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BILETY: 24, 30, 50, 70 zł
KARNETY:200 zł N, 160 zł U

DCIKOKiS–RynekRatusz24
tel.: (0 71) 342 22 91;

Godzinę przed koncertami
w Arsenale;

Na stronach Festiwalu:
www.wieczory-w-arsenale.pl

PROMOCJA!
Bilety oraz karnety kupione
przez internet obejmuje
zniżka 5%

XIV
JanStanienda – dyrektor artystyczny

Tomasz Kwieciński – dyrektor organizacyjny

WIECZORYWARSENALEWIECZORYWARSENALE
Fes t iwa l Muzyk i Kamera lne j

Chopin kameralnie
PERŁALETNICHFESTIWALI

Wysmakowanyprogram,plejadawirtuozówimuzykanaurokliwymdziedzińcu:porazczternastywso-
botę 26 czerwca rozpoczyna sięweWrocławiuFestiwalMuzykiKameralnej „WieczorywArsenale”.
To jeden z najpiękniejszych festiwali na Dolnym Śląsku, idealne połączenie muzyki kameralnej
z pięknem zabytków architektury.Tym razem z Orkiestrą Kameralną „Wratislavia” pod dyrekcją
Jana Staniendywystąpiąm.in.wybitni pianiści Piotr Paleczny i IngolfWunder,a także skrzypacz-
ka MariaWłoszczowska. Upamiętnione zostaną dwie wielkie muzyczne rocznice: 200-lecie uro-
dzin czołowych romantyków:Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna.Z tej okazji publiczność
usłyszy wszystkie utwory kameralne Chopina, w tym Introdukcję i Poloneza C-dur na fortepian
i wiolonczelę oraz Sonatę g-moll op. 65.Wśród wydarzeń rocznicowych ciekawie zapowiada się
również wykonanie kompletu pieśni Chopina w interpretacji znakomitej Urszuli Kryger (mezzo-
sopran), Jarosława Bręka (bas-baryton) i towarzyszącej im pianistki Katarzyny Jankowskiej.

Inne gwiazdy „Wieczorów” to doskonały skrzypek Krzysztof Jakowicz i zespół Tangata Quintet
(w programie „Polskie tanga”), Edward Wolanin i Janusz Wawrowski. A oprócz dzieł Chopi-
na i Schumanna nie zabraknie interesująco dobranych kompozycji kameralnych m. in. Elsnera,
Roussela, Janáčka iTansmana.
Występy jak zwykle na pięknym dziedzińcu wrocławskiego Arsenału, pośród zabytków, zieleni
i śpiewu ptaków. Specjalnie rozstawiony namiot ochroni publiczność i artystów przed deszczem,
w przypadku chłodnej aury koncerty przeniesione będą do jednej z sal.

Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA
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V

INGOLFWUNDER

URSZULA KRYGER

KRZYSZTOF JAKOWICZ

PIOTR PALECZNY

DZIEDZINIEC ARSENAŁU
26 CZERWCA – 11 LIPCA 2010

26 czerwca – sobota – godz. 20 (bilety: 30/24)
INGOLFWUNDER (Austria) – fortepian
JAN STANIENDA,Orkiestra KameralnaWratislavia
E.Grieg – 2 Elegie op. 34;A.Tansman –Wariacje na temat Frescobaldiego
A.Areński –Wariacje na temat Czajkowskiego; F.Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11

27 czerwca – niedziela – godz. 20 (bilety: 30/24)
JANUSZWAWROWSKI – skrzypce,TADEUSZDOMANOWSKI – fortepian
Koncert upamiętniający 200. rocznicę urodzin Roberta Schumanna

R. Schumann: II Sonata skrzypcowa d-moll op. 121;
F.Chopin:Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 (opr. P. Sarasate); Nokturn D-dur op. 27 nr 2 (opr.A.Wilhel-
mi); Nokturn cis-moll (opr. K. Rodionow); Piosnka litewska op. 74 nr 16 (opr. L. Auer);
R. Schumann – I Sonata skrzypcowa a-moll op. 105; I. J. Paderewski – Melodia Ges-dur op. 16
nr 2; R.Maciejewski – Nokturn;M. Ravel –Tzigane

30 czerwca – środa – godz. 20 (bilety: 30/24)
MARIAWŁOSZCZOWSKA – skrzypce
JAN STANIENDA,Orkiestra KameralnaWratislavia
E. Grieg – 2 Arie Norweskie op. 63; A.Vivaldi – Koncert skrzypcowy Es-dur „Burza na morzu”
RV 253; J. S. Bach – Koncert skrzypcowy d-moll BWV 1052; F. Schubert – Rondo na skrzypce
i smyczki A-dur D. 438; L. Janáček – Suita na orkiestrę smyczkową

2 lipca – piątek – godz. 20 (bilety: 30/24)
EDWARDWOLANIN – fortepian, JAN STANIENDA – skrzypce
LIDIA GRZANKA-URBANIAK – wiolonczela
F. Chopin – 24 Preludia op. 28; F. Chopin –Trio g-moll na skrzypce, wiolonczelę i fortepian
op. 8; J. Elsner –Trio fortepianowe C-dur

4 lipca – niedziela – godz. 20 (bilety: 30/24)
URSZULA KRYGER – mezzosopran, JAROSŁAW BRĘK – bas-baryton
KATARZYNA JANKOWSKA – fortepian
Fryderyk Chopin – Pieśni (komplet)

7 lipca – środa – godz. 20 (bilety: 30/24)
KRZYSZTOF STANIENDA – fortepian
ADAMKRZESZOWIEC – wiolonczela, BARTOSZ BOBER – skrzypce
WIOLETTA PORĘBSKA – skrzypce,MARIAMIKŁASZEWICZ – altówka
Fryderyk Chopin: Introdukcja i Polonez C-dur na wiolonczelę i fortepian op. 3;
Grand Duo Concertant E-dur na wiolonczelę i fortepian; Sonata na wiolonczelę i fortepian
g-moll op. 65;Andante spianato iWielki Polonez Es-dur op. 22

9 lipca – piątek – godz. 20 (bilety: 70/50)
KRZYSZTOF JAKOWICZ – skrzypce,TANGATA QUINTET
POLSKIETANGA (m. in.: Odrobina szczęścia w miłości;W małym kinie; Złociste chryzantemy;
Całuję twoją dłoń,Madame;Ostatnia Niedziela)

11 lipca – niedziela – godz. 18 (bilety: 30/24)
PIOTR PALECZNY – fortepian, JAN STANIENDA
Orkiestra KameralnaWratislavia
A. Roussel – Sinfonietta na smyczki op. 62; J. Suk – Serenada na smyczki Es-dur op. 6
F. Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll op. 21
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AleksAndrA kubAs Sopran

Gilda
Rigoletto, G. Verdi

VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. S. Moniuszki

SuKceS AleKSAndry KubAS
Aleksandra Kubas – solistka Opery Wrocławskiej zajęła pierwsze miejsce w ka-
tegorii głosów żeńskich w prestiżowym VII Międzynarodowym Konkursie Wokal-
nym im. S. Moniuszki w Warszawie. Wrocławianka została również uhonorowana
Nagrodą Fundacji im. Bogny Sokorskiej dla najlepszego głosu koloraturowego.
Finalistką tego konkursu jest Anna Bernacka – solistka Opery Wrocławskiej.
W VII edycji międzynarodowego konkursu, którego dyrektorem artystycznym jest
Maria Fołtyn, uczestniczyło 100 śpiewaków z 20 krajów.

