie�go�Te�atru�la�lek,�Or�kie�stra�ka�me�ral�na�„le�opol�di�num”
So�li�ści�–�śpie�wa�cy

13.06, godz. 11.00 – Sa la ka me ral na te atru Zdro jo we go
WarSZ tat  lut ni ka
Praw�da�i le�gen�da�o skrzyp�co�wych�ta�jem�ni�cach.�Spo�tka�nie�z ar�ty�stą�–�lut�ni�-
kiem�krZySZ tO FeM MrO ZeM i je�go�warsz�ta�tem.

13.06, godz. 19.00 – te atr Zdro jo wy
kOn cert Fi na łO Wy
Maria WłOSZcZOWSka – skrzypce
krZySZtOF Stanienda - fortepian, Jan Stanienda – dyrygent
Orkiestra kameralna WratiSlavia
H.�Wie�niaw�ski�–�Fan�ta�zja�na te�ma�ty�z ope�ry�Gou�no�da�„Faust”;�H.�Wie�niaw�ski
–�Po�lo�nez D�-dur; M.�Ra�vel��–�Tzi�ga�ne�–�Rap�so�dia�na skrzyp�ce�i for�tepian;
M.�Ra�dzi�wiłł�–�Di�ver�ti�men�to;�H. M.�Gó�rec�ki�–�Trzy�utwo�ry�w daw�nym�sty�lu;
G.�Ba�ce�wicz�–�Kon�cert�na or�kie�strę�smycz�ko�wą;�W.�Ki�lar�–�Ora�wa

4455..

kWar tet Wi la nÓW

Ja rO SłaW nad rZyc ki

Maria WłOSZcZOWSka    

Instytucja�Kultury
Samorządu�Województwa�Dolnośląskiego
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CA�MI�LA�ME�ZA tRIO
PODRÓżE�PO�STRUNACH�(WTG)
Ca�mi�la�Fer�nan�da�Me�za Bern�ste�in�uro�-
dzi�ła�się 22�lip�ca 1985�r.�w San�tia�go
(Chi�le).�Na�ukę�gry�na gi�ta�rze�roz�po�-
czę�ła�w wie�ku 16�lat.�Po ukoń�cze�niu
szko�ły�zde�cy�do�wa�ła�się�na stu�dia�jaz�-
zo�we� w „Escu�ela� In�ter�na�cio�nal� de
Músi�ca�Pro�jazz,�gdzie�roz�wi�ja�ła�swo�-
je� umie�jęt�no�ści� za�rów�no� ja�ko� gi�ta�-
rzyst�ka,�jak�też�śpie�wacz�ka.�W 2006�r.
rzu�ci�ła�szko�łę,�aby�kon�ty�nu�ować�na�-
ukę�u jed�ne�go�z naj�więk�szych�jaz�zo�-
wych�gi�ta�rzy�stów�Chi�le�–�Jor�ge�Diaz.
W tym�sa�mym�ro�ku�po�sta�no�wi�ła�za�-
ło�żyć�swój�band.�Uda�ło�jej�się�za�pro�-
sić� do współ�pra�cy� naj�lep�szych
mu�zy�ków�jaz�zo�wych�mło�de�go�po�ko�-
le�nia�w Chi�le:�Pa�blo�Me�na�re�sa�(kon�-
tra�bas),� An�dy� Ba�eza� (bęb�ny)� and
Se�ba�stián�Jordán�(trąb�ka).�
W 2007� r.� za�ło�ży�ła� swój� kwin�tet,
w któ�rym� po�ja�wił� się� pia�ni�sta,
a w miej�sce�trę�ba�cza�–�sak�so�fo�ni�sta.
Z tym� ze�spo�łem� Ca�mi�la� wy�ko�nu�je
wła�sne�aran�ża�cje�stan�dar�dów�jaz�zo�-
wych�oraz�pio�se�nek�z po�gra�ni�cza�po�-
pu� i mu�zy�ki� la�ty�no�ame�ry�kań�skiej.
Ze�spół�gry�wał�już�na nie�mal�wszyst�-
kich� jaz�zo�wych� fe�sti�wa�lach� Chi�le,
a na co�dzień�wy�stę�pu�je�w klu�bach
jaz�zo�wych�San�tia�go.�
Pod ko�niec 2007� r.� na�gra�ła� swój
pierw�szy�al�bum�„Sky�lark”,�gdzie�wy�-
stę�pu�je�ja�ko�li�der�ka�tria�–�z Pa�blo�Me�-
na�re�sem� i Féli�xem� le�ca�ro�sem
(Se�ba�stián� Jordán� i Clau�dio� Ru�bio
go�ścin�nie).�W tym�wła�śnie�skła�dzie
usły�szy�my�ar�tyst�kę�tra�sy�kon�cer�to�wej
po Pol�sce.�Bi�le�ty�25/30 zł.�

4 czerw ca, godz. 19.00
Fil har mo nia Wro cław ska

MO�tION�tRIO�–�kON�CERt
Ze�spół�Pink�Floyd�w ce�lu�uzy�ska�nia�po�dob�nych�efek�tów�po�trze�bo�wał�ogrom�-
ne�go�wy�po�sa�że�nia,�Mo�tion�Trio�tyl�ko�trzech�akor�de�onów�–�pi�sa�no�o pol�skiej
gru�pie,�któ�ra�w cią�gu�ostat�niej�de�ka�dy�sta�ła�się�sen�sa�cją�na ska�lę�świa�to�wą.
Mo�tion�Trio�zmie�nia�ob�li�cze�akor�de�onu.�Trio�pol�skich�akor�de�oni�stów�drwi
z wszel�kich�przy�zwy�cza�jeń�i tra�dy�cyj�ne�go�spo�so�bu�gry�na akor�de�onie,�prze�-
no�si�in�stru�ment�w przy�szłość�bez�ja�kich�kol�wiek�efek�tów�elek�tro�nicz�nych�–�pi�-
sał�fran�cu�ski�„le�Mon�de”.�W po�dob�nym�stop�niu�fa�scy�nu�je�nas�he�avy�me�tal,
co�jazz�i mu�zy�ka�współ�cze�sna�–�mó�wią�mu�zy�cy.
Ja nusz Woj ta ro wicz –�li�der,�Pa weł Ba ra nek i Mar cin ga ła żyn to�świa�to�wej
kla�sy�akor�de�oni�ści,�lau�re�aci�wie�lu�pre�sti�żo�wych�na�gród�(m.�inn.�Grand�Prix 4.
Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Kon�kur�su�Współ�cze�snej�Mu�zy�ki�Ka�me�ral�nej�im.�Krzysz�to�-
fa�Pen�de�rec�kie�go).�Zdo�by�li�uzna�nie�kry�ty�ków�i pu�blicz�no�ści�(kon�cer�to�wa�li�w 36
kra�jach�świa�ta).�Współ�pra�co�wa�li�mię�dzy�in�ny�mi�z Bob�bym�McFer�ri�nem,�Tri�lo�-
kiem�Gur�tu,�To�ma�szem�Stań�kiem,�Mi�cha�łem�Urba�nia�kiem,�or�kie�strą�AU�KSO.
W stycz�niu 2008�wy�stą�pi�li�z en�tu�zja�stycz�nie�przy�ję�tym�kon�cer�tem�w pre�sti�żo�-
wej�Ca�me�gie�Hall�w No�wym�Jor�ku,�jed�nym�z naj�słyn�niej�szych�miejsc�kon�cer�-
to�wych�świa�ta.�Za�pre�zen�to�wa�li�mu�zy�kę�Pen�de�rec�kie�go,�Gó�rec�kie�go,�Ki�la�ra
oraz�wła�sną:�na po�gra�ni�czu�mu�zy�ki�po�waż�nej,�jaz�zu,�roc�ka�i pop.�Rok 2008�za�-
koń�czył�kon�cert�w słyn�nym�wie�deń�skim�Kon�zer�thaus.�Po�czą�tek 2009�ro�ku�to
pa�sjo�nu�ją�ca�współ�pra�ca�z Mi�cha�el�Ny�man�Band�i Mo�tion�Trio�w lon�dyń�skim
Bar�bi�can�Cen�ter.�MO�TION�TRIO�łą�czy�mu�zycz�ne�świa�ty.�(Bi�le�ty: 50 zł)

11 czerw ca, godz. 20.00
klub Prze strzeń XO, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 19

kLuB�ALI�VE�Ul.�KO�lE�JO�WA 12
04.06, 21.00 -12 zł�– TE�NE�BRIS�&�PO�PUP�KIl�lER�(ME�TAl!)
05.06, 21.00 – 7 zł�– JAM�SES�SION�&�BIR�MA�BlUE�BAND�(ROCK!)�
10.06, 20.00 – 12 zł�– SA�KRA�&�MI�KI�MO�USO�lEUM�(SKA�/�REG�GAE!)�
12.06, 21.00 – 7 zł�– JAM�SES�SION�&�BIR�MA�BlUE�BAND�(ROCK!)�
13.06, 20.00 – 12 zł�– GRIM�lORD&MAY�HAY�RON&JA�NES�SE�SION&SAM�HA�IN
14.06, 21.00 – 5zł�– lE�MIA�&�GE�NE�RA�CJA�(GO�THIC/ME�TAl)�
18.06, 21.00 – 8 zł�– OVO�&�NA�CZY�NIA�PO�Łą�CZO�NE�(ROC�KEN�DROll)
19.06, 21.00 – 9 zł�– JAM�SES�SION�&�GOŚĆ�CEN�TRA�lA 57�(ROCK!)�
21.06, 21.00 – 5 zł�– BlACK�BIRD�(ROCK/NEW�WA�VE)�
24.06, 21.00 – 5 zł�– NIE�TO�NIE�(Folk/Mu�zy�ka�aku�stycz�na)�
25.06, 21.00 – 8 zł�– lUN�CHE�ON�&�IN�FER�NO�(ROCK!)�
26.06, 21.00 – 9 zł�– PSY�CHO�FOR�MA�lI�NA�&�NA�CHT�UND�NE�BEl�
27.06, 21: 00 – 7 zł�– GHET�TO�&�VO�OYA�PHA�SE�RA�(ROCK!)�
28.06, 21: 00 – 5 zł�– BlACK�ORAN�GE�(Rock�/�Mu�zy�ka�al�ter�na�tyw�na)
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LI�VER�pO�OL�Ul.�ŚWID�NIC�KA 37
5.06�–�Kon�cert�BE�HA�VIOR�(5�PlN)
6.06�–�Back�to�the 80’s�(5�PlN)
9.06�–�Wro�Sta�ge:�Ko�bold+go�ście
13.06�–�De�pe�che�Mo�de�Par�ty�An�ge�lo
16.06�–�Wro�Sta�ge
19.06� –� Self� De�struc�tion� Psy�cho
23.06� –� Wro�Sta�ge:� los� Pier�dols
+�TI�TO�DJ�FE�El�-X (10�PlN)
26.06�–�Agres�si�va�li�ve�Act�(5�PlN)
27.06� –� In�du�stry� Ni�ght:� AGRES�SI�-
VA 69�Einar,�Psy�cho�(15�PlN)
30.06�–�Wro�Sta�ge:�Krzy�ki�+�go�ście

FI�RE�BIRd VII WE�WRO�CłA�WIu
4 czerw ca we wro cław skiej prze strze ni XO wspól nie na jed nej sce nie za -
gra ją Phil Man za ne ra, char les Hay ward, yaron Sta vi oraz le szek Moż dżer.
Wro cław ski kon cert roz po czy na tra sę pro mu ją cą ko lej ny mię dzy na ro do wy
pro jekt lesz ka Moż dże ra, pły tę Fi re bird vii. 
Fi�re�bird VII to�eks�plo�zja�mu�zycz�nej�in�wen�cji�fir�mo�wa�na przez�zna�ne�go�bry�tyj�-
skie�go�mu�zy�ka�i gi�ta�rzy�stę�Phi�la�Man�za�ne�rę�(Ro�xy�Mu�sic)�we�współ�pra�cy�z awan�-
gar�do�wym�per�ku�si�stą�Char�le�sem�Hay�war�dem�(daw�niej�człon�kiem�Qu�iet�Sun
i This�He�at),�czo�ło�wym�pol�skim�pia�ni�stą�jaz�zo�wym�lesz�kiem�Moż�dże�rem�oraz
uzna�nym�ba�si�stą�Yaro�nem�Sta�vi�z ze�spo�łu�Orient�Mo�use�En�sem�ble.�In�spi�ra�cją
dla�te�go�am�bit�ne�go�mu�zycz�ne�go�przed�się�wzię�cia�sta�ła�się�sztan�da�ro�wa�gi�ta�ra
Man�za�ne�ry�–�czer�wo�no�-bia�ły�Gib�son�Fi�re�bird VII,�na któ�rym�mu�zyk�gra 35�lat.�
Po�mysł�al�bu�mu�Fi�re�bird VII zro�dził�się�pod�czas�przy�pad�ko�we�go�spo�tka�nia
na lot�ni�sku�Ga�twick.�„Sta�łem�w ko�lej�ce�do kon�tro�li�–�wspo�mi�na Man�za�ne�ra
–�gdy�na�gle�czło�wiek�sto�ją�cy�przede�mną�od�wró�cił�się�i po�wie�dział�„cześć
Phil”.�To�był�Char�les�Hay�ward,�ko�le�ga�ze�szko�ły�i per�ku�si�sta,�z któ�rym�gra�łem
ra�zem�na al�bu�mie�Qu�iet�Sun�z 1975�r.,�ale�nie�wi�dzie�li�śmy�się�od 20� lat.
Wspól�nie�uzna�li�śmy,�że�faj�nie�by�ło�by�zno�wu�po�grać�ra�zem�i stwo�rzyć�no�wy
pro�jekt.�W tym�cza�sie�fir�ma�Gib�son�Gu�itars�za�dzwo�ni�ła�do mnie�w spra�wie�in�-
stru�men�tu,�któ�ry�za�mie�rza�wy�pu�ścić�na ry�nek�ja�ko�sztan�da�ro�wą�gi�ta�rę�„za�in�-
spi�ro�wa�ną� przez� Phi�la� Man�za�ne�rę”.� Oczy�wi�ście� mu�siał� to� być� mój
Fi�re�bird VII –�ku�pi�łem�go�w 1973�r.,�tra�fił�na okład�kę�dru�giej�pły�ty�Ro�xy�Mu�-
sic�For�Your�Ple�asu�re.”�Phil�Man�za�ne�ra�to�je�den�z naj�bar�dziej�zna�nych�bry�tyj�-
skich�mu�zy�ków�i pro�du�cen�tów�fo�no�gra�ficz�nych;�sła�wę�zy�skał�na po�cząt�ku
lat 70.�ja�ko�głów�ny�gi�ta�rzy�sta�Ro�xy�Mu�sic.�Po�wszech�nie�uzna�wa�ny�za jed�ne�-
go�z naj�lep�szych�gi�ta�rzy�stów�na świe�cie.
Al�bum�za�wie�ra 7�utwo�rów�–�dwa�z nich�stwo�rzył�Man�za�ne�ra,�po jed�nym�skom�-
po�no�wa�li�po�zo�sta�li�człon�ko�wie�kwar�te�tu,�a oprócz�te�go�na pły�cie�zna�la�zła�się
kom�po�zy�cja�daw�ne�go�człon�ka�Qu�iet�Sun�–�Bil�la�Mac�Cor�mic�ka�oraz�Me�xi�can
Hat�–�efekt�ze�spo�ło�wej�im�pro�wi�za�cji�w stu�diu.�„Ci,�któ�rzy�spo�dzie�wa�ją�się�fil�-
mo�wej�pia�ni�sty�ki�na du�żym�po�gło�sie,�mo�gą�się�zdzi�wić.�To�bar�dzo�ostry�pro�-
jekt,�wręcz�rock’n’rol�lo�wy”�–�mó�wi�o pły�cie�le�szek�Moż�dżer.�(Bi�le�ty 80/89 zł)

4 czerw ca, godz. 20.00, Prze strzeń klu bu XO, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 19

LIpALI��
PROMUJąCY��PŁYTę�TRIO�

li�pa�po raz�ko�lej�ny�udo�wad�nia,�że�jest
jed�nym�z naj�lep�szych�wo�ka�li�stów�roc�-
ko�wych� w Pol�sce.� Nie�wie�lu� jest� bo�-
wiem�ro�dzi�mych� rock�man'ów,�któ�rzy
tak�jak�on,�zu�peł�nie�od nie�chce�nia,�po�-
ko�nu�ją� kar�ko�łom�ne� nie�raz� wo�ka�le.
Do te�go�jesz�cze�po pol�sku,�co�jak�wia�-
do�mo,�jest�wyż�szą�szko�łą�jaz�dy�i w na�-
szym� kra�ju� sta�no�wi� zja�wi�sko� dość
ku�rio�zal�ne.�W ro�ku 2007�uka�za�ła� się
no�wa�pły�ta�lI�PA�lI�„Bloo”�na�kła�dem�fir�-
my�Front�Mu�sic.�W 2008�ze�spół�otrzy�-
mał�no�mi�na�cje�do 6�Fry�de�ry�ków.�Ga�la
od�by�ła�się 7.04.�i je�den�z 6�Fry�de�ry�ków
tra�fił� do Tom�ka� „li�py”� lip�nic�kie�go
w ka�te�go�ri�wo�ka�li�sta�ro�ku.�W tym�ro�ku
zo�stał�pod�pi�sa�ny�kon�trakt�z wy�twór�nią
le�mon�Re�cords.�Pre�mie�ra�pły�ty�„TRIO”
27.03.09.�Od 9.01.09�w ra�dio,�In�ter�ne�-
cie�i te�le�wi�zji�jest�pro�mo�wa�ny�pierw�szy
sin�giel� „Ba�ry�ka�dy”,�a od 20.04�dru�gi
sin�giel�w ra�dio�„UPA�DAM”.
liPali tworzą: Tomek�lIPA�lipnicki�-
vocal,� git;� Łukasz� Jeleniewski� -� dr,
perc;�Adrian�QlOS�Kulik�–�bass,vocal

