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słoMateusz Pakuła

Reżyseria: Jan Peszek

Spektakl w reżyserii Jana Peszka, oparty na  sztuce dramaturga Wrocławskiego 
Teatru Lalek Mateusza Pakuły w nowoczesnej oprawie scenicznej, stworzonej 
przez multimedialistę Thomasa Harzema. Pakuła stworzył tekst luźno oparty 
na motywach biografii poety. Ramą fabularną jest gra komputerowa, której 
uczestnik wybiera Słowackiego jako postać, którą będzie grał. W tę niezwykła 
grę zostaje wciągnięta cała publiczność. Nie jest to bowiem linearna opowieść 
o życiu artysty, który „wielkim poetą był”, ale ciąg obrazów, z których widz może 
ułożyć swój własny portret Słowackiego – człowieka z krwi i kości.

Mateusz Pakuła: SŁO

Reżyseria
Jan Peszek

Scenografia multimedialna: 
Thomas Harzem

Ruch sceniczny
Cezary Tomaszewski

Muzyka
Dominik Strychalski

Lalki
Malgorzata Szostakowska
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Październik 2009

fot. T. Kmiecik

L. Amejko, M. Czub, M. Pakuła
Co w trawie piszczy

W rolach głównych występują: patyczaki, 
świerszcze, skolopendry, pająki i szarańcze 
oraz – po raz pierwszy w teatrze – robot 
Hexor! 

"Co w trawie piszczy?" [...] olśniewa, zarówno 
dziecięcą jak i dorosłą publiczność - nie tylko 
mądrością opowiadanej historii, lecz przede 
wszystkim wyobraźnią inscenizacyjną i piety- 
styczną dbałością o każdy, nawet najdrobniej- 
szy element znakomitej scenografii.” 
(„Dziennik Teatralny Wrocław”, 21 września 
2009)

Scenografia: Michał Dracz
Muzyka: Piotr Baron, Adam Milwiw-Baron
Konsultacja naukowa: Radosław Ratajszczak
Obsada: Agata Kucińska, Konrad Kujawski, 
Patrycja Łacina-Miarka, Grzegorz Mazoń
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GAsTRONOMIA
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Aleksander Sobiszewski
To historia namiętnego uczucia, jakim
zapałał pewien kucharz do przygoto-
wywanego przez siebie posiłku. W imię
tej miłości nieszczęśliwy kochanek zła-
mie wszelkie zasady etyki kucharskiej,
a nawet posunie się do stosowania
plugawych i obrazoburczych praktyk
z pogranicza czarnej magii. Oto z ot-
chłani niebytu wyłania się istota, o ja-
kiej marzył doktor Frankenstein, a którą
spotkał męczeński los Pigmaliona.

21, 22 i 23 października, godz. 19.00
tp Scena kameralna, ul. Świdnicka 28

NIEWIARYGODNE pRZYGO-
DY M. KOZIOłKIEWICZA

Tytułowy bohater M. Koziołkiewicz
jest bez wątpienia krewnym Koziołka
Matołka, krewnym raczej dalekim.
Posiada jednak charakterystyczną
właściwość uczestniczenia, mimo-
wolnego, w centrum wydarzeń, któ-
rych staje się ofiarą lub bohaterem.

29 i 30 października, godz. 11.00
teatr polski, DS, ul. G. Zapolskiej 3

WROCłAWsKI
TEATR

pANTOMIMY

fot. B. Sowa

NOC TRYBAD
Autor: Per Olov Enquist
Przekład: Zygmunt Łanowski
Reżyseria: Krzysztof Kuliński
Asystent reżysera: Paweł Parczewski
Scenografia: Bajka Tworek
przedstawienie Dyplomowe Stu-
dentów Wydziału aktorskiego
pWSt we Wrocławiu.
Obsada: August Strindberg – Paweł
Parczewski/ Mateusz Baran; Siri von
Essen – Agnieszka Przestrzelska/
Agata Obłąkowska-Woubishet; Karo-
lina Maria David – Anita Balcerzak/
Jolanta Solarz; Viggo Schiwe – Łu-
kasz Kucharzewski

premiera: 26.10.2009
Spektakle 27,28,29 października

godz. 19.00
sala 205 – teatr polski we Wrocławiu

ul. G. Zapolskiej 3

WROCłAWsKA
sCENA KABARETOWA

INAUGURACJA
Kabaret Autorów ELITA: Leszek Nie-
dzielski, Jerzy Skoczylas, Stanisław
Szelc, Włodzimierz Plaskota oraz An-
drzej Poniedzielski. Bilety: 25 zł

8 i 15 października, godz. 20.30
Multikino pasaż Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki 22

TEATR pOlsKI we Wrocławiu www.teatrpolski.wroc.pl
Duża Scena im. Jerzego GRZEGORZEWSKIEGO – ul. G. Zapolskiej 3

HAMlET William Shakespeare
przekład: STANISŁAW BARAŃCZAK, reżyseria: MONIKA PĘCIKIEWICZ
1 i 2 października, godz. 19.00

ROZIsKRZONA NOC Michał Bajer – (VERKLÄRTE NACHT)
oprac. tekstu, reżyseria: Paweł Miśkiewicz; oprac scenograficzne: Jan Polivka
Kim one właściwie są? Rekonstruują wspomnienia czy zmyślają? I kiedy wła-
ściwie zaczyna się ten spektakl? Dwie aktorki wzbudzają sympatię, kiedy zja-
dliwymi docinkami komplikują sobie codzienne relacje.
10 i 11 października, godz. 19.00

lAlKA na podstawie powieści Bolesława Prusa
utwór sceniczny: JOLANTA JANICZAK, WIKTOR RUBIN; reżyseria: W. RUBIN
21 października, gpdz. 17.30, 22 października, godz. 19.00

ZIEMIA OBIECANA Adaptacja wg powieści Władysława Reymonta
adaptacja – JAN KLATA, SEBASTIAN MAJEWSKI; reżyseria i opracowanie
muzyczne – JAN KLATA; dramaturgia – SEBASTIAN MAJEWSKI
Spektakl wystawiany w postindustrialnej przestrzeni nieteatralnej na terenie
MPWiK, w pompowni Świątniki, ul. Świątnicka 1.
3, � i 18 października, godz. 19.00, 17 października, godz. 18.00

sCENA KAMERAlNA – ul. Świdnicka 28
SMYcZ Bartosz Porczyk 1 i 2 października, godz. 19.00

OknO na parlaMent Ray Cooney
�, 3, 28, 29, 30, 31 października, g. 19.00

sCENA NA ŚWIEBODZKIM – pl. Orląt Lwowskich 20c
preZYDentkI Werner Swab 6 i 7 października, godz. 19.00
cZĄStkI eleMentarne Michel Houellebecq
20 października, godz. 19.00, 21 października, godz. 20.30
SZaJBa M. Sikorska-Miszczuk 28, 29, 30, 31 października, g. 19.00
MaYDaY Ray Cooney
6, 7, 1�, 15, 16 października, g. 19.00; 18. g. 16.00; 2�. g. 17.00; 25. g. 20.00
DWaDZIeŚcIa naJŚMIeSZnIeJSZYcH pIOSenek na ŚWIecIe
na pdst. Schizofrenii Antoniego Kępińskiego i utworów wokalno-muzycznych
9, 10, 11 października, godz. 19.00

TEATR KOMEDIA Plac Teatralny 4

1 i 2, g. 20.00 - PRZYJAZNE DUSZE
3, godz. 21.00 i 4, godz. 16.00
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
7, 8, 14, 15, godz. 18.00
PSYCHOTERAPIA
9 i 10, godz. 20.00
ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU
23 i 24, g. 20.00; 25, g. 17.00
SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
29 i 30, godz. 20.00 - MAYDAY 2

� str. » CO JEST GRANE » październik 2009 www.cojestgrane.pl

188_CJG 28-09-09 18:54 Strona 4



WOBec ZŁa
1100--1177  ppAAźźDDZZIIEERRNNIIKKAA  22000099

www.dialogfestival.pl

V Mię dzy na ro do wy Fe sti wal te atral ny DIa lOG -WrO cŁaW

10.10 So bo ta: 13.00 Otwar cie Fe sti wa lu; 16.30 Mię dzy na mi do brze jest (reż. Grze -
gorz Ja rzy na, TR War sza wa); 17.30 Woy zeck na wy ży nie Hi ghveld (reż. Wil liam Ken -
trid ge, Hand sping Pup pet Com pa ny, RPA); 19.30 Tro ilus i Kre sy da (reż. Luk Per ce val,
Münch ner Kam mer spie le, Niem cy); 20.00 Ba al (reż. Ali ze Zan dwijk, RO The ater, Ho -
lan dia) 11.10 nie dzie la: 17.30 Woy zeck na wy ży nie Hi ghveld; 19.30 Ham let (reż.
Oska ras Koršuno vas, OKT/Vil nius Ci ty The atre, Li twa); 20.00 Ba al 12.10 po nie dzia -
łek: 15.00 Ham let; 19.30 Idio ta (reż. Eimun tas Ne krošius, Te atr Me no For tas, Li twa);
13.10 Wto rek; 18.00 Król Le ar (reż. Ce za ris Graužin is, Wro cław ski Te atr Współ cze -
sny, Pol ska); 18.00 W po szu ki wa niu za gi nio ne go pra cow ni ka (reż. Ra bih Mroué,
Ash kal Al wan, Li ban); 18.00 Idio ta; 21.00 T. E. O. R. E. M. A. T. (reż. Grze gorz Ja rzy -
na, TR War sza wa, Pol ska) 1�.10 Śro da: 15.00 W po szu ki wa niu za gi nio ne go pra -
cow ni ka; 18.00 Tra ge die Rzym skie (reż. Ivo van Ho ve, To ne el gro ep Am ster dam,
Ho lan dia) 15.10 czwar tek: 16.00 Tra ge die Rzym skie; 17.00 Opus Nr 7 (reż. Dmir tij
Kry mow, Scho ol of Dra ma tic Art, Ro sja); 21.00 Bu rza (reż. Lew Eren burg, Pu sh kin
Dra ma The atre, Ro sja) 16.10 pią tek: 17.00 Ka spar (reż. Bar ba ra Wy soc ka, Wro -
cław ski Te atr Współ cze sny, Pol ska); 17.00 Opus Nr 7; 20.00 Rie sen but zbach. Sta ła
ko lo nia (reż. Chri stoph Mar tha ler, Wie ner Fe stwo chen, Au stria); 21.00 Bu rza 17.10
So bo ta: 16.00 Mię dzy na ro do wy Pa nel Dys ku syj ny „Wo bec Zła”; 17.00 Rie sen but -
zbach. Sta ła ko lo nia; 19.00 Zie mia Obie ca na (reż. Jan Kla ta, Te atr Pol ski we Wro cła -
wiu, Pol ska); 22.00 Za mknię cie Fe sti wa lu 
Miej sca fe sti wa lo we: WTW – Wro cław ski Te atr Współ cze sny; WFF, ul. Wystawowa 1; Ope ra
Wro cław ska, Świd nic ka 35; Te atr Pol ski, ul. G. Za pol skiej 3; Te atr Pol ski, pl. Or ląt Lwow skich 20c
; Gru pa ATM, ul. Błę kit na 3, Bie la ny Wro cław skie; Prze pom pow nia „Świąt ni ki”, ul. Świąt nic ka 1

pięt na ście spek ta kli i czter na stu wy bit nych re ży se rów i naj cie kaw szych twór ców
współ cze sne go te atru na świe cie w pro gra mie V Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
te atral ne go DIa lOG -WrO cŁaW. 
W tym ro ku miej scem oży wio ne go dia lo gu bę dą nie tyl ko sce ny te atral ne, ale tak że
Klub Fe sti wa lo wy w Jazz Klu bie RU RA, przy uli cy Ła zien nej 4. Tu taj co dzien nie, od 11
do 17 paź dzier ni ka, spo ty kać się bę dą z wi dza mi go ście Fe sti wa lu – re ży se rzy wszyst -
kich za pro szo nych przed sta wień (Grze gorz Ja rzy na, Luk Per ce val, Chri stoph Mar tha -
ler, Lew Eren burg i in ni) oraz wy bit ne oso bo wo ści świa ta kul tu ry, ki na te atru i me diów,
m.in. prof. Ta de usz Lu bel ski, Krzysz tof Mro zie wicz, Ja cek Ża kow ski. 
Cykl spo tkań pod su mu je w ostat ni dzień fe sti wa lu Mię dzy na ro do wy Pa nel Dys ku syj -
ny: Wo bec Zła, na któ rym spo tka ją się wszy scy ich uczest ni cy. Wstęp na spo tka nia
i na pa nel oczy wi ście wol ny!

RE ZER Wuj CZAs NA

WRO sTjA
spO TKA NIA
TE ATRÓW 
1ED NE GO 
AK TO RA
38. OGÓL NO POL SKI FE STI WAL 
TE ATRÓW JED NE GO AK TO RA
22.11.2009 r. Wro cław
43. MIĘ DZY NA RO DO WE WRO -
CŁAW SKIE SPO TKA NIA TE ATRÓW 
JED NE GO AK TO RA
23-2�.11.2009 r. Wro cław
10. PREZENTACJA MONODRAMÓW
NA DOLNYM ŚLĄSKU
25-26.11.2009 r.
Miasta Dolnego Śląska 
WRO STJA to naj star szy fe sti wal mo -
no dra mu na świe cie, or ga ni zo wa ny we
Wro cła wiu od 1966 r. Od roku 2000
jest to fe sti wal mię dzy na ro do wy. Pod -
czas fe sti wa lu na stę pu je kon fron ta cja
naj lep szych Te atrów Jed ne go Ak to ra
zre ali zo wa nych w Pol sce, ze spek ta kla -
mi za pro szo ny mi ze świa ta. Łącz nie
w la tach 1966-2008 zor ga ni zo wa no 82
Spo tkań i Fe sti wa li Te atrów Jed ne go
Ak to ra, pod czas któ rych za pre zen to -
wa no 993 spek ta kli, z udzia łem 641 ak -
to rów z Pol ski i 65 ak to rów za gra nicz-
nych z 22 państw. W tym ro ku zo sta nie
za pre zen to wa ny ty sięcz ny mo no dram.
W ra mach Spo tkań z Te atrem Jed ne -
go Ak to ra, prócz WRO STJA od by wa
się kon kurs dla mło dych pol skich ak -
to rów: Ogól no pol ski Fe sti wal Te atrów
Jed ne go Ak to ra OFTJA. Na gro dzo ne
przez ju ry spek ta kle są każ de go ro ku
przez or ga ni za to rów OFTJA po le ca ne
uwa dze in sty tu cji kul tu ry, agen cji ar -
ty stycz nych oraz dy rek to rom mię dzy -
na ro do wych Fe sti wa li Te atrów
Jed ne go Ak to ra.

Głów ny mi or ga ni za to ra mi Spo tkań
z Te atrem Jed ne go Ak to ra są: Wro -
cław skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Te -
atru, Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki oraz
Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Te atral -
na Fi lia we Wro cła wiu.

Dyrektor Artystyczny WROSTJA:
Wiesław Geras

www.wrostja.art.pl
październik 2009  « CO JEST GRANE  « str. 5www.cojestgrane.pl
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TE ATR AR KA
RE PER TU AR PAŹ DZIER NIK 2009 

2.10.    19.00   Ka mie nie na sza niec
pró ba ge ne ral na z wi dza mi
9.10.    18: 00    Ka mie nie na sza niec
PRE MIE RA PRA SO WA   
15, 16.10. 18.00 Ka mie nie na sza niec 
20.10. 12.00 i 18.00 Oskar i Pa ni Ró ża
21.10. 12.00 i 18.00 Oskar i Pa ni Ró ża
22.10. 12.00 i 18.00 Oskar i Pa ni Ró ża
23.10. 12.00 i 18.00 Oskar i Pa ni Ró ża
24.10.   19.00    Ka mie nie na sza niec 
28.10.   12.00 i 18.00 Dzia dy cz. II
29.10.   12.00 i 18.00 Dzia dy cz. II
30.10.   12.00 i 18.00 Dzia dy cz. II
Bilety: 71 3�� 38 06, www.te atrar ka.pl

ul. Men ni cza 3 

TE ATR MU ZYCZ NY 
CA pI TOl

RE PER TU AR – PAŹ DZIER NIK 2009
2 i 3.10., g. 20.00 (MS)
WIN NI PEG CO ME DY ALL -STARS
9 i 10., 16 i 17.10., g. 19.00 
IDIO TA – pre MIe ra (dla do ro słych)
(DS) reż. Woj ciech Ko ściel niak
11 i 18.10. nie dzie la, g. 17.00 (DS)
IDIO TA (tylko dla do ro słych)
20.10. wto rek, g. 19 i 21.00 (MS)
OJ COM I MAT KOM WBREW
Pio sen ki Kur ta We il la (dla do ro słych)
23 i 2�.10., g. 19.00 (DS)
DZIE JE GRZE CHU (dla do ro słych)
reż. An na Kę kuś -Poks
25.10. nie dzie la, g. 17.00 (DS)
Dzie je grze chu
28 i 29.10., g. 20.00 (MS)
Gwiaz do pack (dla do ro słych)
reż. Ce za ry Stud niak
29 i 30.10., g. 10.30 (DS)
Ma ła Księż nicz ka
reż. Ma rek We iss -Grze siń ski
Bilety: tel. 071 789 04 51/52
on li ne: www.te atr -ca pi tol.pl
(DS) Du ża Sce na: ul. Pił sud skie go 67
(MS) Ma ła Sce na: ul. Pił sud skie go 72

WRO CłAW sKI TE ATR WspÓł CZE sNY, ul. Rzeź ni cza 12
trak tat wg lu dwi ga Wit t gen ste ina
sce na riusz i re ży se ria: Ga briel Gietz ky 
sce no gra fia: Do mi ni ka Ska za
mu zy ka: Alek san dra Gry ka
Te atral na pró ba po ka za nia nie uchron -
ne go kon flik tu, do któ re go do cho dzi
mię dzy czło wie kiem cał ko wi cie po -
świę ca ją cym się pra cy twór czej, fi lo -
zo fem pró bu ją cym od kryć, na zwać
i za pi sać lo gi kę ist nie nia, a je go naj -
bliż szym oto cze niem. Stu dium sa -
mot no ści z od wiecz nym py ta niem
w tle: ja ką ce nę pła ci się za wy ra sta -
nie po nad prze cięt ność.