Adina
Napój Miłosny, G. Donizetti
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inSTYTucJa KuLTurY SamorzĄdu WoJEWÓdzTWa doLnoŚLĄSKiEGo
WSPÓŁProWadzona PrzEz miniSTra KuLTurY i dziEdzicTWa narodoWEGo

OPERA WROCŁAWSKA

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: 12.00-19.00 so: 12.00-19.00, nd: 14.30-17.00
oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 071 370 88 18

CZERWIEC 2010

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

e-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl; opera@opera.wroclaw.pl 

www.opera.wroclaw.pl

EWA MICH NIK 
za pra sza 

ope ra Wro cław ska za pra sza
w czerw cu na wiel kie wi do wi sko
open air – „Tu ran dot” G. puc ci -
nie go. po raz pierw szy w pol sce
sce na ope ro wa bę dzie usy tu owa -
na na are nie spor to wej – na wro -
cław skim Sta dio nie olim pij skim. 

po raz pierw szy w po wo jen nej hi sto rii Wro cła wia to wspa -
nia łe dzie ło bę dzie za pre zen to wa ne w na szym mie ście.

18, 19 i 20 czerw ca o go dzi nie 21 na naj więk szej w kra ju wi -
dow ni ope ro wej, każ de go wie czo ra za sią dzie po 14 ty się cy
wi dzów. W su mie trzy spek ta kle obej rzy po nad 40 -ty sięcz -
na wi dow nia.

Jest to ko lej ny wiel ki pro jekt ar ty stycz ny re ali zo wa ny przez
ze spół ope ry Wro cław skiej. Wy zwa niem dla re ali za to rów
bę dzie, mię dzy in ny mi, usta wie nie mo nu men tal nej sce no -
gra fii – mu ru chiń skie go (w naj wyż szym punk cie 15 me -
trów wy so ko ści), za pew nie nie od po wied nie go na gło śnie nia,
wspa nia łej opra wy świetl nej, wy ko rzy sta nia tech nik mul ti -
me dial nych i efek tów spe cjal nych. Dla po trzeb re ali za to rów
wy ko rzy sty wa na bę dzie moc ener ge tycz na wy star cza ją ca
do oświe tle nia 20 ty sięcz ne go mia sta.

Kie row nic two mu zycz ne spra wu je To masz Szre der. re ży -
se rem i au to rem sce no gra fii jest Mi chał Zna niec ki, któ ry ma
na swym kon cie re ali za cje w hisz pań skich i wło skich te -
atrach ope ro wych, a na sza pu blicz ność do ce ni ła je go ple ne -
ro we in sce ni za cje „na po ju mi ło sne go” na per go li i „otel lo”
na Wy spie pia sko wej. Cho re ogra fię przy go to wu ją Elż bie ta
Szlu fik -pań tak i Grze gorz pań tak z Kie lec kie go Te atru Tań -
ca, a re ży se rem świa teł jest Bo gu mił pa le wicz.

W przed sta wie niach „Tu ran dot” G. puc ci nie go go ścin nie
wy stą pią gwiaz dy świa to wych scen, któ re po raz pierw szy
za pre zen tu ją się pol skiej pu blicz no ści: w par tii ty tu ło wej wę -
gier ska śpie wacz ka Geo r gi na Lu kacs, okla ski wa na przez pu -
blicz ność w re no mo wa nych te atrach ame ry kań skich
i eu ro pej skich (mię dzy in ny mi Co vent Gar den, ope ra Wie -
deń ska) oraz te no rzy Lu is Cha pa (Mek syk) i Da vid ri ghe -
schi (Wło chy). W ich in ter pre ta cji pu blicz ność na Sta dio nie
olim pij skim wy słu cha, mię dzy in ny mi, jed ne go z naj więk -
szych szla gie rów te no ro wych w ca łej hi sto rii ope ry – słyn -
nej arii „nes sun do rma” (niech nikt nie śpi). po zo sta li
ar ty ści wy stę pu ją cy go ścin nie to Ja na Do le zi ko va (Liu) oraz
Woj ciech Śmi łek (Ti mur).

na naj więk szej sce nie ope ro wej w pol sce w spek ta klach
„Tu ran dot” wy stą pi oko ło 500 osób: so li ści, chór, ba let, or -
kie stra ope ry Wro cław skiej oraz po nad 200 sta ty stów.

Ser decz nie za pra szam
Ewa Mich nik

dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny Ope ry Wro cław skiej

1 wt 1100 KKooTT  WW  bbuuTTaaccHH    boGdan PaWŁoWSKi

1 wt 1700 KKooTT  WW  bbuuTTaaccHH    boGdan PaWŁoWSKi

2 śr 1900 bboo  rrYYSS  GGoo  dduu  nnooWW    mo dEST mu SorG SKi

4 pt 1900 nnaa  PPÓÓJJ  mmii  ŁŁoo  SSnnYY Ga ETa no do ni zET Ti

5 pt 1900 nnaa  PPÓÓJJ  mmii  ŁŁoo  SSnnYY Ga ETa no do ni zET Ti

6 nd 1200 KKuuLLiiSSYY  ooPPEErrYY

6 nd 1700 mmaaTTKKaa  cczzaarrnnooSSKKrrzzYYddŁŁYYccHH  SSnnÓÓWW      Hanna KuLEnTY

9 śr 1900 FFaaLL  SSTTaaFFFF    Giu SEP PE VEr di

10 cz 1900 TTrraa  VViiaa  TTaa  Giu SEP PE VEr di

11 pt 1900 ccaarrmmEEnn      GEorGES bizET

12 so 1900 nnaa  bbuucc  ccoo Giu SEP PE VEr di

13 nd 1700 SSiidd,,  WWĄĄŻŻ,,  KKTTÓÓrrYY  ccHHcciiaaŁŁ  ŚŚPPiiEEWWaaĆĆ    maLcom FoX

15 wt 1100 SSiidd,,  WWĄĄŻŻ,,  KKTTÓÓrrYY  ccHHcciiaaŁŁ  ŚŚPPiiEEWWaaĆĆ    maLcom FoX

18 pt 2100

TTuu  rraann  ddooTT Gia co mo Puc ci ni
PPrrEE  mmiiEE  rraa SSuu  PPEErr  WWii  ddoo  WWii  SSKKoo
STadion oLimPiJSKi

19 so 2100

TTuu  rraann  ddooTT Gia co mo Puc ci ni
PPrrEE  mmiiEE  rraa SSuu  PPEErr  WWii  ddoo  WWii  SSKKoo
STadion oLimPiJSKi

20 nd 2100
TTuu  rraann  ddooTT Gia co mo Puc ci ni
PPrrEE  mmiiEE  rraa SSuu  PPEErr  WWii  ddoo  WWii  SSKKoo
STadion oLimPiJSKi
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� str.  » Co JEST GranE » czerwiec 2010 www.cojestgrane.pl 

young�ClAs�siC�WrA�ti�slA�viA 2010 VII FE STI WaL MŁo DyCH or KIESTr 
Fe sti wal na le ży do naj waż niej szych wy da rzeń kul tu ral nych mie się cy let nich we Wro cła wiu. W tym ro ku, mło dzi,
uta len to wa ni mu zy cy z ca łe go świa ta, spo tka ją się po raz siód my! 
W pro gra mie m.in. fe sti wa lu kon cer ty na ro do wej Mło dzie żo wej or kie stry ar me nii, Ung doms sym fo ni ker ne – na ro -
do wej Mło dzie żo wej or kie stry nor we gii, pol sko -nie miec kiej Mło dej Fil har mo nii Dol ny Śląsk oraz zna ko mi tych or kiestr
pol skich wy stę pu ją cych w pierw szej czę ści Fe sti wa lu. Ideą Fe sti wa lu young Clas sic Wra ti sla via, jest uka za nie sze ro -
kiej pu blicz no ści pięk na mu zy ki pre zen to wa nej przez naj lep sze mię dzy na ro do we or kie stry mło dzie żo we. 