10 czerwca
Od Zmierzchu do Świtu, krup ni cza 15
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3.06 20.30
DY�PlO�MAN�CI�Wro�cław�skiej�Szko�ły
Jaz�zu�i Mu�zy�ki�Roz�ryw�ko�wej
4.06 21.30

NAT�QU�EEN�CO�Ol�–�pre�mie�ra�pro�jek�-
tu�wo�ka�list�ki�ze�spo�łu�Mi�lo�opa
5.06 21.00
URO�DZI�NY�THE�ROl�lING�STO�NES
–�Ho�oDoo�Band�&�Go�ście
9.06 20.30
SOC�Band�&�Go�ście�–�jam�ses�sion�
11.06 20.30
Pe�rek/Olej�nik/Ja�rosz�–�STAN�DARDS�
16.06 20.30
P.�Ja�rosz�Trio�–�jam�AM�ses�sion
17.06 20.30
@ndy�w.�blue�[s]�ses�sion

18.06 20.30

WE�lO�VE�MI�lES
Grze�gorz�Gro�chol�ski�Se�xtet�
19.06 20.30
PO�WI�TA�NIE�lA�TA�Z WO�KA�lIST�KA�MI
Agniesz�ka�Dam�rych,�Na�ta�lia�Gro�siak,
Ali�cja�Ja�nosz,�Asia�Kwa�śnik,�Ma�rii�ja,
Ka�sia�Mi�row�ska�&�Da�wid�Kor�ba�czyń�-
ski,�Bar�tek�Miar�ka
20.06 20.30
WIE�CZÓR�POR�TU�GAl�SKI
Po�kaz�zdjęć�z li�zbo�ny,�kon�cert�Pen�-
sao�li�sto�pad,�de�gu�sta�cja
23.06 21.00
Piotr�Łysz�kie�wicz�&�Friends�
FREE�-JAZ�ZO�WO�-ET�NICZ�NA
NOC�ŚWIę�TO�JAŃ�SKA
25.06 20.30 MA�RII�JA�„Bez�prą�du”
26.06 21.00 The�Crac�kers�Band
TRI�BU�TE�TO�JA�MES�BROWN
30.06 20.30
SOC�Band�&�Go�ście�–�jam�ses�sion

JaZZ kluB rura ul. łazienna 4FIR�LEj�ul. graBiSZyńSka 56

jAR�BOE�+�NA�ER�MA�tA�RON
6.06 23.00 (bi�le�ty: 40/50)
Jar�boe�to�nie�wąt�pli�wie�ży�wa�le�gen�da
świa�to�wej� sce�ny� eks�pe�ry�men�tal�nej.
Nie�sa�mo�wi�cie�uta�len�to�wa�na wo�ka�list�-
ka�po�cho�dzą�ca�z Atlan�ty.�Przez�kil�ka�na�-
ście� lat� współ�two�rzy�ła� pre�kur�sor�ski,
iście�wpły�wo�wy�i dla�wie�lu�in�spi�ru�ją�cy
pro�jekt�o na�zwie�Swans�(z Mi�cha�elem
Gi�ra).�Na kon�cer�cie�w Fir�le�ju�wy�stą�pi
z gi�ta�rzy�stą�Jo�shua�lo�za�no,�ba�si�stą�Ce�-
dri�ciem�Vic�to�rem,�per�ku�si�stą�Eri�ciem
Wun�de�rem� (Co�bolt)� oraz� wo�ka�li�stą
i pro�gra�mi�stą�Fa�dem�Ka�ine�rem.
Bank
6.06 20.00 (bi�le�ty: 30)
le�gen�dar�ny,� pol�ski� ze�spół� roc�ko�wy
zna�ny�z prze�bo�jów:�„Cią�gle�ktoś�mó�wi
coś”,�„Po�wiedz�mi�coś�o so�bie”,�gdzie
au�to�rem� tek�stu� był� Ry�szard� Rie�del.
Po wie�lu�la�tach�prze�rwy,�w 1999�r.�ze�-
spół� re�ak�ty�wo�wał� się� w Ber�li�nie
w skła�dzie:� Mi�rek� Bie�law�ski,� Piotr
Iskro�wicz,�Mi�rek�Gral,�Ro�man�Iskro�-
wicz� i Prze�my�sław� Nie�miec.� W ze�-
szłym� ro�ku� mu�zy�cy� wy�da�li� swój
naj�now�szy,� dzie�sią�ty� krą�żek� „Zło�ty
Pył”�z nu�me�rem�„To�Wro�cław”,�któ�ry
przez�wro�cław�skich�fa�nów�gru�py�zo�-
stał�okrzyk�nię�ty�hym�nem�Wro�cła�wia.
ena BlerS + an ti ka ro shi

14.06 20.00 (bi�le�ty: 15)
Kwar�tet�z San�Fran�ci�sco�wy�ko�rzy�stu�-
ją�cy� dwie� gi�ta�ry,� per�ku�sję� i głos,
z cze�go�ten�ostat�ni�sta�no�wi�naj�waż�-
niej�szy�ele�ment.�Ena�blers�re�pre�zen�tu�-
je� bo�wiem�ga�tu�nek� zwa�ny� „spo�ken
word”,�czy�li�for�mę�li�te�rac�ką�gdzie�tek�-
sty,�sło�wa,�hi�sto�rie�są�ra�czej�mó�wio�-
ne,�opo�wia�da�ne�niż�śpie�wa�ne.�
Ja�ko�sup�port�wy�stą�pi�nie�miec�ki�ze�-
spół� An�ti�ka�ro�shi.�Wiel�bi�cie�le� Nic�ka
Ca�ve’a,�Hen�ry’ego�Rol�lin�sa�czy�ro�dzi�-
me�go� Świe�tlic�kie�go� po�win�ni� być
wnie�bo�wzię�ci.

łu�kASZ�pIE�tRZAk
W związ�ku�z tra�gicz�ną�śmier�cią�gi�ta�-
rzy�sty� Łu�ka�sza�Pie�trza�ka�Wro�cław�-
skie� To�wa�rzy�stwo� Gi�ta�ro�we� oraz
przy�ja�cie�le�or�ga�ni�zu�ją�kon�cert�pa�mię�-
ci�ar�ty�sty.�Pod�czas�kon�cer�tu�bę�dzie
moż�na ku�pić�ce�gieł�ki,�z któ�rych�do�-
chód� zo�sta�nie� prze�ka�za�ny� na rzecz
ro�dzi�ny�gi�ta�rzy�sty.�Wstęp�wol�ny.

24 czerw ca, go dz. 19.00
Fil har mo nia Wro cław ska

RO�SEt�tA
+ Blin de ad + ci ty OF SHiPS
Ro�set�ta� to� art�-me�ta�lo�wy� ze�spół
z USA�(Phi�la�del�phia),�któ�ry�eks�pe�ry�-
men�tu�je�z ta�ki�mi�ga�tun�ka�mi�mu�zycz�-
ny�mi� jak� slud�ge,� post�-me�tal,
spa�ce�-rock�czy�am�bient.�Ich�brzmie�-
nie�czę�sto�przy�rów�nu�je�się�do twór�-
czo�ści� Neu�ro�sis,� Isis� czy� Cult� of
lu�na,�choć�znaw�cy�mu�zy�ki�do�strze�-
gą�tu�znacz�ne�róż�ni�ce.�Ja�ko�sup�port
naj�lep�szy,� do�om�-me�ta�lo�wy� ze�spół
z Pol�ski�–�Blin�de�ad�i ame�ry�kań�ska�ka�-
pe�la�Ci�ty�of�Ships.�Bi�le�ty: 30/45 zł

17 czerw ca godz. 19.00
Oda Fir lej, ul. gra bi szyń ska 56
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pEY�OtL�tO�uR 2009
tO MaSZ Stań kO i an drZeJ SMO lik

SŁYN�NY�TRę�BACZ�JAZ�ZO�WY I GU�RU�POl�SKIEJ�SCE�NY�POP
WSPÓl�NIE�IN�TER�PRE�TU�Ją�NAR�KO�TYCZ�NE�WI�ZJE�WIT�KA�CE�GO

Trzy�Kon�cer�ty�To�ma�sza�Stań�ko�z An�drze�jem�Smo�li�kiem,�pod�czas�któ�rych�bę�-
dzie�my�mo�gli�usły�szeć�no�wą�aran�ża�cję�al�bu�mu�To�ma�sza�Stań�ko�pt.�Pey�otl,
na�gra�ne�go�w ory�gi�na�le�na po�cząt�ku�lat 80.�ze�szłe�go�stu�le�cia�wraz�z ze�spo�łem
Fre�elec�tro�nic.�No�wy�„Pey�otl”� jest� in�ny�od ory�gi�nal�ne�go�„Pey�otlu”�sprzed
ćwierć�wie�ku.�Cho�ciaż�Ar�ty�ści�po�dob�nie�jak�wcze�śniej,�wy�ko�rzy�sta�li�na�gra�nia
gło�su�Mar�ka�Wal�czew�skie�go�opo�wia�da�ją�ce�go�nar�ko�tycz�ne�wi�zje�Wit�ka�ce�go,
to�sa�ma�mu�zy�ka�umy�ka�sty�li�stycz�nym�kla�sy�fi�ka�cjom.�Jazz?�Na�tu�ral�nie,�w koń�-
cu�ze�spół�współ�two�rzą�mło�dzi�ale�wy�traw�ni�mu�zy�cy�im�pro�wi�zu�ją�cy.�Jest�też
mu�zy�ka�klu�bo�wa,�trip�-hop,�a cza�sem�po pro�stu�pop.�Wszyst�ko�ra�zem�two�rzy
bar�dzo�awan�gar�do�we�wra�że�nie.�Pły�ty�jesz�cze�nie�ma�i praw�do�po�dob�nie�nie
bę�dzie,�ale�re�cen�zje�do�tych�cza�so�wych,�spo�ra�dycz�nych�kon�cer�tów�są�bez�wy�-
jąt�ku�en�tu�zja�stycz�ne.�Na kon�cer�ty�za�pra�sza�New�Mu�sic�Art�Pro�duc�tion:

3 czerw ca łÓdŹ – kluB Wy tWÓr nia, 8 czerw ca WrO cłaW – te atr ca Pi tOl
10 czerw ca SZcZe cin – Za Mek kSią Żąt PO MOr SkicH

FRE�EWAY�qu�AR�tEt
Qu�ar�tet� �two�rzą� stu�den�ci� Wy�dzia�łu
Jaz�zu�AM�we�Wro�cła�wiu.�„Na�sza�mu�-
zy�kę�moż�na na�zwać�jaz�zem,�ale�też
nie� trze�ba,� sta�ra�my� sie� być� wol�ni
od kon�we�nan�sów�i uprosz�czeń.�Naj�-
waż�niej�szym�wy�znacz�ni�kiem�w two�-
rze�niu� mu�zy�ki� jest� dla� nas� na�sze
po�czu�cie�es�te�ty�ki.”�M.�Kuż�do�wicz�gi�-
ta�ra,�P.�Szwec�sak�so�fon,�G.�Pia�sec�ki
gi�ta�ra�ba�so�wa,�M.�Bo�cek�per�ku�sja

4 czerw ca, go dz. 20.30
klu b Be ton, pl. grun waldz ki 12-14

dON�VA�SYL�&�CY�gAń�SkIE�gWIAZ�dY
ŚWiĘ tO WrO cła Wia – cy gań Skie SZa leń StWa Wiel kieJ Wy SPy

Gru�pa�kon�ty�nu�uje�spu�ści�znę�ar�ty�stycz�ną�le�gen�dar�nej�„Ro�my”,�któ�ra�kon�cer�to�-
wa�ła�m.in.�na sce�nie�pa�ry�skiej�„Olim�pii”.�Don�Va�syl�jest�twór�cą�Mię�dzy�na�ro�do�-
we�go�Fe�sti�wa�lu�Pio�sen�ki�i Kul�tu�ry�Ro�mów�w Cie�cho�cin�ku�(im�pre�za od�by�wa�się
co�ro�ku�i sta�ła�się�wy�da�rze�niem�ar�ty�stycz�nym�o du�żej�re�no�mie).�Dzię�ki�za�ło�żo�-
nej�przez�nie�go�gru�pie�po�wsta�ły�tak�słyn�ne�prze�bo�je�jak�m.�in:�Ore,�Ore,�Cy�ga�-
necz�ka�Zo�sia,�Za�ba�wa�sło�wiań�sko�-cy�gań�ska,�Gdzie�nasz�ko�lo�ro�wy�świat,�Hej!
ży�cie�nie�jest�złe,�Jed�no�jest�nie�bo�dla�wszyst�kich,�Graj�pięk�ny�Cy�ga�nie.�Za�bły�-
snę�ły�w niej�in�dy�wi�du�al�no�ści�ar�ty�stycz�ne�Wa�sy�la�Ju�nio�ra,�El�zy,�Dzia�nie�go,�li�-
zy�i wie�lu�in�nych.�Ze�spół�ma�w swym�do�rob�ku 30�płyt CD�z cze�go 11�zdo�by�ło
sta�tus�Zło�tej�Pły�ty. „Cy�gań�skie�sza�leń�stwa�Wiel�kiej�Wy�spy”�to�nie�tyl�ko�kon�-
cert,�ale�wie�le�in�nych�atrak�cji�dla�pu�blicz�no�ści�–�kon�kur�sy,�za�ba�wy�oraz�de�gu�-
sta�cja�po�traw�cy�gań�skiej�kuch�ni.�Wstęp�Wol�ny.

19 czerw ca godz. 18.00, sce na let nia dk Świa to wid, ul. ks Brzó ski 1 (Sę pol no)

gIu�LIA�Y�LOS�tEL�LA�RI�NI
Giu�lia�y�los�Tel�la�ri�ni�jest�ze�spo�łem�uni�-
kal�nym�na ska�lę�świa�to�wą.�Ich�mu�zy�-
ka�sta�no�wi�bo�wiem�nie�ba�nal�ną,�je�dy�ną
w swo�im�ro�dza�ju�fu�zję�ele�men�tów�mu�-
zycz�nych�z ca�łe�go�świa�ta.�Su�ge�styw�ne
chan�son,�ła�ciń�skie�tre�men�di�smo,�mek�-
sy�kań�ska� tra�ge�dia,� a tak�że� ele�ganc�ki
jazz�to�tyl�ko�nie�licz�ne�ele�men�ty,�za po�-
mo�cą�któ�rych�Giu�lia�y�los�Tel�la�ri�ni�kreu�-
ją� swo�je� wy�jąt�ko�we� mu�zycz�ne
kra�jo�bra�zy.�Ze�spół�po�cho�dzi�z Bar�ce�lo�-
ny.� Swo�ją� po�pu�lar�ność� za�wdzię�cza
przede�wszyst�kim�Wo�ody’emu�Al�le�no�-
wi,� któ�ry� w ścież�ce� dźwię�ko�wej
do swo�je�go��fil�mu�Vic�ky,�Cri�sti�na,�Bar�-
ce�lo�na wy�ko�rzy�stał�kom�po�zy�cje�gru�py.
(bi�le�ty�33/40)

17 czerw ca, godz. 20.00
klub Prze strzeń XO

ul. ka zi mie rza Wiel kie go 19

184_CJG  27-05-09  3:30  Strona 11



12 str.��» CO�JEST�GRANE » czerwiec�2009 www.cojestgrane.pl�

śWIAt�MIEj�SCEM�pRAW�dY
MI�STRZO�WIE�TE�ATRU�PRZE�ŁO�MU XX I XXI WIE�KU�WE�WRO�CŁA�WIU

Od 14.�do 30.�czerw�ca�Wro�cław�go�ścić�bę�dzie�naj�wy�bit�niej�szych�re�ży�se�rów
te�atral�nych,�twór�ców�dzieł�o wy�jąt�ko�wej�i po�nad�cza�so�wej�for�mie,�bu�du�ją�cych
te�atr,�w któ�rym�–�zgod�nie�z tym,�co�po�stu�lo�wał�Je�rzy�Gro�tow�ski�–�naj�istot�niej�-
szą� ro�lę� od�gry�wa� ak�tor.� Fe�sti�wal� „Świat� miej�scem� praw�dy”� od�by�wa� się
w usta�no�wio�nym�przez�UNE�SCO�Ro�ku�Gro�tow�skie�go,�w 50.�rocz�ni�cę�po�wsta�-
nia�Te�atru�la�bo�ra�to�rium�oraz�w 10.�rocz�ni�cę�śmier�ci�Je�rze�go�Gro�tow�skie�go
–�świa�to�wej�sła�wy�re�ży�se�ra,�ba�da�cza�te�atru�i my�śli�cie�la.�Fe�sti�wal�or�ga�ni�zu�je
wro�cław�ski�In�sty�tut�Gro�tow�skie�go.
Pre�zen�ta�cja�daw�nych�i naj�now�szych�spek�ta�kli�za�pro�szo�nych�ar�ty�stów�sta�nie
się�punk�tem�wyj�ścia�do roz�wa�żań�o war�to�ściach�trwa�łych�–�nie�za�leż�nych
od upodo�bań�pu�blicz�no�ści�i kry�ty�ków�–�z któ�ry�mi�sztu�ka�te�atru�we�szła�w no�-
we�stu�le�cie.�Oprócz 10�spek�ta�kli�mi�strzow�skich�za�pla�no�wa�no�tak�że�po�ka�zy
fil�mo�we,�dys�ku�sje�i spo�tka�nia�z ar�ty�sta�mi.
Na wro�cław�skich�sce�nach�swo�je�przed�sta�wie�nia�za�pre�zen�tu�ją�Pe�ter�Bro�ok,
Pi�na Bausch,� Eu�ge�nio� Bar�ba,� Kry�stian� lu�pa,� Ana�to�lij� Wa�sil�jew,� Ri�chard
Schech�ner,� Ta�da�shi� Su�zu�ki,� The�odo�ros� Te�rzo�po�ulos,�Ro�ber�to� Bac�ci� oraz
Krzysz�tof�War�li�kow�ski.�Go�ściem�spe�cjal�nym�bę�dzie�lu�dwik�Fla�szen�–�współ�-
twór�ca�Te�atru�la�bo�ra�to�rium.�

li nia WScHOd nia
Nur�tem� rów�no�le�głym� fe�sti�wa�lu� „Świat� miej�scem� praw�dy”� jest� „li�nia
Wschod�nia”�–�po�ka�zy�spek�ta�kli�te�atrów�po�szu�ku�ją�cych,�któ�re�współ�pra�cu�-
ją�z In�sty�tu�tem�Gro�tow�skie�go.�We�Wro�cła�wiu�i Brze�zin�ce�za�pre�zen�tu�ją�się
la�lish�The�ater�la�bor�z Au�strii,�Pla�vo�Po�zo�rište�z Ser�bii,�Maj�ster�nia�Pi�sni
z Ukra�iny,�a tak�że�ze�spo�ły�pol�skie:�Te�atr�Pieśń�Ko�zła�i Te�atr�ZAR�oraz�Przed�-
się�wzię�cie�„Pieśń�Po�mię�dzy”.

