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WROCłAWsKI
TEATR

pANTOMIMY

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 właściwie zaczyna się ten spektakl? Dwie aktorki wzbudzają sympatię, kiedy zjadliwymi 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
fot. B. Sowa

GAsTRONOMIA
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Aleksander Sobiszewski
To historia namiętnego uczucia, jakim
zapałał pewien kucharz do przygotowywanego przez siebie posiłku. W imię
tej miłości nieszczęśliwy kochanek złamie wszelkie zasady etyki kucharskiej,
a nawet posunie się do stosowania
plugawych i obrazoburczych praktyk
z pogranicza czarnej magii. Oto z otchłani niebytu wyłania się istota, o jakiej marzył doktor Frankenstein, a którą
spotkał męczeński los Pigmaliona.

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

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

6, 7, 1, 15, 16 października, g. 19.00; 18. g. 16.00; 2. g. 17.00; 25. g. 20.00

NIEWIARYGODNE pRZYGODY M. KOZIOłKIEWICZA

na pdst. Schizofrenii Antoniego Kępińskiego i utworów wokalno-muzycznych

Tytułowy bohater M. Koziołkiewicz
jest bez wątpienia krewnym Koziołka
Matołka, krewnym raczej dalekim.
Posiada jednak charakterystyczną
właściwość uczestniczenia, mimowolnego, w centrum wydarzeń, których staje się ofiarą lub bohaterem.
29 i 30 października, godz. 11.00
teatr polski, DS, ul. G. Zapolskiej 3

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

DWaDZIeŚcIa naJŚMIeSZnIeJSZYcH pIOSenek na ŚWIecIe
9, 10, 11 października, godz. 19.00

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

 str. » CO JEST GRANE » październik 2009

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 Niedzielski, Jerzy Skoczylas, Stanisław
Szelc, Włodzimierz Plaskota oraz Andrzej Poniedzielski. Bilety: 25 zł
8 i 15 października, godz. 20.30
Multikino pasaż Grunwaldzki
pl. Grunwaldzki 22
www.cojestgrane.pl
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REZERWuj CZAs NA

WROsTjA
spOTKANIA
TEATRÓW
1EDNEGO
AKTORA
38. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
22.11.2009 r. Wrocław
43. MIĘDZYNARODOWE WROCŁAWSKIE SPOTKANIA TEATRÓW
JEDNEGO AKTORA
23-2.11.2009 r. Wrocław
10. PREZENTACJA MONODRAMÓW
NA DOLNYM ŚLĄSKU
25-26.11.2009 r.
Miasta Dolnego Śląska
WROSTJA to najstarszy festiwal monodramu na świecie, organizowany we
Wrocławiu od 1966 r. Od roku 2000
jest to festiwal międzynarodowy. Podczas festiwalu następuje konfrontacja
najlepszych Teatrów Jednego Aktora
zrealizowanych w Polsce, ze spektaklami zaproszonymi ze świata. Łącznie
w latach 1966-2008 zorganizowano 82
Spotkań i Festiwali Teatrów Jednego
Aktora, podczas których zaprezentowano 993 spektakli, z udziałem 641 aktorów z Polski i 65 aktorów zagranicznych z 22 państw. W tym roku zostanie
zaprezentowany tysięczny monodram.
W ramach Spotkań z Teatrem Jednego Aktora, prócz WROSTJA odbywa
się konkurs dla młodych polskich aktorów: Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Jednego Aktora OFTJA. Nagrodzone
przez jury spektakle są każdego roku
przez organizatorów OFTJA polecane
uwadze instytucji kultury, agencji artystycznych oraz dyrektorom międzynarodowych Festiwali Teatrów
Jednego Aktora.
Głównymi organizatorami Spotkań
z Teatrem Jednego Aktora są: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, Ośrodek Kultury i Sztuki oraz
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Filia we Wrocławiu.
Dyrektor Artystyczny WROSTJA:
Wiesław Geras
www.wrostja.art.pl
www.cojestgrane.pl

WOBec ZŁa
10-17 pAźDZIERNIKA 2009
www.dialogfestival.pl

V Międzynarodowy Festiwal teatralny DIalOG-WrOcŁaW
piętnaście spektakli i czternastu wybitnych reżyserów i najciekawszych twórców
współczesnego teatru na świecie w programie V Międzynarodowego Festiwalu
teatralnego DIalOG-WrOcŁaW.
W tym roku miejscem ożywionego dialogu będą nie tylko sceny teatralne, ale także
Klub Festiwalowy w Jazz Klubie RURA, przy ulicy Łaziennej 4. Tutaj codziennie, od 11
do 17 października, spotykać się będą z widzami goście Festiwalu – reżyserzy wszystkich zaproszonych przedstawień (Grzegorz Jarzyna, Luk Perceval, Christoph Marthaler, Lew Erenburg i inni) oraz wybitne osobowości świata kultury, kina teatru i mediów,
m.in. prof. Tadeusz Lubelski, Krzysztof Mroziewicz, Jacek Żakowski.
Cykl spotkań podsumuje w ostatni dzień festiwalu Międzynarodowy Panel Dyskusyjny: Wobec Zła, na którym spotkają się wszyscy ich uczestnicy. Wstęp na spotkania
i na panel oczywiście wolny!

10.10 Sobota: 13.00 Otwarcie Festiwalu; 16.30 Między nami dobrze jest (reż. Grzegorz Jarzyna, TR Warszawa); 17.30 Woyzeck na wyżynie Highveld (reż. William Kentridge, Handsping Puppet Company, RPA); 19.30 Troilus i Kresyda (reż. Luk Perceval,
Münchner Kammerspiele, Niemcy); 20.00 Baal (reż. Alize Zandwijk, RO Theater, Holandia) 11.10 niedziela: 17.30 Woyzeck na wyżynie Highveld; 19.30 Hamlet (reż.
Oskaras Koršunovas, OKT/Vilnius City Theatre, Litwa); 20.00 Baal 12.10 poniedziałek: 15.00 Hamlet; 19.30 Idiota (reż. Eimuntas Nekrošius, Teatr Meno Fortas, Litwa);
13.10 Wtorek; 18.00 Król Lear (reż. Cezaris Graužinis, Wrocławski Teatr Współczesny, Polska); 18.00 W poszukiwaniu zaginionego pracownika (reż. Rabih Mroué,
Ashkal Alwan, Liban); 18.00 Idiota; 21.00 T. E. O. R. E. M. A. T. (reż. Grzegorz Jarzyna, TR Warszawa, Polska) 1.10 Środa: 15.00 W poszukiwaniu zaginionego pracownika; 18.00 Tragedie Rzymskie (reż. Ivo van Hove, Toneelgroep Amsterdam,
Holandia) 15.10 czwartek: 16.00 Tragedie Rzymskie; 17.00 Opus Nr 7 (reż. Dmirtij
Krymow, School of Dramatic Art, Rosja); 21.00 Burza (reż. Lew Erenburg, Pushkin
Drama Theatre, Rosja) 16.10 piątek: 17.00 Kaspar (reż. Barbara Wysocka, Wrocławski Teatr Współczesny, Polska); 17.00 Opus Nr 7; 20.00 Riesenbutzbach. Stała
kolonia (reż. Christoph Marthaler, Wiener Festwochen, Austria); 21.00 Burza 17.10
Sobota: 16.00 Międzynarodowy Panel Dyskusyjny „Wobec Zła”; 17.00 Riesenbutzbach. Stała kolonia; 19.00 Ziemia Obiecana (reż. Jan Klata, Teatr Polski we Wrocławiu, Polska); 22.00 Zamknięcie Festiwalu
Miejsca festiwalowe: WTW – Wrocławski Teatr Współczesny; WFF, ul. Wystawowa 1; Opera
Wrocławska, Świdnicka 35; Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3; Teatr Polski, pl. Orląt Lwowskich 20c
; Grupa ATM, ul. Błękitna 3, Bielany Wrocławskie; Przepompownia „Świątniki”, ul. Świątnicka 1
październik 2009 « CO JEST GRANE « str. 5
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WROCłAWsKI TEATR WspÓłCZEsNY, ul. Rzeźnicza 12
traktat wg ludwiga Wittgensteina
scenariusz i reżyseria: Gabriel Gietzky
scenografia: Dominika Skaza
muzyka: Aleksandra Gryka

Teatralna próba pokazania nieuchronnego konfliktu, do którego dochodzi
między człowiekiem całkowicie poświęcającym się pracy twórczej, filozofem próbującym odkryć, nazwać
i zapisać logikę istnienia, a jego najbliższym otoczeniem. Studium samotności z odwiecznym pytaniem
w tle: jaką cenę płaci się za wyrastanie ponad przeciętność.
1 i 2 października, godz. 19.00

Wiliam Szekspir kól lear
przekład: Maciej Słomczyński
reżyseria: Cezarijus Graužinis
scenografia: Marijus Jacovskis
muzyka: Martynas Bialobžeskis

Czym jest dzisiaj napisana kilka wieków temu opowieść o starym królu,
który niespodziewanie postanawia podzielić królestwo między trzy córki?
Litewski reżyser, od wielu lat prowadzący własną grupę teatralną, burzy linearny rozwój akcji, „czyta” Króla Leara OD KOŃCA, a przede wszystkim nie ukrywa, że jest to historia
odgrywana na scenie i że jej bohaterami są także aktorzy.
3 i  oraz 6 i 7 października, godz. 19.15

Jonas Gardell prZYtulenI
przekład: Halina Thylwe
reżyseria, oprac. muz.: Gabriel Gietzky
scenografia: Anita Burdzińska
kostiumy: Dominika Skaza

Margareta, pracownica zakładu pogrzebowego, odpowiada na anons
matrymonialny artysty estradowego
Ragnara. Wszystko zdaje się dzielić
tych dwoje niemłodych już ludzi poza jednym – desperackim pragnieniem
bycia z drugim człowiekiem, potrzebą przytulenia. Tak zaczyna się ta historia...
22, 23, 2, 25 października, godz. 19.00

Juliusz Słowacki BallaDYna
reżyseria: Krystyna Meissner
scenografia: Mirek Kaczmarek
muzyka: Piotr Dziubek
ruch sceniczny: Maćko Prusak

Muzyka na żywo w jazzowych aranżacjach Piotra Dziubka, plejada aktorów
Wrocławskiego Teatru Współczesnego,
przewrotna scenografia Mirka Kaczmarka i przenikliwa interpretacja Krystyny Meissner to gwarancja świetnego spektaklu-przestrogi przed tym, do czego
doprowadzić mogą nieposkromione ambicje i chora namiętność. Wrocławska
„Balladyna” jest galerią postaw społecznych: zarówno tych, do których dążymy,
jak i tych na które nas naprawdę stać.
27 i 28 października, godz. 19.15 oraz 29 i 30 października, godz. 19.00
6 str. » CO JEST GRANE » październik 2009

TEATR MUZYCZNY

CApITOl
REPERTUAR – PAŹDZIERNIK 2009
2 i 3.10., g. 20.00 (MS)
WINNIPEG COMEDY ALL-STARS
9 i 10., 16 i 17.10., g. 19.00
IDIOTA – preMIera (dla dorosłych)
(DS) reż. Wojciech Kościelniak
11 i 18.10. niedziela, g. 17.00 (DS)
IDIOTA (tylko dla dorosłych)
20.10. wtorek, g. 19 i 21.00 (MS)
OJCOM I MATKOM WBREW
Piosenki Kurta Weilla (dla dorosłych)
23 i 2.10., g. 19.00 (DS)
DZIEJE GRZECHU (dla dorosłych)
reż. Anna Kękuś-Poks
25.10. niedziela, g. 17.00 (DS)
Dzieje grzechu
28 i 29.10., g. 20.00 (MS)
Gwiazdopack (dla dorosłych)
reż. Cezary Studniak
29 i 30.10., g. 10.30 (DS)
Mała Księżniczka
reż. Marek Weiss-Grzesiński
Bilety: tel. 071 789 04 51/52
online: www.teatr-capitol.pl
(DS) Duża Scena: ul. Piłsudskiego 67
(MS) Mała Scena: ul. Piłsudskiego 72

TEATR ARKA
REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2009
2.10. 19.00 Kamienie na szaniec
próba generalna z widzami
9.10. 18: 00 Kamienie na szaniec
PREMIERA PRASOWA
15, 16.10. 18.00 Kamienie na szaniec
20.10. 12.00 i 18.00 Oskar i Pani Róża
21.10. 12.00 i 18.00 Oskar i Pani Róża
22.10. 12.00 i 18.00 Oskar i Pani Róża
23.10. 12.00 i 18.00 Oskar i Pani Róża
24.10. 19.00 Kamienie na szaniec
28.10. 12.00 i 18.00 Dziady cz. II
29.10. 12.00 i 18.00 Dziady cz. II
30.10. 12.00 i 18.00 Dziady cz. II
Bilety: 71 3 38 06, www.teatrarka.pl
ul. Mennicza 3