W czERWcu ORKIEStRy pOlSKIE – pRO GRAM:
20 czerw ca – KON cERt IN Au Gu RA cyJ Ny 
Go SpEL MaSS – Bo GU CHWa ŁĘ ŚpIE WaJ CIE!
CHór I or KIE STra SyM Fo nICZ na ZSM 
im. a. Ma law skie go w prze my ślu
an To nI GU ran – dy ry gent
ro bert ray – Go spel Mass; Ce sar Franck – pa nis an ge li cus; Giu -
lio Cac ci ni – ave Ma ria 

27 czerw ca – lEt NI SpA cER EpO KA MI
or KIE STra SyM Fo nICZ na ZSM
im. Sta ni sła wa Mo niusz ki w Wał brzy chu
MaŁ Go rZa Ta Sa pIE CHa -MU ZIoŁ – dy ry gent
Łu kasz Wil czu ra, Ka mil Szew czyk – obój
Fry de ryk Cho pin – po lo nez a -dur; Tho ma so al bi no ni – Kon cert 
F -dur na 2 obo je i or kie strę; Jo seph Haydn – Sym fo nia G -dur
nr 100 „Mi li tar na” 

29 czerw ca – pO GOD NIE i RO MAN tycz NIE
or KIE STra SyM Fo nICZ na pSM II st. im. r. Bu kow skie -
go we Wro cła wiu – ar TUr Wró BEL – dy ry gent
ro bin Błasz kie wicz – ma rim ba; Ka ro li na Bo ro dacz – fa got
Ka rol Kur piń ski – Uwer tu ra do ope ry „Dwie chat ki”; Wol fgang a.
Mo zart – Kon cert Fa go to wy B -dur; Edward Grieg – Su ita „pe er Gynt”
nr 2; ney ro sau ro – Kon cert na ma rim bę i or kie strę; Igna cy F. Do -
brzań ski – Uwer tu ra do ope ry „Mon bar czy li Fli bu stie ro wie”

30 czerw ca – pAS SIO NE AMO RO SO
poL SKa MŁo DZIE żo Wa or KIE STra SyM Fo nICZ -
na – oSM II st. im. F. Cho pi na w By to miu
an DrZEJ aF FEL To WICZ – dy ry gent
Ma te usz Ma za nek i Ma ria Szym kie wicz – kon tra bas
Gio van ni Bot te si ni – pas sio ne amo ro so na 2 kon tra ba sy i or kie -
strę; Lu dwig van Beetho ven – III Sym fo nia Es -dur „Ero ica” 

Bilety, 10, 20, 30 zł - DCIK,rynek-ratusz 24, tel. 71 342 22 91 oraz godzinę przed koncertem.
organizatorzy: Fundacja pro arTE; pSM II st. im. r. Bukowskiego; agencja art&Business Direction

Ka te dra Ma rii Mag da le ny, ul. Szew ska 10, godz. 19.00

Ung doms sym fo ni ker ne

de�biu�ty 2010 IX OGól NO pOl SKI pRzE Glą Du MłO Dych WO KA lI StóW 4-6 czerw ca Wro cław
prze gląd or ga ni zo wa ny jest z ini cja ty wy Ha li ny Bed na rek oraz kie ro wa nej
przez nią ra zem z Krzysz to fem Słu pian kiem, gru py po ezji śpie wa nej Im pre sja
dzia ła ją cej w MDK Wro cław – Śród mie ście. „De biu ty” to pro jekt, po zo sta ją -
cy w opo zy cji do ma so we go pro duk tu show -biz ne su, skie ro wa ny do uzdol -
nio nej wo kal nie mło dzie ży z krę gu tzw. pio sen ki ar ty stycz nej, pro mu ją cy
war tość wy ko ny wa ne go tek stu pio sen ki, wraż li wość mło de go wy ko naw cy. 
Te go rocz ny prze gląd po pro wa dzą: an na Sro ka, Je rzy Sa ta now ski, an drzej
po nie dziel ski oraz piotr ra choń – ja ko akom pa nia tor. W trak cie prze glą du
od bę dą się dwu dnio we warsz ta ty (4 i 5 czerw ca 2010) w sie dzi bie MDK Śród -
mie ście przy ul. Du bo is 5 (w godz. od 10.00 do 20.00). 
KON cERt GA lO Wy otwar ty dla pu blicz no ści (wstęp wol ny), w któ rym we zmą
udział mło de ta len ty wo kal ne, od bę dzie się w nie dzie lę 6 czerw ca
o godz. 18.00 w cK Agora przy ul. Serb skiej 5a. po pre zen ta cji mło dych ta -
len tów – w dru giej czę ści kon cer tu ga lo we go wy stą pi an na Sro ka, za pre zen -
tu je re ci tal „ale … i nie tyl ko” z pio sen ka mi Edith piaf.Jagoda Kurpios, fot. p. Guzek
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AKADEMIA MUZYCZNA
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2 · 50-043 Wrocław · www.amuz.wroc.pl

Sza now ni pań stwo!

Czer wiec to we wszyst kich uczel niach czas let niej se sji eg za mi na cyj nej. W uczel niach
ar ty stycz nych od by wa się za tem sze reg re ci ta li, kon cer tów z tym zwią za nych. Już na po -
cząt ku czerw ca mam przy jem ność za pro sić wszyst kich pań stwa na po ka zy sce nicz ne
stu den tów Wy dzia łu Wo kal ne go. obej rzeć bę dzie moż na m. in. sce ny wo kal no -ak tor skie
przy go to wa ne przez Ma rię Łu ka sik oraz an nę Da nie le wicz, któ re przed sta wia ją frag men -
ty ze zna nych i lu bia nych oper róż nych kom po zy to rów. Za pra szam tak że na po kaz sce nicz ny dy plo man tów w re ży se -
rii Elż bie ty Lej man -Krzy sty niak, pre zen tu ją cy warsz tat cho re ogra ficz ny mło dych adep tów sztu ki wo kal nej.
W pierw szej po ło wie mie sią ca za pra szam rów nież na wy da rze nie szcze gól ne – pol ską pra pre mie rę ope ry Do me ni co
Scar lat tie go to lo meo et Ales san dro, w wy ko na niu stu den tów Wy dzia łu Wo kal ne go oraz or kie stry Smycz ko wej Wy -
dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej. re ży se rem spek ta klu jest Elż bie ta Lej man -Krzy sty niak, a kie row ni kiem mu zycz nym i dy -
ry gen tem He le na To ma szek -ple wa. przy po mnę, iż jest to trze cia już in sce ni za cja ope ro wa na szej uczel ni przy go to wa na
w tym se zo nie ar ty stycz nym, któ ra za pre zen to wa na zo sta nie tym ra zem we Wro cła wiu i w oła wie. 
Cie ka wym wy da rze niem, któ re ser decz nie pań stwu po le cam, bę dzie ko lej na edy cja otwar te go dla pu blicz no ści ogól -
no pol skie go Kon kur su Fle to we go. prze słu cha nia kon kur so we od by wać się bę dą w dniach 27 czerw ca – 1 lip ca, a za -
koń czy je Kon cert Lau re atów.
pra gnę ser decz nie za pro sić wszyst kich pań stwa na czerw co we im pre zy aka de mii Mu zycz nej, a tak że na kon cer ty w ra -
mach let nich kur sów mu zycz nych, któ rych kil ka uczel nia na sza or ga ni zu je la tem. 

prof. dr hab. Kry stian Kiełb
rek tor aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu

5 i 6 czerwca, godz. 19.00, Sala teatralna Akademii
11 i 12 czerw ca – godz. 20.00
Ko ściół p. w. św. Apo sto łów pio tra i paw ła w Oła wie

SpEK tAKl OpE RO Wy
To Lo MEo ET aLES San Dro D. G. Scar lat tie go
Wykonawcy: Studenci Wydziału Wokalnego, orkiestra
Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej
Re ży se ria, ruch sce nicz ny – Elż bie ta Lej man -Krzysz ty niak
Kie rownictwo muz., dy ry gent – He le na To ma szek -ple wa
Sce no gra fia – Mał go rza ta Sło niow ska

7 czerw ca – godz. 19.00, Sa la te atral na Aka de mii
po kaz sce nicz ny: ScE Ny WO KAl NO -AK tOR SKIE
Eg za min stu den tów Wy dzia łu Wo kal ne go
przy go to wa nie – Ma ria Łu ka sik oraz an na Da nie le wicz
W pro gra mie: sce ny ze zna nych oper

9 czerw ca – godz. 19.00, Sa la te atral na Aka de mii
pO KAz ScE NIcz Ny
w wy ko na niu dy plo man tów Wy dzia łu Wo kal ne go
przy go to wa nie – Elż bie ta Lej man -Krzysz ty niak

27 czerw ca – 1 lip ca, Sa la te atral na Aka de mii
OGól NO pOl SKI KON KuRS FlE tO Wy

1 lip ca – godz. 19.00 KON cERt lAu RE AtóW
Or ga ni za to rzy: Sto wa rzy sze nie Fle ci stów pol skich oraz
aka de mia Mu zycz na we Wro cła wiu

Na kon cer ty Aka de mii Mu zycz nej – wstęp jest wol ny!

CZERWIEC 2010 W AKA DE MII
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UnI WEr Sy TET EKo no MICZ ny WE Wro CŁa WIU
STo Wa rZy SZE nIE TWór CóW I anI Ma To róW KUL TU ry

za pra sza ją na Kon CErT or Ga no Wy

mA�riAn�sA�WA�in�me�mo�riAm
pa tro nat Ho no ro wy nad kon cer tem ob jął:

rek tor Uni wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro cła wiu
prof. dr hab. Bo gu sław Fie dor

Ma rian Sa wa – kom po zy tor, or ga ni sta i pe da gog,
je go twór czość obej mu je oko ło 1000 utwo rów,
w tym dzie ła in stru men tal ne, wo kal ne i wo kal no -
-in stru men tal ne. Zna ny jest przede wszyst kim ja -
ko au tor mu zy ki or ga no wej (m. in. pięć
kon cer tów na or ga ny i or kie strę, so na ty, fan ta zje,
pre lu dia, toc ca ty, pas sa ca glie). Wie le je go dzieł
wy ra sta z in spi ra cji re li gij nej (licz ne utwo ry
na chór mie sza ny i mę ski a cap pel la, wiel kie for my ora to ryj no -kan ta to we, m.in.
Via Cru cis, Mis sa Cla ro mon ta na, kil ka form Ma gni fi cat i Sta bat Ma ter). W swo -
jej mu zy ce od wo ły wał się czę sto do cho ra łu gre go riań skie go, pol skich pie śni ko -
ściel nych i pol skie go folk lo ru, czę sto łą cząc je ze so bą w jed nym utwo rze.
Utwo ry Ma ria na Sa wy zo sta ły za re je stro wa ne na po nad 40 pły tach CD, m.in.
przez Wy daw nic twa ac te pre ala ble i Mu si ca Sa cra Edi tion. Je go utwo ry or -
ga no we wy ko ny wa li m. in.: an drzej Cho ro siń ski, Jo achim Gru bich, Ma riet ta
Kru zel -So snow ska, Jó zef Se ra fin, Jan Szy pow ski, Ire na Wi se ła -Cie ślar, Jan
Boksz cza nin, piotr Grin holc, Le szek Ma te usz Go rec ki.
W 2006 ro ku, w pierw szą rocz ni cę śmier ci kom po zy to ra, w War sza wie po -
wsta ło To wa rzy stwo im. Ma ria na Sa wy, któ re go ce lem jest pro mo cja twór czo -
ści ar ty sty, pu bli ka cja je go dzieł dru kiem, or ga ni zo wa nie kon cer tów i fe sti wa li
po świę co nych je go twór czo ści. (pl. wi ki pe dia. org/wi ki/Ma rian_Sa wa)

pod czas kon cer tu Wy sta pią:
Bar ToSZ pa TryK rZy Man – or ga ny
arS Can Tan DI – Chór Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go we Wro cła wiu,
an na Gra bow ska -Bo rys – dy ry gent
Ma rIa E. Sy SKa – wy kład
Ma rian Sa wa (1937-2005) – ży cie
i twór czość kompozytora.
W pro gra mie kon cer tu usły szy my kom -
po zy cje Ma ria na Sa wy.

� czerw ca, godz. 20. ko ściół p. w. św. Woj cie cha, pl. Do mi ni kań ski
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Marian Sawa

Bartosz p. rzyman

my�ste�rium�sA�Crum
i mA�szy�ni�śCi�dźWię�ku

Wy da rze nie któ re bie rze udział w re -
ali za cji idei ogól no świa to we go pro jek -
tu Ma gnum opus Gong zwia stu ją ce go
uzdra wia ją cą moc ener gii Gon gów,
któ rą 25 lat te mu za ini cjo wał Mar szem
Sol nym im. Ma hat my Gan dhie go
na rzecz po ko ju Don Con re aux. Don
jest za ło ży cie lem or ga ni za cji The Way
of the Gong w ra my któ rej wcho dzą
ta kie je go pro jek ty jak ogro dy po ko ju,
My ste rio us Tre men dum En sem ble czy
tez nad mie nio ny Ma gnum opus pro -
jekt. Tym ra zem w ra mach w/w idei
bę dą mie li pań stwo oka zję uj rzeć
i usły szeć dwa wy stę pu ją ce ko lej no
po so bie „zin te gro wa ne” pro jek ty tj.
My ste rium Sa crum (mu zy cy i mu zy -
ko te ra peu ci) i Ma szy ni ści Dźwię ku
(mu zy cy nie peł no spraw ni gra ją cy
na in stru men tach ar cha icz nych.
My ste rium Sa crum two rzą: piotr ra -
choń – pia ni sta – zna ny w pol sce
i na mię dzy na ro do wej sce nie ze swo -
ich nie kon wen cjo nal nych i al ter na tyw -
nych pro jek tów tj. ava tar, pul sar czy
Efen di Ze bu. ry szard Zdzioch – dy plo -
mo wa ny na tu ro te ra peu ta – In struk tor
ma sa żu dźwię kiem wg Me to dy pe te ra
Hes sa. To masz nie wia do my – Idio fo -
ny/ae ro fo ny... po dą ża nur tem sztu ki
or ga nicz nej/Cy ma tics. pra cu je i pro -
wa dzi pra cow nie mu zycz ną w Warsz -
ta tach Te ra pii Za ję cio wej Dol no ślą s-
kiego Sto wa rzy sze nia  oSTo Ja – dzia -
ła ją cym na rzecz dzie ci i mło dzie ży nie -
peł no spraw nej.
Ma szy ni ści Dźwię ku, to na co dzień
uczest ni cy Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio -
wej osto ja we Wro cła wiu.
13 czerw ca, godz. 18.00, Ka te dra Św.