WrO cłaW Ska nOc te atrÓW
Na 20.�czerw�ca�za�pla�no�wa�no�Wro�cław�ską�Noc�Te�atrów�–�pre�zen�ta�cję�naj�cie�-
kaw�szych�przed�sta�wień�te�atrów�dol�no�ślą�skich.�Pu�blicz�ność�fe�sti�wa�lu�„Świat
miej�scem�praw�dy”�bę�dzie�mia�ła�oka�zję�obej�rzeć 3�spek�ta�kle�Te�atru�Ci�ne�ma
z Mi�cha�ło�wic:�„Krót�ka�hi�sto�ria�kro�ku�mar�szo�we�go”,�„Nie�mó�wię�tu�o mi�ło�-
ści”,�„Mia�łem�ta�ki�sen”,�przed�sta�wie�nie�pt.�„Łem�ko”�Te�atru�Mo�drze�jew�skiej
z le�gni�cy,�„Opę�ta�nych”�z Te�atru�Dra�ma�tycz�ne�go�w Wał�brzy�chu,�a tak�że 3
przed�sta�wie�nia�Kli�ni�ki�la�lek�z Wo�li�mie�rza:�„Ko�smo�sa�ga�o ostat�niej�kro�pli�wo�-
dy”,�„Anie�li�cje”�oraz�„Sa�li�gia”.�Ope�ra�Wro�cław�ska�w ra�mach�No�cy�Te�atrów
po�ka�że�„We�se�le”�Fi�ga�ra,�a Te�atr�Pol�ski�–�„Spra�wę�Dan�to�na”�i „Smycz”.

Tan�cer�ka�i�re�ży�ser,�na�le�żą�ca�do�świa�to�wej�czo�łów�ki
cho�re�ogra�fów,� dy�rek�tor� Tanz�the�ater�Wup�per�tal�w
Niem�czech.�Zre�wo�lu�cjo�ni�zo�wa�ła�tę�dzie�dzi�nę�sztu�ki,
roz�sze�rza�jąc�gra�ni�ce�te�go,�co�uwa�ża�się�za�ta�niec.
Jej�cho�re�ogra�fie�są�dra�ma�tycz�ne�i�peł�ne�eks�pre�sji.
Swo�je�hi�sto�rie�opo�wia�da�nie�mal�bez�słów�i�żar�to�bli�-
wie�twier�dzi,�że�je�śli�moż�na�o�czymś�opo�wie�dzieć
sło�wa�mi,�to�po�cóż�do�te�go�uży�wać�in�nych�środ�ków.
W�1987�r.�pre�zen�to�wa�ła,�na�Fe�sti�wa�lu�Te�atru�Otwar�-
te�go�we�Wrocławiu,�Café�Müller�i�Świę�to�wio�sny.�

Od 28 do 30 czerw ca podczas�trwania�festiwalu�Świat�Miejscem�Prawdy�Pina
Bausch�przed�sta�wi�na de skach Ope ry Wro cław skiej spek�takl�pt.�Nefés�z�mu�-
zy�ką�m.in.�Asto�ra�Piaz�zol�li�i�To�ma�Wa�it�sa�w�wy�ko�na�niu�naj�młod�szej�ge�ne�ra�-
cji�tan�ce�rzy�Tanz�the�ater�Wup�per�tal.�Spektakl�po�wstał�w�2003�r.�we�współ�pra�cy
z�Mię�dzy�na�ro�do�wym�Fe�sti�wa�lem�Te�atral�nym�w�Istam�bu�le�oraz�Istan�bul�Fo�un�-
da�tion�of�the�Arts.�Po�ry�wa�ją�ce�roz�wią�za�nia�cho�re�ogra�ficz�ne�w�nie�mal�asce�-
tycz�nej�sce�no�gra�fii�za�chwy�ci�ły�wi�dzów�w�wie�lu�kra�jach.

pI�NA�BAuSCh�WE�WRO�CŁA�WIU�PO�22�lA�TACH!

1 cZerW ca
g. 17.00� WIE�CZÓR� AU�TOR�SKI
–�Ra�bin� Ic�chak�Ra�po�port� i ks.�prof.
Ma�riusz�Ro�sik,�wstęp�wol�ny
Sy na go ga, ul. Włod ko wi ca 7
g. 19.00� PO�KAZ�FIl�MÓW�Z�FE�STI�-
WA�lU�żY�DOW�SKIE�MO�TY�WY
Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca 5

2 cZerWca  „B a B i n i e c”
g. 16.00� CHAŁ�KA:� OPO�WIEŚĆ
O żY�CIU�Spo�tka�nie�z Re�be�cyn�Nu�rit
Ra�po�port,�wstęp�wol�ny
Sa la, ul. Włod ko wi ca 9 
Od� g. 17.30� WYKŁADY:� ŚRE�DNIO�-
WIECZ�NE�MY�KWY,�PRZE�WOD�NICZ�KI
KO�BIE�CYCH�DUSZ,�PUA�RA�KOW�SKA.�
Sa la Mo dlitw ul. Włod ko wi ca 9

3 cZerW ca
Od�g. 17.00�WYKŁADY:� �O CHA�SY�-
DACH I CHA�SY�DY�ZMIE,�ZNA�lA�ZŁAM
WCZO�RAJ�SZY�DZIEŃ.�MO�JA�OSO�BI�-
STA�TRA�DY�CJA�żY�DOW�SKA.�
Sa la Mo dlitw ul. Włod ko wi ca 9
g. 19.00� MIę�DZY�żY�DOW�SKą
A POl�SKą�TRA�DY�CJą�TE�ATRAl�Ną:
JA�KUB�ROT�BAUM�W 15.�ROCZ�NI�Cę

ŚMIER�CI.��Wstęp�wol�ny
in sty tut gro tow skie go, ry nek -ra tusz 27

4 cZerW ca
g. 15.00� PIO�SEN�KA� żY�DOW�SKA.
Mle czar nia ul. Włod ko wi ca 5
g. 19.00� PIE�ŚNI�DU�SZY
Przed kon�cer�tem�ogło�sze�nie�wy�ni�ków
i wrę�cze�nie�na�gród�lau�re�atom�kon�kur�-
su�fo�to�gra�ficz�ne�go�„Wro�cław:�ob�li�cza
ży�dow�sko�ści”
Mle czar nia ul. Włod ko wi ca 5, b. 20/25

5 cZerW ca
g. 19.30� KA�BA�lAT�SZA�BAT�Otwar�-
te�na�bo�żeń�stwo�na po�wi�ta�nie�sza�ba�tu.
Po�wa�dzi�Ra�bin�Ic�chak�Ra�pa�port�
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem,
cen trum kul tu ry i edu ka cji Ży dow skiej
ul. Włod ko wi ca 7 
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CZER�WIEC 2009
1 VI 11.00,�po�nie�dzia�łek�
Czer�wo�ny�Kap�tu�rek�–�J.�Pau�er

Ope�ra�dla�dzie�ci
2 VI 11.00�i 17.00,�wto�rek�

Kot�w bu�tach�(ba�let)
Bog�dan�Paw�łow�ski,�mu�zy�ka�z CD
4 VI 19.00,�czwar�tek�
Raj�utra�co�ny�–�Krzysz�tof�Pen�de�rec�ki
5 VI 19.00,�pią�tek�

Ju�tro�–�Ta�de�usz�Ba�ird
Ko�lo�nia�kar�na�–�Jo�an�na�Bruz�do�wicz
Spek�takl�dla�wi�dzów�do�ro�słych�

6 VI 19.00,�so�bo�ta�
Strasz�ny�dwór�–�S.�Mo�niusz�ko

7 VI 12.00,�nie�dzie�la�
Czer�wo�ny�Kap�tu�rek�–�J.�Pau�er

Ta�jem�ni�cze�Kró�le�stwo�na Wzgó�rzu
7 VI 17.00,�nie�dzie�la�

Cy�ga�ne�ria�–�Gia�co�mo�Puc�ci�ni
10 VI 19.00,�śro�da
Don�Ki�chot�–�Lu�dwig�A.�Min�kus
Ba�let�w 3�ak�tach,�mu�zy�ka�z CD�

12 VI 19.00,�pią�tek
Don�Ki�chot�–�Lu�dwig�A.�Min�kus

13 VI 19.00,�so�bo�ta�
Car�men�–�Geo�r�ges�Bi�zet

14 VI 12.00,�nie�dzie�la�
Ali�cja�w Kra�inie�Cza�rów�–�R.�Chauls
Ta�jem�ni�cze�Kró�le�stwo�na Wzgó�rzu
14 VI 17.00,�nie�dzie�la�
Na�pój�mi�ło�sny�–�Ga�eta�no�Do�ni�zet�ti
16 VI 11.00,�wt�i 17 VI 11.00,�śr
Ali�cja�w Kra�inie�Cza�rów�–�R.�Chauls
16 VI 19.00,�wt.�i�17 VI 19.00,�śro�da�
Je�zio�ro�ła�bę�dzie�–�Piotr�Czaj�kow�ski
Ba�let�w 4�ak�tach,�mu�zy�ka�z CD�

19 VI 19.00,�pią�tek�
Ko�bie�ta�bez�cie�nia�–�R.�Strauss

20 VI 19.00,�so�bo�ta�
We�se�le�Fi�ga�ra�–�W.�A.�Mo�zart

21 VI 12.00,�nie�dzie�la�
Kop�ciu�szek�–�Jo�hann�Strauss

Ta�jem�ni�cze�Kró�le�stwo�na Wzgó�rzu
ba�let,�mu�zy�ka�z CD

21 VI 17.00,�nie�dzie�la�
Ri�go�let�to�–�Giu�sep�pe�Ver�di

28�i 29 VI 19.30, 30 VI 18.00
Rok�Je�rze�go�Gro�tow�skie�go

Mię�dzy�na�ro�do�wy�Fe�sti�wal�Te�atral�ny
„Świat�miej�scem�praw�dy”�

NEFÉS�–�Tanz�the�ater�Wup�per�tal
re�żyseria�i cho�re�ogra�fia:�

PI�NA�BAuSCH

EWA�MICH�NIK�ZA�PRA�SZA
1� czerw�ca� Ope�ra� Wro�cław�ska� tra�dy�cyj�nie
uczest�ni�czy� w świę�to�wa�niu� Dnia� Dziec�ka.
Z ini�cja�ty�wy�Pio�tra�Bo�ry�sa,�wi�ce�mar�szał�ka
Wo�je�wódz�twa�Dol�no�ślą�skie�go,�w tym�wy�jąt�-
ko�wym�dniu,� za�pra�sza�my�pod�opiecz�nych� z do�mów�dziec�ka�na ope�ro�wą�
baj�kę�„Czer�wo�ny�kap�tu�rek”�do mu�zy�ki�J.�Pau�era.�
Rów�nież�w czerw�cu�ze�spół�na�sze�go�te�atru�in�au�gu�ru�je�no�wy�cykl�ple�ne�ro�-
wych�spek�ta�kli�Ta�jem�ni�cze�kró�le�stwo�naWzgó�rzu.�Wspól�nie�z fir�mą�The�Wall
Bo�ard�za�pra�sza�my�naj�młod�szych�z ro�dzi�ca�mi�na Wzgó�rze�Par�ty�zan�tów.�
W nie�dziel�ne�po�łu�dnie 7, 14�i 21�czerw�ca�wróż�ka�Ania�wpro�wa�dzi�ich�w za�-
cza�ro�wa�ny�świat�ope�ro�wych�i ba�le�to�wych�ba�śni.�Dzie�ci�obej�rzą�„Czer�wo�ne�-
go�kap�tur�ka”�J.�Pau�era,�„Ali�cję�w kra�inie�cza�rów”�R.�Chaul�sa�oraz�ba�le�to�wą
opo�wieść�o „Kop�ciusz�ku”�J.�Straus�sa.�Rów�nież�w tym�mie�sią�cu�za�pre�zen�tu�-
je�my�spek�ta�kle�dla�dzie�ci�na sce�nie�na�sze�go�te�atru:�ba�let�„Kot�w bu�tach”�
B.�Paw�łow�skie�go�oraz�„Ali�cję�w kra�inie�cza�rów”.
W czerw�co�wym�re�per�tu�arze�nie�za�brak�nie�dzieł�pol�skich�kom�po�zy�to�rów.�
Za�chę�cam�do obej�rze�nia�„Ra�ju�utra�co�ne�go”�K.�Pen�de�rec�kie�go�w wy�so�ko�oce�-
nio�nej�przez�kry�ty�kę�i pu�blicz�ność�in�sce�ni�za�cji�W.�Za�wo�dziń�skie�go,�„Ju�tro”
T.�Ba�ir�da�i „Ko�lo�nii�kar�nej”�J.�Bruz�do�wicz�oraz�„Strasz�ne�go�dwo�ru”�S.�Mo�-
niusz�ki.�Mi�ło�śni�kom�sztu�ki�ba�le�to�wej�pro�po�nu�je�my�spek�ta�kle:”Je�zio�ra�ła�-
bę�dzie�go”�P.�Czaj�kow�skie�go�i „Don�Ki�cho�ta” L.�A.�Min�ku�sa.
W czerw�co�we�wie�czo�ry�w na�szej�ope�rze�moż�na bę�dzie�wy�słu�chać�mu�zy�ki
wiel�kich�mi�strzów�te�go�ga�tun�ku.�Za�pre�zen�tu�je�my�spek�ta�kle:�„Cy�ga�ne�rię”�
G.�Puc�ci�nie�go,�„Car�men”�G.�Bi�ze�ta,�„Na�pój�mi�ło�sny”�G.�Do�ni�zet�tie�go,�‘We�se�-
le�Fi�ga�ra”�W.�A.�Mo�zar�ta,�„Ri�go�let�to”�G.�Ver�die�go�oraz�ostat�nią�na�szą�pro�duk�-
cję�–�„Ko�bie�tę�bez�cie�nia”�R.�Straus�sa.
Na za�koń�cze�nie 64�se�zo�nu�ope�ry�w po�wo�jen�nej�hi�sto�rii�Wro�cła�wia�na sce�-
nie�na�sze�go�te�atru�od�bę�dą�się�trzy�go�ścin�ne�spek�ta�kle�„Ne�fes”�w wy�ko�na�niu
zna�ko�mi�te�go�ba�le�tu�Pi�ny�Bausch�uświet�nia�ją�ce�go�swym�wy�stę�pem�ob�cho�dy
Ro�ku�Gro�tow�skie�go.
Pu�blicz�no�ści�ser�decz�nie�dzię�ku�ję�za obec�ność�z na�mi�w mi�ja�ją�cym�se�zo�nie.
Ży�czę�do�bre�go�wy�po�czyn�ku�i uda�nych�wa�ka�cji.