1 i 2 paź dzier ni ka, godz. 19.00

Wi liam Szek spir kól le ar
prze kład: Ma ciej Słom czyń ski
re ży se ria: Ce za ri jus Graužin is
sce no gra fia: Ma ri jus Ja co vskis
mu zy ka: Mar ty nas Bia lobžeskis
Czym jest dzi siaj na pi sa na kil ka wie -
ków te mu opo wieść o sta rym kró lu,
któ ry nie spo dzie wa nie po sta na wia po -
dzie lić kró le stwo mię dzy trzy cór ki?
Li tew ski re ży ser, od wie lu lat pro wa -
dzą cy wła sną gru pę te atral ną, bu rzy li ne ar ny roz wój ak cji, „czy ta” Kró la Le -
ara OD KOŃ CA, a przede wszyst kim nie ukry wa, że jest to hi sto ria
od gry wa na na sce nie i że jej bo ha te ra mi są tak że ak to rzy.

3 i � oraz 6 i 7 paź dzier ni ka, godz. 19.15

Jo nas Gar dell prZY tu le nI
prze kład: Ha li na Thyl we 
re ży se ria, oprac. muz.: Ga briel Gietz ky
sce no gra fia: Ani ta Bur dziń ska 
ko stiu my: Do mi ni ka Ska za
Mar ga re ta, pra cow ni ca za kła du po -
grze bo we go, od po wia da na anons
ma try mo nial ny ar ty sty es tra do we go
Ra gna ra. Wszyst ko zda je się dzie lić
tych dwo je nie mło dych już lu dzi po za jed nym – de spe rac kim pra gnie niem
by cia z dru gim czło wie kiem, po trze bą przy tu le nia. Tak za czy na się ta hi sto ria...

22, 23, 2�, 25 paź dzier ni ka, godz. 19.00

Ju liusz Sło wac ki Bal la DY na
re ży se ria: Kry sty na Me is sner 
sce no gra fia: Mi rek Kacz ma rek
mu zy ka: Piotr Dziu bek
ruch sce nicz ny: Mać ko Pru sak
Mu zy ka na ży wo w jaz zo wych aran ża -
cjach Pio tra Dziub ka, ple ja da ak to rów
Wrocławskiego Te atru Współ cze sne go,
prze wrot na sce no gra fia Mir ka Kacz -
mar ka i prze ni kli wa in ter pre ta cja Kry -
sty ny Me is sner to gwa ran cja świet ne go spek ta klu -prze stro gi przed tym, do cze go
do pro wa dzić mo gą nie po skro mio ne am bi cje i cho ra na mięt ność. Wro cław ska
„Bal la dy na” jest ga le rią po staw spo łecz nych: za rów no tych, do któ rych dą ży my,
jak i tych na któ re nas na praw dę stać.

27 i 28 paź dzier ni ka, godz. 19.15 oraz 29 i 30 paź dzier ni ka, godz. 19.00

Ku RA W pIÓ RACH
Spek takl dla dzie ci, sce na riusz i re ży -
se ria: Bar tło miej Ka miń ski.

18 paź dzier ni ka, godz. 17: 00
WctD, ul. kuź ni cza 29a

MARZENIA DO spEłNIENIA
Wrocławska Scena Młodego Widza

TWISTER
22 i 23 października, godz. 9.00, 11.00

ck agora, ul. Serbska 5a
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Go rą co za chę cam na szą pu blicz ność do od wie dze -
nia Ope ry Wro cław skiej i „spo tka nia” ze wspa nia łą
kla sy ką ope ro wą.
Paź dzier nik roz po czy na my spek -
ta klem „Na buc co” G. Ver die go,
a za koń czy my „Fal staf fem”,
ostat nim dzie łem te go wiel kie go
kom po zy to ra, któ re od po nad 200
lat (pre mie ra w La Sca li w ro -
ku 1893) na dal ba wi i wzru sza.
W re per tu arze umie ści li śmy rów -
nież „Co si fan tut te” W. A. Mo zar -
ta oraz „Na pój mi ło sny” G. Do ni-
zet tie go w in te re su ją cej in sce ni za cji Mi cha ła Zna niec kie go
i ope ro wy „prze bój wszech cza sów: „Car men” G. Bi ze ta. 

Nie słab ną cym za in te re so wa niem wi dzów cie szy się „Cy ga -
ne ria” G. Puc ci nie go, któ rą dwu krot nie za pre zen tu je my
w tym mie sią cu na na szej sce nie, a tak że 11 paź dzier ni ka
wy sta wi my w Te atrze Zdro jo wym w Szczaw nie Zdro ju. Za -
chę cam rów nież do obej rze nia „Ko bie ty bez cie nia” 
R. Straus sa, pierw szej w po wo jen nej hi sto rii Wro cła wia re -
ali za cji dzie ła Ry szar da Straus sa, któ re go pre mie ra od by ła
się w ma ju bie żą ce go ro ku.

Pol ski re per tu ar w paź dzier ni ko wych pro po zy cjach te atru
re pre zen tu ją: „Król Ro ger” K. Szy ma now skie go, „Strasz ny
dwór” S. Mo niusz ki oraz „Ju tro”. T. Ba ir da i „Ko lo nia kar -
na” J. Bruz do wicz.

Mam na dzie ję, że mi ło śni cy sztu ki ba le to wej wy bio rą się
na spek ta kle: „Je zio ro ła bę dzie” P. Czaj kow skie go i „Kop -
ciu szek” J. Straus sa, a naj młod si w ra mach cy klu” Ta jem -
ni cze kró le stwo – ope ra dla dzie ci” obej rzą „Czer wo ne go
kap tur ka” J. Pau era i „Ali cję w kra inie cza rów” R. Chaul sa.

Ser decz nie za pra szam
ewa Mich nik

Dy rek tor naczelny i artystyczny 
Ope ry Wro cław skiej

inStytuCJa KuLtury SaMorzĄDu WoJeWÓDztWa DoLnoŚLĄSKiego
WSPÓłProWaDzona Przez MiniStra KuLtury i DzieDziCtWa naroDoWego

OPERA WROCŁAWSKA EWA MICHNIK ZAPRASZA

PAŹDZIERNIK 2009
1 cz 1900 nnaabbuuCCCCoo giuSePPe VerDi

2 pt 1900

3 so 1900

nnaaPPÓÓJJ  MMiiłłooSSnnyy gaetano Donizetti
nnaaPPÓÓJJ  MMiiłłooSSnnyy gaetano Donizetti

4 nd 1700 SSttrraaSSzznnyy  DDWWÓÓrr StaniSłaW MoniuSzKo

6 wt 1100 CCzzeerrWWoonnyy  KKaaPPttuurreeKK Jiří Pauer
ttaaJJeeMMnniiCCzzee  KKrrÓÓLLeeSSttWWoo - opera dla dzieci

6 wt 1900 SSttrraaSSzznnyy  DDWWÓÓrr StaniSłaW MoniuSzKo

16 pt 1900 KKoobbiieettaa  bbeezz  CCiieenniiaa riCharD StrauSS

17 so 1900

18 nd 1700

CCaarrMMeenn georgeS bizet
CCaarrMMeenn georgeS bizet

20 wt 1900 JJuuttrroo taDeuSz bairD
KKooLLoonniiaa  KKaarrnnaa Joanna bruzDoWiCz

21 śr 1100 aaLLiiCCJJaa  WW  KKrraaiinniiee  CCzzaarrÓÓWW  robert ChauLS
ttaaJJeeMMnniiCCzzee  KKrrÓÓLLeeSSttWWoo - opera dla dzieci

21 śr 1900 JJeezziioorroo  łłaabbęęDDzziiee Piotr CzaJKoWSKi
balet w 3 aktach, muzyka z CD

22 cz 1900 CCyyggaanneerriiaa giaCoMo PuCCini

23 pt 1100 aaLLiiCCJJaa  WW  KKrraaiinniiee  CCzzaarrÓÓWW  robert ChauLS
ttaaJJeeMMnniiCCzzee  KKrrÓÓLLeeSSttWWoo - opera dla dzieci

23 pt 1900 CCyyggaanneerriiaa giaCoMo PuCCini

27 wt 1100 KKooPPCCiiuuSSzzeeKK Johann StrauSS
balet w 3 aktach, Muzyka z CD

28 śr 1900 CCooSSii  FFaann  ttuuttttee W.a. Mozart

29 cz 1900 KKrrÓÓLL  rrooggeerr  KaroL SzyManoWSKi

30 pt 1100 CCzzeerrWWoonnyy  KKaaPPttuurreeKK Jiří Pauer
ttaaJJeeMMnniiCCzzee  KKrrÓÓLLeeSSttWWoo - opera dla dzieci

30 pt 1900 FFaaLLSSttaaFFFF  //  WWeeSSoołłee  KKuuMMooSSzzKKii  zz  WWiinnDDSSoorruu
giuSePPe VerDi

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

iinnFFoorrMMaaCCJJaa  ii  rreezzeerrWWaaCCJJaa  bbiiLLeettÓÓWW
Dział promocji i organizacji widzów: 
tel: 071 370 88 80, 071 370 89 48 tel/fax: 071 370 88 81

SSPPrrzzeeDDaaŻŻ  bbiiLLeettÓÓWW::
Kasa opery, ul. Świdnicka 35: pn-pt: 10.00-19.00 so: 12.00-19.00, nd: 14.30-17.00
oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 071 370 88 18
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KKoobbiieettaa  bbeezz  CCiieenniiaa,, r. StrauSS CCyyggaanneerriiaa, g. PuCCini
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2 pt, godz. 1900 sala koncertowa Filharmonii

Inauguracja Sezonu Artystycznego
Jacek Kaspszyk dyrygent

Iwona Sobotka sopran

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
AA.. PPaa nnuuff nniikk –– NNookk ttuurrnn,, KK.. SSzzyy mmaa nnooww sskkii –– TTrrzzyy ppiiee śśnnii kkssiięężż nniicczz kkii
zz bbaa śśnnii oopp.. 3311,, KK.. SSzzyy mmaa nnooww sskkii –– LLii ttaa nniiaa ddoo MMaa rriiii PPaann nnyy oopp.. 5599
LL.. vvaann BBeeeetthhoo vveenn –– VVIIII SSyymm ffoo nniiaa AA--dduurr oopp.. 9922

7 śr, godz. 900, 1100 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

8 cz, godz. 900, 1100 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Fil har mo nia dla Mło dych
Zbi gniew Pilch dy ry gent i pro wa dze nie

Sa ra Dra gan skrzyp ce

Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
KKoomm ppoo zzyy ccjjaa –– ddźźwwiięę kkoo wwaa bbuu ddooww llaa;; WW.. AA.. MMoo zzaarrtt –– DDii vveerr ttii mmeenn ttoo 
iinn FF--dduurr KKVV 113388 ((112255cc)),, SSyymm ffoo nniiaa AA--dduurr nnrr 2299 KKVV 220011
KKoonn cceerrtt sskkrrzzyypp ccoo wwyy GG --dduurr KKVV 221166

11 nd, godz. 1100 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Fil har mo nia Fa mi lij na
Zbi gniew Pilch dy ry gent i pro wa dze nie

Sa ra Dra gan skrzyp ce

Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
KKoomm ppoo zzyy ccjjaa –– ddźźwwiięę kkoo wwaa bbuu ddooww llaa;; WW.. AA.. MMoo zzaarrtt –– DDii vveerr ttii mmeenn ttoo
iinn FF--dduurr KKVV 113388 ((112255cc)),, SSyymm ffoo nniiaa AA--dduurr nnrr 2299 KKVV 220011
KKoonn cceerrtt sskkrrzzyypp ccoo wwyy GG --dduurr KKVV 221166

16 pt, godz. 1900 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Ja cek Ka sp szyk dy ry gent

Ala in Le fe vre fo re pian

Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
EE.. EEll ggaarr –– IInn tthhee SSoo uutthh oopp.. 5500;; MM.. RRaa vveell –– KKoonn cceerrtt ffoorr ttee ppiiaa nnoo wwyy 
GG --dduurr;; MM.. MMuu ssoorrgg sskkii –– OObb rraazz kkii zz wwyy ssttaa wwyy

17 so, godz. 1800 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Agniesz ka Fran ków -Że la zny dy ry gent
Chór Fil har mo nii Wro cław skiej
KKrrzzyysszz ttooff KKaa mmiill BBaa cczzyyńń sskkii;; JJóó zzeeff ŚŚwwii ddeerr;; JJaann AAnn ttoo nnii WWii cchhrrooww sskkii
LLee ooppoolldd SSttaaffff;; IIggnnaa ccyy JJaann PPaa ddee rreeww sskkii;; SSttaa nnii ssłłaaww NNiiee wwiiaa ddoomm sskkii;; HHeenn rryykk
OOppiieeńń sskkii;; CCee zzaarr CCuuii

18 nd, godz. 1800 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Ju bi le uszo wy Kon cert 30-le cia Le opol di num

Ernst Ko va cic dy ry gent
Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na „Le opol di num”
HH.. VViill llaa --LLoo bbooss –– BBaa cchhiiaa nnaass BBrraa ssii llee iirraass nnrr 99
AA.. HHoo nneegg ggeerr –– IIII SSyymm ffoo nniiaa;; AA.. DDvvoořřáákk –– SSee rree nnaa ddaa EE --dduurr oopp.. 2222

23 pt, godz. 1900 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

IX Dni Mu zy ki Ry szar da Bu kow skie go

Mi chał Dwo rzyń ski dy ry gent

Ra fał Kwiat kow ski wio lon cze la
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
WW.. RRaa ttuu ssiińń sskkaa –– SSyymm ffoo nniiaa nnaa wwiieell kkąą oorr kkiiee ssttrręę ssyymm ffoo nniicczz nnąą
DD.. SSzzoo ssttaa kkoo wwiicczz –– IIII KKoonn cceerrtt  wwiioo lloonn cczzee lloo wwyy GG --dduurr,, oopp.. 112266
JJ.. SSii bbee lliiuuss –– IIII SSyymm ffoo nniiaa DD --dduurr,, oopp.. 4433

24 so, godz. 1800 Au la Le opol dyń ska

IX Dni Mu zy ki Ry szar da Bu kow skie go

Ja cek Roga la dy ry gent

Zo fia Do wgiał ło har fa
Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na „Le opol di num”
PPaauu llii nnaa ZZaa łłuubb sskkaa –– VVeerr bbee rraa;; ZZoo ffiiaa DDoo wwggiiaałł łłoo –– SSttuudd((nn))iiaa nnaa hhaarr ffęę,,
ppeerr kkuu ssjjęę ii oorr kkiiee ssttrręę ssmmyycczz kkoo wwąą;; MMaa ttee uusszz RRyy cczzeekk –– FFuu ggaa sspprrzzeedd ssttuu
llaa ttyy;; AAnn nnaa NNoo wwaakk –– OOkkrrzzyykk ccii sszzyy;; MMaa ttee uusszz FFaann ddrrii –– AArraa bbee sskkaa

25 nd, godz. 1800 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

IX Dni Mu zy ki Ry szar da Bu kow skie go

Da riusz Mi kul ski dy ry gent
Or kie stra Fil har mo nii Su dec kiej w Wał brzy chu
PPiioottrr BBoo rroo nnoo wwiicczz –– KKoonn cceerrtt kkaa mmee rraall nnyy nnaa oorr kkiiee ssttrręę ssyymm ffoo nniicczz nnaa PPaauull
PPrreeuuss sseerr –– TTrryy ttoo PPrraaii ssee tthhee MMuull ttii llaa tteedd WWoorrlldd;; RRoo mmaann CCzzuu rraa ––KKllaa ggee ggee --
ssaanngg oopp.. 11aa;; AAllii nnaa KKuu bbiikk –– TTrrzzee cciiaa łłzzaa WWee nnuuss;; MMaarr llee nnaa MMrruuzz –– MMuu zzyy --
kkaa ww ttrrzzeecchh cczzęę śścciiaacchh;; RRyy sszzaarrdd BBuu kkooww sskkii –– FFrreesskk ssyymm ffoo nniicczz nnyy

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

Październik 2009

Dyrektor: Andrzej Kosendiak
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CHÓR ALEKSANDROWA
30 października 1900, godz. Hala Orbita, ul. Wejcherowska we Wrocławiu

bilety: CIK Rynek-Ratusz 24, Klub Lekarza ul. Kazimierza Wielkiego
koordynator: Elżbieta Majewska tel.: 503.166.129

NOWE UTWORY, NOWE ARANŻACJE
NOWE CHOREOGRAFIE BALETOWE
Chór Armii Radzieckiej im. A. Aleksandrowa jest
jedną z najbardziej znanych grup artystycznych po-
chodzących z krajów byłego ZSRR.
Jego nazwa związana jest z założycielem i pierwszym
dyrektorem chóru, Aleksandrem Aleksandrowem uta-
lentowanym profesorem moskiewskiego konserwa-
torium. W 1937 roku chór po raz pierwszy wyjechał
za granicę, aby reprezentować sztukę sowiecką
na Wystawie Światowej w Paryżu. Chór odniósł
ogromny sukces, zdobywając Grand Prix wystawy.
W 1938 roku grupa wróciła na Daleki Wschód,
gdzie przez 5 miesięcy dawała występy w mia-
stach, garnizonach oraz na... statkach wojennych
floty znajdującej się na Pacyfiku.
Podczas II wojny światowej chór dał ponad 1500
występów na froncie i na tyłach wojsk.
Artyści występowali w koszarach, zagrzewając żołnie-
rzyidących do ataku, na lotniskach, a także w szpitalach.
Do roku 1989 chór odwiedził ponad 40 krajów
w Euroie, Azji, Afryce oraz Ameryce.
W repertuarze chóru znajduje się ponad 2 tysiące
utworów: od piosenek żołnierskich przez pieśni na-
rodowe, pieśni ludowe, przez muzykę sakralną
po utwory kompozytorów rosyjskich i światowych,
a także arcydzieła światowej muzyki popowej.