Ma rii Mag da le ny, ul. Szew ska 10

szCzAW�no�brzmią�Ce�Wie�niAW�skim
pod czas dłu gie go week en du, od 3
do 6 czerw ca, Szczaw no -zdrój ko ło
Wał brzy cha za brzmi mu zy ką kla sycz -
ną pod czas �5. Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu hen ry ka Wie niaw skie go.
Te go rocz na edy cja Fe sti wa lu to bez -
płat ne mu zycz ne spo tka nia z mu zy ką
kla sycz ną wy ko ny wa ne w za byt ko wych
prze strze niach jed ne go z naj pięk niej szych uzdro wisk na sze go re gio nu.
W trak cie trwa ją ce go czte ry dni Fe sti wa lu za pre zen tu ją się m. in. Ze spół Ka -
me ral ny Fil har mo nii Dol no ślą skiej w Je le niej Gó rze, or kie stra Sym fo nicz na
Fil har mo nii Wro cław skiej z dy ry gen tem Mar kiem pi ja row skim i so li stą Ta de -
uszem Ga dzi ną (skrzyp ce), trio for te pia no we kie ro wa ne przez wy bit ną skrzy -
pacz kę agniesz kę Ma ru chę oraz or kie stra Fil har mo nii Dol no ślą skiej w Je le niej
Gó rze z dy ry gen tem paw łem Ko tlą i ja poń ską so list ką Ma ki Itoi (skrzyp ce).

www.filharmonia.wroclaw.pl (+48 71) 342 24 59, 79 21 000

2, godz. 20.00 Oratorium Marianum

MUZYKA I MODLITWA LEO FESTIWAL
Ernst Kovacic dyrygent, skrzypce
Matthias Schorn klarnet
Raphael Wallfisch wiolonczela
Mathilde Hoursiangou fortepian
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
P. Haas – Studie na smyczki (arr. Tognetti)
M. Bruch – Kol Nidrei
E. Schulhoff – Drei Stücke na smyczki op. 6
O. Messiaen – Quatour pour la fin du temps

6, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
KWINTET FORTEPIANOWY – KONCERT W MINIATURZE
Lutosławski Quartet Wrocław
Paul Gulda fortepian
R. Schumann – Kwintet fortepianowy Es-dur op. 44
D. Szostakowicz – Kwintet fortepianowy g-moll op. 57

11, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
ŻELAZNY PROGRAM FILHARMONII, a w nim:
ELGAR, SCHUMANN, MAHLER
JACEK KASPSZYK dyrygent
Iwona Sobotka sopran
Eugen Indjic fortepian
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
E. Elgar – Polonia
R. Schumann – Koncert fortepianowy a-moll op. 54
G. Mahler – Symfonia nr 4 G-dur

CZERWIEC 2010

13, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT CHÓRALNY
WIELOKULTUROWY FOLKLOR CHÓRALNY
Michael Brewer dyrygent
Chór Filharmonii Wrocławskiej
Agnieszka Franków-Żelazny kier. art.

19, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
CHOPIN NA HISTORYCZNYCH INSTRUMENTACH.
MOZART TEŻ.
Jaap ter Linden dyrygent
Janusz Olejniczak fortepian
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel kier. art.
L. van Beethoven – Uwertura „Coriolan” op. 62
F. Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21
W.A. Mozart – Symfonia nr 41 C-dur „Jowiszowa” KV 551

20, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
DES KNABENWUNDERHORN
- ŚREDNIOWIECZNE STROFY WGMAHLERA
zakończenie sezonu 2009/2010
JACEK KASPSZYK dyrygent
Urszula Kryger alt
Mathias Hausmann baryton
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
G. Mahler – Des Knaben Wunderhorn

45. MIĘDZYNARODOWY FESTIWALWRATISLAVIA CANTANS
Andrzej Kosendiak dyrektor generalny Paul McCreesh dyrektor artystyczny

Zgodnie z jego tradycją, w najznamienitszych zabytkach Dolnego Śląska zabrzmią
dzieła oratoryjne, symfoniczne, wokalne i wokalno-instrumentalne. Tegoroczny,
jubileuszowy Festiwal będzie gościł światowej sławy artystów muzyków, których
kunszt spełni oczekiwania zarówno szerokiej publiczności Wrocławia, Dolnego
Śląska i licznych gości, jak i najbardziej wysublimowanych znawców, a więc
wszystkich, którzy prawdziwie umiłowali muzykę.
W tym roku festiwal powraca do formuły skupiającej się na dwóch weekendach.
Pierwszy poświęcony będzie muzyce J. S. Bacha. Usłyszymy m.in. Mszę h-moll
poprowadzoną przez wybitnego Philippe’a Herreweghe. Dzień później – Kunst der
Fuge w wykonaniu Akademie für Alte Musik. Koncert finałowy zgromadzi na sce-
nie ponad 450 wykonawców. Podczas tego wieczoru Paul McCreesh zadyryguje
monumentalnym dziełem H. Berlioza – Grande Messe des Morts.

zapraszamy: 4 - 18 września 2010 www.wratislaviacantans.pl
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Chro�mo�so�mos�Qu�in�tet
Kon cert pro mu ją cy no wy pro jekt pt.
Me wa oko ło jaz zo we go ze spo łu Chro -
mo so mos. oszczęd na aran ża cja po -
szcze gól nych in stru men tów bu du ją-
cych fak tu rę, nad któ rą wzno szą się
me lo dyj no -ele gij ne te ma ty, snu ją ce nu -
tę prze mi ja ją ce go cza su, na wią zu ją cą
do su ro wej przy ro dy i prze strze ni bez -
kre snych kra jo bra zów, nieza miesz ka -
łych te re nach pół noc nej Eu ro py. Ideą
pro jek tu jest po ka za nie prze strze ni,
świa tła, ko lo ru po przez dźwięk. Wcią -
gnię cie słu cha cza we wła sną wy ima gi -
no wa ną prze strzeń. Skład ze spo łu:
Mar cin Lamch – do uble bass; ro bert
Jar mu żek – pia no; ar tur Do mi nik
– drums, elec tro nics; Łu kasz Klucz -
niak – sax; To mek Ka siu kie wicz
– trom bo ne, elec tro nics

20 czerw ca, godz. 17.00
Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, ul.

Włod ko wi ca 5

WWrroo��CCłłAAWW��sskkiiee��bbrrzzmmiiee��nniiAA
na ży Wo I na pŁy CIE

pro jekt 4871 zo stał za po cząt ko wa ny
w ubie głym ro ku wy da niem (na kła -
dem wy daw nic twa Lu na), kom pi la cji
pre zen tu ją cej ak tu al ną twór czość
mu zy ków zwią za nych z Wro cła wiem.
na po cząt ku czerw ca br. ko lej na mu -
zycz na od sło na ak tu al nych wro cław -
skich brzmień – „4871, vol. 2”.
w wy ko na niu – Mi kro mu sic, In di go
Tree, Ho oDoo Band, The Crac kers, li -
de ra po god no, a tak że no we pro duk -
cje – nat Qu een Co ol, Ja po to, Ka si
Mi row skiej, De lay La my, Mis ses Mo -
du lar czy ali cji Ja nosz. pre mie rze
pły ty to wa rzy szyć bę dzie Kon CErT
prE MIE ro Wo Wy pt. pro jekt 4871.
Wy stą pią: ali cja Ja nosz, nat Qu een
Co ol, ro szja&Lu oraz Mi kro mu sic.
Im pre zę po pro wa dzi au tor ka kom pi -
la cji ania Jur.
Bi le ty: 25zł (psp), 30zł (wdk)