Serdecznie�zapraszam
Ewa�Michnik,�Dyrektor�Opery�Wrocławskiej

IN�FOR�MA�CJA I RE�ZER�WA�CJA:�tel. 071 370 88 81
SPRZE�DAŻ:�ka�sa�ope�ry�ul.�Świd�nic�ka 35,�tel. 071 344 57 79, 370 88 18,�CZyN�NA:�pon�-
-pt,�godz. 9-19.00,�so. 12-19.00,�nd 14.30-17.00�oraz�go�dzi�nę�przed spek�ta�kla�mi

www.opera.wroclaw.pl

KKoopp��cciiuu��sszzeekk
M.�Ku�li�kow�ska�de�Na�łcz�(Gre�ta�-Kop�ciu�szek);�
O.�Apa�na�sen�ko�(Gu�staw�-Ksią�żę)

CCzzeerr��wwoo��nnyy��KKaapp��ttuu��rreekk
T.�Rud�nic�ki�(My�śli�wy),�B.�Ba�giń�ska�
(Bab�cia),�A.�Sza�fir�(Czer�wo�ny�Kap�tu�rek)
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

CZERWIEC 2009
www.teatrkomedia.com

04.06 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
05.06 PT PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
06.06 S0 PRZYJAZNE DUSZE godz. 21.00
07.06 ND PRZYJAZNE DUSZE godz. 17.00
12.06 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
13.06 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
14.06 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 19.00
19.06 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
20.06 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
21.06 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
26.06 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.30
27.06 SO PSYCHOTERAPIA godz. 18.00
27.06 SO SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
28.06 ND SZALONE NOŻYCZKI 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

PAM VALENTINE

PRZYJAZNE DUSZE
Jack: Wojciech Dąbrowski / Tomasz Lulek
Suzie: Katarzyna Skoniecka / Magda Kuźniewska
Mary: Aneta Zając / Natalia Jesionowska
Simon: Mikołaj Krawczyk / Radosław Kasiukiewicz
Marta: Dorota Kamińska / Marzena Oberkorn
Anioł Stróż: Emilia Krakowska
Mark: Paweł Okoński / Krzysztof GrębskI

Do urokliwego domu pod Londynem, będącego
właśnie do wynajęcia, wprowadza się młoda pa-
ra, Mary i Simon. On – początkujący pisarz po-
wieści kryminalnych, ona – ciepła, dobra, ko-
chająca swego męża dziewczyna. Jest w ciąży.
Poprzednimi właścicielami domu byli, tragicznie
zmarli Jack i Suzie. W spektaklu obserwujemy
ewolucję stosunku duchów – Jacka i Suzie do
młodych-Mary i Simona. Duchy orientują się
z czasem, że młoda para reprezentuje sobą to
czego im, którzy ze świata odeszli, nie udało się
na ziemi zrealizować. Postanawiają im pomóc,
przy wsparciu anioła stróża. Komedia roman-
tyczna, która pobudza do refleksji nad przemija-
niem ale czyni to w sposób jasny, wesoły i bar-
dzo szlachetny.

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA
KERWOODÓW
Tom i Linda Kerwood są szczęśliwym małżeń-
stwem i tylko jednego brakuje w ich życiu –
dziecka. Czekają właśnie na wizytę urzędniczki
z agencji adopcyjnej. Zamiast niej w ich
drzwiach pojawiają się kolejno,” niepospolici”
bracia Toma. Najpierw Dick, który właśnie prze-
mycił z Europy dużą ilość towaru i chwilę póź-
niej Harry, z genialnym planem obniżenia warto-
ści wymarzonego domu Kerwoodów. Wszystko
to stanowi punkt wyjścia do serii zdarzeń, które
niemal wymykają się Tomowi spod kontroli. Co
z tego wyniknie? Ocenicie Państwo sami, oglą-
dając nasz spektakl..
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Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.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

Ad�SpEC�tA�tO�RES
1�czerw�ca,�godz. 20.00
DZIEŃ�DZIEC�KA –� od lat 18

Sce na w Bro wa rze Miesz czań skim 
ul. Hub ska 44-48, (Bi�le�ty: 40�zł)

5, 6, 7�czerw�ca,�godz. 20.00
BI�SKU�PI�Z BI�SKU�PI�NA�I PAR�TY�ZAN�-
CI�Z OPO�RO�WA�TAR�GA�Ją�TAR�NO�GAJ

Sa la se syj na ra dy Mia sta
ul. Su kien ni ce 9

12, 13, 14�czerw�ca,�godz. 20.00
WAM�PIR�WE�FlA�KO�NIE –�PRE�MIE�RA

Mu zeum na ro do we
Plac Po wstań ców War sza wy 5

19, 21�czerw�ca,�godz. 20.00
MO�JE�DRA�MA
26, 27, 28�czerw�ca,�godz. 20.00
NIE�KOP�MI�GRO�BU

Sce na w Bro wa rze Miesz czań skim 
ul. Hub ska 44-48

kI�NE�MA�
MiĘ dZy na rO dO Wy Fe Sti Wal

Pan tO Mi My 2-6 czerw ca
2 cZerW ca
12.00 Hap�pe�ning�w ryn�ku�mia�sta
15.00 Otwar�cie� Fe�sti�wa�lu� i wer�ni�saż
Grze�go�rza�Szym�czy�ka�„Cir�cus�Ne�mo”�
17.30 „W Po�szu�ki�wa�niu�Sie�bie”�Te�-
atr�Mi�mo�drom�
19.30 „Głód”�Te�atr�For�my�
3 cZerW ca
12.00 Hap�pe�ning�w ryn�ku�mia�sta
15.00 film�„Ko�me�dian�ci”�cz. 1�
17.30 „We�so�ła�Opo�wieść”�Te�atr�Mi�mo�
20.00 „On�the�Dark�Ro�ad”�Te�atr�Pan�-
to�mis�si�mo�z Re�pu�bli�ki�Cze�skiej�
4 cZerW ca
12.00 Hap�pe�ning�w ryn�ku�mia�sta
15.00 film�„Ko�me�dian�ci”�cz. 2�
17.30 „B 612”�Te�atr�De�li�ka�tes
19.30 „Bild�nis”�Te�atr�Mi�men�buh�ne�
5 cZerW ca
12.00 Hap�pe�ning�w ryn�ku�mia�sta
15.00 film�„Ca�ły�ten�zgiełk”�
17.30 „Faust”�Te�atr�Die�Eta�ge�
19.30 „Uli�ca�Kro�ko�dy�li”�Te�atr�For�my�
21.00 „X�-Tra�di�tion”�Te�atr�In�Zhest�
6 cZerW ca
12.00 Hap�pe�ning�w ryn�ku�mia�sta
15.00 film�„Bal”�reż.�E.�Sco�la�(1983)
17.30 „Awa�tar”�Te�atr�For�my
19.00 „St.�Geo�r�ge”�Te�atr�Na�ro�do�wy
Pan�to�mi�my�z Gru�zji
21.30 Ga�la� za�koń�cze�nia� Fe�sti�wa�lu
i Kon�cert�Krzysz�to�fa�Ście�rań�skie�go�

ki no lwów, al. gen. Hal le ra 15
Wu�jEk�Z Lu�AN�dY

PRE�MIE�RA�WRO�CŁAW�SKA
www.sce�na�wit�ka�ce�go.pl

Hi�sto�ria� prze�nie�sie�nia� i po�wo�ła�nia
mia�sta� Wal�den�burg�/Wał�brzych
na wschod�nim�Pa�cy�fi�ku�i opo�wieść
o he�ro�icz�nej�bu�do�wie�no�we�go�wspa�-
nia�łe�go�świa�ta.�„Ko�laż”�hi�sto�rycz�no�-
-ide�olo�gicz�ny�o ma�rze�niach�i uto�pii
za�gra�ny�przez�mię�dzy�na�ro�do�wy�ze�-
spół�ar�ty�stycz�ny�z Wal�den�bur�ga/Wał�-
brzy�cha�na wschod�nim�Pa�cy�fi�ku.
Re�ży�se�ria:�Har�lan�Ve�it
Prze�strzeń:�Spe�er�Al�bert
Mu�zy�ka:�Fur�twa�en�gler�Wi�li
Ob�sa�da:�Schmitz�Sy�bil�le,�Son�ne�mann
Em�ma,�Gru�end�gens�Gu�staf

14 czerw ca, godz. 16.30
Bro war Miesz czań ski ul. Hub ska 44-48

20 czerw ca, godz. 20.00
na da chu do mu han dlo we go re nO Ma

NIEWIARYgOdNE�pRZYgOdY�
M.�kOZIOłkIEWICZA

Ty�tu�ło�wy� bo�ha�ter jest� bez� wąt�pie�nia
krew�nym�Ko�zioł�ka�Ma�toł�ka,�krew�nym
ra�czej�da�le�kim.�Po�sia�da�jed�nak�cha�rak�-
te�ry�stycz�ną�wła�ści�wość�uczest�ni�cze�nia,
mi�mo�wol�ne�go,�w cen�trum�wy�da�rzeń,
któ�rych�sta�je�się�ofia�rą�lub�bo�ha�te�rem.�

Wrocławski teatru Panomimy
10 czerwca, godz. 11.00

Scena teatru Polskiego, ul. Zapolskiej
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

CZERWIEC 2009
www.teatrkomedia.com

04.06 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
05.06 PT PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
06.06 S0 PRZYJAZNE DUSZE godz. 21.00
07.06 ND PRZYJAZNE DUSZE godz. 17.00
12.06 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
13.06 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
14.06 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 19.00
19.06 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
20.06 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
21.06 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
26.06 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.30
27.06 SO PSYCHOTERAPIA godz. 18.00
27.06 SO SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
28.06 ND SZALONE NOŻYCZKI 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

PAM VALENTINE

PRZYJAZNE DUSZE
Jack: Wojciech Dąbrowski / Tomasz Lulek
Suzie: Katarzyna Skoniecka / Magda Kuźniewska
Mary: Aneta Zając / Natalia Jesionowska
Simon: Mikołaj Krawczyk / Radosław Kasiukiewicz
Marta: Dorota Kamińska / Marzena Oberkorn
Anioł Stróż: Emilia Krakowska
Mark: Paweł Okoński / Krzysztof GrębskI

Do urokliwego domu pod Londynem, będącego
właśnie do wynajęcia, wprowadza się młoda pa-
ra, Mary i Simon. On – początkujący pisarz po-
wieści kryminalnych, ona – ciepła, dobra, ko-
chająca swego męża dziewczyna. Jest w ciąży.
Poprzednimi właścicielami domu byli, tragicznie
zmarli Jack i Suzie. W spektaklu obserwujemy
ewolucję stosunku duchów – Jacka i Suzie do
młodych-Mary i Simona. Duchy orientują się
z czasem, że młoda para reprezentuje sobą to
czego im, którzy ze świata odeszli, nie udało się
na ziemi zrealizować. Postanawiają im pomóc,
przy wsparciu anioła stróża. Komedia roman-
tyczna, która pobudza do refleksji nad przemija-
niem ale czyni to w sposób jasny, wesoły i bar-
dzo szlachetny.

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA
KERWOODÓW
Tom i Linda Kerwood są szczęśliwym małżeń-
stwem i tylko jednego brakuje w ich życiu –
dziecka. Czekają właśnie na wizytę urzędniczki
z agencji adopcyjnej. Zamiast niej w ich
drzwiach pojawiają się kolejno,” niepospolici”
bracia Toma. Najpierw Dick, który właśnie prze-
mycił z Europy dużą ilość towaru i chwilę póź-
niej Harry, z genialnym planem obniżenia warto-
ści wymarzonego domu Kerwoodów. Wszystko
to stanowi punkt wyjścia do serii zdarzeń, które
niemal wymykają się Tomowi spod kontroli. Co
z tego wyniknie? Ocenicie Państwo sami, oglą-
dając nasz spektakl..
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AStYg�MA�tYZM
iWO rut kie WicZ – in Sta la cJa
Naj�now�szy�pro�jekt�ar�ty�sty�zre�ali�zo�wa�-
ny� do prze�strze�ni� Ga�le�rii� En�tro�pia.
Punk�tem� wyj�ścia� jest� pra�ca� wi�deo
przed�sta�wia�ją�ca�re�kon�struk�cję�po�ko�-
ju�z lat 60,�dźwięk�z pły�ty�K.�Ko�me�dy
„Astg�ma�tic”�i se�ria�akry�lo�wych�ob�ra�-
zów�przy�wo�łu�ją�cych�swym�kli�ma�tem
la�ta 60.�iwo rut kie wicz ur.�w 1968
we�Wro�cła�wiu.�W la�tach 1988-1995
stu�dio�wał� na wy�dzia�le� ma�lar�stwa
ASP� we�Wro�cła�wiu.� W 1992-1994
stu�dia�w fun�da�cji�de�Ate�liers,�Am�ster�-
dam,�Ho�lan�dia.�Twór�czośc�w za�kre�sie
vi�deo,� fo�to�gra�fia,� obiek�ty.� Miesz�ka
i pra�cu�je�w War�sza�wie.

Wer ni saż 19 czerw ca, godz. 18.00
wy sta wa czyn na do 7 lip ca

ga le ria en tro pia, ul. reź ni cza 4

OB�RA�ZY�RAB�pA�qué�
Stu�dio�wa�ła� sztu�ki� pięk�ne� i fi�lo�zo�fię
na uni�wer�sy�te�cie�w Ko�lo�nii,�ma�gi�ster
sztu�ki� uni�wer�sy�te�tu� w Ra�ty�zbo�nie
–�wy�sta�wia�od 1987�ro�ku.
Po�zo�sta�je�wier�na swe�mu�za�in�te�re�so�-
wa�niu�fi�lo�zo�fią,�a zaj�mu�jąc�się�ak�tyw�-
nie�ma�lar�stwem�świet�nie�łą�czy�obie
dzie�dzi�ny,�po�przez�nie�zwy�kle�uda�ne
pró�by�no�wa�tor�skie�go,�nie�kon�wen�cjo�-
nal�ne�go�po�trak�to�wa�nia�por�tre�to�wa�-
nych� mo�ty�wów.� Mi�mo� sto�so�wa�nia
po�zor�nie�kla�sycz�nych�tech�nik�ma�lar�-
skich,�jak�sze�ro�kie�po�cią�gnię�cia�pędz�-
lem,�na�no�sze�nie�gru�bej,� fak�tu�ral�nej
war�stwy� far�by,�wiel�ki� sza�cu�nek� dla
ko�lo�ru�–�jej�pra�ce�są�zde�cy�do�wa�nie
od�mien�ne�od zna�ne�go�ka�no�nu.�Mo�-
ty�wy�ro�ślin�ne,�wy�im�ki�kra�jo�bra�zu,�de�-
ta�le� syl�wet�ki� ludz�kiej� są� przedsta
wio�ne�w peł�nej�grze�świa�tła�za�leż�nej
od fak�tu�ry�po�wierzch�ni,�ma�ją�za�tar�ty
kon�tur�i są�frag�men�tem�więk�szej�ca�-
ło�ści.�Mo�że�my�pró�bo�wać�od�two�rzyć
ją�we�wła�snej�wy�obraź�ni,�co�wy�wo�łu�-
je� re�flek�sje�na�tu�ry� fi�lo�zo�ficz�nej.�Ar�-
tyst�ka�miesz�ka� i two�rzy�w Nad�re�nii
Pa�la�ty�na�cie,�w Niem�czech.

wer ni saż 4 czerw ca, godz. 17.00
wy sta wa czyn na do 21 czerw ca 

pon.-pt. 11-18, sob. 11-14
ga le ria Sztu ki kry sty na ko wal ska

ul. Jat ki 14-15

pO�SłAń�CY�NIE�BA
cHri Sta Me inec ke Ma lar StWO
Chri�sta�Me�inec�ke�uro�dzi�ła�się�w 1948
r.�w Pe�ine�(Niem�cy)�Od wcze�snych�lat
swo�je�go�ży�cia�wy�ka�zy�wa�ła�za�in�te�re�-
so�wa�nie�sztu�ką.�W 1983�r.�roz�po�czę�-
ła� kurs� ma�lar�stwa� u Man�fre�da
Fi�sche�ra,�po ukoń�cze�niu�pierw�sze�go
se�me�stru�po�ka�za�ła�pra�ce�na swo�jej
pierw�szej�wy�sta�wie�w Pe�ine�w to�wa�-
rzy�stwie�El�ke�Klus�smann.�W 1993�r.
od�by�wa�ła�szko�le�nia�u Hor�sta�Köni�ga
w let�niej�Aka�de�mii�w Go�slar.�Od 1996
r.� uczęsz�cza�ła� na Aka�de�mię� Sztuk
Pięk�nych�w Braun�schwe�ig,�na�stęp�nie
szko�li�ła�swój�warsz�tat�na pry�wat�nych
lek�cjach�u Han�sa�Man�har�ta.
Ostat�ni�okres�twór�czo�ści�zo�stał�zdo�-
mi�no�wa�ny� te�ma�tem� zwią�za�nym
z anio�ła�mi.�Są�ona�ma�lo�wa�ne�moc�ny�-
mi�ude�rze�nia�mi�pędz�la,�w we�so�łych
ja�snych�ko�lo�rach,�z do�mi�nan�tą�oran�-
ży�i czer�wie�ni.�Jej�ob�ra�zy�sta�no�wią�za�-
wsze�nie�spo�dzian�kę�dla�oglą�da�ją�ce�go.

ga le ria tkac ka na Jat kach 
ul. Sta re Jat ki 19-23

NIECh�żYjE�LINIA
10�BIENNAlE�GRAFIKI�I�RYSUNKU�

&�MINIATURY�8X8��
Wy�sta�wa� jest�za�pi�sem�wraż�li�wo�ści,
wy�obraź�ni� i ta�len�tu�mło�dych� twór�-
ców.� Do�wol�ność� te�ma�tycz�na� da�ła
moż�li�wość�wy�po�wie�dzi�ar�ty�stycz�nej
o tre�ściach�waż�nych�dla�sa�mych�au�-
to�rów,�uka�zu�jąc�ich�pró�by�po�zna�wa�-
nia� świa�ta� i od�kry�wa�nia� wła�snej
toż�sa�mo�ści.�Mło�dzi�ar�ty�ści�za�da�ją�so�-
bie�py�ta�nia:�W czym�je�ste�śmy�do sie�-
bie�po�dob�ni?�Co�zaś�sta�no�wi�o na�szej
in�dy�wi�du�al�no�ści?