KuRA W pIÓRACH
Spektakl dla dzieci, scenariusz i reżyseria: Bartłomiej Kamiński.
18 października, godz. 17: 00
WctD, ul. kuźnicza 29a

MARZENIA DO spEłNIENIA
Wrocławska Scena Młodego Widza
TWISTER
22 i 23 października, godz. 9.00, 11.00
ck agora, ul. Serbska 5a
www.cojestgrane.pl
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OPERA WROCŁAWSKA

EWA MICHNIK ZAPRASZA

Gorąco zachęcam naszą publiczność do odwiedzeinStytuCJa KuLtury SaMorzĄDu WoJeWÓDztWa DoLnoŚLĄSKiego nia Opery Wrocławskiej i „spotkania” ze wspaniałą
WSPÓłProWaDzona Przez MiniStra KuLtury i DzieDziCtWa naroDoWego klasyką operową.
Październik rozpoczynamy spekPAŹDZIERNIK 2009
taklem „Nabucco” G. Verdiego,
1 cz 1900 nabuCCo giuSePPe VerDi
a zakończymy „Falstaffem”,
2 pt 1900 naPÓJ MiłoSny gaetano Donizetti
ostatnim dziełem tego wielkiego
3 so 1900 naPÓJ MiłoSny gaetano Donizetti
kompozytora, które od ponad 200
4 nd 1700 StraSzny DWÓr StaniSłaW MoniuSzKo
lat (premiera w La Scali w roku 1893) nadal bawi i wzrusza.
6 wt 1100 CzerWony KaPtureK Jiří Pauer
W repertuarze umieściliśmy rówta JeMniCze KrÓLeSt Wo - opera dla dzieci
nież „Cosi fan tutte” W. A. Mozar6 wt 1900 StraSzny DWÓr StaniSłaW MoniuSzKo
ta oraz „Napój miłosny” G. Doni16 pt 1900 Kobieta bez Cienia riCharD StrauSS
zet
tiego w interesującej inscenizacji Michała Znanieckiego
17 so 1900 CarMen georgeS bizet
i operowy „przebój wszechczasów: „Carmen” G. Bizeta.
00
18 nd 17 CarMen georgeS bizet
Niesłabnącym zainteresowaniem widzów cieszy się „Cyga20 wt 1900 Jutro taDeuSz bairD
neria” G. Pucciniego, którą dwukrotnie zaprezentujemy
KoLonia Karna Joanna bruzDoWiCz
w tym miesiącu na naszej scenie, a także 11 października
21 śr 1100 aLiC Ja W Krainie C zarÓW robert ChauLS
wystawimy w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju. Zata JeMniCze KrÓLeSt Wo - opera dla dzieci
chęcam również do obejrzenia „Kobiety bez cienia”
21 śr 1900 Jezioro łabęDzie Piotr CzaJKoWSKi
R. Straussa, pierwszej w powojennej historii Wrocławia rebalet w 3 aktach, muzyka z CD
alizacji dzieła Ryszarda Straussa, którego premiera odbyła
22 cz 1900 Cyganeria giaCoMo PuCCini
się w maju bieżącego roku.
23 pt 1100 aLiC Ja W Krainie C zarÓW robert ChauLS
Polski repertuar w październikowych propozycjach teatru
ta JeMniCze KrÓLeSt Wo - opera dla dzieci
reprezentują: „Król Roger” K. Szymanowskiego, „Straszny
23 pt 1900 Cyganeria giaCoMo PuCCini
dwór” S. Moniuszki oraz „Jutro”. T. Bairda i „Kolonia karna” J. Bruzdowicz.
27 wt 1100 KoPCiuSzeK Johann StrauSS
balet w 3 aktach, Muzyka z CD
Mam nadzieję, że miłośnicy sztuki baletowej wybiorą się
28 śr 1900 CoSi Fan tutte W.a. Mozart
na spektakle: „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego i „Kopciuszek” J. Straussa, a najmłodsi w ramach cyklu” Tajem29 cz 1900 KrÓL roger KaroL SzyManoWSKi
nicze królestwo – opera dla dzieci” obejrzą „Czerwonego
30 pt 1100 CzerWony KaPtureK Jiří Pauer
kapturka” J. Pauera i „Alicję w krainie czarów” R. Chaulsa.
ta JeMniCze KrÓLeSt Wo - opera dla dzieci
Serdecznie zapraszam
ewa Michnik
Dyrektor naczelny i artystyczny
Opery Wrocławskiej

30 pt 1900 FaLStaFF / WeSołe KuMoSzKi z WinDSoru
giuSePPe VerDi

fot. M. Grotowski

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

Kobieta bez Cienia, r. StrauSS

inForMaCJa i rezerWaCJa biLetÓW
Dział promocji i organizacji widzów:
tel: 071 370 88 80, 071 370 89 48 tel/fax: 071 370 88 81

Cyganeria, g. PuCCini

SPrzeDaŻ biLetÓW:
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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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

Październik 2009
00

2 pt, godz. 19

sala koncertowa Filharmonii

Inauguracja Sezonu Artystycznego

chor-a

Strona 2

C

Dyrektor: Andrzej Kosendiak

17 so, godz. 1800

sala koncertowa Filharmonii

Agnieszka Franków-Żelazny dyrygent
Chór Filharmonii Wrocławskiej
Krzysztof Kamil Baczyński; Józef Świder; Jan An ton i Wichrowski
Leopold Staff; Ignacy Jan Paderewski; Stanisław Niewiadomski; Henryk
Opieński; Cezar Cui

Jacek Kaspszyk dyrygent
Iwona Sobotka sopran

18 nd, godz. 1800

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

Jubileuszowy Koncert 30-lecia Leopoldinum

A. Panufnik – Nokturn, K. Szymanowski – Trzy pieśni księżniczki
z baśni op. 31, K. Szymanowski – Litania do Marii Panny op. 59
L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92

00

00

7 śr, godz. 9 , 11
8 cz, godz. 900, 1100

sala koncertowa Filharmonii

Ernst Kovacic dyrygent
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
H. Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras nr 9
A. Honegger – II Symfonia; A. Dvořák – Serenada E-dur op. 22

sala koncertowa Filharmonii
sala koncertowa Filharmonii

Filharmonia dla Młodych

23 pt, godz. 1900

sala koncertowa Filharmonii

IX Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego

Zbigniew Pilch dyrygent i prowadzenie

Michał Dworzyński dyrygent

Sara Dragan skrzypce

Rafał Kwiatkowski wiolonczela

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

Kompozycja – dźwiękowa budowla; W. A. Mozart – Divertimento
in F-dur KV 138 (125c), Symfonia A-dur nr 29 KV 201
Koncert skrzypcowy G-dur KV 216

W. Ratusińska – Symfonia na wielką orkiestrę symfoniczną
D. Szostakowicz – II Koncert wiolonczelowy G-dur, op. 126
J. Sibelius – II Symfonia D-dur, op. 43

11 nd, godz. 1100

24 so, godz. 1800

sala koncertowa Filharmonii

Filharmonia Familijna
Zbigniew Pilch dyrygent i prowadzenie
Sara Dragan skrzypce
Kompozycja – dźwiękowa budowla; W. A. Mozart – Divertimento
in F-dur KV 138 (125c), Symfonia A-dur nr 29 KV 201
Koncert skrzypcowy G-dur KV 216

IX Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego

Jacek Rogala dyrygent
Zofia Dowgiałło harfa
Paulina Załubska – Verbera; Zofia Dowgiałło – Stud(n)ia na harfę,
perkusję i orkiestrę smyczkową; Mateusz Ryczek – Fuga sprzed stu
laty; Anna Nowak – Okrzyk ciszy; Mateusz Fandri – Arabeska

25 nd, godz. 1800

16 pt, godz. 19

Aula Leopoldyńska

Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

00

N
N

sala koncertowa Filharmonii

sala koncertowa Filharmonii

IX Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego

Jacek Kaspszyk dyrygent

Dariusz Mikulski dyrygent

Alain Lefevre forepian

Orkiestra Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
E. Elgar – In the South op. 50; M. Ravel – Koncert fortepianowy
G-dur; M. Musorgski – Obrazki z wystawy

Piotr Boronowicz – Koncert kameralny na orkiestrę symfoniczna Paul
Preusser – Try to Praise the Multilated World; Roman Czura –Klagegesang op. 1a; Alina Kubik – Trzecia łza Wenus; Marlena Mruz – Muzyka w trzech częściach; Ryszard Bukowski – Fresk symfoniczny
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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

onii

onii

ńska

ę,
stu

onii

Paul
gegeMuzy-

NOWE UTWORY, NOWE ARANŻACJE
NOWE CHOREOGRAFIE BALETOWE
Chór Armii Radzieckiej im. A. Aleksandrowa jest
jedną z najbardziej znanych grup artystycznych pochodzących z krajów byłego ZSRR.
Jego nazwa związana jest z założycielem i pierwszym
dyrektorem chóru, Aleksandrem Aleksandrowem utalentowanym profesorem moskiewskiego konserwatorium. 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 miastach, 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 żołnierzyidących 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 narodowe, 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 idący z pieśni na ustach do boju i magiczne nazwisko
twórcy zespołu-Aleksandrowa.
Dzięki nim stale ożywa dramatyczna i zarazem liryczna legenda czasu Wojny Ojczyźnianej i czasu
odbudowy. Zespół Armii Czerwonej im. Aleksandrowa 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, jakie zgotował człowiekowi drugi człowiek. Już za moment słuchać będziemy Kalinki, pieśni o drodze
i pieśni o słowikach..
Bogusław Kaczyński
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TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

TOWARZYSTWO
IMIENIA
FERENCA LISZTA
TOWARZYSTWO
IMIENIA FERENCA
LISZTA
FERENCFERENC
LISZT SOCIETY
POLANDIN POLAND
LISZT IN
SOCIETY

pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www. liszt.art.pl

50-028 Wrocław,
pl. Tadeusza
Kościuszki
9, tel./fax:
(48 71) 3519,9735
50-028
Wrocław,
pl. Tadeusza
Kościuszki
tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401 • KRS 0000239406 • REGON 931603829
NIP 896-10-01-401 • KRS 0000239406 • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
6000022
39 36
343675
• http://www.liszt.art.pl
• e-mail:tifl@poczta.fm
157501000
9094
ING Bank Śląski, O/Wrocław
konto nr 18 1050 tel.

konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław

886-890 Wieczory lisztowskie

VIKTÓRIA HERENCsÁR (WęGRY) – CYMBAłY

światowej sławy artystka, profesor konserwatoriów
na Węgrzech, Słowacji i w chinach
23. X g. 18.30 – Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz, ul Piłsudskiego 13
2. X g. 18.30 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1
25. X g. 18.00 – Włoszakowice, Pałac Sułkowskich ul. K. Kurpińskiego 29
27. X g. 12.30 – Wrocław KMiL (124 Koncert umuzykalniający dla młodzieży)
27. X g. 18.00 – Wrocław KMiL pl. T. Kościuszki 9
Słowo o muzyce i prowadzenie koncertów – Juliusz Adamowski
W programie utwory kompozytorów węgierskich, niemieckich i włoskich

VIktórIa HerencSÁr – wirtuozka cymbałów, występuje zarówno jako
solistka, jak i członkini wielkich zespołów orkiestrowych oraz mniejszych
grup kameralnych (m. in. Filharmonii w Berlinie, Dreźnie, Stuttgartcie,
Würtzburgu, Hiszpańskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, Radio-Symphony of Stockholm, Kempens Symphony, RAI Symphony, Singaporean
Chinese Orchestra). Uczestniczy jako solistka w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, jest zapraszana do wielu konkursowych i festiwalowych gremiów jurorskich.
Od wielu lat realizuje wykłady na temat historii, repertuaru i techniki gry
na cymbałach. Była wykładowcą cymbalistyki w Konserwatorium w Budapeszcie, od 1997 jest profesorem Departamentu Muzycznego Akademii Sztuki w Banskiej Bystrzycy a od r. 2005 gościnnym profesorem w Muzycznym
Konserwatorium Chińskim w Pekinie; uczy również gry na cymbałach na międzynarodowych kampusach muzycznych.
Dokonała bardzo wielu nagrań dla telewizji i rejestracji płytowych. Węgierskie Radio przyznało jej honorowe wyróżnienie „Nivo” (1983), otrzymała też
nagrodę „Artisjus” za interpretację muzyki węgierskiej (1996 i 2005), nagrodę „Inter-Lyra” (2000), a ostatnio – Srebrny Krzyż Zasługi dla Republiki Węgierskiej. Wielu kompozytorów napisało specjalnie dla niej szereg utworów.
Jest Prezydentwem Cimbalom World Association.
Koncerty współorganizowane przez Towarzystwo im. F. Liszta i Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu, są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządowych Województw Dolnośląskiego i Opolskiego, Brzegu, Obornik Śląskich oraz
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy i Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA SA w Brzegu.
10 str. » CO JEST GRANE » październik 2009