Już afisze zapowiadające ich występy wywołują
dreszcz emocji. Ta czerwona gwiazda, żołnierze idą-
cy z pieśni na ustach do boju i magiczne nazwisko
twórcy zespołu-Aleksandrowa.
Dzięki nim stale ożywa dramatyczna i zarazem li-
ryczna legenda czasu Wojny Ojczyźnianej i czasu
odbudowy. Zespół Armii Czerwonej im. Aleksandro-
wa to także symbol doskonałości artystycznej, to
niepodwarzalny styl chóralnej interpretacji.
Poddajmy się urokowi tej muzyki, która powstała
z potrzeby chwili, dla ukojenia cierpień i krzywd, ja-
kie zgotował człowiekowi drugi człowiek. Już za mo-
ment słuchać będziemy Kalinki, pieśni o drodze
i pieśni o słowikach..

Bogusław Kaczyński
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2 pt, godz. 1900 sala koncertowa Filharmonii

Inauguracja Sezonu Artystycznego
Jacek Kaspszyk dyrygent

Iwona Sobotka sopran

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
A. Pa nuf nik – Nok turn, K. Szy ma now ski – Trzy pie śni księż nicz ki
z ba śni op. 31, K. Szy ma now ski – Li ta nia do Ma rii Pan ny op. 59
L. van Beetho ven – VII Sym fo nia A-dur op. 92

7 śr, godz. 900, 1100 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

8 cz, godz. 900, 1100 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Fil har mo nia dla Mło dych
Zbi gniew Pilch dy ry gent i pro wa dze nie

Sa ra Dra gan skrzyp ce

Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
Kom po zy cja – dźwię ko wa bu dow la; W. A. Mo zart – Di ver ti men to 
in F-dur KV 138 (125c), Sym fo nia A-dur nr 29 KV 201
Kon cert skrzyp co wy G -dur KV 216

11 nd, godz. 1100 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Fil har mo nia Fa mi lij na
Zbi gniew Pilch dy ry gent i pro wa dze nie

Sa ra Dra gan skrzyp ce

Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
Kom po zy cja – dźwię ko wa bu dow la; W. A. Mo zart – Di ver ti men to
in F-dur KV 138 (125c), Sym fo nia A-dur nr 29 KV 201
Kon cert skrzyp co wy G -dur KV 216

16 pt, godz. 1900 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Ja cek Ka sp szyk dy ry gent

Ala in Le fe vre fo re pian

Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
E. El gar – In the So uth op. 50; M. Ra vel – Kon cert for te pia no wy 
G -dur; M. Mu sorg ski – Ob raz ki z wy sta wy

17 so, godz. 1800 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Agniesz ka Fran ków -Że la zny dy ry gent
Chór Fil har mo nii Wro cław skiej
Krzysz tof Ka mil Ba czyń ski; Jó zef Świ der; Jan An to ni Wi chrow ski
Le opold Staff; Igna cy Jan Pa de rew ski; Sta ni sław Nie wia dom ski; Hen ryk
Opień ski; Ce zar Cui

18 nd, godz. 1800 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

Ju bi le uszo wy Kon cert 30-le cia Le opol di num

Ernst Ko va cic dy ry gent
Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na „Le opol di num”
H. Vil la -Lo bos – Ba chia nas Bra si le iras nr 9
A. Ho neg ger – II Sym fo nia; A. Dvořák – Se re na da E -dur op. 22

23 pt, godz. 1900 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

IX Dni Mu zy ki Ry szar da Bu kow skie go

Mi chał Dwo rzyń ski dy ry gent

Ra fał Kwiat kow ski wio lon cze la
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
W. Ra tu siń ska – Sym fo nia na wiel ką or kie strę sym fo nicz ną
D. Szo sta ko wicz – II Kon cert  wio lon cze lo wy G -dur, op. 126
J. Si be lius – II Sym fo nia D -dur, op. 43

24 so, godz. 1800 Au la Le opol dyń ska

IX Dni Mu zy ki Ry szar da Bu kow skie go

Ja cek Roga la dy ry gent

Zo fia Do wgiał ło har fa
Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na „Le opol di num”
Pau li na Za łub ska – Ver be ra; Zo fia Do wgiał ło – Stud(n)ia na har fę,
per ku sję i or kie strę smycz ko wą; Ma te usz Ry czek – Fu ga sprzed stu
la ty; An na No wak – Okrzyk ci szy; Ma te usz Fan dri – Ara be ska

25 nd, godz. 1800 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

IX Dni Mu zy ki Ry szar da Bu kow skie go

Da riusz Mi kul ski dy ry gent
Or kie stra Fil har mo nii Su dec kiej w Wał brzy chu
Piotr Bo ro no wicz – Kon cert ka me ral ny na or kie strę sym fo nicz na Paul
Preus ser – Try to Prai se the Mul ti la ted World; Ro man Czu ra –Kla ge ge -
sang op. 1a; Ali na Ku bik – Trze cia łza We nus; Mar le na Mruz – Mu zy -
ka w trzech czę ściach; Ry szard Bu kow ski – Fresk sym fo nicz ny

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

Październik 2009

Dyrektor: Andrzej Kosendiak
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CHÓR ALEKSANDROWA
30 października 1900, godz. Hala Orbita, ul. Wejcherowska we Wrocławiu

bilety: CIK Rynek-Ratusz 24, Klub Lekarza ul. Kazimierza Wielkiego
koordynator: Elżbieta Majewska tel.: 503.166.129

NOWE UTWORY, NOWE ARANŻACJE
NOWE CHOREOGRAFIE BALETOWE
Chór Armii Radzieckiej im. A. Aleksandrowa jest
jedną z najbardziej znanych grup artystycznych po-
chodzących z krajów byłego ZSRR.
Jego nazwa związana jest z założycielem i pierwszym
dyrektorem chóru, Aleksandrem Aleksandrowem uta-
lentowanym profesorem moskiewskiego konserwa-
torium. W 1937 roku chór po raz pierwszy wyjechał
za granicę, aby reprezentować sztukę sowiecką
na Wystawie Światowej w Paryżu. Chór odniósł
ogromny sukces, zdobywając Grand Prix wystawy.
W 1938 roku grupa wróciła na Daleki Wschód,
gdzie przez 5 miesięcy dawała występy w mia-
stach, garnizonach oraz na... statkach wojennych
floty znajdującej się na Pacyfiku.
Podczas II wojny światowej chór dał ponad 1500
występów na froncie i na tyłach wojsk.
Artyści występowali w koszarach, zagrzewając żołnie-
rzyidących do ataku, na lotniskach, a także w szpitalach.
Do roku 1989 chór odwiedził ponad 40 krajów
w Euroie, Azji, Afryce oraz Ameryce.
W repertuarze chóru znajduje się ponad 2 tysiące
utworów: od piosenek żołnierskich przez pieśni na-
rodowe, pieśni ludowe, przez muzykę sakralną
po utwory kompozytorów rosyjskich i światowych,
a także arcydzieła światowej muzyki popowej.

Już afisze zapowiadające ich występy wywołują
dreszcz emocji. Ta czerwona gwiazda, żołnierze idą-
cy z pieśni na ustach do boju i magiczne nazwisko
twórcy zespołu-Aleksandrowa.
Dzięki nim stale ożywa dramatyczna i zarazem li-
ryczna legenda czasu Wojny Ojczyźnianej i czasu
odbudowy. Zespół Armii Czerwonej im. Aleksandro-
wa to także symbol doskonałości artystycznej, to
niepodwarzalny styl chóralnej interpretacji.
Poddajmy się urokowi tej muzyki, która powstała
z potrzeby chwili, dla ukojenia cierpień i krzywd, ja-
kie zgotował człowiekowi drugi człowiek. Już za mo-
ment słuchać będziemy Kalinki, pieśni o drodze
i pieśni o słowikach..

Bogusław Kaczyński
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886-890 Wie czo ry lisz tow skie

VIK TÓ RIA HE RENCsÁR (Wę GRY) – CYM BA łY
świa to wej sła wy artystka, pro fe sor kon ser wa to riów

na Wę grzech, Sło wa cji i w chi nach
23. X g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul Pił sud skie go 13 
2�. X g. 18.30 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, pl. Zam ko wy 1 
25. X g. 18.00 – Wło sza ko wi ce, Pa łac Suł kow skich ul. K. Kur piń skie go 29
27. X g. 12.30 – Wro cław KMiL (124 Kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzieży)
27. X g. 18.00 – Wro cław KMiL pl. T. Ko ściusz ki 9
Sło wo o mu zy ce i pro wa dze nie kon cer tów – Ju liusz Ada mow ski
W pro gra mie utwo ry kom po zy to rów wę gier skich, nie miec kich i wło skich

VIk tó rIa He rencSÁr – wir tu oz ka cym ba łów, wy stę pu je za rów no ja ko
so list ka, jak i człon ki ni wiel kich ze spo łów or kie stro wych oraz mniej szych
grup ka me ral nych (m. in. Fil har mo nii w Ber li nie, Dreź nie, Stut t gart cie,
Würtzbur gu, Hisz pań skiej Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej, Ra dio -Sym -
pho ny of Stoc kholm, Kem pens Sym pho ny, RAI Sym pho ny, Sin ga po re an
Chi ne se Or che stra). Uczest ni czy ja ko so list ka w mię dzy na ro do wych fe sti -
wa lach folk lo ry stycz nych, jest za pra sza na do wie lu kon kur so wych i fe sti -
wa lo wych gre miów ju ror skich.
Od wie lu lat re ali zu je wy kła dy na te mat hi sto rii, re per tu aru i tech ni ki gry
na cym ba łach. By ła wy kła dow cą cym ba li sty ki w Kon ser wa to rium w Bu da -
pesz cie, od 1997 jest pro fe so rem De par ta men tu Mu zycz ne go Aka de mii Sztu -
ki w Ban skiej By strzy cy a od r. 2005 go ścin nym pro fe so rem w Mu zycz nym
Kon ser wa to rium Chiń skim w Pe ki nie; uczy rów nież gry na cym ba łach na mię -
dzy na ro do wych kam pu sach mu zycz nych.
Do ko na ła bar dzo wie lu na grań dla te le wi zji i re je stra cji pły to wych. Wę gier -
skie Ra dio przy zna ło jej ho no ro we wy róż nie nie „Ni vo” (1983), otrzy ma ła też
na gro dę „Ar ti sjus” za in ter pre ta cję mu zy ki wę gier skiej (1996 i 2005), na gro -
dę „In ter -Ly ra” (2000), a ostat nio – Srebr ny Krzyż Za słu gi dla Re pu bli ki Wę -
gier skiej. Wie lu kom po zy to rów na pi sa ło spe cjal nie dla niej sze reg utwo rów.
Jest Pre zy den twem Cim ba lom World As so cia tion.

Kon cer ty współ or ga ni zo wa ne przez To wa rzy stwo im. F. Lisz ta i Ośro dek Kul tu ry
i Sztu ki we Wro cła wiu, są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Władz Sa mo rzą -
do wych Wo je wództw Dol no ślą skie go i Opol skie go, Brze gu, Obor nik Ślą skich oraz
Spół dziel ni Miesz ka nio wej Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej w Trzeb ni cy i Przed się bior -
stwa Wy ro bów Cu kier ni czych OD RA SA w Brze gu.

FE STI WAL MU ZY KA DAW NA
PER SO NA GRA TA

sIN fO NIE I KON CER TY
NA sMYCZ KI

(na chwi lę przed na gra niem)
W pro gra mie kon cer tu utwo ry 
an to nio Vi val die go (1678 – 17�1)
OR KIE STRA AR TE DEI SU ONA TO RI
na le ży dziś do czo łów ki pol skich or -
kiestr gra ją cych na in stru men tach
daw nych jest wśród na szych ze spo -
łów ba ro ko wych for ma cją kon cer tu -
ją cą naj czę ściej i naj re gu lar niej.
Dzię ki sys te ma tycz nej, in ten syw nej
pra cy oraz ar ty stycz nym kon tak tom
z naj wy bit niej szy mi mu zy ka mi eu ro -
pej ski mi, ame ry kań ski mi i ja poń ski -
mi or kie stra wy pra co wa ła swój
wła sny, in dy wi du al ny styl wy ko naw -
czy, cha rak te ry zu ją cy się ży wio ło wą,
a jed no cze śnie głę bo ką eks pre sją,
pięk nym, jed no li tym brzmie niem,
oraz ła two ścią w przy swa ja niu so bie
róż nych mu zycz nych idio mów es te -
tycz nych. W zgod nej opi nii kry ty ków
oraz pu blicz no ści or kie stra Ar te dei
Su ona to ri jest jed nym z naj cie kaw -
szych zja wisk na eu ro pej skiej sce nie
mu zy ki daw nej ostat nich lat. Wy da ne
przez nią pły ty spo tka ły się z en tu zja -
stycz nym przy ję ciem mię dzy na ro do -
wej kry ty ki mu zycz nej i licz ny mi
wy róż nie nia mi pra sy mu zycz nej.

XXXVIII Ba ro ko wy na jazd na klIcZ kóW
Za mek klicz ków

pró by otwar te: 20 i 21 paź dzier ni ka
godz. 10-1� i 17-20, 22 – godz. 10-1�
kon cert: 22 paź dzier ni ka, godz. 19.00

WaŁ BrZYcH
pią tek, 23 paź dzier ni ka godz. 19.00 Fil -

har mo nia Su dec ka
(bi le ty – ka sa Fil har mo nii)

WrO cŁaW
2� paź dzier ni ka, godz. 18.00

Sa la Wiel ka ra tu sza
(Bi le ty – OkiS i przed kon cer tem)

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www. liszt.art.pl
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AKA DE MIA Mu ZYCZ NA im. Ka ro la li piń skie go we Wro cła wiu
pl. Jana pawła II nr 2. rek tor: prof. aM dr hab. kry stian kiełb

aka de mia Mu zycz na im. ka ro la li piń skie go we Wro cła wiu jest nie  tyl ko waż nym ośrod kiem na uko wo -
-dy dak tycz nym, lecz rów nież  nie zwy kle ak tyw nym cen trum kul tu ral nym mia sta Wro cła wia. rocz nie  or -
ga ni zu je ok. �00 im prez – re ci ta le i kon cer ty wo kal ne oraz in stru men tal ne, kon cer ty ka me ral ne
i chó ral ne, kon cer ty jaz zo we, spek ta kle ope ro we, au dy cje mu zycz ne dla dzie ci, a kil ka ra zy do ro ku
kon cer ty or kie stry ka me ral nej i sym fo nicz nej. cy klicz nie  or ga ni zo wa ne są rów nież kur sy mu zycz ne,
kon kur sy wo kal ne i in stru men tal ne, a tak że fe sti wa le o cha rak te rze  ogól no pol skim i mię dzy na ro do wym.
Do ostat nich, więk szych  wy da rzeń or ga ni zo wa nych w 2009 ro ku przez  Aka de mię Mu zycz ną na le żą Mię dzy na ro do wy
Kon kurs  Wo kal ny im. Ha li ny Hal skiej -Fi jał kow skiej,  któ re go lau re aci  wy stą pi li w Ope rze Wro cław skiej, a tak że Fe sti wal
Klar ne to wy CLA RI MA NIA  2009,  pod czas któ re go wy stą pi li zna ko mi ci klar ne ci ści świa to wej  sła wy – Ales san dro Car bo -
na re i Ni co las Far ge ix.  Zre ali zo wa no  rów nież spek takl ope ro wy „We se le Fi ga ra” W. A. Mo zar ta pre zen to wa ny  przez Wy -
dział Wo kal ny i Wy dział In stru men tal ny na sce nach ope ro wych  we Wro cła wiu i w Byd gosz czy, a tak że tra dy cyj ne już
kon cer ty sym fo nicz ne w Fil har mo nii Wro cław skiej, pod czas któ rych wy stą pi li naj lep si dy plo man ci z to wa rzy sze niem Aka -
de mic kiej Or kie stry  Sym fo nicz nej. Aka de mia Mu zycz na we Wro cła wiu jest rów nież or ga ni za to rem i współ or ga ni za to rem
warsz ta tów mu zycz nych w Dusz ni kach Zdro ju, a tak że kon fe ren cji,  sym po zjów i se sji na uko wych, po świę co nych teo rii mu -
zy ki,  mu zy ko te ra pii, tech ni kom wy ko naw czym, in stru men ta li sty ce i wo ka li sty ce czy hi sto rii ślą skiej kul tu ry mu zycz nej. 
In for ma cje o koncertach: Biu ro Pro mo cji i Or ga ni za cji Im prez, tel.: 71 355 72 76

plan Im prez na paź dzier nik 2009:
5 paź dzier ni ka 2009 r., godz. 19.00
Wer ni saż wy sta wy CHO PIN FE STI VAL CAR TO IXA  DE VAL L DE MOS SA
ko lek cja pla ka tów Ro sy Ca pl lonch Fer ra  z fe sti wa li Cho pi now skich od by wa -
ją cych się od 1930 r.  w Val l de mos sie na Ma jor ce.
Sa la ka Me ral na. Wstęp wol ny