Wernisaż 5 czerwca, godz. 12.00
wystawa czynna do 10 września 

galeria Mdk Śródmieście, ul. dubois 5

Mu�ZEuM�MIEj�SkIE�WRO�CłA�WIA
1000 lat Wro cła wia – po�nad 3000�obiek�tów�ilu�stru�ją�cych�dzie�je�Wro�cła�wia
od wcze�sne�go� śre�dnio�wie�cza� po cza�sy� współ�cze�sne.� Ogromną� atrakcję
stanowią��zrekonstruowane�komnaty�rezydujących�tu�niegdyś�władców�oraz
oryginalne�wnętrze�Pokoju�Beyersdorfów.
Wy sta wa sta ła: Pa łac kró lew ski – ul. ka zi mie rza Wiel kie go 35

naj wyż sza ja kość po przy stęp nych ce nach – Ślą�ska�por�ce�la�na�od ro�ku 1820.
W� latach� 1820-1945� na� Śląsku� istniało� niemal� pięćdziesiąt� zakładów
produkujących�wyroby�porcelanowe.�Ich�nowoczesne�wyposażenie�umożliwiało
produkcje�dużej�ilości�towaru�o�wysokiej�jakości�po�przystępnych�cenach.
Wy sta wa trwa do 28 czerw ca: ry nek – Sta ry ra tusz – Sa la ksią żę ca

Ma larz nit ka – Wy�sta�wa�re�tro�spek�tyw�na�ma�lar�stwa�wy�bit�ne�go,�wro�cław�skie�-
go�ar�ty�sty�Zdzi�sła�wa�Nit�ki�z lat 1986-2008.
Wy sta wa trwa do 19 czerw ca: ry nek – Sta ry ra tusz – Sa la Wiel ka
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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

MAR�LE�NA�pROM�NA�

gra Fi ka – cZte ry Od SłO ny 
Ar�tyst�ka�jest�ab�sol�went�ką�wro�cław�-
skiej� ASP� na Wy�dzia�le� Ma�lar�stwa
i Rzeź�by.�Stu�dio�wa�ła�tak�że�Edu�ka�cję
Ar�ty�stycz�ną w czę�sto�chow�skiej�Aka�-
de�mii�im.�J.�Dłu�go�sza.�Od�2008�roku
jest�wy�kła�dow�cą�w Wyż�szej�Szko�le
In�for�ma�ty�ki�Sto�so�wa�nej�we�Wro�cła�-
wiu.�W swych�li�no�ry�tach,�akwa�tin�-
tach,� akwa�for�tach� i gra�fi�kach
kom�pu�te�ro�wych�in�spi�ru�je�się�ar�chi�-
tek�tu�rą� i� kra�j� o�bra�zem�wiel�ko�miej�-
skim�oraz�mu�zy�ką�po�po�wą.

Wer ni saż – 4 czerw ca, godz. 18.00 
Wy sta wa po trwa do 27 czerw ca br. 

ga le ria dcik OkiS, ry nek -ra tusz 24
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dNI�AL�ZA�CjI�NA�dOL�NYM�śLĄ�Sku 2009�
Od 1994 r. dol ny Śląsk i al za cja utrzy mu ją kon tak ty, któ re za owo co wa ły
pod pi sa niem w 1999 r. po ro zu mie nia o współ pra cy. W jej ramach
organizowane są m.in. dni al za cji na dol nym Ślą sku i dni dol ne go Ślą ska
w al za cji, podejmowane licz ne przed się wzię cia w za kre sie ochro ny śro do -
wi ska, kul tu ry, rol nic twa i edu ka cji.
Ośro�dek�Kul�tu�ry�i Sztu�ki�we�Wro�cła�wiu�od 2003�r.�jest�za�an�ga�żo�wa�ny�w wie�-
lo�let�ni�pro�jekt�współ�pra�cy�z fran�cu�ski�mi�ope�ra�to�ra�mi�kul�tu�ral�ny�mi:�Cen�tre
Eu�ro�pe�ene�d’Ac�tion�Ar�ti�sti�que�et�Con�tem�po�ra�ine�w Stras�b�ur�gu�i Fonds�Re�gio�-
nal�d’Art�Con�tem�po�ra�ine�Al�za�cja�w Se�le�stat,�IE�AC�w Gu�ebwil�ler,�Aca�de�mie�
des�Arts�De�co�ra�tifs�w Stras�b�ur�gu,�i pol�ski�mi:�Aka�de�mią�Sztuk�Pięk�nych�we
Wro�cła�wiu,�Fun�da�cją�WRO�Cen�ter,�w ra�mach�któ�re�go�pro�wa�dzi�po�li�ty�kę�przyj�-
mo�wa�nia�ar�ty�stów, pro�fe�sjo�na�li�stów�i�studentów�z dzie�dzi�ny�no�wych�me�diów
na sta�że�po�by�to�we,�a tak�że�pre�zen�tu�je�ze�spo�ły�mu�zy�ki�daw�nej.

kOn cert Mu Zy ki daW neJ: Or kie Stra an ti cHi Stru Men ti 
3 czerw ca, godz. 19.30, Bazylika gar ni zo no wa pw. św. elż bie ty

kIL�kA�tA�jEM�NIC�SZtu�kI�ĆWI�CZE�NIA
Wy kład Mar ka dy ŻeW Skie gO 
Z cy klu cOl le giuM Mu Si cuM

Szcze�gól�ną�war�to�ścią�wy�kła�dów�Mar�ka�Dy�żew�skie�go�jest�ich
sze�ro�ka�per�spek�ty�wa�hu�ma�ni�stycz�na:�uka�zy�wa�nie�związ�ków
mu�zy�ki�z in�ny�mi�dzie�dzi�na�mi�sztu�ki.

14 czerw ca, godz. 16.00
klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9

W cZerWcOWyM nuMerZe: StadtMÜller, BacHMann, SadOWSki, kacZMarek:
O WyBOracH dO eurOParlaMentu · rOZMOWa Z r. dudą · yang lian; li-yOung lee:
WierSZe · na WScHÓd Od cZaSu · citati: PiOtruŚ Pan... · tOMkOWSki: Sny, ZaMki,
Pałace · tadeuSZ rÓŻeWicZ – JerZy nOWOSielSki: liSty · 8 arkuSZ „Odry”
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WY�StA�WA�FO�tO�gRA�FII�
aB SOl Wen tÓW Stu diuM

PHO -BOS 
Na eks�po�zy�cji�moż�na�zo�ba�czyć,�ja�ki�-
mi�dro�ga�mi�po�dą�ża�ją�mło�dzi�twór�cy.

Wer ni saż – 18 czerw ca, godz. 18.00 
Wy sta wa po trwa do 27 czerw ca br. 

dcF dO Mek rO Mań Ski
pl. Bp. nan kie ra 8

WY�StA�WA�„CZE�SkIE�NAj”
Zo�sta�ną�na�niej�za�pre�zen�to�wa�ne�wy�-
bra�ne�eks�po�na�ty�–�pro�duk�ty,�wy�na�laz�-
ki,�bu�dow�le,�for�my�przy�rod�ni�cze,�któ�re
są� dla� Cze�chów� cha�rak�te�ry�stycz�ne,
osią�gnę�ły�świa�to�wy�suk�ces�lub�wy�stę�-
pu�ją�je�dy�nie�w Re�pu�bli�ce�Cze�skiej.

Otwar cie – 3 czerw ca, godz. 16.30
ry nek przed wej ściem do ra tu sza

Wy sta wa trwać będzie do 25 czerw ca br.

kWar tet Ślą Ski
i en SeM Ble Mar tinů 
URO�CZY�STY�KON�CERT

POl�SKO�-CZE�SKI
3 czerw ca, godz. 17.30

Sa la Wiel ka ra tu sza
Oba wy da rze nia są ele men ta mi
współ pra cy re gio nal nej Dol ne go
Ślą ska i Hra dec Králové, po sia da ją sta tus im pre zy kul tu ral nej to wa -
rzy szą cej cze skiej pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej.
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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 codziennie od 9.00 do 17.00 
(z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w 1985 r. w specjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło w formie hiper−
boloidy, 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: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

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.

PAPATRONAT:
PATRONAT:
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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 codziennie od 9.00 do 17.00 
(z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w 1985 r. w specjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło w formie hiper−
boloidy, 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: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

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.

PAPATRONAT:
PATRONAT:

cZerWiec
2009

WyStaWy cZaSOWe kSZtałt PiĘkna. rZeŹBa eurOPeJSka XiX i pocz. XX w.
Wystawa czynna do 31 sierpnia 2009

cd.�Nauki�chodzenia
tadeusz różewicz i eugeniusz get Stankiewicz
1�czerw�ca�–�30�sierp�nia 2009
20� plansz� z� grafikami� Geta� Stankiewicza,� wierszami
Różewicza�i�rysunkami�obu�twórców.

MA�LAR�StWO�śLĄ�SkIE XVI�-XVIII
22�czerw�ca�–�4�paź�dzier�ni�ka 2009
Nie�po�ka�zy�wa�ne�na co�dzień�ob�ra�zy�Mi�cha�ela�Wil�l�man�na�zwa�-
ne�go�„ślą�skim�Rem�brand�tem”�bę�dą�naj�więk�szą�atrak�cją�tej
eks�po�zy�cji.�W su�mie�wy�sta�wio�nych�zo�sta�nie�oko�ło 150�prac
po�wsta�łych�od 1530�do 1800�ro�ku.

W�RYtMIE�EpOkI.�MOdA�XX-LECIA.�Do�31�sierpnia�2009�

SPiti-laHul-ladakH. BuddyZM tyBetańSki W indiacH
do�16�sierpnia�2009
60�fotografii�Jarosława�Kotasa�wykonanych�podczas�wypraw
badawczych�w�rejonie�indyjskich�Himalajów.
anna BinkuńSka. MAlARSTWO.�Do�31�lipca�2009

Mu ZeuM et nO gra FicZ ne

SpO�tkA�NIA�ZE�SZtu�kĄ –�6.06 Przy�ro�da�w sztu�ce�śre�dnio�-
wiecz�nej�7.06 Sztu�ka�pol�ska XX w�7.06 Rejs�od�kryw�ców
przez�par�ko�we�za�ka�mar�ki�(dla�dzie�ci)�13.06 Te�ma�ty�ma�ry�-
ni�stycz�ne�w ma�lar�stwie�14.06 Przed wa�ka�cja�mi�dla�dzie�ci
20.06 Przy�sło�wia�i po�wie�dze�nia�–�dy�dak�ty�ka�w sztu�ce

ARCYdZIEłA�dAWNEgO�ORężA
do�31�grudnia�2009

T.�Różewicz E.�Get�Stankiewicz

12 -14.06 –�Wam�pir�we�fla�ko�nie...�TE�ATR�Ad�Spec�ta�to�res

27.06 ŚWiĘ tO Jań Ska nOc Mu Ze ÓW
od 16.00 do 24.00, wstęp wolny
Mu zeum na ro do we – Jan�Chrzci�ciel�w sztu�ce,� szu�ka�nie
kwia�tu�pa�pro�ci,�rze�mio�sło�użyt.�z okre�su XX�-le�cia,�de�gu�sta�-
cja�wi�na� i po�kaz� tań�ca.�Mu zeum et no gra ficz ne – 21.00
–�O mi�ło�ści�lu�do�wej�opo�wie�P.�Su�chec�ka, 22.00 –�Pie�śni�mi�-
ło�sne�–�wyk.�O.�Cho�jak
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pEj�ZA�żE�I kWIA�tY
WYSTAWA�HAFTU�PŁASKIEGO

Barbara drygała wy�szy�wa� ob�ra�zy
ście�giem�pła�skim.�Sta�ra�się�udo�sko�-
na�lać�swo�je�umie�jęt�no�ści,�po�nie�waż
– jak�sa�ma�mó�wi�– pra�ce�te�da�ją�jej
du�żo�za�do�wo�le�nia�i ra�do�ści.�Au�tor�ka
wy�sta�wia� swo�je� pra�ce,� po�cząw�szy
od stycz�nia 2003�r.�na wy�sta�wach�in�-
dy�wi�du�al�nych�i�zbio�ro�wych.�Jest�lau�-
re�at�ką� Ogól�no�pol�skie�go� Kon�kur�su
ATA� w Na�my�sło�wie� (II miej�sce
/ 2007, I miej�sce�/ 2008).
W pro gra mie wer ni sa żu:
KON�CERT�uczniów�OSM I i II st.�im.
K.�Szy�ma�now�skie�go�we�Wro�cła�wiu

Wernisaż 1 czerw ca, godz. 18.00
wy sta wa czyn na do koń ca czerw ca

w po n., śr., czw., pt.,w godz. 16-20.00
Salonik 3 Muz, ul. Zawalna 7

ANA�tO�MIA�ME�LAN�ChO�LII
WY�STA�WA�FO�TO�GRA�FII�

KA�TA�RZY�NY�WID�MAŃ�SKE�IJ
O cy�klu:�Pod tym�po�etyc�ko�brzmią�-
cym�ty�tu�łem,�kry�ją�się�nie�zwy�kle�su�-
ge�styw�ne,�wraż�li�we�i bar�dzo�ma�lar�skie
fo�to�gra�fie.�Au�tor�ka�–�Ka�ta�rzy�na Wid�-
mań�ska,� uży�wa�jąc� fo�to�gra�ficz�ne�go
me�dium�w spo�sób�przej�mu�ją�cy�i bar�-
dzo� su�ge�styw�ny� wpro�wa�dza� wi�dza
w stu�dium�ko�bie�co�ści.
ka ta rzy na Wid mań ska jest� ab�sol�-
went�ką�In�sty�tu�tu�Sztu�ki�Aka�de�mii�Pe�-
da�go�gicz�nej� w Kra�ko�wie,� dy�plom
z ry�sun�ku�w pra�cow�ni�prof.�Pio�tra�Jar�-
gu�sza.�Jej�naj�więk�szą�pa�sją�sta�ła�się
jed�nak�fo�to�gra�fia,�któ�rą�za�in�te�re�so�wa�-
ła�się�pod ko�niec�stu�diów.�W swo�jej
twór�czo�ści�wy�ko�rzy�stu�je�tech�ni�kę�cy�-
fro�wą,�ana�lo�go�wą,�jak�rów�nież�tech�ni�-
kę�gu�my�dwu�chro�mia�no�wej.�Obec�nie
ar�tyst�ka�zaj�mu�je�się�pra�cą�dy�dak�tycz�-
ną,� pro�wa�dząc� za�ję�cia� z fo�to�gra�fii
w Kra�kow�skiej�Szko�le�Fil�mo�wej.

ck Za mek, pl. Świę to jań ski 1
wy sta wa czyn na do 20 czerw ca

LA�BO�RA�tO�RIuM
AL�tER�NA�tYW

1.�ża�le�Gro�tow�skie�go:�ukry�ję�się�da�le�-
ko�stąd...
2.�ART:�AUD....�nie�bo�że�cia�ło,�nie�bo
ży�te�atr,�nie�bo�ży�spek�takl...�
od ar�taud�i de�ren�do men�die�ty�mi�ja�-
jąc�du�cham�pa,�beuy�sa,�war�ho�la,�gro�-
tow�skie�go�i...
Za�pro�po�no�wa�na trans�dy�scy�pli�nar�-
na pro�po�zy�cja�skła�da�ją�ca�się�z kil�ku
czę�ści� (per�for�man�ce� i in�sta�la�cja�vi�-
deo,�ob�jek�ty�i fo�to�gra�fie�na�wia�zu�ja�ce
do Jur�ty�Gro�tow�skie�go�w USA)�mię�-
dzy�na�ro�do�wej� gru�py� pra�cu�ją�cej
w tym�pro�jek�cie�ja�ko�The�la�bo�ra�to�-
rium�for�Al�ter�na�ti�ves�to�pró�ba:
a)�me�dy�ta�cji�spo�łecz�nej�kształ�to�wa�nej
przez�oko�licz�no�ści�kon�tek�stu:�lu�dzi,
cza�su�i miej�sca
b)�usto�sun�ko�wa�nia�sie�do hi�sto�rii�pu�-
blicz�ne�go�i nie�-pu�blicz�ne�go�eks�pe�ry�-
men�tu� na sa�mym� so�bie� w ra�mach
na�wią�zu�ja�cych�do spo�łecz�ne�go�per�-
for�man�su�wy�ste�pu�ją�ce�go�w Cri�ti�cal
Art�i u Sy�tu�acjo�ni�stow.
Na�wią�za�nie�do kon�tek�stu�hi�sto�rycz�-
ne�go�ta�kich�twór�ców�jak:�An�to�nin�Ar�-
taud,� Maya� De�ren,� Ana� Men�die�ta,
Mar�cel�Du�champ,�Jo�seph�Beuys,�An�-
dy�War�hol�i Je�rzy�Gro�tow�ski�jest�ce�-
lo�wym�ge�stem.
c)� za�re�ago�wa�nie� na ob�cho�dy�Ro�ku
Gro�tow�skie�go 2009� i po�szu�ki�wa�nie
ży�ją�cych�re�in�ter�pre�ta�cji...�
Per�for�man�ce�dla�wi�dzów�do�ro�słych.
Ko�or�dy�na�tor�pro�jek�tu:�W.�Sza�szor