9 czerw ca, godz. 19.00
Klub Bez sen ność, ul Ru ska 51

Cs�im�pArt�ul. Ma zo wiec ka 17
10 czerw ca, godz. 19.00
Te atr pio sen ki 
 MI ro SŁaW CZy ży KIE WICZ – re ci tal
11 czerw ca, godz. 19.00
Te atr pio sen ki 
Ma rIa MEy Er – or don ka – re ci tal 
13 czerw ca, godz. 19.00
EVE En SLEr – Mo no Lo GI Wa GI ny 
18 czerw ca, godz. 20.00
Te atr pio sen ki
WE DWo JE czy li kil ka mi ło snych dia -
lo gów na nu tę jaz zo wą: an na Sro ka
i Mar cin Waw rzy no wicz
25 czerw ca, godz. 20.00
Ty Mon & TranS I STorS – pro mo -
cja naj now szej pły ty Bi gos He art

KluBy FEStIWAlOWE: pub BEKa w Kaliszu, HErBaCIarnIa
w Brzegu; praCoFFnIa we Wrocławiu; pIEKarnIa CICHEJ
KoBIETy w Zielonej Górze

Wy KO NAW cy: pHI LIp Fa Ir WE aTHEr GB – śpiew ulicz ny;
aaaHH! niem cy/au stria – czło wiek -or kie stra + akor de oni sta; D’ar -
ta gnan niem cy – gyp sy jazz; DJaM MaL ar gen ty na – żon gler ka,

clow na da; LUI LUI ar gen ty na – clow na da; MaU ran GaS ar gen ty na – czło wiek – cyrk; oUM
TCHa Fran cja/au stra lia – hu mo ry stycz ny swing; pa pI To ar gen ty na – akro ba ty ka, żon gler ka;
The rol ling Sta ge roc kers Szwe cja – rock lat 60.; Stri pey „Bow ling” Han cock GB – blu es/co -
un try; Bar Ba ra MU ra Ta Ja po nia – cyrk/clow na da; DUo rE So nan TE Da nia/Mek syk – jaz -
zo wy pro jekt; roB LoK USa – clow na da; Ma rEK WE GLar SKI niem cy – gyp sy jazz; EL
DIa Bo LE ro au stria – żon gler ka; Ka Ba rE pU pa La niem cy/Hisz pa nia – te atr lal ko wy; Ca pE -
La Ca Ba rET Ko lum bia/Mek syk – klow na da; Mo nI CaC Co ro na Do Hisz pa nia – śpiew; Han -
naH pE arL DUo au stra lia/Hisz pa nia – pio sen ki aut.; SHI Va GrInGS niem cy – klow na da;
na Ta SHa McGHIE GB – akro ba ty ka; opUS FU ro rE niem cy – klow na da, żon gler ka; So Go
aFrI Can MU SIC & Dan CE Gha na – gru pa folk; En rI QU EZ Lo pEZ TrIo Bo li wia/pe ru/Ka na -
da – gi ta ra; LU Cy LoU niem cy – akro ba ty ka, klow na da; KaM Mann niem cy – żon gler ka,
akro ba ty ka, klow na da; SMIT TEn au stra lia – pio sen ka au tor ska; BEn ny B. au stra lia – klow -
na da, akro ba ty ka; Co Ba rIo au stria – ko mi cy; paM Ba ZoS BroS Uru gwaj – ko mi cy

Xiv FestiWAl�sztuki�uliCzneJ
WROcłAW 25-27 czerwca

KAlISz 18-20 czerwca; BRzEG 22-23 czerwca
zIElONA GóRA 29-30 czerwca
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brA�ve�Fe�sti�vAl�Za KLI na CZE
Wro CŁaW 2-9 LIp Ca 2010

Te go rocz na edy cja bę dzie po dró żą
w kra inę sza ma nów, szep tuch, ry tu al -
nych tań ców i śpie wów to wa rzy szą -
cych au ten tycz nym ob rzę dom. (...)
Fe sti wal prze ciw ko wy pę dza niu lu dzi
z ich wła snej kul tu ry, z ich wła snej
wraż li wo ści. Fe sti wal o świe cie, któ -
ry umie ra, od cho dzi i zgi nie, je śli nie
zro bi my cze goś, aby ten pro ces choć
tro chę po wstrzy mać. Fe sti wal lu dzi,
któ rzy nie go dzą się na wzor ce lan so -
wa ne przez kul tu rę ma so wą – pod su -
mo wu je Grze gorz Bral, twór ca
i po my sło daw ca wy da rze nia.
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Ad�speC�tA�to�res
Bro war Miesz czań ski ul. Hub ska 44-48
�, 5, 6 czerw ca, godz. 20.00
anIoŁ Za GŁa Dy

11, 12, 13 czerw ca, godz. 20.00
Wro CŁaW, SEX I BrZyD KIE SŁo Wa
(The me eting pla ce)

15, 16, 17 czerw ca, godz. 20.00
roZ Mo Wy: nIE -Kon Tro Lo Wa nE -
-LaST -MI nU TE
Sce na ini cja tyw ak tor skich!!! 
Uwa ga! bi le ty w ce nie 20, 25zł

18, 19, 20 czerw ca, godz. 20.00
pIE nIą DZE Są W...

25, 26, 27 czerw ca, godz. 20.00
1408 SE anS CI SZy
Miej sce: art Ho tel, bi le ty: 25 zł

te�Atr�Ar�kA�ul. Men ni cza 3
2, � czerw ca, godz. 18.00 
SEn no Cy LET nIEJ

12 czerw ca, godz. 19.00
15 czerw ca, godz. 11.00 
nIE oD Wra CaL nE
LEK CJa HI STo rII (wer sja pol ska)

18 czerw ca, godz. 19.00 
Ka MIE nIE na SZa nIEC – Za Ka Za nE
pIo SEn KI

19 czerw ca, godz. 19.00 
nIE oD Wra CaL nE – LEK CJa HI STo -
rII (wer sja pol sko -fran cu ska)

29 czerw ca, godz. 19.00 
SEn no Cy LET nIEJ

nie od wra cal ne – lek cja hi sto rii, to
czar na ko me dia bę dą ca prze wrot ną
ana li zą oso bo wo ści Führe ra i za du mą
nad al ter na tyw ną wer sją wy da rzeń. In -
spi ra cją do na pi sa nia sztu ki by ła książ -
ka Eri ca - Em ma nu ela Schmit ta
„przy pad ki adol fa H.”, ale nie tyl ko.
re ży ser po sta no wi ła za wrzeć w sce -
na riu szu rów nież frag men ty pa mięt ni -
ka wo jen ne go swo jej mat ki. Jest to
sztu ka, w któ rej rze czy wi stość spo ty -
ka się z fik cją, a wiel ka hi sto ria prze -
pla ta się z tą ma łą , oso bi stą. na sce nie
Te atru ar ka tra dy cyj nie oprócz za wo -
do wych ak to rów za gra ją nie peł no -
spraw ni adep ci sztu ki te atral nej.
Sce na riusz i re ż.  re na ta Ja siń ska.

oossąądd��(KA lI NA, Mą DzIK, pAS SI NI)
Aga char kot: Jak po trak to wa łeś sam mo tyw apo ka lip tycz ny? Jak pod sze dłeś do te go te ma tu?
pa weł pas si ni: Już na wstę pie na szej współ pra cy Zby szek Szym czyk za zna czył, że ma być to wi zja są du osta tecz -
ne go z per spek ty wy ludz kiej. Za da łem więc so bie py ta nie: co to zna czy dla od czy tu ją ce go ten mo tyw dzi siaj? przyj -
rza łem się ob ra zo wi Mem lin ga i po sta no wi łem, że pój dę za je go opty ką, za je go spoj rze niem. Za sta no wi ło mnie to,
dla cze go lu dzie, za rów no ci w ko lej ce do nie ba jak i do pie kła, są smut ni, wręcz wy drą że ni. Zu peł nie po nich nie wi -
dać, że by to roz strzy gnię cie, gdzie tra fią po śmier ci, mia ło dla nich głęb szy sens. oni są wszy scy prze ra że ni, bo
po pro stu nie wie dzą co się dzie je, są jak by – co za ska ku ją ce – po za tą ca łą sy tu acją.