13 paź dzier ni ka 2009, godz. 19.00
Re ci tal  WI TOL DA JA NU SZA (for te pian), w ra mach prze wo du dok tor skie go
w dzie dzi nie sztu ki mu zycz nej – w dys cy pli nie in stru men ta li sty ka. Współ -
udział: An to ni na Wi ta jew ska – mez zo so pran, Mar cin Mi siak – wio lon cze la,
Ja ro sław Pod sia dlik – klar net. W pro gra mie: Jo han nes Brahms, Clau de De -
bus sy, Franz Schu bert.
Sa la te atral na. Wstęp wol ny

13 paź dzier ni ka 2009, godz. 11.00 – 18.00
Mi strzow ski Kurs Pia ni stycz ny dla stu den tów  – pro wa dze nie:  ALA IN LEFÈVRE
(Kurs zre ali zo wa ny przy oka zji wi zy ty A. Lefèvre we Wro cła wiu ja ko so li sty kon -
cer tu Or kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii Wro cław skiej, któ ry od bę dzie
się w dniu 16 paź dzier ni ka). Kurs otwar ty dla pu blicz no ści spo za uczel ni.
Sa la ka Me ral na. Wstęp wol ny

20 paź dzier ni ka 2009, godz. 19.00
Re ci tal kon tra ba so wy.  Wy ko naw cy: Pa weł Ja bł czyń ski – kon tra bas. Te re sa
Wo roń ko – for te pian. W pro gra mie m. in.: Gio van ni Bot te si ni, Jan S. Bach.
Sa la te atral na. Wstęp wol ny

26-27 paź dzier ni ka 2009 r. – godz. 9.00-18.00 
Kurs gi ta ro wy dla stu den tów w ra mach Pro gra mu  ERA SA MUS
pro wa dzą cy József Eötvös (Bu da peszt, Wę gry) – je den z naj lep szych gi ta rzy -
stów na świe cie.
Sa la ka Me ral na. Wstęp wol ny

30 paź dzier ni ka 2009 r., godz. 19.00
Kon cert Stu den tów Ka te dry In stru men tów Dę tych i Per ku sji. Wy ko naw cy: Ka -
ta rzy na Zdy bel – fa got (stu dia III st.) i Ka ta rzy na Klu czew ska – for te pian, Ze spół
In stru men tów Dę tych „La Se re na ta” w skła dzie: Mo ni ka Koź luk – obój, Alek san -
dra Ka si łow ska – obój, Zbi gniew Mi ko łaj czyk – klar net, Mi łosz Ku la – klar net,
An drzej Łuc ki – fa got, An na Sta rost ka -fa got, Ma te usz Szysz ka – wal tor nia, Pa -
weł Ka mie niak – wal tor nia. Przy go to wa nie Ze spo łu prof. Cze sław Klo now ski.
W pro gra mie m.in.: Ca mil le Sa int -Sa ens, Carl Ma ria von We ber, W. A. Mo zart.
Sa la te atral na. Wstęp wol ny

www.amuz.wroc.pl
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Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydani luk.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

VI MIęDZYnarODOWY FeStIWal MuZYkI
pAX ET BONuM pER MusICAM 2009

1.10 (cZWar tek) godz. 19.30 – Roz po czę cie Fe sti wa lu Mu zy ki
Re ci tal or ga no wy – lu ca Scan Da lI (Wło chy)

2.10 (pIĄ tek) godz. 10.30 – DZIE CI – DZIE CIOM
unI SOn – opra co wa nie i pro wa dze nie: Ry szard Sten cel 
cHór DZIe cIę cY – pd G. Ro ga li -Szcze rek OSM I i II st. we Wro cła wiu

godz. 18.30 – Modli twa o po kój z udzia łem przed sta wi cie li róż nych re li gii 
godz. 19.30 – Kon cert pie śni pra wo sław nych, or miań skich, gru ziń skich

Wo kal ny Ze spół Mę ski KA IROS pd Bo ry sa So mer scha fa
3.10 (SO BO ta) godz. 18.30 – tranS I tuS
godz. 19.30 – Re ci tal or ga no wy – Bar Ba ra I ulrIcH Mel Dau (Szwaj ca ria)
�.10 (nIe DZIe la) godz. 20.00
Re ci tal or ga no wy – Hen rYk Jan BO tOr (Kra ków/Ty chy)

DZIEń jED NO ŚCI NIE MIEC
Rok rocz nie Kon su lat Ge ne ral ny Nie miec we Wro cła wiu or ga ni zu je in te re su -
ją ce wy da rze nie kul tu ral ne to wa rzy szą ce ob cho dom Dnia Jed no ści Nie miec.
16 paź dzier ni ka br. jest da tą szcze gól ną. W tym dniu na sze my śli kie ru ją się
ku dwóm wy bit nym oso bi sto ściom, któ re ma ją ogrom ne zna cze nie dla
wzajm ne go zro zu mie nia oraz sto sun ków pol sko – nie miec kich. Te go dnia ob -
cho dzo ne jest świę to świę tej Ja dwi gi Pa tron ki Ślą ska, zaś 16 paź dzier ni -
ka 1978 kar dy nał Ka rol Woj ty ła zo stał wy bra ny na pa pie ża Ja na Paw ła II.
Przy po mi na jąc te waż ne dla po ro zu mie nia pol sko -nie miec kie go po sta cie,
Kon su lat Ge ne ral ny Nie miec we Wro cła wiu za pra sza Pań stwa bar dzo ser -
decz nie na kon cert chó ral ny z mu zy ką sa kral ną w dniu 16 paź dzie ni ka 2009
o godz. 19.00 w ko ście le pw. Św. Ma rii na Pia sku pod ty tu łem „Ec ce Ho mo”.
Na kon cer cie wy stą pi zna ko mi ty chór żeń ski z Ha no we ru, z Dol nej Sak so nii
– re gio nu part ner skie go Dol ne go Ślą ska, za rów no a ca pel la, jak i z akom pa -
nia men tem w utwo rach Brahm sa, Men dels soh na -Bar thol de go, Cor ne liu sa,
Ros si nie go, Hol sta oraz Pärta.
Przed kon cer tem, o godz. 17.00 w Mu zeum Arich die ce zjal nym (pl. Ka te dral -
ny 16) otwar ta zo sta nie wy sta wa gra fik (Na ni Te de schi) oraz fo to gra fii po -
świę co nych Ja no wi Paw ło wi II.

16 paź dzier ni ka, godz. 17.00 – WY Sta Wa
Mu zeum arich die ce zjal ne, pl. ka te dral ny 16

16 paź dzier ni ka, godz. 19.00 – kOn cert, ko ściół pw. Św. Ma rii na pia sku

ka IrOS (Lu blin) – wo kal ny ze spół mę ski pod dy rek cją Bo ry sa So mer scha fa
z to wa rzy sze niem in stru men tów: zur na, fle ty bom bar dy – Mi chał Żak; lut nia
arab ska – Ta de usz Cze chak; da ra bu ka, ben dir – Ro bert Si wak
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WRO CłAW sKI sO uND 2-3 PAŹ DZIER NI KA 2009
Pro jekt ten po wstał z my ślą o lu dziach otwar ty, twór czych i od bior cach sztu -
ki, po szu ku ją cych tre ści i zna czeń po za ma in stre amem. Ar ty ści, któ rzy za -
pre zen tu ją się w trak cie tych dwóch dni fe sti wa lu to mie szan ka oso bo wo ści,
pre zen tu ją ca barw ny ko laż ga tun ków i sty lów, po szu ku ją cy in spi ra cji, eks pe -
ry men tu ją cy, no wa tor scy, nie ba nal ni. To po pro stu - moc ne ude rze nie wro -
cław skiej, nie za leż nej sce ny mu zycz nej.
Pro jekt WRO CŁAW SKI SO UND to im pre za dla tych, któ rzy ko cha ją sztu kę od -
da lo ną od ście żek wy ty cza nych przez ma so we me dia. Dla tych, któ rzy ma ją
otwar te gło wy i są cie ka wi te go, co dzie je się po za głów nym obie giem. Tak -
że dla tych, któ rzy od da li ser ce Wro cła wio wi, bądź two rzą cym w na szym mie -
ście ar ty stom. Wro cław ski So und nie jest dla wszyst kich.
Mu ZY ka: ALL SO UNDS AL LO WED, DI GIT ALL LO VE, DA WID SZCZĘ SNY, JOT,
ME MY SELF AND I, MI KRO KO LEK TYW, MIS SES MO DU LAR, OSZI BA RACK,
PLA NET L. U. C., RO SZJA & LU, THE KURWS, TO MEK BED NAR CZYK, 2MUCH 

cS Im part,ul. Ma zo wiec ka 17
WYStaWY/perFOrMance/art/aV/VJ/DJ: ALEKSANDRA URBAN, MARCIN
ŁUCZKOWSKI, TOMASZ PŁONKA, TOMASZ KACZKOWSKI, JUSTYNA
ADAMCZYK, ANETA LIS, RETRO FUTURO, ARKADIUSZ BAGIŃSKI, PIOTR
BARTOS, JAKUB LECH,ANTEK WAJDA, DJ OŻÓG & DJ PIPA & DJ SIWAK

epIcentruM radioWroclove, ul. powstańców Śląskich 20-22
BOnuS track: PAWEŁ KOWZAN, PRZEMEK SANECKI, ŁUKASZ
JASTRUBCZAK, GRZEGORZ RÓŻAŃSKI, KAROLINA FREINO Malowanie:
FRM-kid & OTEK & ZBK  Wizualizacje: Vj LUMINATOR, Vj VISION EXPRESS

Galeria cS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

Klub muzyczny łY KEND
ul. POD WA LE 37/38

3 – g.20.00 aku rat
bi le ty: 25 zł – przed sprze daż, 30 zł 
7 – g.20.00 pOD MaSZ teM
wstęp wol ny 
9 – g.20.00 cO cO tIer
pro mo cja no wej pły ty, bi le ty: 10/15 zł 
10 – g.20.00 Bal kan Se VDaH
bi le ty: 10/15 zł 
15 – g.20.00 ŁĄ kI Łan 20/25 zł 
16 – g.20.00 eVGen Ma lI nO VSkIY
sy be ryj ski bard śpie wa Wło dzi mie rza
Wy soc kie go, bi le ty: 20 zł/25 zł
23 – g.20.00 De Łin dows, ko ho ut
pla si Smrt (cze chy) bi le ty: – 10/15 zł 
2� – g.20.00 rY cZĄ ce DWu DZIeSt kI
bi le ty: 20/25 zł
29 – g.0.00 ta Bu 

AlIB ul. GRUNWALDZKA 67
11 - g.19.30 żY WIO Łak Ma Sa la
18 - g. 20.00 eaStWeSt rOc kerS
Ju nIOr StreSS & Sun el BanD

IN DI GO TREE
LUL LU BIES OF LO VE AND DE ATH

De biu tanc ka pły ta gru py In di go Tree,
który  two rzą: pe ve le ty – bard gi ta -
ro wy. Po nie waż nie mógł do ga dać się
przez ca łe swo je ży cie z żad nym bar -
dziej licz nym ze spo łem po sta no wił
stwo rzyć du et mu zycz ny. Jak ma wia:
„cięż ko jest wy rzu cić z ze spo łu je dy -
ne go mu zy ka, z któ rym się gra“.
Fi lip Za wa da – by ły mu zyk ze spo łu
Pust ki i AGD. Ma sa ży sta dźwię kiem
me to dą Pe te ra Hes sa. Po nie waż co -
raz trud niej do ga du je się z kim kol -
wiek miesz ka w gó rach i sta ra się nie
my śleć. In di go Tree dzia ła ją we Wro -
cła wiu i oko li cach.  Gdy nie gra ją
– pi szą, go tu ją pie ro gi, ro bią zdję cia,
usy pia ją dzie ci. Wstęp wolny

17 października  godz. 20.00
ck ago ra, ul. Serb ska 5 a

WO ODY AlIEN
+ KZK shit ga ze'roll'punk'di -

sko'shit'ro man tic PAR TY
Wo ody Alien to du et o spo rym do -
świad cze niu. Mar cin Pie ko szew ski
(Plum, Ho udi ni) i Da niel Szwed (Mo -
th ra), ma ją cy na kon cie 3 al bu my
„Piss and Shit and a Dia mond of Per -
cep tion” (2005),(któ ry uka zał się na -
kła dem Eve ry Co lor, pły tę „Pee And
Poo In My Fa vo ri te Loo” (2008) wy -
da ną przez Gus staff Rec., oraz naj -
now szą „Mi cro god” (2009) wy da ną
rów nież przez Gus staff Rec. (w. 10zł)

6 paź dzier ni ka, godz. 20.00
ni skie Łą ki, ul. ru ska �6c 

jAZ ZA TOR 
W LU LU BEL LE CA FE

Kon cert w ra mach II Fe sti wa lu Współ -
cze snej Kul tu ry Ro syj skiej za gra gru -
pa Jaz za tor i wro cław scy mu zy cy
jaz zo wi. Bę dzie to kon cert po łą czo ny
z jam ses sion. Wstęp wolny

2 paź dzier ni ka, godz. 20.00
klub mu zycz ny – lu lu Bel le ca fe
ul. pur ky nie go 1, po ziom „-1”

NOC AR CHA NIO łÓW
ELEC TRO -GO THIC

Kon cert za gra ją: dj's. SYNTH
ELI ZA BETH; OM MEN; FAL LEN
SLOW BLOW. Bi le ty: 5 zł

2 paź dzier ni ka, godz. 21.00
klub Wa GOn pl. Or ląt lwow skich 20a
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jAZZ KluB Ru RA
ul. ŁA ZIEN NA 4

1, g. 20.30 Ánge la tröndle & MO Sa -
Ik WSJiMr le van dek jam ses sion
3, g. 20.30 Yar sunt (Fr) – 25/20zł
6, g. 20.30 ‚ Jam Ses sion
7, g. 20.30 Da ve lieb man & Ma te -
usz ko ła kow ski – Li ve re cor ding at
Jazz Stan dard
8, g. 20.30 kWar tet pta szy na
Wró blew skie go – 35/25zł 
9, g. 20.30 the crac kers Band – 12/9zł
10, g. 17.59 Wer ni saż i wy sta wa
prac Jo an ny ulan

11, g. 21.00 co co tier – 10/15z
15, g. 22.30 na ta lia lu bra no – Bez
prą du – 14/12zł
16, g. 22.30 Dia log „Zie lo na noc”!
& dj. whi te pa ste
17, g. 20. 30 Dia log fie sta & DIa -
lOG aFter par tY
18, g. 00: 01 Dia log after par ty &
po waż nie cięż ka nie dzie la
19, g. 20.30 Mo vie pia no Bar
20, g. 20.30 Fun ky car ni val
– jam ses sion
21, g. 20.30 Frank par ker & Ma -
cIeJ FOr tu na & lar rY pOr ter
pro ject – 25/20zł 
22, g. 20.30 KLIN TET jazz band –12/10zł 
23, g. 20.30 nat Qu een co ol - 14/12zł
27, g. 20.30 Su per Fly
28, g. 20.30 pie rin Ben cet ti
30, g. 20.30 ka siuk par ty
31, g. 20.30 Bal De mo nicz ny

CEN TRuM sZTu KI IM pART www.im part.art.pl
ul. MA ZO WIEC KA 17

2-3.10 WrO cŁaW SkI SO unD
Prze gląd wro cław skiej nie za leż nej sce ny mu zycz nej
7 g. 19.00 – DO MI krO FO nu prO SI MY! – wie czór I Cykl pre zen ta cji otwar -
tych dla” mło dych zdol nych” Ka wiar nia „Au to graf” przy CS Im part. Wszyst -
kie pre zen ta cje bę dą oma wia ne i oce nia ne, a zwy cięz cy co mie sięcz nych edy cji
we zmą udział w warsz ta tach i przy go to wa niu pod okiem za wo dow ców pla no -
wa nej na czer wiec 2010r. fi na ło wej ga li na du żej sce nie Im par tu. Pro jekt ad -
re so wa ny jest do uczniów szkół śred nich (uczest ni cy w wie ku od 16 lat)
i stu den tów, a tak że do sze ro kiej pu blicz no ści, lu bią cej „pio sen ki z tek stem”
oraz ce nią cej in te li gent ny hu mor. 
17 g. 18.00 Otwar cie wy sta wy BIO
Wy sta wa prac dy plo mo wych stu den tek Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro -
cła wiu Be aty Wal ko wiak oraz Alek san dry Ku cza ry (Wy dział Gra fi ki) wy sta wę
oglą dać bę dzie moż na w dniach 9 – 18 paź dzier ni ka – Ga le ria IM part
8 g. 20.00 Spek takl StO lIk Wy stę pu ją: Pa weł Cze puł kow ski, Igor Gaw li -
kow ski, Mi chał Li twi niec, ma ot (wł. Ma rek Otwi now ski). Aku styk: Ja cek Fe -
do ro wicz, Świa tło: To masz Si ko ra
9,10, g. 19.00 MóJ BO SkI rOZ WóD – mo no dram Kry sty ny Pod le skiej
(słyn nej Oli z kul to we go fil mu S. Ba rei „Miś”)
Re ży se ria: Je rzy Gru za, Sce no gra fia: Woj ciech Ste fa niak
Spek takl w dwóch wer sjach ję zy ko wych: 9 (EN), 10 (PL)
13, g. 12.00 – Sce na lek tur SZkOl nYcH: tan GO Sła wo mi ra Mroż ka
re ży se ria: Sta ni sław Mel ski, sce no gra fia: Jo an na Krzysz toń, Iza be la Wan czew ska
16, g. 19.00 – MI ŁOŚć W la tacH 30. – te atr pio sen ki przy cS Im part
Ad rian Cie cha now ski – pia no, Woj ciech Ber gran der – bass
Ja cek Za mec ki – li ve elec tro nics.
18, g. 18.00 – Sta re DO Bre MaŁ żeŃ StWO 
22, g. 18.00 – teO rIe lu DO We I pO Da nIa na ukO We 
wer ni saż w Ga le rii IM PART, wy sta wa prac dy plo mo wych Woj cie cha Ko ła cza,
stu den ta Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu, Wy dział Gra fi ki. 
Ka me ral ny kon cert ze spo łu Zie mia Pla ne ta Lu dzi 
20, g. 19.00 – krZYSZ tOF pO pek In ter na tIO nal Qu In tet 
Krzysz tof Po pek – al to flu te, Piotr Woj ta sik – tp, Pa weł Kacz mar czyk – p,
Way ne Do cke ry (USA) – bass, Ste ve McCra ven (USA) – dr
23, 2�, g. 19.00 – le nIn GraD Spek takl mu zycz ny opar ty na pio sen kach ro -
syj skie go ze spo łu „Le nin grad”. Kon cep cja i re ży se ria spek ta klu – Łu kasz Czuj 
Aran ża cja i kie row nic two mu zycz ne – Krzysz tof Ło cho wicz, Tłu ma cze nie tek -
stów – Mi chał Chlu dziń ski, Pro jek ty ko stiu mów i prze strze ni – Elż bie ta Ro ki -
ta. Wy stę pu ją: Ma riusz Kil jan, To masz Mars. Wo ka li stom to wa rzy szy gra ją cy
na ży wo band w skła dzie: Krzysz tof Ło cho wicz – gi ta ry, Ma rek Hen ryk Mars
– kon tra bas i gi ta ra ba so wa, Ma rek Kru pa – pia no, sak so fon, akor de on, Da -
mian Mie lec – per ku sja, in stru men ty per ku syj ne. 
26, g. 19.00 – an DrZeJ pIa SecZ nY. Pro mo cja pły ty Spis rze czy ulu bio nych
z udzia łem go ścia spe cjal ne go Se we ry na Kra jew skie go