8 i 10 czerw ca, godz. 20.00
ga le ria en tro pia, ul. reź ni cza 4

pO�pro�gram
Bar�tek�Jar�mo�liń�ski�w PO�Pro�gra�mie
zmie�rza�się�z po�trze�bą�by�cia�do�strze�-
żo�nym,�a za�ra�zem�utra�ty� ano�ni�mo�-
wo�ści� na rzecz� prze�isto�cze�nia� się
w iko�nę�po�pkul�tu�ry�lub�ko�lej�ne�dzie�-
ło�sztu�ki.�Cza�sa�mi,�by�zy�skać�ak�cep�-
ta�cję� spo�łecz�ną,� go�to�wi� je�ste�śmy
po�rzu�cić�swo�je�do�tych�cza�so�we�ży�cie
by� zo�stać� ma�ską� oso�by�-pro�duk�tu,
któ�ra�nie� jest� już�czło�wie�kiem,� lecz
prze�kształ�ci�ła�się�w sprze�daj�ną�mar�-
kę,�od�cię�tą�od oso�bo�wo�ści,� emo�cji
i do�ko�nań.�Jar�mo�liń�ski�po�ka�zu�je,�że
by�cie�iko�ną�w cza�sach�plot�kar�skich
ta�blo�idów�toż�sa�me�jest�z utra�tą�praw
do swo�je�go�wi�ze�run�ku,�oso�by,�swo�-
ich�my�śli�i przy�zwo�le�niem�na ma�ni�-
pu�la�cję.�(...)Twa�rze�pa�trzą�ce�na nas
z pla�ka�to�wo�-de�wo�cyj�nych�por�tre�tów
Bart�ka�Jar�mo�liń�skie�go�od�da�ły�swo�je
ży�cie�w imię�sztu�ki,�któ�ra�przy�nio�sła
im�nie�śmier�tel�ność,�dziś�praw�do�po�-
dob�nie� wy�pa�da�ło�by� zo�sta�wić� swój
wi�ze�ru�nek� w te�sta�men�cie� te�le�wi�zji
na wiecz�ne�użyt�ko�wa�nie.�

Ka�sia�Ko�wal�ska,,�Mag�da�Zię�ba
Wer ni saż 5 czerw ca, godz. 18.30

Wy sta wa otwar ta do koń ca czerw ca
w godz. od 9.00 do 17.00

ga le ria Szew ska 36

MuZEA�WROCłAWIA
Uro�czy�ste�Pod�su�mo�wa�nie XVI edy�cji
Wro�cław�skich�Spa�ce�rów�Kra�jo�znaw�-
czych�pod ha�słem�„Mu�zea�Wro�cła�wia”

3 czerwca, godz. 10.00
Mdk Śródmieście, ul. dubois 5 
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50�LAt�LA�dE�FEN�SE
Pierw�sza�w Mu�zeum�Ar�chi�tek�tu�ry
wy�sta�wa�pre�zen�tu�ją�ca�ar�chi�tek�tu�rę
fran�cu�ską.�Znaj�du�ją�ca�się�w pod�-
pa�ry�skim�de�par�ta�men�cie�Haut�-de�-
-Se�ine�fu�tu�rystycz�na dziel�ni�ca�la
De�fen�se� jest� jed�nym� z naj�więk�-
szych�cen�trum�biz�ne�su�w Eu�ro�pie.
Urba�ni�stycz�ne�za�go�spo�da�ro�wa�nie
la�De�fen�se,�któ�rej�głów�nym�ele�-
men�tem�jest�roz�dzie�le�nie�po�zio�mu
ko�mu�ni�ka�cji�pie�szej�i sa�mo�cho�do�-
wej,� wzbo�ga�co�ne� zo�sta�ło� w la�-
tach 1958-2008� in�te�re�su�ją�cy�mi
re�ali�za�cja�mi� ar�chi�tek�to�nicz�ny�mi
oraz�rzeź�ba�mi.�Te�ma�tem�wy�sta�wy
bę�dą�zdję�cia�urba�ni�stycz�ne�go�za�-
go�spo�da�ro�wa�nia�dziel�ni�cy�la�De�-
fen�se,� jak� i jej� in�te�re�su�ją�cej
ar�chi�tek�tu�ry�z lat 1958- 2008�oraz
pro�jek�tów�przy�szło�ścio�wych�do�ty�-
czą�cych�tej�dziel�ni�cy.
Wy sta wa czyn na: 20.06-6.09.2009

dE�SIgN�–�AN�tY�dE�SIgN,�Wy�sta�wa�ZpAp
„De�sign�–�An�ty�de�sign”�jest�kon�ty�nu�acją�wy�staw�or�-
ga�ni�zo�wa�nych�przez�Za�rząd�Okrę�gu�Wro�cław�skie�go
Związ�ku�Pol�skich�Ar�ty�stów�Pla�sty�ków.�Do te�go�rocz�-
nej�wy�sta�wy�kon�kur�so�wej�za�kwa�li�fi�ko�wa�nych�zo�sta�-
ło� nie�mal 100� prac 48� ar�ty�stów� zwią�za�nych
z re�gio�nem�dol�no�ślą�skim,�nie�tyl�ko�człon�ków�ZPAP.
Wy�sta�wa�da�je�moż�li�wość�prze�glą�du�zja�wisk,�ten�den�-
cji� w de�si�gnie� na Dol�nym� Ślą�sku,� jed�no�cze�śnie
zwra�ca�jąc�uwa�gę�na wie�lo�znacz�ność�de�si�gnu�ja�ko
środ�ka�wy�po�wie�dzi.�Sa�ma�for�mu�ła�wy�sta�wy�zo�sta�ła
prze�kor�nie�roz�sze�rzo�na o an�ty�de�sign.�Co�jest�de�si�-
gnem,�a co�nim�nie�jest?�Ja�kie�dzia�ła�nie,�ja�ki�za�mysł
twór�czy�spra�wia,�że�moż�li�we�jest�za�kla�sy�fi�ko�wa�nie
do jed�nej�czy�do dru�giej�gru�py?�Na ile�uży�tecz�ność
czy�bez�u�ży�tecz�ność�uza�sad�nia�sta�tus�przed�mio�tu?
Nie�za�leż�nie�od py�tań�i wąt�pli�wo�ści�for�mu�ła�„De�sign
–�An�ty�de�sign”�włą�cza�się�w dys�ku�sję�nad zna�cze�-
niem�i ro�zu�mie�niem�sło�wa:�de�sign.

Wy sta wa czyn na: 19.06-27.09.2009

StE�FAN�MüLLER�
WY�Nu�RZE�NIA�CZY�LI�NIC
WY�STA�WA�RE�TRO�SPEK�TYW�NA

Wy�sta�wa�po�świę�co�na twór�czo�ści�ar�chi�tek�to�nicz�nej
wro�cław�skie�go�ar�chi�tek�ta�Ste�fa�na Ja�nu�sza�Mülle�ra.
Ste�fan�Müller,�ar�chi�tekt,�urba�ni�sta,�teo�re�tyk�ar�chi�-
tek�tu�ry�naj�now�szej,�pro�fe�sor�Po�li�tech�ni�ki�Wro�cław�-
skiej� i sły�ną�cy� z prze�ko�ry� po�le�mi�sta,� jest� jed�ną
z naj�barw�niej�szych�po�sta�ci�wro�cław�skie�go�śro�do�wi�-
ska�ar�chi�tek�to�nicz�ne�go.�Twór�ca�Mię�dzy�na�ro�do�wych
Wy�staw� Ar�chi�tek�tu�ry� In�ten�cjo�nal�nej� TER�RA 1
(1974)�i TER�RA 2�(1981)�przez�wie�le�lat�współ�pra�-
co�wał� też� z Pra�cow�nia�mi� Sztuk�Pla�stycz�nych�we
Wro�cła�wiu,�gdzie�po�wsta�ły�pro�jek�ty�wnętrz,�me�bli,
neo�nów�i opra�co�wań�pla�stycz�nych.
Ste�fan�Müller� jest� też,�od 1959�ro�ku,�ak�tyw�nym
człon�kiem�Sto�wa�rzy�sze�nia�Ar�chi�tek�tów�Pol�skich
i dwu�krot�nie�zo�stał�wy�bra�ny�na pre�ze�sa�je�go�wro�-
cław�skie�go�od�dzia�łu.�W la�tach 1990-1992�pia�sto�-
wał�urząd�Ar�chi�tek�ta�Mia�sta�Wro�cła�wia�i Dy�rek�to�ra
Wy�dzia�łu�Ar�chi�tek�tu�ry�i Geo�de�zji�Urzę�du�Miej�skie�-
go�we�Wro�cła�wiu.�
Wy�sta�wie�to�wa�rzy�szy�ka�ta�log�za�wie�ra�ją�cy�ob�szer�ny
wy�bór�je�go�tek�stów�teo�re�tycz�nych�oraz�pre�zen�ta�cję
twór�czo�ści�ar�chi�tek�to�nicz�nej�z lat 1956-2008

Wy sta wa czyn na: 24.06-6.09.2009

gA�LE�RIA�jEd�NE�gO�pRO�jEk�tu
Te�ma�tem�czerw�co�wej�Ga�le�rii�Jed�ne�go�Pro�jek�tu�Mu�-
zeum�Ar�chi�tek�tu�ry�we�Wro�cła�wiu�jest�Eu�ro�pej�skie
Cen�trum�So�li�dar�no�ści�w Gdań�sku�–�obiekt,�któ�ry�ma
szan�sę�stać�się�no�wym�sym�bo�lem�te�go�mia�sta.�Pro�-
jekt�ECS�po�wsta�je�w gdań�skiej�pra�cow�ni�Fort�Ar�chi�-
tek�ci,�wy�ło�nio�nej�w mię�dzy�na�ro�do�wym�kon�kur�sie
w 2007�ro�ku.�Nie�zwy�kle�la�pi�dar�na i moc�na bry�ła,
wy�zna�czo�na przez� lek�ko� po�chy�lo�ne� płasz�czy�zny
ścian�po�kry�te�rdze�wie�ją�cą�bla�chą�cor�te�no�wą,�ma�ko�-
re�spon�do�wać�z ide�owym�pro�gra�mem�cen�trum�i har�-
mo�ni�zo�wać�z in�du�strial�nym�pej�za�żem�hi�sto�rycz�nej
stocz�ni.� Bu�do�wa� ECS� ru�szy� w pierw�szej� po�ło�-
wie 2010�ro�ku�a za�koń�czy�w sierp�niu 2012�r.�Cał�ko�-
wi�ty�koszt�in�we�sty�cji�sza�co�wa�ny�jest�na bli�sko 300
mln�zło�tych�(w tym 140�mln�to�fun�du�sze�unij�ne).

Wy sta wa czyn na do 25.06.2009

 

kON�kuRS�–�pIęk�NY�WRO�CłAW
Wy sta wa czyn na: 2.06-28.06.2009
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gRA�NI�CE�tOż�SA�MO�śCI�
DOROTA�SITNIK

Naj�bar�dziej,�jak�do tej�po�ry,�zna�czą�cy
cykl�au�tor�ski�Do�ro�ty�Sit�nik�– sta�no�wi
cie�ka�wą�pró�bę�wnik�nię�cia�w za�gad�nie�-
nie�au�to�por�tre�tu,�po�my�śla�ne�go�jed�nak
dość� nie�kon�wen�cjo�nal�nie.� Cho�ciaż
na nie�któ�rych�fo�to�gra�fiach�wy�stę�pu�je
sa�ma�au�tor�ka�zdjęć,�to�jed�nak�nie�pre�-
zen�ta�cja�jej�wy�glą�du�jest�tu�ce�lem�sa�-
mym�w so�bie.�W pra�cach�tych�za�da�je
ona�ra�czej�py�ta�nie�o rze�czy�wi�ste�gra�ni�-
ce� toż�sa�mo�ści,� o to,� na ile� wy�gląd,
wiek,� płeć,� ra�sa,� są� de�ter�mi�nan�ta�mi
pod�mio�to�wo�ści�czło�wie�ka,�i na ile�sa�-
ma�w so�bie�cie�le�sność�okre�śla�je�go�eg�-
zy�sten�cję.� Do�ro�ta� Sit�nik� po�szu�ku�je
struk�tu�ry�uni�wer�sal�nej,�któ�ra�opi�su�je
każ�dą� ludz�ką� isto�tę�w jej� pod�sta�wo�-
wym,� chcia�ło�by� się� rzec:� an�tro�po�lo�-
gicz�nym� wy�mia�rze.� Bez� wzglę�du
na ce�chy�róż�ni�cu�ją�ce�lu�dzi�po�mię�dzy
so�bą,�każ�dy�z nas�na�wią�zu�je�sa�mym
swo�im� ist�nie�niem� do uni�wer�sal�ne�go
mo�de�lu,�któ�re�mu�na imię�czło�wie�czeń�-
stwo.� Róż�ni�ce� ra�so�we,� kul�tu�ro�we,
świa�do�mo�ścio�we,�geo�gra�ficz�ne�– nie
ma�ją� w ta�kim� po�dej�ściu� więk�sze�go
zna�cze�nia.�Au�to�por�tret�czło�wie�ka�to...
ob�raz�czło�wie�ka,�ja�ko�ta�kie�go.�Po�ten�-
cjal�nie�– to�ob�raz�każ�de�go�z nas,�w tym
rów�nież,�co�oczy�wi�ste,�au�to�por�tret�au�-
tor�ki�pre�zen�to�wa�nych�zdjęć.�Te�fo�to�gra�-
fie,�w imie�niu�ich�spraw�czy�ni,�zda�ją�się
mó�wić:� „Oto� je�stem� ja,� ale� prze�cież
kwe�stią� nie�praw�do�po�dob�ne�go� przy�-
pad�ku�jest�to,�jak�wy�glą�dam.�Bo�mo�-
gła�bym�wy�glą�dać�ina�czej...�Czy�wte�dy
jed�nak�by�ła�bym�oso�bą�re�pre�zen�tu�ją�cą
tę�a nie�in�ną�jaźń?�W tej�kwe�stii�mo�gę
je�dy�nie�za�da�wać�py�ta�nia...”
Piotr�Ko�mo�row�ski,�ma�rzec 2009

Wernisaż 5 czerwca, godz. 18.00
galeria Za Szafą, ul. św. Marcina 4

w opusz�czo�nych�Ko�pu�łach�na czas
trwa�nia� Prze�glą�du� Mło�dej� Sztu�ki.
Zgod�nie�z ideą�SU�RVI�VA�lU�nie�któ�re
spo�śród�re�ali�za�cji�ar�ty�stycz�nych�bę�-
dą�mia�ły�cha�rak�ter�in�te�rak�tyw�ny,�za�-
chę�ca�ją�cy�do kon�fron�ta�cji,�in�ne�bę�dą
za�ska�ki�wać,�wy�ła�nia�jąc�się�z miejsc
naj�mniej� spo�dzie�wa�nych,� a jesz�cze
in�ne�bę�dą�wy�ma�ga�ły�od�szu�ka�nia�ich
za po�mo�cą�SU�RVI�VA�lO�WEJ�ma�py.
Ku�ra�to�ra�mi�czę�ści�wy�sta�wien�ni�czej 7.
SU�RVI�VA�lU�są�Mi�chał�Bie�niek�i An�-
na Ko�ło�dziej�czyk.�
Ma�pa�Prze�glą�du�do�stępna na:
www.su�rvi�val.art.pl

Wy da rze nia Su rvi va lu:
Fo ur do mes So und –�Sce�na mu�zycz�-
na SU�RVI�VA�lU�–�kon�cer�ty�na dzie�-
dziń�cu�Pa�wi�lo�nu�Czte�rech�Ko�puł:
25.06., godz. 21.00 Sha�kle�ton/ 8ro�-
lek�26.06., godz. 21.00 Jac�ky�-O Mo�-
ther�fuc�ker/Astral�So�cial�Club
PrO Jek ty Fil MO We:
ani musz. Czte�ry�dni�po�ka�zów�fil�mo�-
wych” 25, 26 czerw ca, godz. 19.00
sa�la�pro�jek�cyj�na w WFF
27, 28 czerw ca, godz. 22.00 klub�fe�-
sti�wa�lo�wy� na Dzie�dziń�cu� Pa�wi�lo�nu
Czte�rech�Ko�puł
Po ran ki fil mo we dla�dzie�ci�w każ�dym
wie�ku: 27, 28 czerw ca, godz. 11.00
sa�la�pro�jek�cyj�na w WFF
ki no z tam tych lat pro�jek�cje�sta�rych
fil�mów�z 35mm�ta�śmy�fil�mo�wej: 27
i 28 czerw ca, godz. 17.00
sa�la�pro�jek�cyj�na w WFF

Wer ni saż 25 czerw ca, godz. 18.00
Wy sta wa czyn na do 28 czerw ca w godz. od 12.00 do 24.00 

Wy twór nia Fil mów Fa bu lar nych, Pa wi lon czte rech ko puł, ul. Wy sta wo wa 1

Su�RVI�VAL 7
PRZE�GląD�MŁO�DEJ�SZTU�KI�

W EKS�TRE�MAl�NYCH�WA�RUN�KACH
Prze�gląd�SU�RVI�VAl�już�po raz�siód�-
my� eks�plo�ru�je� miej�ską� prze�strzeń
Wro�cła�wia.�Tym�ra�zem�fe�sti�wal�od�bę�-
dzie�się�w za�po�mnia�nym�Pa�wi�lo�nie
Czte�rech�Ko�puł�–�nie�czyn�nej�czę�ści
Wy�twór�ni�Fil�mów�Fa�bu�lar�nych.�
Przez�czte�ry�dni:�od 25�do 28�czerw�-
ca w tych�za�pie�ra�ją�cych�dech�w pier�-
siach�wnę�trzach�bę�dzie�pre�zen�to�wa
nych�oko�ło 40�prac�pol�skich,�i nie�tyl�-
ko,�ar�ty�stów,�dzia�ła�ją�cych�w po�wią�-
za�niu�ze�współ�cze�sny�mi�stra�te�gia�mi
twór�czy�mi.� In�sta�la�cje,� vi�deo�-art,
współ�cze�sne� ma�lar�stwo� za�gosz�czą

kSIĄż�kI�Au�tOR�SkIE�IWO�NA�CHMIE�lEW�SKA�
To�ruń�ska�ar�tyst�ka,�ab�sol�went�ka�Wy�-
dzia�łu�Sztuk�Pięk�nych�UMK�w To�ru�niu,
od kil�ku�lat�two�rzy�(i pi�sze)�książ�ki�au�-
tor�skie,�wy�da�wa�ne� głów�nie�w Ko�rei
Po�łu�dnio�wej.�Współ�pra�cu�je�z czte�re�-
ma�wy�daw�nic�twa�mi�z Seu�lu.�Jest�au�-
tor�ką� kil�ku� wy�staw� in�dy�wi�du�al�nych
zor�ga�ni�zo�wa�nych�w Ko�rei,�uczest�nicz�-
ką�licz�nych�wy�staw�zbio�ro�wych�i lau�-
re�at�ką�wie�lu� na�gród,�m.in.� Na�gro�dy
In�sty�tu�tu�Sztu�ki�PAN�w kon�kur�sie�Pol�-
ska�Sztu�ka�Książ�ki� (2004)� i Zło�te�go
Jabł�ka�na Mię�dzy�na�ro�do�wym�Bien�na�-
le�Ilu�stra�cji�w Bra�ty�sła�wie�(2007).