FESTIWAL MUZYKA DAWNA
PERSONA GRATA

sINfONIE I KONCERTY
NA sMYCZKI
(na chwilę przed nagraniem)
W programie koncertu utwory
antonio Vivaldiego (1678 – 171)
ORKIESTRA ARTE DEI SUONATORI
należy dziś do czołówki polskich orkiestr grających na instrumentach
dawnych jest wśród naszych zespołów barokowych formacją koncertującą najczęściej i najregularniej.
Dzięki systematycznej, intensywnej
pracy oraz artystycznym kontaktom
z najwybitniejszymi muzykami europejskimi, amerykańskimi i japońskimi orkiestra wypracowała swój
własny, indywidualny styl wykonawczy, charakteryzujący się żywiołową,
a jednocześnie głęboką ekspresją,
pięknym, jednolitym brzmieniem,
oraz łatwością w przyswajaniu sobie
różnych muzycznych idiomów estetycznych. W zgodnej opinii krytyków
oraz publiczności orkiestra Arte dei
Suonatori jest jednym z najciekawszych zjawisk na europejskiej scenie
muzyki dawnej ostatnich lat. Wydane
przez nią płyty spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem międzynarodowej krytyki muzycznej i licznymi
wyróżnieniami prasy muzycznej.
XXXVIII Barokowy najazd na klIcZkóW
Zamek kliczków
próby otwarte: 20 i 21 października
godz. 10-1 i 17-20, 22 – godz. 10-1
koncert: 22 października, godz. 19.00
WaŁBrZYcH
piątek, 23 października godz. 19.00 Filharmonia Sudecka
(bilety – kasa Filharmonii)
WrOcŁaW
2 października, godz. 18.00
Sala Wielka ratusza
(Bilety – OkiS i przed koncertem)
www.cojestgrane.pl
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AKADEMIA MuZYCZNA im. Karola lipińskiego we Wrocławiu

www.amuz.wroc.pl

pl. Jana pawła II nr 2. rektor: prof. aM dr hab. krystian kiełb
akademia Muzyczna im. karola lipińskiego we Wrocławiu jest nie tylko ważnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, lecz również niezwykle aktywnym centrum kulturalnym miasta Wrocławia. rocznie organizuje ok. 00 imprez – recitale i koncerty wokalne oraz instrumentalne, koncerty kameralne
i chóralne, koncerty jazzowe, spektakle operowe, audycje muzyczne dla dzieci, a kilka razy do roku
koncerty orkiestry kameralnej i symfonicznej. cyklicznie organizowane są również kursy muzyczne,
konkursy wokalne i instrumentalne, a także festiwale o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.
Do ostatnich, większych wydarzeń organizowanych w 2009 roku przez Akademię Muzyczną należą Międzynarodowy
Konkurs Wokalny im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej, którego laureaci wystąpili w Operze Wrocławskiej, a także Festiwal
Klarnetowy CLARIMANIA 2009, podczas którego wystąpili znakomici klarneciści światowej sławy – Alessandro Carbonare i Nicolas Fargeix. Zrealizowano również spektakl operowy „Wesele Figara” W. A. Mozarta prezentowany przez Wydział Wokalny i Wydział Instrumentalny na scenach operowych we Wrocławiu i w Bydgoszczy, a także tradycyjne już
koncerty symfoniczne w Filharmonii Wrocławskiej, podczas których wystąpili najlepsi dyplomanci z towarzyszeniem Akademickiej Orkiestry Symfonicznej. Akademia Muzyczna we Wrocławiu jest również organizatorem i współorganizatorem
warsztatów muzycznych w Dusznikach Zdroju, a także konferencji, sympozjów i sesji naukowych, poświęconych teorii muzyki, muzykoterapii, technikom wykonawczym, instrumentalistyce i wokalistyce czy historii śląskiej kultury muzycznej.
Informacje o koncertach: Biuro Promocji i Organizacji Imprez, tel.: 71 355 72 76

plan Imprez na październik 2009:
5 października 2009 r., godz. 19.00
Wernisaż wystawy CHOPIN FESTIVAL CARTOIXA DE VALLDEMOSSA
kolekcja plakatów Rosy Capllonch Ferra z festiwali Chopinowskich odbywających się od 1930 r. w Valldemossie na Majorce.
Sala kaMeralna. Wstęp wolny

13 października 2009, godz. 19.00
Recital WITOLDA JANUSZA (fortepian), w ramach przewodu doktorskiego
w dziedzinie sztuki muzycznej – w dyscyplinie instrumentalistyka. Współudział: Antonina Witajewska – mezzosopran, Marcin Misiak – wiolonczela,
Jarosław Podsiadlik – klarnet. W programie: Johannes Brahms, Claude Debussy, Franz Schubert.
Sala teatralna. Wstęp wolny

13 października 2009, godz. 11.00 – 18.00
Mistrzowski Kurs Pianistyczny dla studentów – prowadzenie: ALAIN LEFÈVRE
(Kurs zrealizowany przy okazji wizyty A. Lefèvre we Wrocławiu jako solisty koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej, który odbędzie
się w dniu 16 października). Kurs otwarty dla publiczności spoza uczelni.
Sala kaMeralna. Wstęp wolny

20 października 2009, godz. 19.00
Recital kontrabasowy. Wykonawcy: Paweł Jabłczyński – kontrabas. Teresa
Worońko – fortepian. W programie m. in.: Giovanni Bottesini, Jan S. Bach.
Sala teatralna. Wstęp wolny

26-27 października 2009 r. – godz. 9.00-18.00
Kurs gitarowy dla studentów w ramach Programu ERASAMUS
prowadzący József Eötvös (Budapeszt, Węgry) – jeden z najlepszych gitarzystów na świecie.
Sala kaMeralna. Wstęp wolny

30 października 2009 r., godz. 19.00
Koncert Studentów Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji. Wykonawcy: Katarzyna Zdybel – fagot (studia III st.) i Katarzyna Kluczewska – fortepian, Zespół
Instrumentów Dętych „La Serenata” w składzie: Monika Koźluk – obój, Aleksandra Kasiłowska – obój, Zbigniew Mikołajczyk – klarnet, Miłosz Kula – klarnet,
Andrzej Łucki – fagot, Anna Starostka-fagot, Mateusz Szyszka – waltornia, Paweł Kamieniak – waltornia. Przygotowanie Zespołu prof. Czesław Klonowski.
W programie m.in.: Camille Saint-Saens, Carl Maria von Weber, W. A. Mozart.
Sala teatralna. Wstęp wolny
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VI MIęDZYnarODOWY FeStIWal MuZYkI

pAX ET BONuM pER MusICAM 2009
1.10 (cZWartek) godz. 19.30 – Rozpoczęcie Festiwalu Muzyki
Recital organowy – luca ScanDalI (Włochy)
2.10 (pIĄtek) godz. 10.30 – DZIECI – DZIECIOM
unISOn – opracowanie i prowadzenie: Ryszard Stencel
cHór DZIecIęcY – pd G. Rogali-Szczerek OSM I i II st. we Wrocławiu
godz. 18.30 – Modlitwa o pokój z udziałem przedstawicieli różnych religii
godz. 19.30 – Koncert pieśni prawosławnych, ormiańskich, gruzińskich
Wokalny Zespół Męski KAIROS pd Borysa Somerschafa
3.10 (SOBOta) godz. 18.30 – tranSItuS
godz. 19.30 – Recital organowy – BarBara I ulrIcH MelDau (Szwajcaria)
.10 (nIeDZIela) godz. 20.00
Recital organowy – HenrYk Jan BOtOr (Kraków/Tychy)

Wrocław
ul. Kuźnicza 25
tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800
sobota 1100 − 1400
Komputerowe
badanie wzroku
Soczewki kontaktowe
Duży wybór opraw i szkieł

kaIrOS (Lublin) – wokalny zespół męski pod dyrekcją Borysa Somerschafa
z towarzyszeniem instrumentów: zurna, flety bombardy – Michał Żak; lutnia
arabska – Tadeusz Czechak; darabuka, bendir – Robert Siwak

DZIEń jEDNOŚCI NIEMIEC

Naprawy okularów
wszelkiego rodzaju
Usługi na recepty NFZ
krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800
sobota 1100 − 1400

www.cojestgrane.pl

Rokrocznie Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu organizuje interesujące wydarzenie kulturalne towarzyszące obchodom Dnia Jedności Niemiec.
16 października br. jest datą szczególną. W tym dniu nasze myśli kierują się
ku dwóm wybitnym osobistościom, które mają ogromne znaczenie dla
wzajmnego zrozumienia oraz stosunków polsko – niemieckich. Tego dnia obchodzone jest święto świętej Jadwigi Patronki Śląska, zaś 16 października 1978 kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża Jana Pawła II.
Przypominając te ważne dla porozumienia polsko-niemieckiego postacie,
Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza Państwa bardzo serdecznie na koncert chóralny z muzyką sakralną w dniu 16 paździenika 2009
o godz. 19.00 w kościele pw. Św. Marii na Piasku pod tytułem „Ecce Homo”.
Na koncercie wystąpi znakomity chór żeński z Hanoweru, z Dolnej Saksonii
– regionu partnerskiego Dolnego Śląska, zarówno a capella, jak i z akompaniamentem w utworach Brahmsa, Mendelssohna-Bartholdego, Corneliusa,
Rossiniego, Holsta oraz Pärta.
Przed koncertem, o godz. 17.00 w Muzeum Arichdiecezjalnym (pl. Katedralny 16) otwarta zostanie wystawa grafik (Nani Tedeschi) oraz fotografii poświęconych Janowi Pawłowi II.
16 października, godz. 17.00 – WYStaWa
Muzeum arichdiecezjalne, pl. katedralny 16
16 października, godz. 19.00 – kOncert, kościół pw. Św. Marii na piasku
październik 2009 « CO JEST GRANE « str. 12
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WROCłAWsKI sOuND 2-3 PAŹDZIERNIKA 2009
Projekt ten powstał z myślą o ludziach otwarty, twórczych i odbiorcach sztuki, poszukujących treści i znaczeń poza mainstreamem. Artyści, którzy zaprezentują się w trakcie tych dwóch dni festiwalu to mieszanka osobowości,
prezentująca barwny kolaż gatunków i stylów, poszukujący inspiracji, eksperymentujący, nowatorscy, niebanalni. To po prostu- mocne uderzenie wrocławskiej, niezależnej sceny muzycznej.
Projekt WROCŁAWSKI SOUND to impreza dla tych, którzy kochają sztukę oddaloną od ścieżek wytyczanych przez masowe media. Dla tych, którzy mają
otwarte głowy i są ciekawi tego, co dzieje się poza głównym obiegiem. Także dla tych, którzy oddali serce Wrocławiowi, bądź tworzącym w naszym mieście artystom. Wrocławski Sound nie jest dla wszystkich.
MuZYka: ALL SOUNDS ALLOWED, DIGIT ALL LOVE, DAWID SZCZĘSNY, JOT,
ME MYSELF AND I, MIKROKOLEKTYW, MISSES MODULAR, OSZIBARACK,
PLANET L. U. C., ROSZJA & LU, THE KURWS, TOMEK BEDNARCZYK, 2MUCH
cS Impart,ul. Mazowiecka 17

WOODY AlIEN
+ KZK shitgaze'roll'punk'disko'shit'romantic PARTY
Woody Alien to duet o sporym doświadczeniu. Marcin Piekoszewski
(Plum, Houdini) i Daniel Szwed (Mothra), mający na koncie 3 albumy
„Piss and Shit and a Diamond of Perception” (2005),(który ukazał się nakładem Every Color, płytę „Pee And
Poo In My Favorite Loo” (2008) wydaną przez Gusstaff Rec., oraz najnowszą „Microgod” (2009) wydaną
również przez Gusstaff Rec. (w. 10zł)
6 października, godz. 20.00
niskie Łąki, ul. ruska 6c