Bi le ty w ka sie cen trum Sztu ki Im part, ul. Ma zo wiec ka 17, tel. 071/ 3�1-9�-32

ODA fIR lEj ul. GRA BI SZYŃ SKA 56
9, g. 2.00 ca Me ra OB Scu ra – 59zł

10, g.19.30 tHe Black ta peS+kuM ka OlIk+cF98 – 15/20zł
15, g. 20.00 Ja nek Sa MO ŁYk – 15zł
16, g.20.00 HO MO Sa pIenS – 15/20zł
21, g. 20.00 Hu GO ra ce & true SpI rIt – 15/20zł 
23, g. 20.00 cOF Fee Bre ak – 15zł/50% ta niej z pły tą
2�, g. 20.00 MItcH&MItcH + kWa Dra tO WI – 15/20/25zł
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Rynek−Ratusz 24
50−101 Wrocław

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

www.okis.pl, okis@okis.pl

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

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

Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
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W paŹDZIernIkOWYM nu Me rZe:  ·  roz mo wy z prof. an drze jem Bia ła sem, Bog da nem
Woj cisz ke, Je rzym ko siń skim, pio trem Śli wiń skim  ·  uściń ski o nie do ucze niu  ·  li te rac ki
ty giel w Ho lan dii i pro za Vam by She ri fa  ·  Sta ni sław Vin cenz  ·  lu dwik Fla szen  ·  rut kie -
wicz o Da vie sie  ·  Ja ni na katz  ·  1000 lat Wro cła wia.

Mu ZYCZ NY WY MIAR pEW NYCH OB RA ZÓW
WY kŁaD Mar ka DY żeW SkIe GO 
Z cY klu cOl le GIuM Mu SI cuM

25 października, godz. 16.00
klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9. Wstęp wolny.

ZA RE KWI RO WA NO
Wy sta wa cze skie go ma lar stwa pod ho -
no ro wym pa tro na tem Ja na Sech te ra
– Am ba sa do ra Re pu bli ki Cze skiej w RP,
na któ rej po ka za ne zo sta ną pra ce: Ri -
char da Bobůrki, Pa vla Brázdy, Mar ti ny
Chlo upy, Ro ma na Dvořáka, Ru dol fa
Dzur ko, Da li bo ra Da vi da, Mar ti na Frin -
da, Jo se fa Ham pla, Mar ka Ka ple ra, Vik -
to ra Karlíka, Aleša Krejčy, Ja ny Kre-
ma no vej, Mi cha la Mat ze nau era, Da vi da
Němca, Věry Nováko vej, Aleša Ogo una,
Pe tra Pastrňáka, Jo se fa Procházki, Ha -
ny Pu cho vej, Pe tra Ro ma no va, Mi cha la
Sin ge ra, Pa vla Šmída, Ja ku ba Špaňhe -
la, Ka teřiny Štěnclo vej, Ja na Ti che go,
Ro ma na Tra bu ry, Vla sti mi la Třešňáka,
Ivy Vodrážko vej, Pa vla Zajíčka. Wy sta -
wa na wią zu je do lo sów za trzy ma nych
na gra ni cy przez cze cho sło wac ką służ bę
bez pie czeń stwa prac ar ty stów – dy sy -
den tów, któ re mia ły zo stać po ka za ne 
we Wro cła wiu w li sto pa dzie 1989 r.,
przy oka zji Fe sti wa lu Cze skiej i Sło wac -
kiej Kul tu ry Nie za leż nej.
Wer ni saż – 23 paź dzier ni ka, godz. 17.00

ar Se naŁ, ul. cie szyń skie go 9
Wy sta wa bę dzie czyn na do 22 li sto pa da. 

Przy go to wy wa na od dwóch lat wy -
sta wa zo sta ła za pla no wa na ja ko pre -
zen ta cja twór czo ści Sta ni sła wa
Dróż dża w 70. rocz ni cę Je go uro dzin
(15 ma ja 2009 r.). Z uwa gi na śmierć
Ar ty sty, 29 mar ca, bę dzie to już wy -
sta wa pod su mo wu ją ca za mknię tą
twór czość. Mo no gra ficz ny po kaz za -
wie ra 43 pra ce; je go do peł nie niem
jest ob szer ny ka ta log – książ ka.
Obok pra ca: 
„mię dzy”, CSW Za mek Ujaz dow ski 1992.

pO CZĄ TE KO NIEC
PO JĘ CIO KSZTAŁ TY. PO EZJA KON KRET NA. PRA CE Z LAT 1967-2007

Wer ni saż – 26 paź dzier ni ka, godz. 17.00
Mu zeum na ro do we we Wro cła wiu. Wy sta wa bę dzie czyn na do 6 grud nia.

Wy sta wa obej mu je dzie ła po wsta łe w la tach 1980–1994. Wy bra ne pra ce two -
rzą re pre zen ta cję naj waż niej szych po staw ar ty stycz nych w Pol sce zwią za nych
z nur tem trans awan gar dy i no wej eks pre sji Za pro sze ni do udzia łu ar ty ści in dy -
wi du al ni (Ma ciej Do wgiał ło, Piotr Mło do że niec, Zdzi sław Nit ka, Krzysz tof Skar -
bek, Krzysz tof Bed nar ski, Syl we ster Am bro ziak) oraz przed sta wi cie le waż nych
for ma cji ar ty stycz nych: wro cław ski „Lu xus”, „Łódź Ka li ska” i war szaw ska
„Grup pa”, sta no wią trzon wy sta wy, na któ rą skła da ją się dzie ła ma lar skie, rzeź -
by, gra fi ki, ry sun ki i do ku men ty fil mo we (na DVD), ob ra zu ją ce cha rak ter dzia -
łań efe me rycz nych, hap pe nin gów, sztu ki uli cy i ga le rii of fo wych, istot nych dla
uka za nia au ten tycz nych cech zja wi ska, ja kim by ła sztu ka nie za leż na w la tach 80.

Ośro�dek�Kul�tu�ry�i Sztu�ki�we�Wro�cła�wiu,�któ�ry�pre�zen�to�-
wał�wy�sta�wę�w wie�lu�pol�skich�mu�ze�ach�i ga�le�riach,�otrzy�-
mał�za jej�or�ga�ni�za�cję�nagrodę�okolicznościową�Mi�ni�stra
Kul�tu�ry�i Dzie�dzic�twa�Na�ro�do�we�go.

Wer ni saż – 9 paź dzier ni ka
Mu zeum na ro do we w Bu ka resz cie

Wy sta wa bę dzie czyn na do 30 paź dzier ni ka.

RE pu BlI KA BA NA NO WA
EKs pRE sjA lAT 80.

W MU ZEUM NA RO DO WYM 
W BU KA RESZ CIE
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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. 
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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. 
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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.
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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. 
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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,
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na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy
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zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.
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paŹDZIernIk 
2009

WYStaWY cZaSOWe
WO kóŁ cHIŃ SkIeJ Her Ba tY. czaj ni ki z Yixing
Wystawa czynna od 28 września do 15 listopada

ARCYDZIEłA DAWNEGO ORężA
Wystawa czynna do 31 grudnia 2009

SpO tka nIa Ze SZtu kĄ. Godz. 12.00.
In formacje: 71 372 51 48
3.10 Zmierzch wro cław skie go bro war nic twa
�.10 Sztu ka sta ro żyt ne go Egip tu

10.10 Śla da mi Etru sków
11.10 W do mo wej spi żar ni – dla dzie ci
17.10 Ro ger van der Wey den: Świę ty Łu kasz 
18.10 Sztu ka an tycz nej Gre cji
2�.10 Pokolenie Insiders, sztuka czeska 2. poł. lat 90. XX w
2�.10, g. 16.00  Do tyk zie mi – warsz ta ty ro dzin ne 
25.10 Ar cy dzię giel i mni szek. Ro śli ny lecz ni cze w sztu ce

ar cHI WuM Ja DWI GI SOr nIk. W tym por tre ty z Wro cła wia 19�5
Wystawa czynna od 9 września do 25 października
Ura to wa ne od znisz cze nia pra ce nie zna nej wro cław skiej fo to -
graf ki Ja dwi gi Sor nik. Wy sta wio ne zdję cia to głów nie, wy ko na -
ne la tem 1945 ro ku, por tre ty żoł nie rzy ra dziec kich i pol skich. 

Mu ZeuM et nO Gra FIcZ ne

panOraMa racŁaWIcka

ZaM kI Su Dec kIe – hi sto ria i legenda. W ra mach eDD
Wy sta wa czyn na od 17 wrze śnia do 25 paź dzier ni ka
Gra ficz ne przed sta wie nia naj bar dziej ma low ni czych i ta jem ni -
czych zam ków Su de tów. Po ka za nych zo sta nie oko ło 100 gra -
fik po wsta łych w okre sie od XVIII do po cząt ków XX wie ku.

Dru kar SkIe tecH nI kI ZDO BIe nIa pa pIe róW I tka nIn
Wy sta wa czyn na do 18 paź dzier ni ka
Koł try ny, czy li osiem na sto wiecz ne pol skie ta pe ty, plu szo wa
ka pa z po cząt ku XX w. dru ko wa na stem plem, pa pie ry per ka -
lo we – to nie któ re z eks po na tów tej wy sta wy. Wy sta wa przy -
go to wa na przez Mu zeum Pa pier nic twa w Dusz ni kach Zdro ju.

pOl SkIe cMen ta rZe kre SO We. Wystawa czynna od 20 paź dzier ni ka do 7 grud nia 2009
Po ka za nych zo sta nie 140 zdjęć do ku men tu ją cych gro by Po la ków na cmen ta rzach Ły cza kow skim we Lwo wie, na Ros sie
w Wil nie i wie lu in nych mniej zna nych ne kro po liach na te re nie dzi siej szej Ukra iny, Bia ło ru si i Li twy. Zdję cia przed sta wia ją
gro by lu dzi za słu żo nych dla pol skiej kul tu ry, na uki i po li ty ki, ale tak że za po mnia ne dziś na grob ki osób nie zna nych.
eXlI BrIS kO ŚcIuSZ kOW SkI – wy sta wa po kon kur so wa. Wy sta wa czyn na od 7 wrze śnia do 17 paź dzier ni ka

Ma lI I WIel cY MI StrZO WIe. Ob ra zy ślą skie XVI -XVIII w. 
Wystawa czynna do 4 paź dzier ni ka

17 paź dzier ni ka DZIeŃ OtWar tY Wo kół chiń skiej her ba ty
W pro gra mie mię dzy in ny mi ce re mo nia pa rze nia her ba ty, za -
ba wy dla dzie ci oraz pre zen ta cje i po ka zy kul tu ry chiń skiej. 

IV Je SIen nY kIer MaSZ MIO DO WY
11 paź dzier ni ka od godz. 10.00
WrO cŁaW ScY Ma DrY Ga lI ŚcI
� paź dzier ni ka, godz. 12.00. Wstęp wol ny.
Kon cert Chó ru Ka me ral ne go Po li tech ni ki Wro cław skiej. 

Sta nI SŁaW DróżDż. po czą te ko niec
po ję cio kształ ty. po ezja kon kret na. pra ce z lat 1967-2007 
Wystawa czynna od 26 paź dzier ni ka do 6 grud nia
Pierw szy tak ob szer ny po kaz prac Sta ni sła wa Dróż dża – zmar -
łe go w tym ro ku naj wy bit niej sze go pol skie go po ety kon kre ty -
sty. Po ka za nych zo sta nie po nad 40 prac, od pierw szych
utwo rów po ezji kon kret nej z 1967 r. po naj now sze z 2007 r.
Współorganizator: OKiS
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Wy sta wa fo to gra fii pn. pol skie
cmen ta rze kre so we, au tor stwa ry -
szar da Sław czyń skie go, skie ro wa na
jest głów nie do mło de go po ko le nia
i na wią zu je do dnia Wszyst kich
Świę tych oraz na ro do we go Świę ta
nie pod le gło ści. Mot tem wy sta wy
jest cy tat z wier sza W. po la: 
A czy znasz ty, bra cie mło dy,/ Two jej
zie mi buj ne pło dy?/ Twe kur ha ny
i mo gi ły,/ I twe dzie je, co się śćmi ły? 

Na eks po zy cję skła da ją się zdję cia
wy ko na ne na prze strze ni ostat nich
kil ku lat, w trak cie licz nych wę dró -
wek au to ra po Kre sach. Ogó łem pre -
zen to wa nych jest po nad 140
fo to gra mów w for ma cie A4. Trzon
eks po zy cji sta no wią dwie naj pięk -
niej sze a za ra zem naj star sze pol skie ne kro po lie: Cmen tarz Ły cza kow ski we
Lwo wie oraz Cmen tarz na Ros sie w Wil nie. Po nad to zdję cia wy ko na ne zo -
sta ły w Ja złow cu, Bu cza czu, Ber dy czo wie, Hu ma niu, Ży to mie rzu, Zba ra żu,
Grod nie, Krze mień cu, No wo gród ku, Li dzie, Głę bo kim oraz Mio rach. Wśród
fo to gra fii znaj dzie my na gro bek: M Ko nop nic kiej, G. Za pol skiej, E. Orzesz ko -
wej, A. Grot ge ra, W. Beł zy, W. Sy ro kom li, J. Le le we la, J. K. Or do na, S. Gosz -
czyń skie go, A. Wi wul skie go, S. i E. Sło wac kich oraz Ja na i Ce cy lii
z Bo ha ty ro wicz nad Nie mnem.

Na wy sta wie obej rzeć moż na rów nież gro by uczest ni ków in su rek cji ko -
ściusz kow skiej z 1794 ro ku. Wśród nich znaj du je się na gro bek An to nie go
Ko by lań skie go (1773-1841), uła na wojsk pol skich, po cho wa ne go na cmen -
ta rzu w Bu cza czu. In nym po wstań cem jest po cho dzą cy z Wiel ko pol ski Fran -
ci szek Za rem ba (1751-1863). Zmarł on we lwow skim szpi ta lu głów nym i jak
po da je kra kow ski Czas�w wiel�kim�ubó�stwie. Trum na nie sio na by ła na cmen -
tarz przez daw nych żoł nie rzy Księ stwa War szaw skie go oraz mło dzież.
Na trum nie po ło żo no czap kę ko ściusz kow ską, któ ra by ła je�dy�ną�ozna�ką�nie�-
sio�nych�za mło�du�w obro�nie�Oj�czy�zny�za�sług�zmar�łe�go. Ko lej nym po wstań -
cem jest An to ni Pió rec ki (1764-1870), któ re go cia ło zło żo no na Cmen ta rzu
Ły cza kow skim we Lwo wie. Pió rec ki zo stał ran ny w bi twie pod Ma cie jo wi -
ca mi 10 paź dzier ni ka 1794 ro ku. Na stęp stwem od nie sio nych ran był pa ra -
liż i dla te go ostat nie kil ka dzie siąt lat swo je go ży cia spę dził pod opie ką sy na
w Rzę śni Pol skiej. Ce re mo nia po że gnal na sta ła się oka zją do przy po mnie -
nia spra wy na ro do wej i prze bie ga ła w trak cie za pa da ją ce go zmierz chu,
wśród licz nie ze bra nych miesz kań ców Lwo wa. Przed opusz cze niem trum -
ny do gro bu mo wę po że gnal na wy gło sił po eta Kor nel Ujej ski. Mó wił o po -
trze bie przed kła da nia po tę gi du cha pa trio tycz ne go nad do bra mi
do cze sny mi. Na ko niec po eta po wie dział do ze bra nych: My�ko�sa�mi�za�bie�-
ra�li�śmy�ar�ma�ty,�wy�i z ar�ma�ta�mi�nie�po�do�ła�cie�wro�gom,�je�śli�nie�po�pra�wi�-
cie�się.�Ta�kie�sło�wa�i skar�gi�idą�do mnie�z tej�trum�ny.