Wystawa potrwa od 9 do 30 czerw ca,
ga le ria pod Pla fo nem, ry nek 58
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tRAk�tAt�O OB�RA�ZIE�ZBI�GNIEW�RYB�CZYŃ�SKI
Zbig�Ryb�czyń�ski�–�zna�ny�au�tor�eks�pe�ry�men�tal�nych�fil�-
mów�ani�mo�wa�nych,�prac�wi�deo�i wi�de�okli�pów,�lau�re�at
Osca�ra�oraz�pierw�szy�twór�ca,�któ�ry�się�gnął�po te�le�wi�zję
wy�so�kiej�roz�dziel�czo�ści.�Je�go�pra�ce�łą�czą�spek�ta�ku�lar�ne
eks�pe�ry�men�ty�i in�wen�cję�for�mal�ną�z nie�zwy�kłym�po�czu�-
ciem�hu�mo�ru�i li�ry�ki�ob�ra�zu.�Ar�ty�sta�w swych�po�szu�ki�wa�-
niach� po�ru�sza�ją�cy� się� po wspól�nym� ob�sza�rze� ki�na,
te�le�wi�zji�i sztu�ki.�Na�le�ży�do ulu�bień�ców�za�rów�no�kry�ty�ki,
jak�i pu�blicz�no�ści.
Trak�tat�o ob�ra�zie,�pre�zen�to�wa�ny�wcze�śniej�w Ga�le�rii�Art
Sta�tions�Fo�un�da�tion�w Po�zna�niu,�gro�ma�dzi�ob�ra�zy�fil�mo�-
we�i elek�tro�nicz�ne�Zbi�gnie�wa�Ryb�czyń�skie�go�oraz�szki�ce,
ry�sun�ki,�ob�li�cze�nia�i wy�kre�sy�uka�zu�ją�ce�do�cho�dze�nie�au�-
to�ra�„Czwar�te�go�wy�mia�ru”�do no�wej�syn�te�zy�ob�ra�zu,�łą�-
czą�ce�go�fo�to�gra�ficz�ny�re�alizm�dzi�siej�szych�me�diów�z głę�bią
re�pre�zen�ta�cji�rze�czy�wi�sto�ści�wła�ści�wą�wiel�kim�mi�strzom
re�ne�san�su,�jak�Pie�ro�del�la�Fran�ce�sca�i le�onar�do.�Ca�łą�twór�-
czość�ar�ty�sty�prze�ni�ka�im�pe�ra�tyw�do�tar�cia�po�przez�sztu�kę
do re�ali�zmu�od�po�wia�da�ją�ce�mu�współ�cze�snym�moż�li�wo�-
ściom�tech�nicz�nym�i aspi�ra�cjom�du�cho�wym.

Big�Zbig�w swej�twór�czo�ści�dą�ży�do swo�bod�ne�go�kształ�-
to�wa�nia�po�wią�za�nej�z przed�sta�wie�niem�for�my.�Do ta�kie�-
go� jej� kształ�tu,� któ�ry� wy�cho�dząc� od re�je�stra�cji
rze�czy�wi�sto�ści,�uwol�nio�ny�jed�nak�od na�skór�ko�we�go�re�-
ali�zmu,�w sta�ran�nym,�do�głęb�nie�wy�ko�rzy�stu�ją�cym�świa�-
do�mość�i kre�atyw�ne�uży�cie�tech�no�lo�gii�pro�ce�sie,�od�da�je
wiel�kie�syn�te�zy�i wi�zje.�Wy�sta�wa�jest�pierw�szą�pre�zen�ta�-
cją�uka�zu�ją�cą�w tak�peł�ny�spo�sób�me�to�dę�twór�czą�i do�-
ko�na�nia�ar�ty�stycz�ne�twór�cy.

Wy sta wa czynna od 19 czerw ca do 16 sierp nia
cen trum Sztu ki WrO, ul. Wi dok 7

FEM�ukRY�tE�pIęk�NO
KA�TA�RZY�NA�RZE�SZOW�SKA...�za�mknij�oczy�i patrz....

...�mo�ja�pra�ca�z apa�ra�tem�to�ta�niec....�naj�pierw�włą�czam
mu�zy�kę� przy�ci�ska�jąc� spust� mi�gaw�ki...� wsłu�chu�ję� się
w mo�del�kę....�wy�ła�pu�je�nu�ty�jej�du�szy....�a po�tem�tań�czę
z ob�ra�zem�w rytm�prze�ni�ka�ją�ce�go�ob�raz�świa�tła...�cza�-
sem�jest�to�tan�go�roz�wia�nych�emo�cji...�cza�sem�ba�let�za�-
po�mnie�nia...� cza�sem� walc� ni�co�ści....� tań�czę� ob�ra�zem
w rytm�emo�cji....�tań�czę�du�szą...�tań�czę�snem....�wy�do�-
by�wam�z lu�dzi�śpią�ce�na ich�dnie�anio�ły...�ubie�ram�ich
w swo�je�wi�zje...�za�my�kam�oczy�i wi�dzę...�otwie�ram�drzwi
mi�gaw�ki�i da�je�wol�ność....
....�fo�to�gra�fia�jest�mo�im�spo�so�bem�na ży�cie...�pa�sją...�za�-
wo�dem...�uza�leż�nie�niem....�na�ło�giem....�mi�ło�ścią....
Me dia na te Mat ar tySt ki 
W pol�skiej�fo�to�gra�fii�zna�nych�jest�kil�ku�pa�nów�fo�to�gra�-
fów,�któ�rzy�zaj�mu�ją�się�ar�ty�stycz�ną�na�go�ścią,�ale�zda�-
rza�ją�się�tak�że�przy�pad�ki�ko�bie�ce�i pra�ce�Ka�ta�rzy�ny�są
te�go� jak�naj�lep�szym�przy�kła�dem.�Oprócz�do�sko�na�łej
tech�ni�ki,�po�sia�da�ona�tak�że�cha�rak�te�ry�stycz�ny�styl,�któ�-
ry�jest�dość�trud�no�osią�gal�ny�w tej�ka�te�go�rii�prac.�Każ�-
de�zdję�cie,�po�mi�mo�naj�róż�niej�szych,�na po�zór�mo�gło�by
się�zda�wać�ostrych�póz,�urze�ka�sub�tel�no�ścią� i swo�-
istym�uro�kiem,�ma�gią,�ja�kąś�nie�spo�ty�ka�ną�zwiew�no�-
ścią...� Oglą�da�jąc� pra�ce� Ka�si� Rze�szow�skiej� moż�na
za�pra�gnąć�prze�żyć�swo�je�ży�cie�zu�peł�nie�na�go.�Ka�ta�rzy�-
na�po�ka�zu�je,�że�ża�den�naj�pięk�niej�szy�strój�nie�od�zwier�-
cie�dli�na�tu�ral�ne�go�ludz�kie�go�pięk�na.�

Źródło:�www.deviantart.com
Wy staw czyn na od 12 do 20 czerw ca, w godz. 12.00-20.00

Prze strzeń XO, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 19
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4871
Za�war�tość�al�bu�mu�to�po�łą�cze�nie�wy�-
sma�ko�wa�nych�elek�tro�nicz�nych�i klu�-
bo�wych� brzmień,� jaz�zu� oraz
awan�gar�do�we�go� hip� ho�pu.� Twór�-
czość�Mi�lo�opy,�Oszi�ba�rac�ka,�Mi�kro�-
mu�sic,� Hu�sky,� Ma�ri�ja,� Me� My�self
and I czy�Ka�na�łu�Au�dy�tyw�ne�go,�któ�-
rych� utwo�ry� zna�la�zły� się� na ni�niej�-
szym�wy�daw�nic�twie�– to�eu�ro�pej�ski,
a wręcz� świa�to�wy� mu�zycz�ny� po�-
ziom. Wy�bo�ru�utwo�rów�na pły�tę�do�-
ko�na�ła�Na�ta�lia�Gro�siak�– na co�dzień
wo�ka�list�ka�i li�der�ka�for�ma�cji�Mi�kro�-
mu�sic�i Di�git�All�lo�ve�– zna�ko�mi�cie
przyj�mo�wa�nych�za�rów�no�przez�kry�-
ty�ków�jak�i słu�cha�czy.
Po�zo�sta�je�jesz�cze�kwe�stia�roz�wi�kła�nia
enig�ma�tycz�ne�go�ty�tu�łu�„4871”.�Pod�-
po�wie�dzią�niech�bę�dzie�fakt�iż�wszy�-
scy� wy�stę�pu�ją�cy� na krąż�ku� ar�ty�ści
po�cho�dzą�z Wro�cła�wia.�

lu na

Out�SI�dER�BLu�ES
De�biu�tanc�ki�al�bum�prze�wor�skiej�gru�-
py�pod�su�mo�wu�ją�cy�osiem�lat�jej�dzia�-
łal�no�ści.�To�zwień�cze�nie�do�tych�cza�so
wych� po�szu�ki�wań� wła�sne�go� sty�lu
i brzmie�nia,�mie�szan�ka�stan�dar�dów
i wła�snych�kom�po�zy�cji.�Out�si�der�Blu�-
es�gra�to,�co�czu�je�i co�w blu�esie�ko�-
cha�naj�bar�dziej.

Flo wer re cords

kA�LEj�dO�SkOp�kuL�tuR
II FE�STI�WAl�MNIEJ�SZO�ŚCI�

NA�RO�DO�WYCH I ET�NICZ�NYCH
Pre�zen�ta�cja� sze�ro�ko� po�ję�tej� kul�tu�ry
i tra�dy�cji,�m.in.�mniej�szo�ści�nie�miec�-
kiej,� ukra�iń�skiej,� grec�kiej,� rom�skiej,
łem�kow�skiej,�ży�dow�skiej,�ka�ra�im�skiej,
buł�gar�skiej�– w for�mie�wy�stę�pów�ar�-
ty�stycz�nych,�kon�cer�tów,�po�ka�zów�rę�-
ko�dzie�ła�i sztu�ki,�warsz�ta�tów�(m.�in.
strze�la�nie�z ku�szy,�ple�cie�nie�sznu�rów,
łem�kow�ska�kry�wul�ka)�– na pew�no�po�-
słu�ży�kształ�to�wa�niu�po�staw�otwar�to�-
ści,� to�le�ran�cji� i sza�cun�ku� dla
od�mien�no�ści�kul�tu�ro�wej,�na�ro�do�wej
i re�li�gij�nej.�Zaprasza�CK�Agora.��
Wy�stą�pią:�DIE�HE�IMATSÄNGER�(chór)
i lENSZ�CZOK� z so�list�ką� Da�nie�lą� Gor�-
gosch�„Da�ny”,�WRO�CŁAW�SKIE�BAN�DU�-
RZYST�KI� i Ze�spół� Pie�śni� i Tań�ca
„Dum�ka”,� ŁA�STI�WOCZ�KA,� RO�MA�NI
BACHT,�PE�RI�STE�RI,� TER�RA�WI�ME�fe�at.
BAl�KAN�FOlK�ACO�USTIC,�DO�STŁAR.

21 czerw ca, godz. 15.00 – 22.30
Wy spa Sło do wa we Wro cła wiu

WRO�CłAW 1947.�
FO�tO�gRA�FIE�LOt�NI�CZE

Ja kub tysz kie wicz, 
Mi chał karcz ma rek (tekst)
po�nad 100�ilu�stra�cji,�opra�wa�twar�da�
wer�sja:�pol�ska,�an�giel�ska,�nie�miec�ka�
Al�bum�fo�to�gra�ficz�ny�lot�ni�cze�fo�to�gra�-
fie�Wro�cła�wia�po�cho�dzą�cych�z Cen�-
tral�ne�go� Ar�chi�wum� Woj�sko�we�go
w War�sza�wie� a udo�stęp�nio�nych
do pre�zen�ta�cji� przez� przez� Od�dział
IPN�we�Wro�cła�wiu.�
„Obec�na pre�zen�ta�cja�sys�te�ma�tycz�nie
po�ka�zu�je�pra�wie�ca�ły�ob�szar�Wro�cła�-
wia.�Mi�ło�śni�cy�hi�sto�rii�znaj�dą�na fo�to�-
gra�fiach� nie�zna�ne� ob�ra�zy� mia�sta,
bo�le�śnie� oka�le�czo�ne�go� dzia�ła�nia�mi
wo�jen�ny�mi,� a po�tem�po�li�ty�ką�władz
ko�mu�ni�stycz�nych,�trak�tu�ją�cych�przez
la�ta�Wro�cław�ja�ko�miej�sce�po�zy�ski�wa�-
nia�ce�gły�dla�od�bu�do�wu�ją�cej�się�War�-
sza�wy.�Do�strze�gą� le�je� po bom�bach,
tran�sze�je� oko�pów,� punk�ty� obro�ny
prze�ciw�lot�ni�czej,� zruj�no�wa�ne� do�my,
znisz�czo�ne�dro�gi,�mo�sty� i za�to�pio�ne
w nur�tach�Od�ry�bar�ki.�Wpraw�ne�oko
za�uwa�ży�tak�że�obiek�ty,�któ�re�prze�sta�ły
ist�nieć� nie�wsku�tek�walk� o Fe�stung
Bre�slau,�lecz�w wy�ni�ku�po�wo�jen�nych
de�cy�zji�po�li�tycz�nych:�za�mek�kró�lew�ski
przy pla�cu�Wol�no�ści,�gmach�pocz�ty
przy pla�cu�Do�mi�ni�kań�skim�czy�mu�-
zeum�przy pla�cu�Mu�ze�al�nym”

dr hab. Krzysz tof Szwa grzyk, 
z tek stu wpro wa dze nia do wy sta wy

al bum to wa rzy szy wy sta wie 
na Wro cław skim ryn ku
dniach: 15–30 czerw ca

plac�Grunwaldzki

900-LECIE�pSIEgO�pOLA
SESJA�NAUKOWA

Aspek�ty�mi�li�tar�ne�i fak�ty�hi�sto�rycz�ne
bi�twy�na Psim�Po�lu�– prof.�dr�hab.�Je�-
rzy�Ma�troń.�Roz�wój�urba�ni�sty�ki�przed�-
mieść�Wro�cła�wia�w la�tach 1980-1950
– mgr�A.�Ko�no�no�wicz.�Herb�Psie�go
Po�la�a mo�tyw�psa�w he�ral�dy�ce�Ślą�ska
i Pol�ski�– mgr�Adam�Ste�fa�niak.�Hi�sto�-
ria� i układ� ar�chi�tek�to�nicz�ny� Osie�dla
Psie�Po�le�– mgr D.�Kanc�ler�ska

5 czerwca 2009, godz. 10.00   
lotnicze Zakłady naukowe (lZn) 

ul. kiełczowska 43
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le�opold�Tyr�mand
Ży cie tO Wa rZy Skie

i ucZu ciO We
War�sza�wa,� ale� przede
wszyst�kim�war�szaw�ka�w la�-
tach 1946-1959.�Któż�znał
ją�le�piej�od Tyr�man�da,�pi�sa�-
rza,� pu�bli�cy�sty,� jazz�ma�na,
ko�bie�cia�rza,� bon�-vi�van�ta,
a jed�no�cze�śnie� trzeź�we�go
i uważ�ne�go�ob�ser�wa�to�ra...