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 Impart, ul. Mazowiecka 17

Klub muzyczny łYKEND
ul. PODWALE 37/38
3 – g.20.00 akurat
bilety: 25 zł – przedsprzedaż, 30 zł
7 – g.20.00 pOD MaSZteM
wstęp wolny
9 – g.20.00 cOcOtIer
promocja nowej płyty, bilety: 10/15 zł
10 – g.20.00 Balkan SeVDaH
bilety: 10/15 zł
15 – g.20.00 ŁĄkI Łan 20/25 zł
16 – g.20.00 eVGen MalInOVSkIY
syberyjski bard śpiewa Włodzimierza
Wysockiego, bilety: 20 zł/25 zł
23 – g.20.00 DeŁindows, kohout
plasi Smrt (czechy) bilety: – 10/15 zł
2 – g.20.00 rYcZĄce DWuDZIeStkI
bilety: 20/25 zł
29 – g.0.00 taBu

NOC ARCHANIOłÓW

2 października, godz. 21.00
klub WaGOn pl. Orląt lwowskich 20a

AlIB ul. GRUNWALDZKA 67
11 - g.19.30 żYWIOŁak MaSala
18 - g. 20.00 eaStWeSt rOckerS
JunIOr StreSS & Sun el BanD
jAZZATOR
W LULU BELLE CAFE
Koncert w ramach II Festiwalu Współczesnej Kultury Rosyjskiej zagra grupa Jazzator i wrocławscy muzycy
jazzowi. Będzie to koncert połączony
z jam session. Wstęp wolny
2 października, godz. 20.00
klub muzyczny – lulu Belle cafe
ul. purkyniego 1, poziom „-1”

www.cojestgrane.pl

INDIGO TREE

ELECTRO-GOTHIC
Koncert zagrają: dj's. SYNTH
ELIZABETH; OMMEN; FALLEN
SLOWBLOW. Bilety: 5 zł

LULLUBIES OF LOVE AND DEATH
Debiutancka płyta grupy Indigo Tree,
który tworzą: peve lety – bard gitarowy. Ponieważ nie mógł dogadać się
przez całe swoje życie z żadnym bardziej licznym zespołem postanowił
stworzyć duet muzyczny. Jak mawia:
„ciężko jest wyrzucić z zespołu jedynego muzyka, z którym się gra“.
Filip Zawada – były muzyk zespołu
Pustki i AGD. Masażysta dźwiękiem
metodą Petera Hessa. Ponieważ coraz trudniej dogaduje się z kimkolwiek mieszka w górach i stara się nie
myśleć. Indigo Tree działają we Wrocławiu i okolicach. Gdy nie grają
– piszą, gotują pierogi, robią zdjęcia,
usypiają dzieci. Wstęp wolny
17 października godz. 20.00
ck agora, ul. Serbska 5 a
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jAZZ KluB RuRA

CENTRuM sZTuKI IMpART www.impart.art.pl

ul. ŁAZIENNA 4
1, g. 20.30 Ángela tröndle & MOSaIk WSJiMr levandek jam session
3, g. 20.30 Yarsunt (Fr) – 25/20zł
6, g. 20.30 ‚ Jam Session
7, g. 20.30 Dave liebman & Mateusz kołakowski – Live recording at
Jazz Standard
8, g. 20.30 kWartet ptaszyna
Wróblewskiego – 35/25zł
9, g. 20.30 the crackers Band – 12/9zł
10, g. 17.59 Wernisaż i wystawa
prac Joanny ulan

ul. MAZOWIECKA 17
2-3.10 WrOcŁaWSkI SOunD
Przegląd wrocławskiej niezależnej sceny muzycznej
7 g. 19.00 – DO MIkrOFOnu prOSIMY! – wieczór I Cykl prezentacji otwartych dla” młodych zdolnych” Kawiarnia „Autograf” przy CS Impart. Wszystkie prezentacje będą omawiane i oceniane, a zwycięzcy comiesięcznych edycji
wezmą udział w warsztatach i przygotowaniu pod okiem zawodowców planowanej na czerwiec 2010r. finałowej gali na dużej scenie Impartu. Projekt adresowany jest do uczniów szkół średnich (uczestnicy w wieku od 16 lat)
i studentów, a także do szerokiej publiczności, lubiącej „piosenki z tekstem”
oraz ceniącej inteligentny humor.
17 g. 18.00 Otwarcie wystawy BIO
Wystawa prac dyplomowych studentek Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Beaty Walkowiak oraz Aleksandry Kuczary (Wydział Grafiki) wystawę
oglądać będzie można w dniach 9 – 18 października – Galeria IMpart
8 g. 20.00 Spektakl StOlIk Występują: Paweł Czepułkowski, Igor Gawlikowski, Michał Litwiniec, maot (wł. Marek Otwinowski). Akustyk: Jacek Fedorowicz, Światło: Tomasz Sikora
9,10, g. 19.00 MóJ BOSkI rOZWóD – monodram Krystyny Podleskiej
(słynnej Oli z kultowego filmu S. Barei „Miś”)
Reżyseria: Jerzy Gruza, Scenografia: Wojciech Stefaniak
Spektakl w dwóch wersjach językowych: 9 (EN), 10 (PL)
13, g. 12.00 – Scena lektur SZkOlnYcH: tanGO Sławomira Mrożka
reżyseria: Stanisław Melski, scenografia: Joanna Krzysztoń, Izabela Wanczewska
16, g. 19.00 – MIŁOŚć W latacH 30. – teatr piosenki przy cS Impart
Adrian Ciechanowski – piano, Wojciech Bergrander – bass
Jacek Zamecki – live electronics.
18, g. 18.00 – Stare DOBre MaŁżeŃStWO
22, g. 18.00 – teOrIe luDOWe I pODanIa naukOWe
wernisaż w Galerii IMPART, wystawa prac dyplomowych Wojciecha Kołacza,
studenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Grafiki.
Kameralny koncert zespołu Ziemia Planeta Ludzi
20, g. 19.00 – krZYSZtOF pOpek InternatIOnal QuIntet
Krzysztof Popek – alto flute, Piotr Wojtasik – tp, Paweł Kaczmarczyk – p,
Wayne Dockery (USA) – bass, Steve McCraven (USA) – dr
23, 2, g. 19.00 – lenInGraD Spektakl muzyczny oparty na piosenkach rosyjskiego zespołu „Leningrad”. Koncepcja i reżyseria spektaklu – Łukasz Czuj
Aranżacja i kierownictwo muzyczne – Krzysztof Łochowicz, Tłumaczenie tekstów – Michał Chludziński, Projekty kostiumów i przestrzeni – Elżbieta Rokita. Występują: Mariusz Kiljan, Tomasz Mars. Wokalistom towarzyszy grający
na żywo band w składzie: Krzysztof Łochowicz – gitary, Marek Henryk Mars
– kontrabas i gitara basowa, Marek Krupa – piano, saksofon, akordeon, Damian Mielec – perkusja, instrumenty perkusyjne.
26, g. 19.00 – anDrZeJ pIaSecZnY. Promocja płyty Spis rzeczy ulubionych
z udziałem gościa specjalnego Seweryna Krajewskiego

11, g. 21.00 cocotier – 10/15z
15, g. 22.30 natalia lubrano – Bez
prądu – 14/12zł
16, g. 22.30 Dialog „Zielona noc”!
& dj. white paste
17, g. 20. 30 Dialog fiesta & DIalOG aFter partY
18, g. 00: 01 Dialog after party &
poważnie ciężka niedziela
19, g. 20.30 Movie piano Bar
20, g. 20.30 Funky carnival
– jam session
21, g. 20.30 Frank parker & MacIeJ FOrtuna & larrY pOrter
project – 25/20zł
22, g. 20.30 KLINTET jazz band –12/10zł
23, g. 20.30 nat Queen cool - 14/12zł
27, g. 20.30 Super Fly
28, g. 20.30 pierin Bencetti
30, g. 20.30 kasiuk party
31, g. 20.30 Bal Demoniczny

Bilety w kasie centrum Sztuki Impart, ul. Mazowiecka 17, tel. 071/ 31-9-32

ODA fIRlEj ul. GRABISZYŃSKA 56
9, g. 2.00 caMera OBScura – 59zł
10, g.19.30 tHe Black tapeS+kuMka OlIk+cF98 – 15/20zł
15, g. 20.00 Janek SaMOŁYk – 15zł
16, g.20.00 HOMOSapIenS – 15/20zł
21, g. 20.00 HuGO race & true SpIrIt – 15/20zł
23, g. 20.00 cOFFee Break – 15zł/50% taniej z płytą
2, g. 20.00 MItcH&MItcH + kWaDratOWI – 15/20/25zł
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zaprasza: pn−pt: 10.00−18.00
tel.: (071) 342 22 91
bilety@okis.pl, cik@okis.pl, w w w . d c i k . p l

Rynek−Ratusz 24
50−101 Wrocław
tel.: (071) 344 28 64
fax: (071) 344 28 65
www.okis.pl, okis@okis.pl

Instytucja Kultury
Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego

pOCZĄTEKONIEC
POJĘCIOKSZTAŁTY. POEZJA KONKRETNA. PRACE Z LAT 1967-2007

Autorem plakatu jest Tadeusz Kuranda

Przygotowywana od dwóch lat wystawa została zaplanowana jako prezentacja twórczości Stanisława
Dróżdża w 70. rocznicę Jego urodzin
(15 maja 2009 r.). Z uwagi na śmierć
Artysty, 29 marca, będzie to już wystawa podsumowująca zamkniętą
twórczość. Monograficzny pokaz zawiera 43 prace; jego dopełnieniem
jest obszerny katalog – książka.
Obok praca:
„między”, CSW Zamek Ujazdowski 1992.
Wernisaż – 26 października, godz. 17.00
Muzeum narodowe we Wrocławiu. Wystawa będzie czynna do 6 grudnia.

ZAREKWIROWANO
Wystawa czeskiego malarstwa pod honorowym patronatem Jana Sechtera
– Ambasadora Republiki Czeskiej w RP,
na której pokazane zostaną prace: Richarda Bobůrki, Pavla Brázdy, Martiny
Chloupy, Romana Dvořáka, Rudolfa
Dzurko, Dalibora Davida, Martina Frinda, Josefa Hampla, Marka Kaplera, Viktora Karlíka, Aleša Krejčy, Jany Kremanovej, Michala Matzenauera, Davida
Němca, Věry Novákovej, Aleša Ogouna,
Petra Pastrňáka, Josefa Procházki, Hany Puchovej, Petra Romanova, Michala
Singera, Pavla Šmída, Jakuba Špaňhela, Kateřiny Štěnclovej, Jana Tichego,
Romana Trabury, Vlastimila Třešňáka,
Ivy Vodrážkovej, Pavla Zajíčka. Wystawa nawiązuje do losów zatrzymanych
na granicy przez czechosłowacką służbę
bezpieczeństwa prac artystów – dysydentów, które miały zostać pokazane
we Wrocławiu w listopadzie 1989 r.,
przy okazji Festiwalu Czeskiej i Słowackiej Kultury Niezależnej.
Wernisaż – 23 października, godz. 17.00
arSenaŁ, ul. cieszyńskiego 9
Wystawa będzie czynna do 22 listopada.

REpuBlIKA BANANOWA
EKspREsjA lAT 80.
W MUZEUM NARODOWYM
W BUKARESZCIE
Wystawa obejmuje dzieła powstałe w latach 1980–1994. Wybrane prace tworzą reprezentację najważniejszych postaw artystycznych w Polsce związanych
z nurtem transawangardy i nowej ekspresji Zaproszeni do udziału artyści indywidualni (Maciej Dowgiałło, Piotr Młodożeniec, Zdzisław Nitka, Krzysztof Skarbek, Krzysztof Bednarski, Sylwester Ambroziak) oraz przedstawiciele ważnych
formacji artystycznych: wrocławski „Luxus”, „Łódź Kaliska” i warszawska
„Gruppa”, stanowią trzon wystawy, na którą składają się dzieła malarskie, rzeźby, grafiki, rysunki i dokumenty filmowe (na DVD), obrazujące charakter działań efemerycznych, happeningów, sztuki ulicy i galerii offowych, istotnych dla
ukazania autentycznych cech zjawiska, jakim była sztuka niezależna w latach 80.
OśrodekKulturyi SztukiweWrocławiu,któryprezentowałwystawęw wielupolskichmuzeachi galeriach,otrzymałza jejorganizacjęnagrodęokolicznościowąMinistra
Kulturyi DziedzictwaNarodowego.
Wernisaż – 9 października
Muzeum narodowe w Bukareszcie
Wystawa będzie czynna do 30 października.

MuZYCZNY WYMIAR pEWNYCH OBRAZÓW
WYkŁaD Marka DYżeWSkIeGO
Z cYklu cOlleGIuM MuSIcuM
25 października, godz. 16.00
klub Muzyki i literatury, pl. kościuszki 9. Wstęp wolny.