Ryszard Sław czyń ski
Ho no ro wy pa tro nat nad wy sta wą ob jął kard. Hen ryk Gul bi no wicz
Współor ga ni za to r: Dol no ślą skie To wa rzy stwo In te gra cji Kul tu ral nej Ma gno lia.
Wstęp wol ny

Wernisaż 20 paź dzier ni ka, godz. 18.00 
Wystawa czynna do 7 grud nia, codziennie od 9.00 do 17.00

pa no ra ma ra cła wic ka, ul. purkyniego 11

pOl SkIe cMen ta rZe kre SO We

an to ni pió rec ki. (176�-1870)
uczest nik In su rek cji ko ściusz kow skiej

z 179� roku

DAR sERC
90 lat pOl SkIe GO 

cZer WO ne GO krZY ża
czer wo ny krzyż po wstał w 1863
ro ku z ini cja ty wy Hen ry ka Du nan ta
(1828-1910). Głów nym za da niem
no wo po wsta łe go sto wa rzy sze nia
by ło ochot ni cze nie sie nie po mo cy
po szko do wa nym w cza sie dzia łań
wo jen nych.
Zor ga ni zo wa na przez Mu zeum Sztu -
ki Me da lier skiej oraz Dol no ślą ski Za -
rząd Okrę go wy  PCK wy sta wa przed-
sta wia za rys hi sto rii PCK, je go dzia ła -
nia od 1919 ro ku, po cza sy obec ne.
Na wy sta wie pre zen to wa ne są do ku -
men ty ob ra zu ją ce róż ne po la dzia łal -
no ści PCK w Pol sce: le gi ty ma cje
człon kow skie, za świad cze nia, dy plo -
my, wy daw nic twa, od zna ki i od zna -
cze nia, są też pocz tów ki, ob li ga cje,
dokumenty i odznaczenia z ca łe go
świa ta. Do cen niej szych eks po na tów
wy sta wy na le ży od zna cze nie im. Flo -
ran ce Ni ghtin ga le – za ło życiel ki pierw -
szej szko ły pie lę gniar stwa  w Lon dy-
nie, a tak że pierw sze od zna cze nie
Czer wo ne go Krzy ża, usta no wio ne go
we Fran cji, za udział w woj nie fran cu -
sko -pru skiej 1870 ro ku.
Zbiór po cho dzi z ko lek cji wy bit ne go
dzia ła cza czer wo no krzy skie go, Zdzi -
sła wa Abram ka z Bia łe go sto ku, któ ry
prze ka zał go do Wro cła wia.  Wzbo -
ga co ny zo stał o do ku men ty  ze zbio -
rów Mu zeum Miej skie go Wro cła wia.
Wy sta wa czyn na do 18 paź dzier ni ka br.

ar se nał, ul. cie szyń skie go 9

WOl fGANG VON WE BsKY
MA LAR STWO

Ko lej na z cy klu pre zen ta cja, w któ -
rych Mu zeum Miej skie Wro cła wia
przed sta wia szer szej pu blicz no ści ar -
ty stów nie gdyś tak waż nych dla Wro -
cła wia i Ślą ska, a obec nie czę ścio wo
za po mnia nych. W Pol sce je go twór -
czość pre zen to wa na by ła ostat ni raz
w 1960 ro ku. Obec na wy stawa jest
zbio rem re tro spek tyw nym prac z ko -
lek cji mu ze al nych oraz pry wat nych.
Z oka zji wy sta wy Mu zeum wy da ło ka -
ta log prac Wol fgan ga von We bsky.

Wy sta wa trwa do 15 li sto pa da br.
pa łac kró lew ski

ul. ka zi mie rza Wiel kie go 35
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DWu DZIE sTO lE CIE DZIA łAl NO ŚCI
Biu ra pro jek to we go sTA BIl

GA lE RIA jED NE GO pRO jEK Tu

lA BI RYNT
po mię dzy ar chi tek tu rą i sztu ką

Wy sta wa pra cow ni ków Za kła du Ry sun ku, Ma lar stwa
i Rzeź by, Wy dz. Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Wro cław skiej

Wy sta wa czyn na: 17.09-22.11.2009

uN DER CON sTRuC TED pl
Aga ta pan kie wicz / Mar ci n przy był ko

Do tkli wy fo to gra ficz ny esej
po świę co ny pej za żo wi pro -
win cjo nal nej – ży ją cej
na mar gi ne sie Pol ski - na kre -
ślo ny przez dwo je ar ty stów:
Aga tę Pan kie wicz, pro wa -
dzą cą Pra cow nię Fo to gra fii
na Wy dz. Gra fi ki ASP w Kra -
ko wie oraz Mar ci na Przy był -
ko, nie za leż ne go gra fi ka
i fo to gra fa, ab sol wen ta Aka -
de mii Me dycz nej w Lu bli nie
i ASP w Kra ko wie.

Wystawa czynna:
08.10.2009 – 22.11.2009Wu WA 

Wro cław ska Wy sta wa We rk bun du 1929-2009

Na świe cie po wsta ło tyl ko 6 po dob nych osie dli. Każ -
de z nich by ło ma ni fe stem no wej ar chi tek tu ry, kwin -
te sen cją ar ty stycz nej awan gar dy pierw szej
po ło wy XX wie ku. Naj słyn niej sze z nich – Weißen ho -
fsie dlung w Stut t gar cie – jest dziś ce lem piel grzy mek
mi ło śni ków ar chi tek tu ry z ca łe go świa ta. Nie co mniej
zna ne, choć nie mniej fa scy nu ją ce osie dle WU WA we
Wro cła wiu, zre ali zo wa ne w ra mach wy sta wy z 1929
ro ku, ob cho dzi w tym ro ku 80-tą rocz ni cę po wsta nia.

Wy sta wa czyn na: 09.10.2009 – 22.11.2009

HANs pO El ZIG ar chi tekt, na uczy ciel, ar ty sta
Uwa ża ny jest za naj waż niej sze go ar chi tek ta w Niem czech pierw sze go 30-
lecia XX w. – przed po wsta niem Bau hau su, przed Wal te rem Gro piu sem, Mie sem
van der Ro he i Eri chem Men del soh nem, któ rzy cie szą się znacz nie więk szym niż
on mię dzy na ro do wym uzna niem. Tym cza sem, nie ma żad nej dzie dzi ny ar chi -
tek tu ry, w któ rej Po el zig nie stwo rzył by wzor co we go dzie ła: pro jek to wał do my
pry wat ne i ca łe dziel ni ce, do my han dlo we, po mni ki, te atry, ki na, ale przede
wszyst kim bu dyn ki prze my sło we i biu row ce w wiel kich mia stach. Nie uwa żał się
za człon ka ja kie go kol wiek ru chu – twier dził, że znaj du je się „gdzieś po mię dzy”,
re ali zu jąc się w sztu ce, ar chi tek tu rze, pro jek to wa niu me bli, ce ra mi ki, por ce la ny,
sce no gra fii fil mo wej i te atral nej i w koń cu – w ma lar stwie.

Wy sta wa czyn na: 09.10.2009-22.11.2009

pro jekt roz bu do wy i mo der ni za cji por tu lot ni cze go
lu blin w Świd ni ku wy ło nio ny przed ro kiem w kon -
kur sie ar chi tek to nicz nym. Zwy cięz cy – war szaw ska
pra cow nia Aré oraz spół ka Se ner i spół ka Po lcon -
sult – za pro po no wa li ter mi nal o ae ro dy na micz nej
for mie za in spi ro wa nej la taw cem lub lot nią. 
pre zen ta cja pro jek tu i spo tka nie z je go au to ra mi:
pią tek, 9 paź dzier ni ka, godz. 17.30

Wy sta wa czyn na: 10.10.2009-31.10.2009

Wy sta wa czyn na: 01.10-22.11.2009

Wy dzia łu Che mii Uni wer sy te tu A. Mic kie wi cza w Po zna niu
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BAR BA RA Gul BI NO WICZ
MA LAR STWO

Ab sol went ka ASP (ma lar stwo, gra fi -
ka, rzeź ba) w pra cow ni prof. Jó ze fa
Ha ła sa, dy plom w 1988 r. Po słu gu je
się ta ki mi tech ni ka mi, jak: olej, akryl,
akwa re la, pa stel. Two rzy ob ra zy tak że
w tech ni kach mie sza nych, wła snych.
Swo bod nie i z du żą do zą eks pre sji po -
słu gu je się zwłasz cza ko lo rem. In te re -
su je ją szcze gól nie czło wiek i świat
je go emo cjo nal nych prze żyć, któ re z
wiel ką wpra wą za trzy mu je na płót nie.
Lu bi się też za chwy cać pięk nem pej -
za żu i nie po wta rzal ną uro dą kwia tów.
Swo je pra ce pre zen to wa ła na wie lu
wy sta wach, zdo bią także zbio ry pry -
wat ne w kra ju i za gra ni cą. Artystka
zaj mu je się rów nież po ezją, gra na gi -
ta rze i pi sze opo wia da nia. W pro gra -
mie wer ni sa żu za pre zen tu je się nie
tyl ko ja ko au tor ka wy sta wio nych prac,
ale rów nież ja ko śpie wa ją ca po et ka!
Wernisaż 1� paź dzier ni ka, godz. 18.30
Wy sta wa czyn na: 31.10, w, ś, cz, 16-20

ODŚ rO -kuŹ nI kI
ul. Sar bi now ska 19/21

słA WO MIR Bu DRE WICZ
FO TO GRA FIA

De biu tanc ka wy sta wa in dy wi du al -
na Sła wo mi ra Bu dre wi cza pt. Drze wo
ży cia to 12 fo to gra fii ilu stru ją cych
prze my śle nia au to ra na te mat eg zy -
sten cji czło wie ka w na tu rze. Au tor za -
pre zen tu je, tak że swo ją pra cę
dy plo mo wą z ro ku 2007. Sła wo mir
Bu dre wicz (rocz nik 1985) jest ab sol -
wentem Pry wat ne go Po li ce al ne go
Stu dium Fo to gra ficz ne go PHO -BOS
we Wro cła wiu. Dy lom pt. Prze strze -
nie u dr Pio tra Ko mo row skie go.
Wer ni saż 28 paz dzier ni ka, godz 18.00

Ga le ria ZpaF, Za Sza fą, ul św. Mar ci na �

MA RIA słA BY MA LAR STWO
Ma lo wa nie to dla niej za ję cie ma gicz -
ne, któ re prze no si w in ny świat,
wzbo ga ca ży cie i zmie nia spo sób po -
strze ga nia. Wychowanka Pań stwe go
Ogni ska Ar ty stycz ne go we Wro cła -
wiu (dziś Ogni sko Kul tu ry Pla stycz -
nej), do któ re go uczęsz cza ła
na za ję cia i wy kła dy przez trzy la ta.
Uczest ni czy w ple ne rach ma lar skich,
pre zen tu je swo je pra ce na wy sta -
wach zbio ro wych i po ple ne ro wych. 
W pro gra mie wer ni sa żu pt. Mi nia tu ry
i nie tyl ko: KON CERT uczniów
OSM I i II stop nia im. Ka ro la Szy ma -
now skie go we Wro cła wiu.

Wernisaż 5 paź dzier ni ka, godz. 18.00
Wy sta wa czyn na do koń ca paź dzier ni ka
w pn, śr, czw, pt, w godz. 16.00-20.00

Sa lo ni k trzech Muz, ul. Zawalna 7

IN TE RZO NE
Je sien ny pro jekt Stu dia BWA we
Wro cła wiu obej mu ją cy czte ry ty go -
dnie zda rzeń z za kre su sztu ki oraz
dzia łań oko ło ar ty stycz nych. Pro jekt
na sta wio ny jest na uobec nie nie ga le -
rii w co dzien nej eg zy sten cji. Dzię ki
udo stęp nie niu prze strze ni róż nym ar -
ty stom i lu dziom nie tyl ko ze śro do -
wisk ar ty stycz nych. Każ dy ty dzień
zo stał od da ny do dys po zy cji in nych
osób i grup, któ re przy go to wa ły pro -
gram zmie nia ją cy się każ de go dnia.
Wśród pla no wa nych dzia łań: ma lo -
wa nie prze strze ni, po ka zy fil mo we,
pre zen ta cje fo to gra ficz ne, wy kła dy,
spo tka nia au tor skie, a tak że wszel kie -
go ro dza ju ak cje i zda rze nia na po -
gra ni czu sztu ki i kul tu ry. 
Na zwa pro jek tu zo sta ła za czerp nię ta
z pro zy Wil lia ma S. Bur ro ugh sa,
ame ry kań skie go pi sa rza, au to ra m.in.
„Na gi lunch”, „Ćpun” i zbio ru tek stów
„In te rzo ne”. 
Wer ni sa że: 8, 15, 22, 29 paź dzier ni ka,

godz. 19.00. (8.10 – 10.11.2009)
Ga le ria Stu DIO, ul. ru ska �6 a

scena fotografii Grazu w Retro/spekcji
WYSTAWA W RAMACH DNI STYRII NA DOLNYM ŚLĄSKU

Eks po zy cja jest pró bą uka za nia współ cze snej sce ny fo to gra fii z re gio nu Sty -
rii po przez pre zen ta cję prac (fo to gra fii, in sta la cji i pro jek cji mul ti me dial nej) ar -
ty stów uro dzo nych bądź pra cu ją cych w Gra zu. Część pierw sza obej mu je
pra ce twórców mło dej ge ne ra cji uro dzo nych mię dzy ro kiem 1964 a 1985.
Dru ga część jest prze glą dem oso bo wo ści (uro dzo nych mię dzy ro kiem 1916
a 1956), któ re roz sła wi ły Graz ja ko wy lę gar nię kre atyw no ści au striac kiej fo -
to gra fii ar ty stycz nej w la tach 70.

Wystawa czynna do 31 października 
DOMek rOMaŃSkI Dolnośląskie centrum Fotografii,pl. bpa nankiera 8

KONTRA.puNKTY fot. Branko Lenart fot. R. Anderwald L. Grond

fot. Christine Winkler
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OIKO pE TER sEN FO TO GRA FIA
Ga le ria sztu ki współ cze snej Miesz -
ka nie Gep per ta we Wro cła wiu ser -
decz nie za pra sza na otwar cie 3
se zo nu: wy sta wę fo to gra fii mło de go
pol skie go twór cy – Oiko pe ter se na
pt. Do wn town col lec tion.
Te ma ty ka wy sta wy jest trud na, wręcz
pro wo ku ją ca. Fo to gra fu jąc oso by z ze -
spo łem Do wna, Pe ter sen skła nia wi -
dza do re flek sji, zmie rze nia się
z wła sny mi prze ko na nia mi czy uprze -
dze nia mi, od di za łu je na na sze emo cje
i wy obraź nię. To na praw dę nie zwy kły,
wzru sza ją cy pro jekt! Ga le ria Miesz ka -
nie Gep per ta już po raz dru gi go ści
z wy sta wą zna ko mi te go mło de go fo -
to gra fi ka, któ ry w swo jej twór czo ści
po ru sza te mat wy klu cze nia, od mien -
no ści, in no ści. Po gło śnym cy klu

„Guys. From Po land with lo ve” Pe ter sen po raz ko lej ny ocza ro wu je nas wy kre -
owa nym, pięk nym świa tem, rów no cze śnie pro wo ku jąc do re flek sji, pró bu jąc
„za trzeć na mo ment okrut ny po dział na my/oni”. Do wn town Col lec tion to „kam -
pa nia re kla mo wa dla pew nej idei”, pod da nie pod dys ku sję ka no nów pięk -
na i nor mal no ści. „W cy klu Do wn town Col lec tion sfo to gra fu ję kil ka na ście osób
z ze spo łem Do wna w spo sób za re zer wo wa ny dla es te ty zu ją cej fo to gra fii mo dy.
W peł ni sta ra jąc się od dać cha rak ter mo de li i mo de lek, po dej mu ję ry zy ko za -
py ta nia czy pa ro dia mo że nie być pa ro dią i czy mo że stać się peł no praw ną,
war to ścio wą czę ścią na sze go świa ta. W ten spo sób chciał bym za pro sić oglą -
da ją cych do zmie rze nia się z wła sny mi ba rie ra mi i uprze dze nia mi i w grun cie
rze czy do od po wie dze nia so bie na naj prost sze py ta nia do ty czą ce ich sa mych.”
Oiko pe ter sen (1983): fo to gra fik -fre elan cer, zaj mu je się fo to gra fią ar ty stycz -
ną, pu bli ku je w pra sie i ma ga zy nach mo dy. Pra cu je i ży je w War sza wie i Lon -
dy nie, koń czy Fi ne Aca de my of Arts w Lon dy nie na kie run ku fo to gra fia. Je go
pra ce pre zen to wa ne by ły na wy sta wach w Pol sce, Fin lan dii, Chi nach i Fran cji.

Wer ni saż 8 paź dzier ni ka, godz. 19.00
Wy sta wa czyn na do 13 li sto pa da br., wt -pt 16-19

Wy kład „O fo to gra fii in nych. Dia ne Ar bus, Chris Nie den thal, Oiko Pe ter sen”,
dr Adam Ma zur (CSW Za mek Ujaz dow ski w War sza wie).

28 paź dzier ni ka godz. 18.00
Fi ni saż wy sta wy wraz z po ka zem fil mu do ku men tal ne go o bo ha te rach / bo -
ha ter kach pro jek tu oraz o je go po wsta wa niu.