Mg

Mar�tin�Pol�lack
dla cZe gO rOZ StrZe la li

Sta ni Sła WÓW?
Czy�tel�nik�mo�że�en�pas�sant
sko�rzy�stać� z rze�tel�nej�wie�-
dzy,�któ�ra�ob�je�mu�je�za�rów�-
no�flo�rę�i fau�nę,�jak�i zło�żo�ne
kwe�stie� hi�sto�rycz�ne...� Oto
re�por�ter,�któ�ry�w prze�strze�ni
nie�miec�ko�języcz�nej�nie�ma
so�bie�równych

cZarne

Il�ja�Bo�ja�szow
WĘ drÓW ka Mur rie gO
ży�cie� bo�śniac�kie�go� ko�ta
jest�iście�sie�lan�ko�we�– peł�-
ne�mle�ka,�słoń�ca�i wła�dzy�–
wszak�że�to�wła�śnie�on�jest
pa�nem�do�mu�i ogro�du�oraz
ludz�kiej� ro�dzi�ny,� u któ�rej
miesz�ka.�Nie�ste�ty,�idyl�la�zo�-
sta�je�bru�tal�nie�prze�rwa�na�–
wy�bu�cha�woj�na...

PrÓSZyńSki i S-ka

Fe�li�ci�tas�Hop�pe
Pik nik Fry ZJe rÓW

Dwa�na�ście�gro�te�sko�wych,
lecz�bo�le�śnie�praw�dzi�wych
hi�sto�rii,�w któ�rych�aż� ki�pi
od ab�sur�du� co�dzien�ne�go
ży�cia.�Czar�ny�hu�mor�prze�-
pla�ta�się�tu�z po�ety�ką�snu.
Pod war�stwą� fik�cyj�nych
opo�wie�ści�kry�je�się�gorz�ka
praw�da�o lu�dziach.

cZarne

BESTSELLERek`2008 – Nagroda Wrocławskich Promocji Dobrych Książek
ufundowana przez Miesięcznik CO JEST GRANE dla Wydawnictwa LITERATURA

za najlepszą polską książkę roku 2008 dla młodego czytelnika pt.: FLORKA z pamiętnika ryjówki

bestsellerek_winieta:Layout 1 26-05-09 23:46 Strona 1
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thE�BAt�tLE�OF 7�WORdS
Po�je�dyn�ki�li�te�rac�kie�na 7�słów�to�im�-
pre�za�łą�czą�ca�ele�men�ty�slam�i cre�ativ
wri�ting.�Pro�wa�dze�nie�Ka�rol�Pę�cherz

9 czerw ca, godz. 21 
art ca fe ka lam bur, ul. kuź ni cza 29a

Wę�dRuj�Z NA�MI
Klub�Tu�ry�stów�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�-
wia�przy TMW�i Klub�Prze�wod�ni�ków
„OSKAR”�Oddz.�PTTK�przy Inst.�PAN
za�pra�sza�ją�na wy�ciecz�ki
7.06., g. 10.00 – Spa�cer�po Wro�cła�-
wiu;�spo�tka�nie�przy po�mni�ku�A.�Fre�-
dry.�10.06., g. 15.30 – Spo�tka�nie
klu�bo�we� w ka�mie�nicz�ce� „Mał�go�-
sia„(Od�rzań�ska 39).�13-16.06.�– Be�-
skid�Ślą�ski.�18-20.06.– Gdańsk�– Hel
(Ka�szu�by�Płn.)�.�21.06., g. 8.00 Ślę -
ża*,�Dw.�Centr.�PKS.�27-28.06. –
Ja�wo�rzy�na Ślą�ska�– pik�nik�
* Zgło�sze�nia�na wy�ciecz�ki�„prze�wod�-
nik�cze�ka”�na spa�ce�rze�po Wro�cła�-
wiu,� spo�tka�niu� klu�bo�wym� lub� tel.:
661.701.176; 071 357.01.19�wie�czo�-
rem;�wy�jaz�dy�z pl.�So�li�dar�no�ści.

FIL�MY�ANI�MO�WA�NE�
DZIE�CIę�CEJ�WY�TWÓR�NI�FIl�MO�WEJ.
W pro�gra�mie�prócz� za�ska�ku�ją�cych,
nie�po�kor�nych,�za�baw�nych�i da�ją�cych
do my�śle�nia� hi�tów�DWF� znaj�dą� się
tak�że�roz�ma�ite�ma�te�ria�ły,�któ�rych�re�-
ali�za�cję�prze�ry�wa�my�na czas�wa�ka�cji.
Go�spo�da�rza�mi� po�ka�zu� bę�dą� dzie�ci
two�rzą�ce�fil�my�w DWF.�Po�czę�stu�nek
i na�po�je� dla� mi�ło�śni�ków� ani�ma�cji
w każ�dym�wie�ku.
Dzie�cię�ca� Wy�twór�nia� Fil�mo�wa� to
warsz�tat� fil�mu� ani�mo�wa�ne�go� dla
dzie�ci�w wie�ku�szko�ły�pod�sta�wo�wej
ist�nie�ją�cy�od 1985�ro�ku�i dzia�ła�ją�cy
w Ga�le�rii� En�tro�pia� we� Wro�cła�wiu.
Jest�to�ar�ty�stycz�no�-edu�ka�cyj�ny�pro�-
jekt�Ga�le�rii�i za�ra�zem�au�tor�ski�pro�jekt
Ali�cji�Jod�ko�– za�ło�ży�ciel�ki,�pro�wa�dzą�-
cej� i opie�kun�ki� ar�ty�stycz�nej� DWF.
Warsz�tat�za�po�zna�je�dzie�ci�z roz�ma�ity�-
mi�tech�ni�ka�mi�ani�ma�cji,�naj�waż�niej�-
szy�mi� aspek�ta�mi� re�ali�za�cji� fil�mu,
pod�sta�wa�mi�ję�zy�ka�fil�mo�we�go,�a tak�-
że�z hi�sto�rią�te�go�ga�tun�ku�i dzie�ła�mi
ar�ty�stów.�Przede�wszyst�kim� jed�nak
uczy�i po�ma�ga�re�ali�zo�wać�fil�my�ani�-
mo�wa�ne�oraz�umoż�li�wia�dzie�ciom�za�-
ist�nie�nie�w ro�li�twór�ców.�Pro�duk�cje
DWF�by�ły�uho�no�ro�wa�ne�wie�lo�ma�na�-
gro�da�mi� na fe�sti�wa�lach� kra�jo�wych
(m.� in.� OFA�FA� w Kra�ko�wie,� OKFA
w Ko�ni�nie, 1�MI�NU�TA�w lesz�nie,�OF�-
F�CI�NE�MA�w Po�zna�niu,�RE�ANI�MA�CJA
w Ło�dzi)�i za�gra�nicz�nych�(m.�in.�ANI�-
FEST�w Tre�bo�niu/Cze�chy,�KIDS�FOR
KIDS�w Ni�ko�zji/Cypr,�w Ne�apo�lu/Wło�-
chy,� JU�GEND�ME�DIEN�FE�STI�VAl
w Ber�li�nie/Niem�cy,�VIP�– lI�STEN�UP!
w No�wym� Jor�ku/USA,� MO�SKIEW�-
SKIE�WA�KA�CJE�w Mo�skwie),�a tak�że
naj�wyż�szym�wy�róż�nie�niem�w dzie�dzi�-
nie�fil�mu�nie�pro�fe�sjo�nal�ne�go�– Zło�-
tym� Me�da�lem� UNI�CA.� Fil�my� DWF
by�ły�wie�lo�krot�nie�po�ka�zy�wa�ne�w pro�-
gra�mie�TVP�Kul�tu�ra�oraz�TV�Ki�no�Pol�-
ska.

17 czerw ca, godz. 17.00
ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4

pO�RAN�kI�FIL�MO�WE
W CY�KlU�PRZED�SZKO�lE�ME�DIÓW
Edy�cja�Wio�sna 2009
Wszyst�kie� nie�dzie�le� (7, 14, 21, 28
czerw�ca),�za�wsze�o 12.30
31 ma ja – dzień dziec ka, pro gram
spe cjal ny + nie spo dzian ki
W naj�bliż�szym� cza�sie�w pro�gra�mie
Po�ran�ków� bę�dzie� moż�na zo�ba�czyć
mię�dzy�in�ny�mi�naj�now�sze�re�ali�za�cje
mło�dych� ani�ma�to�rów� ze� Sło�we�nii
i Nie�miec,�a tak�że�– w kon�fron�ta�cji�ze
współ�cze�sno�ścią�– bo�ga�ty�wy�bór�za�-
wsze�ak�tu�al�nych�au�tor�skich� fil�mów
pol�skich�twór�ców,�przy�go�to�wa�ny�we
współ�pra�cy�ze�Stu�diem�Mi�nia�tur�Fil�-
mo�wych.� Za�pre�zen�tu�je�my� fil�my� ta�-
kich� re�ży�se�rów,� jak� Wi�told� Giersz,
Zo�fia�Oł�dak�czy�Te�re�sa�Ba�dzian.
Przed�szko�le�me�diów�to�opra�co�wa�ny
przez�Cen�trum�Sztu�ki�WRO�cykl�za�-
przy�jaź�nia�ją�cych�ze�sztu�ką,�edu�ka�cyj�-
nych�wy�staw,�warsz�ta�tów�i pre�zen�ta�cji
prze�zna�czo�nych� dla� dzie�ci,� pe�da�go�-
gów�i ro�dzi�ców.�Udział�w nie�dziel�nych
po�ran�kach�fil�mo�wych�dla�in�dy�wi�du�al�-
nych�uczest�ni�ków�i grup�zor�ga�ni�zo�wa�-
nych�jest�bez�płat�ny.

cen trum Sztu ki WrO, ul. Wi dok 7

dZIEń�dZIEC�kA�
CEN�TRUM�TWÓR�CZO�ŚCI�DZIEC�KA

15.30 –�warsz�ta�ty�te�atral�no�-mu�zycz�-
no�-ryt�micz�ne� (3,5-4,5� lat) 16.00
–�ma�lo�wa�nie�twa�rzy 16.30 –�żło�bek
ar�ty�stycz�ny�(2-3,5�lat)�17.00 –�warsz�-
ta�ty�te�atral�no�-mu�zycz�ne�z ele�men�ta�mi
pla�sty�ki�(5-6�lat) 18.15 –�spek�takl�„Ci�-
ne�ma”� Wstęp� wol�ny/� � obo�wią�zu�ją
wcze�śniej�sze�za�pi�sy.
Pro�si�my,�by�za�miast�bi�le�tu�dzie�ci�przy�-
nio�sły� za�baw�ki� lub� gry� edu�ka�cyj�ne,
któ�re�na�stęp�nie�prze�ka�że�my�dzie�ciom
z ro�dzin�wie�lo�dziet�nych.

1 czerw ca 2009, godz. 15.30
ul. kuź ni cza 29a ii p

dZIEń� dZIEC�kA� –� FE�StYN�
Wśród�atrakcji:�pro�gram�ilu�zjo�ni�sty,
po�ka�zy� ta�necz�ne,� wy�pa�ły� ce�ra�mi�ki
me�to�dą�ra�ku,�jak�i spor�to�we.�Nie�za�-
brak�nie�tak�że�oka�zji�do zdo�by�wa�nia
na�gród�na�kon�kur�sach,�na�stą�pi�rów�-
nież�lo�so�wa�nie�na�gród�w lo�te�rii�fan�-
to�wej.� Do�chód� z niej� za�si�li� kon�to
Ka�te�dry�i Kli�ni�ki�Trans�plan�ta�cji�Szpi�-
ku,�On�ko�lo�gii�i He�ma�to�lo�gii�Dzie�cię�-
cej�przy ul.�Buj�wi�da 44�

8 czerw ca, godz. 13.00-18.00
Odt Świa to wid, ul. Sem po łow ska 54

NOC�śWIę�tO�jAń�SkA
CK�Agora�zaprasza�na�ple�ne�ro�wą�im�-
pre�zę� in�te�gra�cyj�ną�kul�ty�wu�ją�cą�oby�-
cza�je� no�cy� św.� Ja�na,� czy�li
sło�wiań�skie�go�Świę�ta�Za�ko�cha�nych.
Zgo�dnie�z tra�dy�cją,�tej�no�cy�za�kwi�tnie
kwiat�pa�pro�ci�– sym�bol�szczę�ścia�i po�-
myśl�no�ści,�i tyl�ko�tej�no�cy�każ�dy,�kto
rzu�ci� do wo�dy�wia�nek� świę�to�jań�ski,
mo�że�li�czyć�na po�wo�dze�nie�w mi�ło�ści.�
Mu si ca lo wy wie czór z ca pi to lem
kon cert ze spo łu trOll BendS Fir
kon cert ze spo łu clO Ster kel ler

Wstęp wol ny! 20/21 czerw ca,
godz. 20.00 – 00.30 

Wy spa Sło do wa we Wro cławiu

184_CJG  27-05-09  3:30  Strona 28



www.cojestgrane.pl

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

TRZY MAŁPY

AFONIA I PSZCZOŁY

SHULTES TATARAK

OBYWATEL HAVEL

WALC Z BASHIREM

CZERWIEC 2009
Kino WARSZAWA:

odra-film-2009-06:1 25-05-09 20:23 Strona 6

AFONIA�I�pSZCZOłY
PREMIERA:�1�CZERWCA�W�KINIE�WARSZAWA

„ży�cie�mo�że�stać�się�pięk�ne�nie�wia�do�mo�kie�dy…”

Naj�now�szy�au�tor�ski�film�cie�szą�ce�go�się�wśród�pu�blicz�-
no�ści�ogrom�ną�sym�pa�tią�i uzna�niem�Ja�na�Ja�ku�ba�Kol�-
skie�go.� Twór�ca� „Hi�sto�rii� ki�na� w Po�pie�la�wach”
i en�tu�zja�stycz�nie�przy�ję�te�go�przez�wi�dzów�„Ja�smi�num”
przed�sta�wia� opo�wieść� o pa�sji,� po�żą�da�niu,� zdra�dzie
i …sztu�kach�wal�ki.�Hi�sto�ria�na�mięt�no�ści,�któ�ra�łą�czy
i dzie�li�trój�kę�głów�nych�bo�ha�te�rów,�dwóch�męż�czyzn
i ko�bie�tę�in�stynk�tow�nie�łak�ną�cą�mi�ło�ści...

„Afo�nia�i pszczo�ły”�to�opo�wieść�o nie�ocze�ki�wa�nej�mi�ło�-
ści�i nie�po�ha�mo�wa�nej�si�le�uczuć.�Afo�nia�miesz�ka�wraz
z cho�rym�mę�żem,� le�gen�dar�nym�mi�strzem� za�pa�sów.
Afo�nia�ma�jed�ną�wiel�ką�pa�sję,�ja�ką�jest�fil�mo�wa�nie.�Pra�-
wie�w ogó�le�nie�roz�sta�je�się�z na�krę�ca�ną�ręcz�nie�ka�me�-
rą�re�je�stru�jąc�wszyst�ko,�co�wy�da�je�jej�się�in�te�re�su�ją�ce.
Jed�nak�każ�dy�jej�dzień�wy�glą�da�po�dob�nie,�jest�po�go�dzo�-
na�ze�swo�im�lo�sem�i nie�ocze�ku�je�już�od ży�cia�zbyt�wie�-
le. I wte�dy� nie�spo�dzie�wa�nie� po�ja�wia� się� On.� Afo�nia
po�cząt�ko�wo�pod�cho�dzi�do nie�zna�jo�me�go�z dy�stan�sem,
wkrót�ce�jed�nak�sta�je�się�on�ko�lej�nym�obiek�tem�jej�pa�sji
fil�mo�wej…�i ży�cio�wej.�Wy�wią�zu�je�się�mię�dzy�ni�mi�pe�łen
na�mięt�no�ści�ro�mans,�któ�ry�bu�rzy�jej�po�ukła�da�ny�świat
i sta�wia�przed nie�ocze�ki�wa�ny�mi�wy�bo�ra�mi.�Oka�zu�je�się,
że�ta�jem�ni�czy�przy�bysz�jest�rów�nież�mi�strzem�za�pa�sów.
Przy�był�do do�mu�Afo�nii,�by�po�znać�ta�jem�ni�cę�jej�mę�ża,
ale�nie�spo�dzie�wa�nie�spo�tkał�mi�łość…�Któ�re�goś�dnia
męż�czy�zna�zni�ka�bez�sło�wa.

na ekranach od 5 czerwca
kino Warszawa, ul. Piłsudskiego 64a
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WIEŻA CIŚNIEŃ
RESTAURACJE • BISTRO • CATERING • WESELA • PRZYJĘCIA • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WROCŁAW • UL. SUDECKA 125A • TEL. +48 71 367 19 29 • WWW.WIEZACISNIEN.PL

KALENDARZ KULINARNY LATO 2009
CZERWIEC
ŚWIEŻE KURKI
TRUSKAWKI W KUCHNI MOLEKULARNEJ
GRILL NA TARASIE

LIPIEC
FESTIWAL RYB I OWOCÓW MORZA
LETNIE MENU Z SAŁATAMI
GRILL NA TARASIE

SIERPIEŃ
KUCHNIA GRECKA
TYDZIEŃ Z JESIOTREM KAUKAZKIM
GRILL NA TARASIE

WRZESIEŃ
ŚWIĘTO ZIEMNIAKA I JABŁEK
FESTIWAL OSCYPKA I JAGNIĘCINY
ŚWIEŻE KURKI

PARKING
40 BEZPŁATNYCH MIEJSC
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