W paŹDZIernIkOWYM nuMerZe: · rozmowy z prof. andrzejem Białasem, Bogdanem
Wojciszke, Jerzym kosińskim, piotrem Śliwińskim · uściński o niedouczeniu · literacki
tygiel w Holandii i proza Vamby Sherifa · Stanisław Vincenz · ludwik Flaszen · rutkiewicz o Daviesie · Janina katz · 1000 lat Wrocławia.
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EKSPOZYCJE STAŁE

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w.

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−
jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
części wystawy jest prezentacją śląskiej dów kultury terenów kresowych, środowisk
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia− artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ny dokonujące się w gotyckiej rzeźbie ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
drewnianej i malarstwie tablicowym. jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta− na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
rzemiosła artystycznego.
Boznańskiej.
pl. Powstańców Warszawy kowskiego
5, 50−153i Wrocław

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU

Dyrektor Mariusz Hermansdorfer

www.mn.wroclaw.pl
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w.
POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

zaprasza: środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz− Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
nego regionu, poczynając od renesansu, w Muzeum Narodowym we Wrocła−
a kończąc na czasach kształtowania się no− wiu jest jedną z najcenniejszych
wych tendencji stylowych na początku XX w. w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
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rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
rzemiosła artystycznego.
kowskiego i Boznańskiej.

EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO
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ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne i narodowościowe z per−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną z kultu−
rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−
wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników.

PA

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.

PA
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WYStaWY cZaSOWe
WOkóŁ cHIŃSkIeJ HerBatY. czajniki z Yixing

la: 11−17
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28-09-09

Wystawa czynna od 28 września do 15 listopada

arcHIWuM JaDWIGI SOrnIk. W tym portrety z Wrocławia 195
Wystawa czynna od 9 września do 25 października
Uratowane od zniszczenia prace nieznanej wrocławskiej fotografki Jadwigi Sornik. Wystawione zdjęcia to głównie, wykonane latem 1945 roku, portrety żołnierzy radzieckich i polskich.
SpOtkanIa Ze SZtukĄ. Godz. 12.00.
Informacje: 71 372 51 48
3.10 Zmierzch wrocławskiego browarnictwa
.10 Sztuka starożytnego Egiptu
10.10 Śladami Etrusków
11.10 W domowej spiżarni – dla dzieci
17.10 Roger van der Weyden: Święty Łukasz
18.10 Sztuka antycznej Grecji
2.10 Pokolenie Insiders, sztuka czeska 2. poł. lat 90. XX w
2.10, g. 16.00 Dotyk ziemi – warsztaty rodzinne
25.10 Arcydzięgiel i mniszek. Rośliny lecznicze w sztuce

StanISŁaW DróżDż. początekoniec
pojęciokształty. poezja konkretna. prace z lat 1967-2007
Wystawa czynna od 26 października do 6 grudnia
Pierwszy tak obszerny pokaz prac Stanisława Dróżdża – zmarłego w tym roku najwybitniejszego polskiego poety konkretysty. Pokazanych zostanie ponad 40 prac, od pierwszych
utworów poezji konkretnej z 1967 r. po najnowsze z 2007 r.
Współorganizator: OKiS
MalI I WIelcY MIStrZOWIe. Obrazy śląskie XVI-XVIII w.
Wystawa czynna do 4 października
ARCYDZIEłA DAWNEGO ORężA
Wystawa czynna do 31 grudnia 2009
17 października DZIeŃ OtWartY Wokół chińskiej herbaty
W programie między innymi ceremonia parzenia herbaty, zabawy dla dzieci oraz prezentacje i pokazy kultury chińskiej.

MuZeuM etnOGraFIcZne
DrukarSkIe tecHnIkI ZDOBIenIa papIeróW I tkanIn
Wystawa czynna do 18 października
Kołtryny, czyli osiemnastowieczne polskie tapety, pluszowa
kapa z początku XX w. drukowana stemplem, papiery perkalowe – to niektóre z eksponatów tej wystawy. Wystawa przygotowana przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

ZaMkI SuDeckIe – historia i legenda. W ramach eDD
Wystawa czynna od 17 września do 25 października
Graficzne przedstawienia najbardziej malowniczych i tajemniczych zamków Sudetów. Pokazanych zostanie około 100 grafik powstałych w okresie od XVIII do początków XX wieku.

IV JeSIennY kIerMaSZ MIODOWY
11 października od godz. 10.00
WrOcŁaWScY MaDrYGalIŚcI
 października, godz. 12.00. Wstęp wolny.
Koncert Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej.

panOraMa racŁaWIcka
pOlSkIe cMentarZe kreSOWe. Wystawa czynna od 20 października do 7 grudnia 2009
Pokazanych zostanie 140 zdjęć dokumentujących groby Polaków na cmentarzach Łyczakowskim we Lwowie, na Rossie
w Wilnie i wielu innych mniej znanych nekropoliach na terenie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy. Zdjęcia przedstawiają
groby ludzi zasłużonych dla polskiej kultury, nauki i polityki, ale także zapomniane dziś nagrobki osób nieznanych.
eXlIBrIS kOŚcIuSZkOWSkI – wystawa pokonkursowa. Wystawa czynna od 7 września do 17 października
PA
PATRONAT:
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pOlSkIe cMentarZe kreSOWe
Wystawa fotografii pn. polskie
cmentarze kresowe, autorstwa ryszarda Sławczyńskiego, skierowana
jest głównie do młodego pokolenia
i nawiązuje do dnia Wszystkich
Świętych oraz narodowego Święta
niepodległości. Mottem wystawy
jest cytat z wiersza W. pola:
A czy znasz ty, bracie młody,/ Twojej
ziemi bujne płody?/ Twe kurhany
i mogiły,/ I twe dzieje, co się śćmiły?
Na ekspozycję składają się zdjęcia
wykonane na przestrzeni ostatnich
kilku lat, w trakcie licznych wędrówek autora po Kresach. Ogółem prezentowanych jest ponad 140
antoni piórecki. (176-1870)
fotogramów w formacie A4. Trzon uczestnik Insurekcji kościuszkowskiej
z 179 roku
ekspozycji stanowią dwie najpiękniejsze a zarazem najstarsze polskie nekropolie: Cmentarz Łyczakowski we
Lwowie oraz Cmentarz na Rossie w Wilnie. Ponadto zdjęcia wykonane zostały w Jazłowcu, Buczaczu, Berdyczowie, Humaniu, Żytomierzu, Zbarażu,
Grodnie, Krzemieńcu, Nowogródku, Lidzie, Głębokim oraz Miorach. Wśród
fotografii znajdziemy nagrobek: M Konopnickiej, G. Zapolskiej, E. Orzeszkowej, A. Grotgera, W. Bełzy, W. Syrokomli, J. Lelewela, J. K. Ordona, S. Goszczyńskiego, A. Wiwulskiego, S. i E. Słowackich oraz Jana i Cecylii
z Bohatyrowicz nad Niemnem.
Na wystawie obejrzeć można również groby uczestników insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku. Wśród nich znajduje się nagrobek Antoniego
Kobylańskiego (1773-1841), ułana wojsk polskich, pochowanego na cmentarzu w Buczaczu. Innym powstańcem jest pochodzący z Wielkopolski Franciszek Zaremba (1751-1863). Zmarł on we lwowskim szpitalu głównym i jak
podaje krakowski Czasw wielkimubóstwie. Trumna niesiona była na cmentarz przez dawnych żołnierzy Księstwa Warszawskiego oraz młodzież.
Na trumnie położono czapkę kościuszkowską, która była jedynąoznakąniesionychza młoduw obronieOjczyznyzasługzmarłego. Kolejnym powstańcem jest Antoni Piórecki (1764-1870), którego ciało złożono na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie. Piórecki został ranny w bitwie pod Maciejowicami 10 października 1794 roku. Następstwem odniesionych ran był paraliż i dlatego ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia spędził pod opieką syna
w Rzęśni Polskiej. Ceremonia pożegnalna stała się okazją do przypomnienia sprawy narodowej i przebiegała w trakcie zapadającego zmierzchu,
wśród licznie zebranych mieszkańców Lwowa. Przed opuszczeniem trumny do grobu mowę pożegnalna wygłosił poeta Kornel Ujejski. Mówił o potrzebie przedkładania potęgi ducha patriotycznego nad dobrami
doczesnymi. Na koniec poeta powiedział do zebranych: Mykosamizabieraliśmyarmaty,wyi z armataminiepodołaciewrogom,jeśliniepoprawiciesię.Takiesłowai skargiidądo mniez tejtrumny.
Ryszard Sławczyński
Honorowy patronat nad wystawą objął kard. Henryk Gulbinowicz
Współorganizator: Dolnośląskie Towarzystwo Integracji Kulturalnej Magnolia.
Wstęp wolny
Wernisaż 20 października, godz. 18.00
Wystawa czynna do 7 grudnia, codziennie od 9.00 do 17.00
panorama racławicka, ul. purkyniego 11
18 str. » CO JEST GRANE » październik 2009

DAR sERC
90 lat pOlSkIeGO
cZerWOneGO krZYża
czerwony krzyż powstał w 1863
roku z inicjatywy Henryka Dunanta
(1828-1910). Głównym zadaniem
nowo powstałego stowarzyszenia
było ochotnicze niesienie pomocy
poszkodowanym w czasie działań
wojennych.
Zorganizowana przez Muzeum Sztuki Medalierskiej oraz Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK wystawa przedstawia zarys historii PCK, jego działania od 1919 roku, po czasy obecne.
Na wystawie prezentowane są dokumenty obrazujące różne pola działalności PCK w Polsce: legitymacje
członkowskie, zaświadczenia, dyplomy, wydawnictwa, odznaki i odznaczenia, są też pocztówki, obligacje,
dokumenty i odznaczenia z całego
świata. Do cenniejszych eksponatów
wystawy należy odznaczenie im. Florance Nightingale – założycielki pierwszej szkoły pielęgniarstwa w Londynie, a także pierwsze odznaczenie
Czerwonego Krzyża, ustanowionego
we Francji, za udział w wojnie francusko-pruskiej 1870 roku.
Zbiór pochodzi z kolekcji wybitnego
działacza czerwonokrzyskiego, Zdzisława Abramka z Białegostoku, który
przekazał go do Wrocławia. Wzbogacony został o dokumenty ze zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia.
Wystawa czynna do 18 października br.
arsenał, ul. cieszyńskiego 9

WOlfGANG VON WEBsKY
MALARSTWO
Kolejna z cyklu prezentacja, w których Muzeum Miejskie Wrocławia
przedstawia szerszej publiczności artystów niegdyś tak ważnych dla Wrocławia i Śląska, a obecnie częściowo
zapomnianych. W Polsce jego twórczość prezentowana była ostatni raz
w 1960 roku. Obecna wystawa jest
zbiorem retrospektywnym prac z kolekcji muzealnych oraz prywatnych.
Z okazji wystawy Muzeum wydało katalog prac Wolfganga von Websky.
Wystawa trwa do 15 listopada br.
pałac królewski
ul. kazimierza Wielkiego 35
www.cojestgrane.pl

czynne: Poniedziałek nieczynne. Wtorek 11.00-17.00. Środa 10.00-16.00. Czwartek 12.00-19.00. Piątek, Sobota, Niedziela 11.00-17.00
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DWuDZIEsTOlECIE DZIAłAlNOŚCI
Biura projektowego sTABIl

uNDERCONsTRuCTED pl
Agata pankiewicz / Marcin przybyłko

Wydziału Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
Wystawa czynna: 01.10-22.11.2009

lABIRYNT
pomiędzy architekturą i sztuką
Wystawa pracowników Zakładu Rysunku, Malarstwa
i Rzeźby, Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej
Wystawa czynna: 17.09-22.11.2009

Dotkliwy fotograficzny esej
poświęcony pejzażowi prowincjonalnej – żyjącej
na marginesie Polski - nakreślony przez dwoje artystów:
Agatę Pankiewicz, prowadzącą Pracownię Fotografii
na Wydz. Grafiki ASP w Krakowie oraz Marcina Przybyłko, niezależnego grafika
i fotografa, absolwenta Akademii Medycznej w Lublinie
i ASP w Krakowie.
Wystawa czynna:
08.10.2009 – 22.11.2009