13 li sto pa da, godz. 18.00
Ga le ria Miesz ka nie Gep per ta, ul. Ofiar Oświę cim skich 1/2

TO MEK RY GA lIK OD ZMIERZ CHU DO ŚWI TU
In sta la cja świetl na „Ge no ty pe” otwie ra no wy se zon ga le rii, za ty tu ło wa ny:
„Pro dukt waż ny do: 15.01.2010”. Przez czte ry mie sią ce po ka zy wa ne bę dą
wy bra ne pro jek ty pro duct de sign, a wśród nich, po za re ali za cją Tom ka Ry ga -
li ka, fu tu ry stycz ne wi zje ku chen ne go AGD (Elec tro lux De sign Lab 2008), osta -
tecz ne po że gna nie z Po or De sign (Bar tosz Mu cha) oraz szkło cze skie
w osza ła mia ją cej sce no gra fii zi mo wej za pro jek to wa nej przez Ma xi ma Vel co -
vsky'ego z Qu bus De sign. W trak cie trwa nia se zo nu od bę dą się spo tka nia
z teo re ty ka mi oraz prak ty ka mi di zaj nu.

2 paź dzier ni ka, godz,. 19.00 - Isto ta rze czy – wy kład tom ka ry ga li ka
Wer ni saż, godz. 20.30 (2-17.10.2009)

Ga le ria De sign, ul. Świd nic ka 2-�

9. KON KuRs GEp pER TA 
MA LAR STWO. BEZ RAM

Wy sta wa no mi no wa nych do fi na łu
i na go dzo nych prac.
Kon kurs de dy ko wa ny wy łącz nie mło de -
mu pol skie mu ma lar stwu. Spe cjal -
na for mu ła, po le ga ją ca na zgła sza niu
uczest ni ków przez wy bit nych or ga ni za -
to rów i ko men ta to rów ży cia ar ty stycz -
ne go, sta no wi o je go ja ko ści i mo cy
po ru sza nia dys ku sji, która za wsze od -
bi ja się sze ro kim echem w świe cie sztu -
ki. W po przed nich edy cjach bra li udział
m.in. tak świet ni dziś ma la rze jak: Wil -
helm Sa snal, Zbi gniew Ro gal ski, Grze -
gorz Sztwiert nia, Pau li na Ołow ska,
Lau ra Pa we la.
JU RY: Adam Bu dak, An drzej Klim czak -
-Do brza niec ki, Sta ni sław Kor ty ka, An -
na Mar kow ska, Do ro ta Mon kie wicz,
Ja ro sław Su chan, Han na Wró blew ska.
Se sja eks perc ka od by ła się: 12-
13.05.2009 w au li ASP we Wro cła wiu. 
Te go rocz na 9. edy cja Kon kur su Gep -
per ta jest prze ło mo wa pod wzglę dem
wy so ko ści na gród pie nięż nych, przy -
go to wa nych dla zwy cięz ców. Głów -
na na gro da ufun do wa na przez Mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wy -
no si 30.000 zł, dru ga na gro da, Pre zy -
den ta Wro cła wia – 20.000 zł, po zo sta łe
rów no rzęd ne na gro dy po 5.000 zł
ufun du ją Rek tor ASP im. Eu ge niu sza
Gep per ta we Wro cła wiu oraz Dy rek tor
BWA Wro cław.

roz strzy gnię cie kon kur su i wrę cze nie
na gród: 9 paź dzier ni ka, godz. 19.00

(9.10-22.11.2009). Ga le ria awan gar da
Wi ta Stwo sza 32

MI CHAł ĆWIEK
MA LAR STWO I RY SU NEK 

Pro ces, to ko lej na od sło na pro jek tu:
Miej sce Dla Sztu ki w Firlr ju.
Mi chał Ćwiek – stu dent V ro ku Gra fi -
ki na ISP UMCS w Lu bli nie. In te re su -
je się sze ro ko po ję tym stre et -ar tem.
In spi ru je go świat graf fi ti, es te ty ka
miej skie go pej za żu, ruch, zmien ność
i dy na mizm. Pre fe ru je moc ne, efek -
tow ne dzia ła nia na du żych for ma tach.
Ce chą cha rak te ry stycz ną je go ob ra -
zów jest nie ty po we po słu gi wa nie się
sza blo na mi, któ re spo rzą dza ko rzy -
sta jąc z wła snych fo to gra fii.

Wy sta wa czyn na do 20 paź dzier ni ka 
ODa Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
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NIE TYL KO PA PIER
KRY sTY NA

DYR DA -KOR TY KA
oraz dy plo my Wro cław skiej 

aka de mii Sztu ki trze cie go Wie ku
Eks po no wa ne for my są efek tem
współ pra cy Wro cław skiej Aka de mii
Sztu ki Trze cie go Wie ku z dusz nic kim
Mu zeum Pa pier nic twa. Wy sta wa
obej mu je tak że uni ka to wą tka ni nę ar -
ty stycz ną, in spi ro wa ną na tu rą, z bo -
ga tym ze sta wem za ska ku ją cych
ma te ria łów, two rzą cych kla sycz ne
for my tkac kie, swo bod nie żon glo wa -
ne z po krew ny mi tech ni ka mi apli ka -
cji, ha ftu, ko la żu.
kry sty na Dyr da -kor ty ka – ab sol went -
ka Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Wnętrz wro -
cław skiej PWSSP. Od 1975 r. zaj mu je
się tka ni ną ar ty stycz ną. Człon ki ni wro -
cław skiej gru py tka czy 10xTAK. Sty -
pen dyst ka Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Sztu ki (1988r., 1998r). Lau re at ka wie -
lu wy róż nień i na gród.  Od 2005 ro ku
pro wa dzi za ję cia z tka ni ny uni ka to wej
na Aka de mii Sztu ki Trze cie go Wie ku.

Wernisaż 1 października, godz.18.00
ck agora, ul. Serbska 5 a

KA TA RZY NA 
sZCZYR Bu łA-MA ZuR CZYK
Z CY KLU: MISTRZ & UCZNIO WIE

Ga le ria Twór czo ści Pla stycz nej Mło -
dych MDK Śród mie ście go ści w paź -
dzier ni ku wy sta wę róż no rod nych
dzie cię cych i mło dzie żo wych re ali za -
cji pla stycz nych, po wsta łych z in spi -
ra cji twór czo ścią ich mi strzy ni,
ar ty sty pla sty ka Ka ta rzy ny Szczyr bu -
ły-Ma zur czyk. Do pie ro co kształ tu ją ce
się ta len ty w dzie dzi nie sztuk pla -
stycz nych, pra cu jąc pod kie run kiem
wy traw ne go ar ty sty i pe da go ga ma ją
nie zwy kłą szan sę uak tyw nie nia się
twór czo, przez co mo gą wi dzieć i ro -
zu mieć ota cza ją cy je świat le piej, ina -

czej, in ten syw niej, a przy tym na dal po swo je mu. Wszak roz wi ja na we wła snej
twór czo ści wraż li wość es te tycz na po głę bia in te li gen cję, po ru sza wy obraź nię,
wy zwa la swo bo dę ko ja rze nia i umie jęt ność wy bo ru. Uczy my śleć i czuć. Na -
by te kre acyj ne umie jęt no ści bę dą owo co wa ły w przy szłym do ro słym ży ciu
twór czą po sta wą. Ar tyst ka wła sną ak tyw ność pla stycz ną, któ rą pre zen tu je -
my na wy sta wie z cy klu: Mistrz & Ucznio wie, prze no si w ob szar pra cy pe da -
go gicz nej, pro wa dząc za ję cia pla stycz ne w Gim na zjum nr 3 i Szko le
Pod sta wo wej nr 58 we Wro cła wiu oraz w la tach 2006-2008 w Gim na zjum
nr 15. Z po wo dze niem re ali zu je bli ską na szej Ga le rii ideę wy cho wa nia przez
sztu kę i dla sztu ki, włą cza jąc mło dych twór ców w ży cie ar ty stycz ne mia sta
przez udział w wy sta wach, kon kur sach i warsz ta tach pla stycz nych. Ka ta rzy -
na Szczyr bu ła-Ma zur czyk uczy dzie ci oraz mło dzież od naj dy wa nia drze mią -
cych w nich po kła dów wraż li wo ści w pro ce sie ar ty stycz nych po szu ki wań, co
dla kształ tu ją cej się oso bo wo ści ma ka pi tal ne zna cze nie.
Opie ku no wie Ga le rii: art. plast.: Ewa Kla ra Ko ła kow ska, Je rzy Niż nik

Wystawa czynna 1-31 października w godz, pracy MDk
Ga le ria twór czo ści pla stycz nej Mło dych MDk Śród mie ście, ul. Du bo is 5

WYsTAWA MAlARsTWA I RYsuNKu
Szymon kurpiewski, Szymon Weremczuk, Małgorzata Węska-chmurko

Szy mon kur piew ski
Co do ma lar stwa je stem
sa mo ukiem. Nie uczę-
sz cza łem na żad ne
szko le nia lub kur sy
zwią za ne z ma lar stwem.
Ma lar stwo olej ne upra -
wiam od 8 lat.

M. Wę ska -chmur ko
Bia ło -czar ny świat jest
mo im wier nym i nie od -
łącz nym to wa rzy szem.
Ni gdy nie od czu wam po -
trze by upięk sza nia z czu -
ło ścią kre śląc zmarszcz ki
i nie do sko na ło ści uro dy.

Szy mon We rem czuk
Wy ra że nie eks pre sji
miejsc, któ re nas ota cza -
ją i z któ ry mi mi ja my się
w ży ciu co dzien nym.
Ma lar stwo tech ni ką akry -
lo wą i olej ną. Róż no rod -
na ko lo ry sty ka ob ra zów
w od nie sie niu do po ka -
za nia ak tu al nych zma gań
i ener gii uczuć au to ra.

Wernisaż 2 października, godz. 18.00, Browar Mieszczański, ul. Hubska ��-�8

OD KRY WA MY WsZECH ŚWIAT
Wy sta wa prac Ogól no pol skie go Kon -
kur su Pla stycz ne go Z oka zji Mię dzy na -
ro do we go Ro ku Astro no mii 2009.
Wśród te ma tów zna la zły się m.in. wi zje
in nych świa tów, ko smicz nych miast,
wy obra że nia ga lak tycz nych trak tów,
syl wet ki zdo byw ców Ko smo su, daw ne
ob ser wa to ria astro no micz ne, ze ga ry
sło necz ne. Prace zostały ocenione w 2.
kategoriach wiekowych: uczniowie
szkół podstawowych (klasy III do VI)
uczniowie gimnazjów i szkół średnich
(do 18 lat). Po wer ni sa żu od bę dzie się
wy kład po pu lar no nau ko wy.

15 paź dzier ni ka, o godz. 17.00
ck agora, ul. Serbska 5 a
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jAR MARK jA DWI żAń sKI
4 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)

Uczest ni cy Jar mar ku Ja dwi żań skie go
AD 2009, po czu ją at mos fe rę daw nych
jar mar ków śre dnio wiecz nych. Wśród
gwa ru kup ców i ku pu ją cych, po ja wią
się ku gla rze, ar ty ści lu do wi, a ry ce rze
za pro szą ich do zma ga nia się w licz -
nych tur nie jach i za ba wach wy ma ga ją -
cych nie la da zwin no ści.
część ku piec ka, godz. 12.00-20.00
Na sty li zo wa nych, drew nia nych sto -
iskach po ja wią się m.in. mio dy, bi żu -
te ria, ce ra mika, rzeź by z ka mie nia,
wy ro by eko lo gicz ne, pro duk ty do wa -
rze nia pi wa do mo wym spo so bem
i po kaz wa rze nia pi wa z de gu sta cją.
Szcze gól nym punk tem Jar mar ku bę -
dą sto iska, na któ rych za pre zen tu ją
się lau re aci kon kur su „Na sze ku li nar -
ne dzie dzic two – Sma ki re gio nów”.
Godz. 12.00-18.00 – pre zen ta cja pro -
gra mów Miej skie go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej oraz Fun da cji Lep sze Dni.
rY ce rZe I ku Gla rZe
Godz. 1�.00-18.00 – obo zo wi sko
Brac twa ry cer skie go z choj no wa:
po ka zy walk ry cer skich, po ka zy tań -
ców śre dnio wiecz nych, na uka i strze -
la nie z łu ku, po ka zy sce nek ro dza-
jo wych, gry i za ba wy ple bej skie, kon -
kur sy i tur nie je, po kaz uzbro je nia.
Godz. 18.00 – spek takl „ku gla rze”
te atru Gry i lu dzie z ka to wic.
Spek takl jest pró bą od two rze nia at -
mos fe ry śre dnio wiecz nych wi do wisk
jar marcz nych. In spi ra cją dla twór ców
sta no wi ła zna ko mi ta po wieść Wa cła -
wa Be ren ta „Ży we ka mie nie”.
W przed sta wie niu po ja wia ją się
świec kie pie śni i me lo die z epo ki, po -
pi sy akro ba tów, żon gle rów i dmu cha -
cza ogniem, pod szy te dow ci pem
i hu mo rem, spię te klam rą hi sto rii.
W godz. od 15.00 do 17.00 dla dzieci
specjalne średniowieczne warsztaty
artystyczno-plastyczne.

ck Zamek, pl. Świętojański 1

spO TKA NIE Z Kul Tu RĄ IN DII
Z CY KLU KUL TU RY ŚWIA TA

kon cert mu zy ki hin du skiej. Wy ko -
naw cy gra ją na ory gi nal nych in stru -
men tach. pre zen ta cja z hi sto ri Wed
oraz sta ro in dy sj skiej księ gi Ma ha bha -
ra ty. Qu iz z na gro da mi do stęp ny dla
wszyst kich, któ rzy wy ka żą się mi ni mal -
ną wie dzą o kul tu rze In dii. po kaz zdjęć
Jac ka Mu le ra, kto ry opo wie o swo ich
po dró żach po In diach. Po pre zen ta cji
za pra sza my na degustację spe cja łów
kuch ni in dyj skie. Wstęp wol ny

2� paź dzier ni ka, godz. 17.00
ck Za mek, pl. Świę to jań ski 1

III fE sTI WAl lI sTÓW
W programie m.in .: 10.00-12.00 oraz 13.00-15.00 – po słu cha my o hi sto rii
pa pie ru i sa mi go wy pro du ku je my; 10.00, 12.00, 1�.00 – ma łych de tek ty wów
na uczy my szy fro wać i od szy fro wy wać taj ne wia do mo ści; 11.00, 13.00,15.00
– spra wi my, by go łę bie pocz to we sta ły się na praw dę pię k ne;

3 paź dzier ni ka, go dz. 10.00-16.00, Mu zeum pit, ul. kra siń skie go 1

W pro gra mie Festiwalu róż no rod -
ne warsz ta ty roz wo ju oso bi ste go. 
Za pi sy: www.doj rze wal nia.pl
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nIe Zna nY kSIĄ żę
pO nIa tOW SkI
Ma rian Bran dys

Za pa no wa nia swe go stry ja
otrzy my wał naj wyż sze god -
no ści, ad mi ni stro wał ogrom
ny mi po ła cia mi Pol ski, re -
pre zen to wał ją na dwo rach
za gra nicz nych. Wier ny kró -
lo wi do koń ca, zo stał znie na -
wi dzo ny przez szlach tę,
wy emi gro wał do Włoch. 
Dla cze go znikł z prze ka zów
je mu współ cze snych?

MG

Stra te GIa an tY lOp
Je an Hatz feld

Re por taż z Rwan dy, ma leń -
kie go afry kań skie go kra ju,
kil ka na ście lat po lu do bój -
stwie. Świa dec two, nie wy -
obra żal ne go cier pie nia
za da ne go lu dziom przez lu -
dzi. To się wy da rzy ło na -
praw dę. Czy taj cie Stra�te�gię
An�ty�lop. Nie bój cie się. Ta
ksiąz ka po ra ża, ale nie za -
bi ja. Być Tutsi i być Hutu to
wcale nie to samo...

cZar ne

Bre Slau 19�5
ernst Hor ning
Wspo�mnie�nia�

z ob�lę�żo�ne�go�mia�sta.
Usi�ło�wa�łem� po�ka�zać� tu�taj
ży�wy,�pla�stycz�ny�ob�raz�wy�-
jąt�ko�wej� pod wie�lo�ma
wzglę�da�mi�wal�ki�o Fe�stung
Bre�slau�i prze�żyć�lud�no�ści
cy�wil�nej�w ob�lę�żo�nym�mie�-
ście.�Ten�praw�dzi�wy�i wier�-
ny�opis�ma�przy�bli�żyć�ja�ko
ca�łość� to� apo�ka�lip�tycz�ne
wy�da�rze�nie... Autor.

VIa nO Va

pOl Ska – nIeM cY
Je rzy kra su ski

Sto�sun�ki�po�li�tycz�ne�od za�-
ra�nia�po cza�sy�naj�now�sze.
W wy ni ku roz pę ta nej przez
sie bie II Woj ny Świa to wej
Niem cy utra ci ły na rzecz
Pol ski 21% swo jej już
uprzed nio o 13% zmniej -
szo ne go te ry to rium. Z utra -
co ne go przez nie te ry to rium
lud ność nie miec ką mu sia no
wy sie dlić, aby Pol ska mo gła
ist nieć...

OSSO lI neuM

Su per kla Sa
Da vid ro th kopf

Glo bal na su per kla sa two rzy
na szą współ cze sną hi sto rię
i okre śla kie ru nek roz wo ju
świa ta. Osią gnę ła nie by wa ły
po ziom po tę gi fi nan so wej
i wła dzy. Co dzie je się za za -
mknię ty mi drzwia mi w Da -
vos? Czy to kon spi ra cja, czy
ko la bo ra cja? Kto usta la pra -
wa dla gru py dzia ła ją cej po za
pra wem? Autor uchyla przed
nami rąbka tajemnicy...

pró SZYŃ SkI i Sk -a

lu DZIe I BO GO WIe 
aMe rY kI ŚrOD kO WeJ
re na ta Fa ron -Bar tels

Nie wia do mo, jak po to czy ły by
się lo sy kul tur mezoameryki,
gdy by ich nie od kry li hisz pań -
scy kon kwi sta do rzy. Bro da -
tych bia łych przy by szów
uosa bia no z wy gna nym bo -
giem o imie niu Qu et zal co atl,
któ ry za po wie dział swój po -
wrót i ze mstę, a obawa przed
jego gniewem zaważyła o
losach całego kontynentu...