Agniesz ka char kot: roz mo wa z paw łem pas si nim, re ży se rem. (fragment)
Cały tekst czytaj na: www.pan to mi ma.wroc.pl/o -te atrze/ak tu al no sci

2�,25 czerw ca, godz. 19.00 Sce na Na Świe bodz kim, pl. Or ląt lwow skich 20c

anioł zagłady fo
t. 

B.
 S

ow
a

Wro�CłAW�ski�te�Atr�pAn�to�mi�my

mAC�beth
Spektakl sta no wi pró bę od kry cia mu -
zycz no ści w po ezji Szek spi ra i od na -
le zie nia ko rze ni tra ge dii. po szu ku jąc
ko lo rów i dźwię ków szek spi row skie -
go ję zy ka, ak to rzy sta ra ją się zgłę biać
na tu rę dra ma tu. (www.piesn ko zla.pl)

19, 20, 26, 27 czerw ca, godz. 20.00
te atr pieśń Ko zła, ul. pur ky nie go 1

fo
t. 

B.
 S

ow
a

nieodwracalne – lekcja historii fo
t. 

a.
 n

ow
ak

Mac beth
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ScE NA J. GRzE GO RzEW SKIE GO 
ul. G. za pol skiej 3

5 i 6 czerw ca, godz. 19.00
SEn no Cy LET nIEJ
reż. Mo ni ka pę ci kie wicz

10 i 11 czerw ca, godz. 19.00
KU SZE nIE CI CHEJ WE ro nI KI
reż. Kry stian Lu pa

25 i 26 czerw ca, godz. 19.00
STrE Fa: nor WE GIa
pA NI z MO RzA
reż. piotr Cho ło dziń ski pRE MIE RA
ScE NA KA ME RAl NA, ul. Świd nic ka 28

2 czerw ca, g. 17.00 i 20.00
� czerw ca, godz. 17.00
26 czerw ca, godz. 16.00
27 czerw ca, godz. 16.00 i 19.00
May Day reż. Woj ciech po ko ra

5 i 6 czerw ca, godz. 19.00
Ma ŁE ZBroD nIE MaŁ żEŃ SKIE
reż. Bog dan To sza

12, 13, 15, 16 czerw ca, g. 19.00
DWa DZIE ŚCIa naJ ŚMIESZ nIEJ -
SZyCH pIo SE nEK na ŚWIE CIE
reż. Je rzy Sa ta now ski

18, 19, 20 czerw ca, godz. 19.00
SMyCZ reż. na ta lia Kor cza kow ska

23 czerw ca, godz. 19.00
STrE Fa: nor WE GIa – CZy Ta nIE
ari Behn – Tre ning sti me (w. wol ny)

29 i 30 czerw ca, godz. 19.00
oKno na par La MEnT W. po ko ra

ScE NA NA ŚWIE BODz KIM
pl. Or ląt lwow skich 20c

3 i � czerw ca, godz. 20.00
SZaJ Ba reż. Jan Kla ta

17 czerw ca, godz. 19.00
BIE Sy reż. Krzysz tof Gar ba czew ski
pRE MIE RA (Bi le ty na pre mie rę 50zł)

18, 19, 20 czerw ca, godz. 19.00
BIE Sy reż. Krzysz tof Gar ba czew ski

26 i 27 czerw ca, godz. 19.00
prE Zy DEnT KI reż. Kry stian Lu pa

22 czerw ca (wto rek): godz. 19.00 (Sce na na Świe bodz kim)
GóR SKI ptAK Hen ri ka Ib se na reż. Lar sa Øyno z Gru som he tens Te ater w oslo 

23 czerw ca (śro da): godz. 17.00 (Sce na na Świe bodz kim)
GóR SKI ptAK Hen ri ka Ib se na reż. Lar sa Øyno z Gru som he tens Te ater w oslo 
godz. 19.00 (Sce na Ka me ral na)
czy tA NIE Tre ning sti me arie go Beh na z udzia łem au to ra

2� czerw ca (czwar tek): godz. 17.00 (Sce na Ka me ral na)
pro jek cja fil mu En fol ke fien de na pod sta wie dra ma tu Hen ri ka Ib se na
WRóG lu Du w re ży se rii Eri ka Skjold bj ær ga 
godz. 18.30 Fil my krót ko me tra żo we stu den tów szko ły fil mo wej w nor land
godz. 19.30 pro jek cja fil mu Kau to ke ino w re ży se rii nil sa Gau pa
Spo tka nie z re ży se rem i ak to rem

25 czerw ca (pią tek): godz. 17.00 (Sce na Ka me ral na)
czy tA NIE Wer ni sa żu Ce ci lie Løve id
godz. 19.00 (Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go)
pA NI z MO RzA Hen ri ka Ib se na – pRE MIE RA, re ż. pio tr Cho ło dziń ski

26 czerw ca (so bo ta): godz. 17.00 (Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go)
pre zen ta cja efek tu pra cy pol skich ak to rów i nor we skie go per for me ra rol fa
al me nad współ cze sną ada pta cją Do mu lal ki Hen ri ka Ib se na, któ rych pra cę
uczest ni cy fe sti wa lu mo gli ob ser wo wać od 22 czerw ca w godz. 10.00–14.00 
godz. 19.00
pA NI z MO RzA Hen ri ka Ib se na – pRE MIE RA, re ż. pio tr Cho ło dziń ski
godz. 21.00 pa nel pod su mo wu ją cy pro jekt „Stre fa: nor we gia”
z udzia łem twór ców pol skich i nor we skich oraz dy rek to rów te atrów 
pol skie go we Wro cła wiu i Gru som he tens w oslo

tE AtR/DRA MAt/FIlM

Fe sti wal jest zwień cze niem ca ło rocz ne go pro jek tu pro mu ją ce go w na szym
mie ście te atr, dra mat i kul tu rę nor we ską. przez ca ły se zon 2009/2010 w ra -
mach „czyn nych po nie dział ków” i Wszech ni cy te atral nej – sta łych cy kli edu -
ka cyj nych or ga ni zo wa nych pro pu bli co bo no przez te atr pol ski we Wro cła wiu
– pre zen to wa li śmy czy ta nia współ cze snych dra ma tów nor we skich, po ka zy
przed sta wień te atral nych i fil mów oraz wy kła dy do ty czą ce kul tu ry nor we skiej.

przed na mi pięć fe sti wa lo wych dni, sze reg ar ty stycz nych wy da rzeń i go ście
z nor we gii. od wie dzi nas in co gni to księż nicz ka nor we gii Märtha Lo uise, to wa -
rzy szą ca swo je mu mę żo wi, któ rym jest nor we ski dra ma to pi sarz ari Behn. Bę dzie -
my rów nież go ścić nor we ską awan gar dę te atral ną i fil mo wą. Wy bit ny re ży ser
i ak tor te atral ny Lars Øyno wraz ze swo im ze spo łem Gru som he tens Te ater za -
pre zen tu ją spek takl Gór ski ptak we dług Ib se na. pod czas warsz ta tów z pol ski mi
ak to ra mi au tor ską wi zję Do mu lal ki Ib se na wy kreu je re ży ser i per for mer rolf al -
me. Wro cław od wie dzą rów nież fil mow cy: no mi no wa ny do osca ra nils Gaup
oraz Lars Da niel Krutz koff Ja cob sen, Ste in Elve stad i Jørgen Lan ghel le.
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12 str.  » Co JEST GranE » maj 2010 www.cojestgrane.pl 

te�Atr�Współ�Cze�sny�ul. rzeź ni cza 12
1, 2 czerw ca, godz. 19.00
TraK TaT wg Lu dwi ga Wit t gen ste ina
sce na riusz i re ży se ria: Ga briel Gietz ky