WuWA
Wrocławska Wystawa Werkbundu 1929-2009

GAlERIA jEDNEGO pROjEKTu

Na świecie powstało tylko 6 podobnych osiedli. Każde z nich było manifestem nowej architektury, kwintesencją artystycznej awangardy pierwszej
połowy XX wieku. Najsłynniejsze z nich – Weißenhofsiedlung w Stuttgarcie – jest dziś celem pielgrzymek
miłośników architektury z całego świata. Nieco mniej
znane, choć nie mniej fascynujące osiedle WUWA we
Wrocławiu, zrealizowane w ramach wystawy z 1929
roku, obchodzi w tym roku 80-tą rocznicę powstania.

projekt rozbudowy i modernizacji portu lotniczego
lublin w Świdniku wyłoniony przed rokiem w konkursie architektonicznym. Zwycięzcy – warszawska
pracownia Aré oraz spółka Sener i spółka Polconsult – zaproponowali terminal o aerodynamicznej
formie zainspirowanej latawcem lub lotnią.
prezentacja projektu i spotkanie z jego autorami:
piątek, 9 października, godz. 17.30

Wystawa czynna: 09.10.2009 – 22.11.2009

Wystawa czynna: 10.10.2009-31.10.2009

HANs pOElZIG architekt, nauczyciel, artysta
Uważany jest za najważniejszego architekta w Niemczech pierwszego 30lecia XX w. – przed powstaniem Bauhausu, przed Walterem Gropiusem, Miesem
van der Rohe i Erichem Mendelsohnem, którzy cieszą się znacznie większym niż
on międzynarodowym uznaniem. Tymczasem, nie ma żadnej dziedziny architektury, w której Poelzig nie stworzyłby wzorcowego dzieła: projektował domy
prywatne i całe dzielnice, domy handlowe, pomniki, teatry, kina, ale przede
wszystkim budynki przemysłowe i biurowce w wielkich miastach. Nie uważał się
za członka jakiegokolwiek ruchu – twierdził, że znajduje się „gdzieś pomiędzy”,
realizując się w sztuce, architekturze, projektowaniu mebli, ceramiki, porcelany,
scenografii filmowej i teatralnej i w końcu – w malarstwie.
Wystawa czynna: 09.10.2009-22.11.2009
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BARBARA GulBINOWICZ
MALARSTWO
Absolwentka ASP (malarstwo, grafika, rzeźba) w pracowni prof. Józefa
Hałasa, dyplom w 1988 r. Posługuje
się takimi technikami, jak: olej, akryl,
akwarela, pastel. Tworzy obrazy także
w technikach mieszanych, własnych.
Swobodnie i z dużą dozą ekspresji posługuje się zwłaszcza kolorem. Interesuje ją szczególnie człowiek i świat
jego emocjonalnych przeżyć, które z
wielką wprawą zatrzymuje na płótnie.
Lubi się też zachwycać pięknem pejzażu i niepowtarzalną urodą kwiatów.
Swoje prace prezentowała na wielu
wystawach, zdobią także zbiory prywatne w kraju i za granicą. Artystka
zajmuje się również poezją, gra na gitarze i pisze opowiadania. W programie wernisażu zaprezentuje się nie
tylko jako autorka wystawionych prac,
ale również jako śpiewająca poetka!

MARIA słABY MALARSTWO
Malowanie to dla niej zajęcie magiczne, które przenosi w inny świat,
wzbogaca życie i zmienia sposób postrzegania. Wychowanka Państwego
Ogniska Artystycznego we Wrocławiu (dziś Ognisko Kultury Plastycznej), do którego uczęszczała
na zajęcia i wykłady przez trzy lata.
Uczestniczy w plenerach malarskich,
prezentuje swoje prace na wystawach zbiorowych i poplenerowych.
W programie wernisażu pt. Miniatury
i nie tylko: KONCERT uczniów
OSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Wernisaż 1 października, godz. 18.30
Wystawa czynna: 31.10, w, ś, cz, 16-20
ODŚ rO-kuŹnIkI
ul. Sarbinowska 19/21

Wernisaż 5 października, godz. 18.00
Wystawa czynna do końca października
w pn, śr, czw, pt, w godz. 16.00-20.00
Salonik trzech Muz, ul. Zawalna 7

słAWOMIR BuDREWICZ

fot. Christine Winkler

KONTRA.puNKTY fot. R. Anderwald L. Grond
scena fotografii Grazu w Retro/spekcji

fot. Branko Lenart

WYSTAWA W RAMACH DNI STYRII NA DOLNYM ŚLĄSKU
Ekspozycja jest próbą ukazania współczesnej sceny fotografii z regionu Styrii poprzez prezentację prac (fotografii, instalacji i projekcji multimedialnej) artystów urodzonych bądź pracujących w Grazu. Część pierwsza obejmuje
prace twórców młodej generacji urodzonych między rokiem 1964 a 1985.
Druga część jest przeglądem osobowości (urodzonych między rokiem 1916
a 1956), które rozsławiły Graz jako wylęgarnię kreatywności austriackiej fotografii artystycznej w latach 70.
Wystawa czynna do 31 października
DOMek rOMaŃSkI Dolnośląskie centrum Fotografii,pl. bpa nankiera 8
20 str. » CO JEST GRANE » październik 2009

FOTOGRAFIA
Debiutancka wystawa indywidualna Sławomira Budrewicza pt. Drzewo
życia to 12 fotografii ilustrujących
przemyślenia autora na temat egzystencji człowieka w naturze. Autor zaprezentuje, także swoją pracę
dyplomową z roku 2007. Sławomir
Budrewicz (rocznik 1985) jest absolwentem Prywatnego Policealnego
Studium Fotograficznego PHO-BOS
we Wrocławiu. Dylom pt. Przestrzenie u dr Piotra Komorowskiego.
Wernisaż 28 pazdziernika, godz 18.00
Galeria ZpaF, Za Szafą, ul św. Marcina 

INTERZONE
Jesienny projekt Studia BWA we
Wrocławiu obejmujący cztery tygodnie zdarzeń z zakresu sztuki oraz
działań okołoartystycznych. Projekt
nastawiony jest na uobecnienie galerii w codziennej egzystencji. Dzięki
udostępnieniu przestrzeni różnym artystom i ludziom nie tylko ze środowisk artystycznych. Każdy tydzień
został oddany do dyspozycji innych
osób i grup, które przygotowały program zmieniający się każdego dnia.
Wśród planowanych działań: malowanie przestrzeni, pokazy filmowe,
prezentacje fotograficzne, wykłady,
spotkania autorskie, a także wszelkiego rodzaju akcje i zdarzenia na pograniczu sztuki i kultury.
Nazwa projektu została zaczerpnięta
z prozy Williama S. Burroughsa,
amerykańskiego pisarza, autora m.in.
„Nagi lunch”, „Ćpun” i zbioru tekstów
„Interzone”.
Wernisaże: 8, 15, 22, 29 października,
godz. 19.00. (8.10 – 10.11.2009)
Galeria StuDIO, ul. ruska 6 a
www.cojestgrane.pl
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9. KONKuRs GEppERTA

OIKO pETERsEN FOTOGRAFIA

MALARSTWO. BEZ RAM
Wystawa nominowanych do finału
i nagodzonych prac.
Konkurs dedykowany wyłącznie młodemu polskiemu malarstwu. Specjalna formuła, polegająca na zgłaszaniu
uczestników przez wybitnych organizatorów i komentatorów życia artystycznego, stanowi o jego jakości i mocy
poruszania dyskusji, która zawsze odbija się szerokim echem w świecie sztuki. W poprzednich edycjach brali udział
m.in. tak świetni dziś malarze jak: Wilhelm Sasnal, Zbigniew Rogalski, Grzegorz Sztwiertnia, Paulina Ołowska,
Laura Pawela.
JURY: Adam Budak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Stanisław Kortyka, Anna Markowska, Dorota Monkiewicz,
Jarosław Suchan, Hanna Wróblewska.
Sesja ekspercka odbyła się: 1213.05.2009 w auli ASP we Wrocławiu.
Tegoroczna 9. edycja Konkursu Gepperta jest przełomowa pod względem
wysokości nagród pieniężnych, przygotowanych dla zwycięzców. Główna nagroda ufundowana przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 30.000 zł, druga nagroda, Prezydenta Wrocławia – 20.000 zł, pozostałe
równorzędne nagrody po 5.000 zł
ufundują Rektor ASP im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu oraz Dyrektor
BWA Wrocław.

Galeria sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta we Wrocławiu serdecznie zaprasza na otwarcie 3
sezonu: wystawę fotografii młodego
polskiego twórcy – Oiko petersena
pt. Downtown collection.
Tematyka wystawy jest trudna, wręcz
prowokująca. Fotografując osoby z zespołem Downa, Petersen skłania widza do refleksji, zmierzenia się
z własnymi przekonaniami czy uprzedzeniami, oddizałuje na nasze emocje
i wyobraźnię. To naprawdę niezwykły,
wzruszający projekt! Galeria Mieszkanie Gepperta już po raz drugi gości
z wystawą znakomitego młodego fotografika, który w swojej twórczości
porusza temat wykluczenia, odmienności, inności. Po głośnym cyklu
„Guys. From Poland with love” Petersen po raz kolejny oczarowuje nas wykreowanym, pięknym światem, równocześnie prowokując do refleksji, próbując
„zatrzeć na moment okrutny podział na my/oni”. Downtown Collection to „kampania reklamowa dla pewnej idei”, poddanie pod dyskusję kanonów piękna i normalności. „W cyklu Downtown Collection sfotografuję kilkanaście osób
z zespołem Downa w sposób zarezerwowany dla estetyzującej fotografii mody.
W pełni starając się oddać charakter modeli i modelek, podejmuję ryzyko zapytania czy parodia może nie być parodią i czy może stać się pełnoprawną,
wartościową częścią naszego świata. W ten sposób chciałbym zaprosić oglądających do zmierzenia się z własnymi barierami i uprzedzeniami i w gruncie
rzeczy do odpowiedzenia sobie na najprostsze pytania dotyczące ich samych.”
Oiko petersen (1983): fotografik-freelancer, zajmuje się fotografią artystyczną, publikuje w prasie i magazynach mody. Pracuje i żyje w Warszawie i Londynie, kończy Fine Academy of Arts w Londynie na kierunku fotografia. Jego
prace prezentowane były na wystawach w Polsce, Finlandii, Chinach i Francji.

rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród: 9 października, godz. 19.00
(9.10-22.11.2009). Galeria awangarda
Wita Stwosza 32

Wernisaż 8 października, godz. 19.00
Wystawa czynna do 13 listopada br., wt-pt 16-19

Wykład „O fotografii innych. Diane Arbus, Chris Niedenthal, Oiko Petersen”,
dr Adam Mazur (CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie).

MICHAł ĆWIEK

28 października godz. 18.00

MALARSTWO I RYSUNEK
Proces, to kolejna odsłona projektu:
Miejsce Dla Sztuki w Firlrju.
Michał Ćwiek – student V roku Grafiki na ISP UMCS w Lublinie. Interesuje się szeroko pojętym street-artem.
Inspiruje go świat graffiti, estetyka
miejskiego pejzażu, ruch, zmienność
i dynamizm. Preferuje mocne, efektowne działania na dużych formatach.
Cechą charakterystyczną jego obrazów jest nietypowe posługiwanie się
szablonami, które sporządza korzystając z własnych fotografii.

Finisaż wystawy wraz z pokazem filmu dokumentalnego o bohaterach / bohaterkach projektu oraz o jego powstawaniu.