OSSOlIneuM

ŚMIerć kO MI WO Ja że ra
ar thur Mil ler

No�wy�pol�ski�prze�kład�sztu�ki
uho�no�ro�wa�nej�na�gro�dą�Pu�-
lit�ze�ra.�Ostat ni dzień z ży cia
wę drow ne go sprze daw cy,
któ ry nie po tra fi od na leźć
się w re aliach twar dej, bez -
względ nej rze czy wi sto ści.
Uświa da mia so bie, że ca łe
je go ży cie jest po raż ką, za -
sa dy i war to ści, któ rym hoł -
du je, oka zu ją się mi ta mi
i kłam stwem. 

pró SZYŃ SkI i Sk -a

kO nIec ka lI FOr nII
Ste ve Yar bro ugh

Po ru sza ją cy ob raz klau -
stro fo bicz ne go ży cia
w nie wiel kim, po ło żo nym
w del cie Mis si si pi mia -
stecz ku Lo ring, gdzie je -
dy ny mi do stęp ny mi roz-
ryw ka mi są fut bol, al ko hol
i seks, a grze chy ro dzi ców
– w bez względ ny po faulk -
ne row sku spo sób – cią żą
na lo sach dzie ci.

cZY tel nIk

no�we�ksiąz�ki�–�po�le�ca�my!
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4 pO RY KsIĄż KI – pO RA pRO ZY 
7-9 PAŹ DZIER NI KA 2009 

Fe sti wal za pre zen tu je sze ro kie spek trum pro zy kra jo wej,
a tak że, jak co ro ku, po ja wi się spe cjal ny blok spo tkań po -
świę co nych li te ra tu rze da ne go ob sza ru ję zy ko we go. W po -
przed nich la tach by ły to Bał ka ny, Izra el, „kra je da le kie” oraz

kra je fran cu sko ję zycz ne, w tym ro ku jest to pro za ję zy ka hisz pań skie go. 
Go ść mi Fe sti wa lu bę dą: Su sa na For tes z Hisz pa nii, Pa blo De San tis z Ar -
gen ty ny i Le onar do Pa du ra z Ku by. 
Za pro sze ni au to rzy re pre zen tu ją róż ne kra je i zu peł nie róż ne ty py pro zy: Su -
sa na For tes zna na jest w Pol sce dzię ki po wie ściom łą czą cym oby cza jo wą ob -
ser wa cję z bły sko tli wy mi fa bu ła mi (m.in. „Fa tum Lau ry Ul loa” i „Al bań ski
ko cha nek”, któ re uka za ły się na kła dem wy daw nic twa Mu za), Le onar do Pa -
du ra za sły nął kry mi nal no -oby cza jo wą te tra lo gią por tre tu ją cą Ku bę lat dzie -
więć dzie sią tych – w Pol sce do tej po ry uka za ła się pierw sza jej część pt.
„Go rącz ka w Ha wa nie” (Znak), ale la da dzień w księ gar niach po ja wi się ko -
lej ny tom „wi chu ra w Ha wa nie”, z ko lei Pa blo De San tis upra wia pro zę roz -
ryw ko wą, żon glu jąc po bor ge sow sku ga tun ko wy mi kon wen cja mi (m.in.
„Prze kład”, „Te atr pa mię ci”, „Ka li graf Wol te ra” i „Ta jem ni ca Pa ry ża”, (Mu za). 

pO ra prO ZY We WrO cŁa WIu! 
7 paź dzier ni ka, godz. 18.00

Spo tka nie z Mi cha łem Wit kow skim. Pro wadzenie: Jo an na Or ska
8 paź dzier ni ka, godz. 17.00

Spo tka nie z In gą Iwa siów. Pro wa dze nie: Woj ciech Bro war ny
godz. 19.00 – Spo tka nie z Pa blo De San tis. Pro wa dze nie: Mar ta Mi zu ro

9 paź dzier ni ka, godz. 18.00
Spo tka nie z Ja siem Ka pe lą. Pro wa dze nie: Ka rol Pę cherz

księ gar nia ka pi tał ka, pl. nan kie ra 17. Wstęp bez płat ny

sTA NI słA W KA RO lEW sKI SPO TKA NIE AU TOR SKIE 
pre mie ra po wie ści pt. W pia skow ni cy świa tów, epos wro cław ski.
Jak oswo ić skra wek świa ta, na któ rym przy szło nam żyć? Jak od kryć ma gię
je go zwy czaj nych za uł ków, mi ja nych obo jęt nie w co dzien nym pę dzie?
Bo ha ter – nar ra tor po wie ści W pia skow ni cy świa tów po dej mu je wy zwa nie.
W mrocz nej, oni rycz nej at mos fe rze mgli stych, desz czo wych ulic, pró bu je od -
na leźć za gu bio ne hi sto rie i uczu cia. Ni czym współ cze sny Ulis ses wy zna cza
nie zwy kłą to po gra fię mia sta, wcią ga jąc czy tel ni ka w nie koń czą cą się wę drów -
kę oraz w ta jem ni czą „grę w rze czy wi stość”. Autor w bły sko tli wy spo sób ope -
ru je sło wem i struk tu rą po wie ścio wą, bu du jąc nie po wta rzal ny kli mat epo pei
o ro dzi mym mie ście. Znie wa la, przy ku wa uwa gę i nie po zwa la ode rwać się
od lek tu ry. Aż do ostat nie go zda nia.
Sta ni sław Mi chał Ka ro lew ski – wro cła wia nin z uro dze nia i z wy bo ru. Szar la tan,
an ty kwa riusz, hi sto ryk sztu ki, fo to graf, li te rat, bi blio fil, bi bo fil i ba bo fil. Pierw -
szy raz pu bli ko wał po ezje w wie ku 7 lat w Szkol nym Eks pre sie I e; wy sta wiał fo -
to gra fie w Pol sce i w Pa ry żu. Pro wa dzi we Wro cła wiu an ty kwa riat -ga le rię sztu ki
Szar la tan, któ ry prócz tra dy cyj nych form upo wszech nia nia kul tu ry jak: wy sta -
wy ma lar stwa, gło śne czy ta nie etc. za sły nął z pro mo cji czy tel nic twa w nie co -
dzien ny spo sób, m.in.: Po grze bem dro gich ksią żek, Me bla mi wy ko na ny mi
z ksią żek. W trak cie pi sa nia W 2007 r. od kry to u nie go no wo twór zło śli wy, prze -
szedł przez che mio te ra pię i dwie ope ra cje, jed nak gdy po pół ro ku od skoń cze -
nia le cze nia guz się od no wił, prze klął le ka rzy i wy le czył się sam – zio ła mi, die tą,
i si łą wo li. Obec nie cie sząc się ży ciem pra cu je nad dwo ma ko lej ny mi po wie -
ścia mi: ba śnio wo -fan ta stycz ną pt. Szla ki Kró le stwa ścież ka któ rej nie opo wie -
dzia no oraz sa ty rą spo łecz no -oby cza jo wą. (www.szarlatan.pl)

1 października, w godz. 10.00-18.00
Szarlatan, antykwariat galeria, ul. Szczytnicka 51

pO lIsH 
THE ATRE pER spEC TI VEs (pTp)
no we, re cen zo wa ne pi smo an glo ję -
zycz ne wy da wa ne przez In sty tut Gro -
tow skie go. Za mie rze niem pi sma jest
umoż li wie nie dia lo gu i wy mia ny in for -
ma cji po mię dzy ba da cza mi i prak ty ka -
mi te atru w Pol sce oraz za gra ni cą oraz
udo stęp nie nie czy tel ni kom an glo ję -
zycz nym w nie spo ty ka nym do tych czas
stop niu do rob ku pol skiej my śli te atral -
nej. Pierw szy nu mer o te atrze Krzysz -
to fa War li kow skie go uka że się
pod ko niec br. Oso by za in te re so wa ne
pu bli ka cją na ła mach PTP in for mu je -
my, że ist nie je moż li wość skła da nia
tek stów na uko wych do dru gie go w ko -
lej no ści ze szy tu (r. 2. nr 1), po świę co -
ne go twór czo ści Kry stia na Lu py.
Pod ad re sem www.pl.ptpjo ur nal.com,
w zakładce dla autorów, znaj du ją się in -
for ma cje o wa run kach pu bli ka cji w PTP.

In sty tut im. Je rze go Gro tow skie go
ry nek -ra tusz 27

MAł GO RZA TA sO BAń sKA
WIE CZÓR AU TOR SKI

W pro gra mie: pro mo cja no we go to -
mi ku wier szy au tor ki pt. „W róż nych
re jo nach ser ca” oraz mi ni re ci tal to -
wa rzy szą cy pre mie rze pły ty z pio sen -
ka mi do jej tek stów w wy ko na na niu
Eli i Pawła Kkołodziejczyków.
Małgorzata Sobańska - ar ty stycz nie
na zna czo na od wcze sne go dzie ciń -
stwa. Ko bie ta po szu ku ją ca. Jej dro gi
ży cio wo -twór cze wio dły m.in. przez:
Pol skie Ra dio, roz ma ite mu zycz ne gru -
py i chó ry, ze spół roc ko wy (w któ rym
śpie wa ła pio sen ki z wła sny mi tek sta -
mi), Ope ret kę Wro cław ską, Ośro dek
Ba le to wy „Ara be ska”, a na wet kurs Re -
iki II st. Pi sze od po nad 30 lat. Nie -
ustan ną in spi ra cją jest dla niej mi łość,
ale rów nież mi ło ści brak... Lau re at ka
kil ku kon kur sów po etyc kich.

19 paź dzier ni ka, godz. 18.00
Sa lo nik trzech Muz, ul. Za wal na 7
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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
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klub tMW, klub prze wod ni ków
„OSkar” Oddz. pttk przy pan

�. 10, g. 10.00 Spa cer po Wro cła wiu,
spo tka nie przy po mni ku A. Fre dry
5-8.10, g. 6.00 – Bieszczady
15. 10, g. 15.30 – Spo tka nie klu bo we
w ka mie nicz ce Mał go sia
18. 10, g. 8.00 – Ślę ża
Zgło sze nia: 661701176; 71 3570119
wie czo rem. Wy jaz dy pl. So li dar no ści.

WIE CZÓR AU TOR SKI
MA RIA EWA sY sKA ORAZ BAR TO sZ p. RZY MA N

pt. „Je sień w kra jo bra zie”
MA RIA EWA SY SKA ab sol went ka Aka de mii Eko no micz nej, eme ry to wa ny pra -
cow nik Ka te dry Che mii Or ga nicz nej oraz pe da gog. Na le ży do Sto wa rzy sze nia
Twór ców i Ani ma to rów Kul tu ry we Wro cła wiu, Ko ła Li te ra tów Pol skich im.
Zbi gnie wa Her ber ta, Ka to lic kie go Klu bu Li te rac kie go „Źró dło” oraz Sto wa rzy -
sze nia „Ci vi tas Chri stia na”. Wy da ła 5 to mów po ezji: „Bar wy cza su” (1997),
„Po słu chaj ci szy” (1999), „Pej zaż je sien ny” (2001), „Alej ka mi wier szy” (2003)
oraz „W szpo nach cza su” (2006). Opu bli ko wa ła rów nież 6 ksią że czek dla dzie -
ci (m.in. „Zwie rząt ko wo”, „Ba jecz ki do po du szecz ki”, „Ptasz ko wo”, „Baj ka
o pięk nej cza row ni cy i za klę tej księż nicz ce”). Jest tak że au tor ką kil ku sce na -
riu szy te atral nych.
BAR TOSZ PA TRYK RZY MAN ma gi ster sztu ki. Ukoń czył Aka de mię Mu zycz ną
we Wro cła wiu (or ga ny u dr Pio tra Roj ka). Lau re at licz nych kon kur sów oraz
mię dzy na ro do wych fe sti wa li mu zycz nych. Oprócz gry na or ga nach zaj mu je
się tak że wo ka li sty ką. Sze ro ka ska la gło su (3,5 okta wy) po zwa la mu na wy -
ko ny wa nie za rów no mu zy ki kla sycz nej, jak i roz ryw ko wej. W 2006 ro ku od -
był to ur nee po Niem czech, któ re za koń czy ło się uro czy stym kon cer tem
w Ge ne ral nym Kon su la cie Rze czy po spo li tej w Ko lo nii. W swym do rob ku
po sia da na gra nia pły to we i ra dio we oraz au tor ski to mik po ezji „Esqu is se”
(2009), do wy da nia któ re go przy czy ni ła się Ma ria Ewa Sy ska, któ ra opa trzy -
ła zbio rek wstę pem.

21 paź dzier ni ka, godz. 18.30 ODŚ rO-kuŹnIkI, ul. Sarbinowska 19/21

sA lO NI KO WE
WARsZ TA TY lI TE RAC KIE

12 i 26 paź dzier ni ka, godz. 18.00
Sa lo ni k trzech Muz, ul. Zawalna 7

TRZY spOj RZE NIA
PRO JEKT TE ATRAL NO -FIL MO WY

Warsz ta ty dla mło dzie ży li ce al nej  –
film, pan to mi ma, te atr pod kie run kiem
re ży se ra fil mo we go, ak to ra mi ma i ak -
to ra dra ma tycz ne go, za koń czo ne
wspól ną re ali za cją.  Koszt 120 zł.

16-26 paź dzier ni ka
ck Za mek, pl. Świę to jań ski 1
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OTWAR CIE KI NA
WAR sZA WA „sa la NOT”

Już 2 paź dzier ni ka Od ra -Film otwo rzy no wą sa lę ki no -
wą. te go dnia po raz pierw szy od bę dą się se an se w ki -
nie „War sza wa – sa la nOt” (daw ne ki no atom)
przy uli cy pił sud skie go 7� (bu dy nek nOt).
W pro gra mie: Dzień w Ju rie wie, pa kiet mu zycz ny: Tan go,
Ri se, Last Days. 
„War sza wa – sa la NOT” po dob nie jak „War sza wa – sa la
Du ża” (Pił sud skie go 64) bę dzie ki nem stu dyj nym, w któ -
rym or ga ni zowane będą licz ne prze glą dy, fe sti wa le, po -
ka zy spe cjal ne i – no wość – WEEK EN DY KO NE SE RA.
Otwar cie no wej sa li ki no wej – po wcze śniej szym re mon -
cie – to ele ment szer szych zmian, któ re w naj bliż szych
mie sią cach cze ka ją wi dzów kin Odra-Film we Wro cła wiu.
W pierw szej po ło wie 2010 ro ku roz pocz nie się pla no wa -
na na kil ka na ście mie się cy prze bu do wa ki na „War sza wa”
(Pił sud skie go 64) na Dol no ślą skie Cen trum Fil mo we. Bę -
dzie to no wo cze sny ośro dek Kul tu ry fil mo wej we Wro cła -
wiu z czte re ma sa la mi ki no wy mi (naj więk sza na 250
osób), księ gar nią z fil ma mi i wy daw nic twa mi o fil mie,
ka wiar nia mi i ar chi wum fil mo wym. W cza sie prze bu do -
wy ki na „War sza wa” głów nym ki nem „Od ry -Film” bę dzie
„War sza wa – sa la NOT”.

DYs Ku sYj NY KluB fIl MO WY 
Od 5 paź dzier ni ka ru sza DKF w ki nie War sza wa – sa la
NOT, spotykamy się w każ dy po nie dzia łek o godz. 19.00.
Paź dzier ni ko we se an se: Oby wa tel Ka ne, Mia stecz ko Hi -
bi scus, 400 Ba tów, Po strzy ży ny. 

2,5 paź dzier ni ka, ki no „War sza wa – sa la nOt
ul. pił sud skie go 7� – bu dy nek nOt

OpO WIE ŚCI Z WYsp
II PRZE GLĄD FIL MÓW IN DO NE ZYJ SKICH

9-11 paź dzier ni ka, godz. 19.00, ki no War SZa Wa – sa la nOt
ul. pił sud skie go 7� – bu dy nek nOt

WATCH DOCs
RE PLI KA 8. MIĘ DZY NA RO DO WE GO FE STI WA LU 

FIL MO WE GO: PRA WA CZŁO WIE KA W FIL MIE
23- 25 paź dzier ni ka, ki no lal ka, ul. Bo le sła wa pru sa 33

NIE DZIEl NE pO RAN KI fIl MO WE
pre zen ta cje naj lep szych fil mów ani mo wa nych w cy klu
przed szko le me diów. Ko lej na edy cja Nie dziel nych Po ran -
ków Fil mo wych w Cen trum Sztu ki WRO – spo tkań z naj -
cie kaw szą pol ską i świa to wą ani ma cją – ru szy ła 20
wrze śnia. Tym ra zem pod czas co nie dziel nych spo tkań zo -
ba czy my m.in. fil my pol skich twór ców (kon ty nu acja cy -
klu re tro spek tyw), no wą ani ma cję fran cu ską, fil my
mło dych ani ma to rów z Izra ela oraz fil my na gro dzo ne pod -
czas kra kow skie go fe sti wa lu Etiu da&Ani ma. Je sien na edy -
cja za koń czy się pro gra mem spe cjal nym (6 grud nia),
na to miast w nie któ re po ran ko we nie dzie le na wi dzów cze -
ka ją pro gra mo we nie spo dzian ki. Wstęp wol ny

Wszyst kie nie dzie le do 6 grud nia, godz. 12.30
WrO art cen ter, ul. Wi dok 7

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
WARSZAWA sala NOT
dawne kino ATOM
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
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

HAIR MAGICZNE DRZEWO

SUROGACI

BOSKI DZIEŃ W JURIEWIE

PAŹDZIERNIK 2009

ODLOT
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