Wystawa czynna do 20 października
ODa Firlej, ul. Grabiszyńska 56
www.cojestgrane.pl

13 listopada, godz. 18.00
Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2

TOMEK RYGAlIK OD ZMIERZCHU DO ŚWITU
Instalacja świetlna „Genotype” otwiera nowy sezon galerii, zatytułowany:
„Produkt ważny do: 15.01.2010”. Przez cztery miesiące pokazywane będą
wybrane projekty product design, a wśród nich, poza realizacją Tomka Rygalika, futurystyczne wizje kuchennego AGD (Electrolux Design Lab 2008), ostateczne pożegnanie z Poor Design (Bartosz Mucha) oraz szkło czeskie
w oszałamiającej scenografii zimowej zaprojektowanej przez Maxima Velcovsky'ego z Qubus Design. W trakcie trwania sezonu odbędą się spotkania
z teoretykami oraz praktykami dizajnu.
2 października, godz,. 19.00 - Istota rzeczy – wykład tomka rygalika
Wernisaż, godz. 20.30 (2-17.10.2009)
Galeria Design, ul. Świdnicka 2-
październik 2009 « CO JEST GRANE « str. 21
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KATARZYNA
sZCZYRBułA-MAZuRCZYK
Z CYKLU: MISTRZ & UCZNIOWIE
Galeria Twórczości Plastycznej Młodych MDK Śródmieście gości w październiku wystawę różnorodnych
dziecięcych i młodzieżowych realizacji plastycznych, powstałych z inspiracji twórczością ich mistrzyni,
artysty plastyka Katarzyny Szczyrbuły-Mazurczyk. Dopiero co kształtujące
się talenty w dziedzinie sztuk plastycznych, pracując pod kierunkiem
wytrawnego artysty i pedagoga mają
niezwykłą szansę uaktywnienia się
twórczo, przez co mogą widzieć i rozumieć otaczający je świat lepiej, inaczej, intensywniej, a przy tym nadal po swojemu. Wszak rozwijana we własnej
twórczości wrażliwość estetyczna pogłębia inteligencję, porusza wyobraźnię,
wyzwala swobodę kojarzenia i umiejętność wyboru. Uczy myśleć i czuć. Nabyte kreacyjne umiejętności będą owocowały w przyszłym dorosłym życiu
twórczą postawą. Artystka własną aktywność plastyczną, którą prezentujemy na wystawie z cyklu: Mistrz & Uczniowie, przenosi w obszar pracy pedagogicznej, prowadząc zajęcia plastyczne w Gimnazjum nr 3 i Szkole
Podstawowej nr 58 we Wrocławiu oraz w latach 2006-2008 w Gimnazjum
nr 15. Z powodzeniem realizuje bliską naszej Galerii ideę wychowania przez
sztukę i dla sztuki, włączając młodych twórców w życie artystyczne miasta
przez udział w wystawach, konkursach i warsztatach plastycznych. Katarzyna Szczyrbuła-Mazurczyk uczy dzieci oraz młodzież odnajdywania drzemiących w nich pokładów wrażliwości w procesie artystycznych poszukiwań, co
dla kształtującej się osobowości ma kapitalne znaczenie.
Opiekunowie Galerii: art. plast.: Ewa Klara Kołakowska, Jerzy Niżnik
Wystawa czynna 1-31 października w godz, pracy MDk
Galeria twórczości plastycznej Młodych MDk Śródmieście, ul. Dubois 5

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

NIE TYLKO PAPIER

KRYsTYNA
DYRDA-KORTYKA
oraz dyplomy Wrocławskiej
akademii Sztuki trzeciego Wieku
Eksponowane formy są efektem
współpracy Wrocławskiej Akademii
Sztuki Trzeciego Wieku z dusznickim
Muzeum Papiernictwa. Wystawa
obejmuje także unikatową tkaninę artystyczną, inspirowaną naturą, z bogatym zestawem zaskakujących
materiałów, tworzących klasyczne
formy tkackie, swobodnie żonglowane z pokrewnymi technikami aplikacji, haftu, kolażu.
krystyna Dyrda-kortyka – absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz wrocławskiej PWSSP. Od 1975 r. zajmuje
się tkaniną artystyczną. Członkini wrocławskiej grupy tkaczy 10xTAK. Stypendystka Ministerstwa Kultury
i Sztuki (1988r., 1998r). Laureatka wielu wyróżnień i nagród. Od 2005 roku
prowadzi zajęcia z tkaniny unikatowej
na Akademii Sztuki Trzeciego Wieku.
Wernisaż 1 października, godz.18.00
ck agora, ul. Serbska 5 a

ODKRYWAMY WsZECHŚWIAT

Szymon kurpiewski
Co do malarstwa jestem
samoukiem. Nie uczęszczałem na żadne
szkolenia lub kursy
związane z malarstwem.
Malarstwo olejne uprawiam od 8 lat.

Szymon Weremczuk
Wyrażenie
ekspresji
miejsc, które nas otaczają i z którymi mijamy się
w życiu codziennym.
Malarstwo techniką akrylową i olejną. Różnorodna kolorystyka obrazów
w odniesieniu do pokazania aktualnych zmagań
i energii uczuć autora.

M. Węska-chmurko
Biało-czarny świat jest
moim wiernym i nieodłącznym towarzyszem.
Nigdy nie odczuwam potrzeby upiększania z czułością kreśląc zmarszczki
i niedoskonałości urody.

Wernisaż 2 października, godz. 18.00, Browar Mieszczański, ul. Hubska -8
22 str. » CO JEST GRANE » październik 2009

Wystawa prac Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.
Wśród tematów znalazły się m.in. wizje
innych światów, kosmicznych miast,
wyobrażenia galaktycznych traktów,
sylwetki zdobywców Kosmosu, dawne
obserwatoria astronomiczne, zegary
słoneczne. Prace zostały ocenione w 2.
kategoriach wiekowych: uczniowie
szkół podstawowych (klasy III do VI)
uczniowie gimnazjów i szkół średnich
(do 18 lat). Po wernisażu odbędzie się
wykład popularnonaukowy.
15 października, o godz. 17.00
ck agora, ul. Serbska 5 a
www.cojestgrane.pl
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spOTKANIE Z KulTuRĄ INDII

jARMARK jADWIżAńsKI
4 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
Uczestnicy Jarmarku Jadwiżańskiego
AD 2009, poczują atmosferę dawnych
jarmarków średniowiecznych. Wśród
gwaru kupców i kupujących, pojawią
się kuglarze, artyści ludowi, a rycerze
zaproszą ich do zmagania się w licznych turniejach i zabawach wymagających nie lada zwinności.
część kupiecka, godz. 12.00-20.00
Na stylizowanych, drewnianych stoiskach pojawią się m.in. miody, biżuteria, ceramika, rzeźby z kamienia,
wyroby ekologiczne, produkty do warzenia piwa domowym sposobem
i pokaz warzenia piwa z degustacją.
Szczególnym punktem Jarmarku będą stoiska, na których zaprezentują
się laureaci konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki regionów”.
Godz. 12.00-18.00 – prezentacja programów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Fundacji Lepsze Dni.
rYcerZe I kuGlarZe
Godz. 1.00-18.00 – obozowisko
Bractwa rycerskiego z chojnowa:
pokazy walk rycerskich, pokazy tańców średniowiecznych, nauka i strzelanie z łuku, pokazy scenek rodzajowych, gry i zabawy plebejskie, konkursy i turnieje, pokaz uzbrojenia.
Godz. 18.00 – spektakl „kuglarze”
teatru Gry i ludzie z katowic.
Spektakl jest próbą odtworzenia atmosfery średniowiecznych widowisk
jarmarcznych. Inspiracją dla twórców
stanowiła znakomita powieść Wacława Berenta „Żywe kamienie”.
W przedstawieniu pojawiają się
świeckie pieśni i melodie z epoki, popisy akrobatów, żonglerów i dmuchacza ogniem, podszyte dowcipem
i humorem, spięte klamrą historii.
W godz. od 15.00 do 17.00 dla dzieci
specjalne średniowieczne warsztaty
artystyczno-plastyczne.
ck Zamek, pl. Świętojański 1

Z CYKLU KULTURY ŚWIATA
koncert muzyki hinduskiej. Wykonawcy grają na oryginalnych instrumentach. prezentacja z histori Wed
oraz staroindysjskiej księgi Mahabharaty. Quiz z nagrodami dostępny dla
wszystkich, którzy wykażą się minimalną wiedzą o kulturze Indii. pokaz zdjęć
Jacka Mulera, ktory opowie o swoich
podróżach po Indiach. Po prezentacji
zapraszamy na degustację specjałów
kuchni indyjskie. Wstęp wolny
2 października, godz. 17.00
ck Zamek, pl. Świętojański 1

W programie Festiwalu różnorodne warsztaty rozwoju osobistego.
Zapisy: www.dojrzewalnia.pl

III fEsTIWAl lIsTÓW
W programie m.in .: 10.00-12.00 oraz 13.00-15.00 – posłuchamy o historii
papieru i sami go wyprodukujemy; 10.00, 12.00, 1.00 – małych detektywów
nauczymy szyfrować i odszyfrowywać tajne wiadomości; 11.00, 13.00,15.00
– sprawimy, by gołębie pocztowe stały się naprawdę piękne;
3 października, godz. 10.00-16.00, Muzeum pit, ul. krasińskiego 1
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noweksiązki–polecamy!

nIeZnanY kSIĄżę
pOnIatOWSkI
Marian Brandys
Za panowania swego stryja
otrzymywał najwyższe godności, administrował ogrom
nymi połaciami Polski, reprezentował ją na dworach
zagranicznych. Wierny królowi do końca, został znienawidzony przez szlachtę,
wyemigrował do Włoch.
Dla czego znikł z przekazów
jemu współczesnych?

StrateGIa antYlOp
Jean Hatzfeld
Reportaż z Rwandy, maleńkiego afrykańskiego kraju,
kilkanaście lat po ludobójstwie. Świadectwo, niewyobrażalnego
cierpienia
zadanego ludziom przez ludzi. To się wydarzyło naprawdę. Czytajcie Strategię
Antylop. Nie bójcie się. Ta
ksiązka poraża, ale nie zabija. Być Tutsi i być Hutu to
wcale nie to samo...

BreSlau 195
ernst Horning
Wspomnienia
z oblężonegomiasta.
Usiłowałem pokazać tutaj
żywy,plastycznyobrazwyjątkowej pod wieloma
względamiwalkio Festung
Breslaui przeżyćludności
cywilnejw oblężonymmieście.Tenprawdziwyi wiernyopismaprzybliżyćjako
całość to apokaliptyczne
wydarzenie... Autor.

pOlSka – nIeMcY
Jerzy krasuski
Stosunkipolityczneod zaraniapo czasynajnowsze.
W wyniku rozpętanej przez
siebie II Wojny Światowej
Niemcy utraciły na rzecz
Polski 21% swojej już
uprzednio o 13% zmniejszonego terytorium. Z utraconego przez nie terytorium
ludność niemiecką musiano
wysiedlić, aby Polska mogła
istnieć...

MG

cZarne

VIa nOVa

OSSOlIneuM

SuperklaSa
David rothkopf
Globalna superklasa tworzy
naszą współczesną historię
i określa kierunek rozwoju
świata. Osiągnęła niebywały
poziom potęgi finansowej
i władzy. Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w Davos? Czy to konspiracja, czy
kolaboracja? Kto ustala prawa dla grupy działającej poza
prawem? Autor uchyla przed
nami rąbka tajemnicy...

luDZIe I BOGOWIe
aMerYkI ŚrODkOWeJ
renata Faron-Bartels
Nie wiadomo, jak potoczyłyby
się losy kultur mezoameryki,
gdyby ich nie odkryli hiszpańscy konkwistadorzy. Brodatych białych przybyszów
uosabiano z wygnanym bogiem o imieniu Quetzalcoatl,
który zapowiedział swój powrót i zemstę, a obawa przed
jego gniewem zaważyła o
losach całego kontynentu...

ŚMIerć kOMIWOJażera
arthur Miller
Nowypolskiprzekładsztuki
uhonorowanejnagrodąPulitzera.Ostatni dzień z życia
wędrownego sprzedawcy,
który nie potrafi odnaleźć
się w realiach twardej, bezwzględnej rzeczywistości.
Uświadamia sobie, że całe
jego życie jest porażką, zasady i wartości, którym hołduje, okazują się mitami
i kłamstwem.

kOnIec kalIFOrnII
Steve Yarbrough
Poruszający obraz klaustrofobicznego
życia
w niewielkim, położonym
w delcie Missisipi miasteczku Loring, gdzie jedynymi dostępnymi rozrywkami są futbol, alkohol
i seks, a grzechy rodziców
– w bezwzględny po faulknerowsku sposób – ciążą
na losach dzieci.

próSZYŃSkI i Sk-a

OSSOlIneuM

próSZYŃSkI i Sk-a
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4 pORY KsIĄżKI – pORA pROZY
7-9 PAŹDZIERNIKA 2009
Festiwal zaprezentuje szerokie spektrum prozy krajowej,
a także, jak co roku, pojawi się specjalny blok spotkań poświęconych literaturze danego obszaru językowego. W poprzednich latach były to Bałkany, Izrael, „kraje dalekie” oraz
kraje francuskojęzyczne, w tym roku jest to proza języka hiszpańskiego.
Gośćmi Festiwalu będą: Susana Fortes z Hiszpanii, Pablo De Santis z Argentyny i Leonardo Padura z Kuby.
Zaproszeni autorzy reprezentują różne kraje i zupełnie różne typy prozy: Susana Fortes znana jest w Polsce dzięki powieściom łączącym obyczajową obserwację z błyskotliwymi fabułami (m.in. „Fatum Laury Ulloa” i „Albański
kochanek”, które ukazały się nakładem wydawnictwa Muza), Leonardo Padura zasłynął kryminalno-obyczajową tetralogią portretującą Kubę lat dziewięćdziesiątych – w Polsce do tej pory ukazała się pierwsza jej część pt.
„Gorączka w Hawanie” (Znak), ale lada dzień w księgarniach pojawi się kolejny tom „wichura w Hawanie”, z kolei Pablo De Santis uprawia prozę rozrywkową, żonglując po borgesowsku gatunkowymi konwencjami (m.in.
„Przekład”, „Teatr pamięci”, „Kaligraf Woltera” i „Tajemnica Paryża”, (Muza).
pOra prOZY We WrOcŁaWIu!
7 października, godz. 18.00

Spotkanie z Michałem Witkowskim. Prowadzenie: Joanna Orska
8 października, godz. 17.00

Spotkanie z Ingą Iwasiów. Prowadzenie: Wojciech Browarny
godz. 19.00 – Spotkanie z Pablo De Santis. Prowadzenie: Marta Mizuro
9 października, godz. 18.00

Spotkanie z Jasiem Kapelą. Prowadzenie: Karol Pęcherz
księgarnia kapitałka, pl. nankiera 17. Wstęp bezpłatny

sTANIsłAW KAROlEWsKI SPOTKANIE AUTORSKIE
premiera powieści pt. W piaskownicy światów, epos wrocławski.
Jak oswoić skrawek świata, na którym przyszło nam żyć? Jak odkryć magię
jego zwyczajnych zaułków, mijanych obojętnie w codziennym pędzie?
Bohater – narrator powieści W piaskownicy światów podejmuje wyzwanie.
W mrocznej, onirycznej atmosferze mglistych, deszczowych ulic, próbuje odnaleźć zagubione historie i uczucia. Niczym współczesny Ulisses wyznacza
niezwykłą topografię miasta, wciągając czytelnika w niekończącą się wędrówkę oraz w tajemniczą „grę w rzeczywistość”. Autor w błyskotliwy sposób operuje słowem i strukturą powieściową, budując niepowtarzalny klimat epopei
o rodzimym mieście. Zniewala, przykuwa uwagę i nie pozwala oderwać się
od lektury. Aż do ostatniego zdania.
Stanisław Michał Karolewski – wrocławianin z urodzenia i z wyboru. Szarlatan,
antykwariusz, historyk sztuki, fotograf, literat, bibliofil, bibofil i babofil. Pierwszy raz publikował poezje w wieku 7 lat w Szkolnym Ekspresie I e; wystawiał fotografie w Polsce i w Paryżu. Prowadzi we Wrocławiu antykwariat-galerię sztuki
Szarlatan, który prócz tradycyjnych form upowszechniania kultury jak: wystawy malarstwa, głośne czytanie etc. zasłynął z promocji czytelnictwa w niecodzienny sposób, m.in.: Pogrzebem drogich książek, Meblami wykonanymi
z książek. W trakcie pisania W 2007 r. odkryto u niego nowotwór złośliwy, przeszedł przez chemioterapię i dwie operacje, jednak gdy po pół roku od skończenia leczenia guz się odnowił, przeklął lekarzy i wyleczył się sam – ziołami, dietą,
i siłą woli. Obecnie ciesząc się życiem pracuje nad dwoma kolejnymi powieściami: baśniowo-fantastyczną pt. Szlaki Królestwa ścieżka której nieopowiedziano oraz satyrą społeczno-obyczajową. (www.szarlatan.pl)
1 października, w godz. 10.00-18.00
Szarlatan, antykwariat galeria, ul. Szczytnicka 51
www.cojestgrane.pl

MAłGORZATA sOBAńsKA
WIECZÓR AUTORSKI
W programie: promocja nowego tomiku wierszy autorki pt. „W różnych
rejonach serca” oraz minirecital towarzyszący premierze płyty z piosenkami do jej tekstów w wykonananiu
Eli i Pawła Kkołodziejczyków.
Małgorzata Sobańska - artystycznie
naznaczona od wczesnego dzieciństwa. Kobieta poszukująca. Jej drogi
życiowo-twórcze wiodły m.in. przez:
Polskie Radio, rozmaite muzyczne grupy i chóry, zespół rockowy (w którym
śpiewała piosenki z własnymi tekstami), Operetkę Wrocławską, Ośrodek
Baletowy „Arabeska”, a nawet kurs Reiki II st. Pisze od ponad 30 lat. Nieustanną inspiracją jest dla niej miłość,
ale również miłości brak... Laureatka
kilku konkursów poetyckich.
19 października, godz. 18.00
Salonik trzech Muz, ul. Zawalna 7

pOlIsH
THE ATRE pERspECTIVEs (pTp)
nowe, recenzowane pismo anglojęzyczne wydawane przez Instytut Grotowskiego. Zamierzeniem pisma jest
umożliwienie dialogu i wymiany informacji pomiędzy badaczami i praktykami teatru w Polsce oraz za granicą oraz
udostępnienie czytelnikom anglojęzycznym w niespotykanym dotychczas
stopniu dorobku polskiej myśli teatralnej. Pierwszy numer o teatrze Krzysztofa Warlikowskiego ukaże się
pod koniec br. Osoby zainteresowane
publikacją na łamach PTP informujemy, że istnieje możliwość składania
tekstów naukowych do drugiego w kolejności zeszytu (r. 2. nr 1), poświęconego twórczości Krystiana Lupy.
Pod adresem www.pl.ptpjournal.com,
w zakładce dla autorów, znajdują się informacje o warunkach publikacji w PTP.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
rynek-ratusz 27
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WIECZÓR AUTORSKI

MARIA EWA sYsKA ORAZ BARTOsZ p. RZYMAN

sAlONIKOWE
WARsZTATY lITERACKIE

pt. „Jesień w krajobrazie”
12 i 26 października, godz. 18.00
MARIA EWA SYSKA absolwentka Akademii Ekonomicznej, emerytowany praSalonik trzech Muz, ul. Zawalna 7
cownik Katedry Chemii Organicznej oraz pedagog. Należy do Stowarzyszenia
TRZY spOjRZENIA
Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu, Koła Literatów Polskich im.
PRO
JEKT
TEATRALNO-FILMOWY
Zbigniewa Herberta, Katolickiego Klubu Literackiego „Źródło” oraz Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wydała 5 tomów poezji: „Barwy czasu” (1997), Warsztaty dla młodzieży licealnej –
„Posłuchaj ciszy” (1999), „Pejzaż jesienny” (2001), „Alejkami wierszy” (2003) film, pantomima, teatr pod kierunkiem
oraz „W szponach czasu” (2006). Opublikowała również 6 książeczek dla dzie- reżysera filmowego, aktora mima i akci (m.in. „Zwierzątkowo”, „Bajeczki do poduszeczki”, „Ptaszkowo”, „Bajka tora dramatycznego, zakończone
o pięknej czarownicy i zaklętej księżniczce”). Jest także autorką kilku scena- wspólną realizacją. Koszt 120 zł.
16-26 października
riuszy teatralnych.
ck Zamek, pl. Świętojański 1
BARTOSZ PATRYK RZYMAN magister sztuki. Ukończył Akademię Muzyczną
klub tMW, klub przewodników
we Wrocławiu (organy u dr Piotra Rojka). Laureat licznych konkursów oraz
„OSkar” Oddz. pttk przy pan
międzynarodowych festiwali muzycznych. Oprócz gry na organach zajmuje
się także wokalistyką. Szeroka skala głosu (3,5 oktawy) pozwala mu na wy- . 10, g. 10.00 Spacer po Wrocławiu,
konywanie zarówno muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. W 2006 roku od- spotkanie przy pomniku A. Fredry
był tournee po Niemczech, które zakończyło się uroczystym koncertem 5-8.10, g. 6.00 – Bieszczady
15. 10, g. 15.30 – Spotkanie klubowe
w Generalnym Konsulacie Rzeczypospolitej w Kolonii. W swym dorobku
posiada nagrania płytowe i radiowe oraz autorski tomik poezji „Esquisse” w kamieniczce Małgosia
(2009),bestsellerek_winieta:Layout
do wydania którego przyczyniła się Ma
Ewa Syska,23:46
która opaStrona
trzy- 18.
1 ria
26-05-09
1 10, g. 8.00 – Ślęża
Zgłoszenia: 661701176; 71 3570119
ła zbiorek wstępem.
21 października, godz. 18.30 ODŚ rO-kuŹnIkI, ul. Sarbinowska 19/21
wieczorem. Wyjazdy pl. Solidarności.

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

® Nr 103265. Wydawca: Co Jest Grane Agencja Wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz. Red. naczelny: Grażyna Migniewicz,
e-mail: grazyna.migniewicz cojestgrane.pl. Drukarnia Print. adres: Co Jest Grane skr. poczt. 1007, 50-950 Wrocław 68
Internet: www.cojestgrane.pl, redakcja cojestgrane.pl redakcja tel.: +48 662 018 453
Nie ponosimy odpowiedzialności za powierzony materiał, zmiany w kalendarium, treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Sprawy sporne rozpatrywane są przez Sąd właściwy dla wydawcy.
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odra-film-lipiec-2009:pazdziernik-2009

OTWARCIE KINA
WARsZAWA „sala NOT”
Już 2 października Odra-Film otworzy nową salę kinową. tego dnia po raz pierwszy odbędą się seanse w kinie „Warszawa – sala nOt” (dawne kino atom)
przy ulicy piłsudskiego 7 (budynek nOt).
W programie: Dzień w Juriewie, pakiet muzyczny: Tango,
Rise, Last Days.
„Warszawa – sala NOT” podobnie jak „Warszawa – sala
Duża” (Piłsudskiego 64) będzie kinem studyjnym, w którym organizowane będą liczne przeglądy, festiwale, pokazy specjalne i – nowość – WEEKENDY KONESERA.
Otwarcie nowej sali kinowej – po wcześniejszym remoncie – to element szerszych zmian, które w najbliższych
miesiącach czekają widzów kin Odra-Film we Wrocławiu.
W pierwszej połowie 2010 roku rozpocznie się planowana na kilkanaście miesięcy przebudowa kina „Warszawa”
(Piłsudskiego 64) na Dolnośląskie Centrum Filmowe. Będzie to nowoczesny ośrodek Kultury filmowej we Wrocławiu z czterema salami kinowymi (największa na 250
osób), księgarnią z filmami i wydawnictwami o filmie,
kawiarniami i archiwum filmowym. W czasie przebudowy kina „Warszawa” głównym kinem „Odry-Film” będzie
„Warszawa – sala NOT”.

DYsKusYjNY KluB fIlMOWY

Dyrektor Andrzej Białas

PAŹDZIERNIK 2009

BOSKI

DZIEŃ W JURIEWIE

HAIR

MAGICZNE DRZEWO

SUROGACI

ODLOT

Od 5 października rusza DKF w kinie Warszawa – sala
NOT, spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 19.00.
Październikowe seanse: Obywatel Kane, Miasteczko Hibiscus, 400 Batów, Postrzyżyny.
2,5 października, kino „Warszawa – sala nOt
ul. piłsudskiego 7 – budynek nOt

OpOWIEŚCI Z WYsp
II PRZEGLĄD FILMÓW INDONEZYJSKICH
9-11 października, godz. 19.00, kino WarSZaWa – sala nOt
ul. piłsudskiego 7 – budynek nOt

WATCH DOCs
REPLIKA 8. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
FILMOWEGO: PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE
23- 25 października, kino lalka, ul. Bolesława prusa 33

NIEDZIElNE pORANKI fIlMOWE
prezentacje najlepszych filmów animowanych w cyklu
przedszkole mediów. Kolejna edycja Niedzielnych Poranków Filmowych w Centrum Sztuki WRO – spotkań z najciekawszą polską i światową animacją – ruszyła 20
września. Tym razem podczas coniedzielnych spotkań zobaczymy m.in. filmy polskich twórców (kontynuacja cyklu retrospektyw), nową animację francuską, filmy
młodych animatorów z Izraela oraz filmy nagrodzone podczas krakowskiego festiwalu Etiuda&Anima. Jesienna edycja zakończy się programem specjalnym (6 grudnia),
natomiast w niektóre porankowe niedziele na widzów czekają programowe niespodzianki. Wstęp wolny
Wszystkie niedziele do 6 grudnia, godz. 12.30
WrO art center, ul. Widok 7

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

zapraszamy do naszych kin
Wrocław

Głogów

WARSZAWA tel. (071) 79 243 83
WARSZAWA sala NOT
dawne kino ATOM
LWÓW tel. (071) 79 350 79

JUBILAT tel. (076) 72 769 59

LALKA tel. (071) 79 244 05

Wałbrzych

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

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

APOLLO tel. (074) 847 89 71
PIASKOWA GÓRA
tel. (074) 666 43 73
ZORZA tel. (074) 847 84 72

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
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