� – 7 czerw ca, godz. 19.00
Ta de usz ró że wicz Kar To TE Ka
re ży se ria: Mi chał Za da ra

8 – 11 czerw ca, godz. 19.15
Wil liam Sha ke spe are KU pIEC WE nEC KI
prze kład: Ma ciej Słom czyń ski, Szy mon Wró blew ski, Le on
Ulrich; re ży se ria: Ga briel Gietz ky
To nie jest opo wieść o nie to le ran cji, ani o an ty se mi ty zmie,
ani o mi ło ści, ani na wet o żą dzy pie nią dza. To wi ze ru nek
prze ni co wa ne go czło wie czeń stwa, ga le ria po sta ci wy zu -
tych z wszel kich złu dzeń, wy ra cho wa nych, dla któ rych nie
li czą się żad ne war to ści. Bo ha te ro wie wpa da ją w pu łap kę
wła snych uprze dzeń, fał szy we go ho no ru, za zdro ści i py -
chy, za sła nia jąc się za sa da mi obo wią zu ją ce go pra wa. na -
gro da Ma cie ja Woj tysz ki na XI ogól no pol skim Fe sti wa lu
Sztu ki re ży ser skiej „In ter pre ta cje” w Ka to wi cach. 

12, 13, 20, 22 czerw ca, godz. 19.00
Jo nas Gar dell prZy TU LE nI 
re ży se ria, opra co wa nie mu zycz ne: Ga briel Gietz ky

16 – 19 czerw ca, godz. 19.15
an tho ny Bur gess na KrĘ Ca na po Ma raŃ CZa
ada pta cja sce n., re ż., sam ple i skre cze men tal ne: Jan Kla ta

te�Atr�pWst�(www. pwst. wroc. pl)
Klub Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go, ul. pret fi cza 2� 

1 czerw ca, godz. 18.00
2 czerw ca, godz. 19.00 – pRE MIE RA pol ska
cu BuS – wspól ny pol sko -cze sko -sło wac ki pro jekt in spi -
ro wa ny twór czo ścią a. Jar ry, F. Do sto jew skie go, J. Haška,
J. Sło wac kie go.
pro jekt CU BUS to trzy uczel nie ar ty stycz ne, trzy kra je, po -
nad trzy dzie stu stu den tów i pra ca nad wspól nym te ma tem
– Fe no men Ubu. po nad dwa mie sią ce re ży se rzy i sce no -
gra fo wie two rzy li spek ta kle z trze ma gru pa mi ak to rów – we
Wro cła wiu, w Bra ty sła wie i w pra dze. po wsta ło w ten spo -
sób 9 od ręb nych prze sta wień, z któ rych w koń co wej fa zie
pro jek tu, pod czas warsz ta tów w pra dze stwo rzo ny zo sta -
nie je den wspól ny spek takl, któ ry wy sta wia ny bę dzie we
wszyst kich uczest ni czą cych w pro jek cie kra jach.

9 czERW cA (Śro da)
g. 18.00 – *Hap pe ning Pod Wiatr (Cen trum Wro cła wia)
g. 19.00 – *Ko me dian ci – Te atr Mi mo/War sza wa (ry nek)
g. 20.00 – *Są siad – Te atr For my/Wro cław (ry nek)
g. 21.00 – *Glo ria – Lwow ski Te atr Wo skre sin nia (ry nek) 
10 czERW cA (Czwar tek)
g. 20.00 – Dan te – Li ght In a Dark ness – Te atr pan to mis si -
mo pra ga (Ki no Lwów, DS); g. 21.00 – Szcze li na – Te atr In -
Zhest Mińsk i Te atr For my Wro cław (ple ner)
11 czERW cA (pią tek)
g. 18.00 – Ko bie ta, któ ra za mia ta Las – Te atr Ki no Va ria ti no
So pot (Ki no Lwów); g. 19.00 – San gi ta – Shan ti path/In die,
pol ska (Ki no Lwów); g. 2.00 – ale jest jesz cze praw da…
– Te atr Ki no Va ria ti no So pot (Ki no Lwów); g. 21.00 – Ba bel
Te atr For my Wro cław (ple ner)
12 czERW cA (So bo ta)
g. 18.00 – Ma gno lia – Te atr Da da von Bzdu low Gdańsk
(Ki no Lwów); g. 19.00 Cie nie noc nych in stynk tów – Te atr
Die Eta ge, Ber lin (Ki no Lwów)
13 czERW cA (nie dzie la)
g. 18.00 – Kto tu taj szu ka? – Te atr no vo go Fron ta Cze -
chy/ro sja (Ki no Lwów); g. 19.00 Hyp nos – Te atr For my
Wro cław (Ki no Lwów); 
g. 20.30 *Uro czy sta ga la za koń cze nia KI nE Ma, Kon cert
Krzysz to fa Ście rań skie go (Ki no Lwów)
Bi le ty: 20 n, 15 U, Kar net: 100 zł, *Wstęp Wol ny!
oKiS ry nek -ra tusz 24 oraz przed spek ta klem w ka sie
siedziby Te atru Forma ul. Hallera 15

13, 1�, 15 czerwca, godz. 20.00, Studio Na Grobli
prezentacje dyptyku Teatru Zar Ewangelie dzieciństwa.
Uwertura oraz anhelli. Wołanie. Bilety: 20 zł
15 czerwca (wtorek), godz. 17.00, Sala teatru laboratorium
Spotkanie w 20. rocznicę śmierci ryszarda Cieślaka
17–18 czerwca
SEMINARIuM „Grotowski – inne spojrzenia”
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www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa, czwartek, piątek, niedziela:

10.00-17.00
sobota: 10.00-18.00

pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

MUZEUM
NARODOWE
weWrocławiu
EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

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 przemiany dokonujące się w gotyckiej rzeźbie drewnia-
nej i malarstwie tablicowym.Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki śre-
dniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX W.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego 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. Prezen-
towana w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana została przez ścierające się
na Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandzkie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych
na tej wystawie należą dzieła Michaela Wilmanna.

SZTUKA POLSKA XVII – XIX W.
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonarodowym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej spektakularnych
przykładów kultury terenów kresowych, środowisk artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych ośrodków południowo-wschodniej
przedwojennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego, Grottgera, Mal-
czewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest jedną z najcenniejszych w kraju. Liczy 20 tysięcy
eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii aż
po environment, projekty konceptualne i dokumentacje happeningów.Wystawa będąca autorską propozycją jej kuratora Mariu-
sza Hermansdorfera jest prezentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113, 50-420Wrocław

tel. 071 342 12 67, 344 44 13. Zaprasza od wtorku do niedzieli, od 10.00 do 16.00

DOLNOŚLĄZACY, PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów ludzkich. Podejmuje pro-
blem etnologii dolnośląskiej, jakim jest konfrontacja kultury ludności osadniczej mieszkającej na tych terenach przed II wojną
z kulturą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zestawu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rze-
miosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację, wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe.Współczesne dziej regionu dopowiadają projekcje filmo-
we, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, 50-115Wrocław

tel./fax 071 343 36 39. Zaprasza codziennie, od 9.00 do 17.00

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893-1894 upamiętniającej 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione weWrocławiu w 1985r. w specjalnie skonstruowanej do tych celów rotundzie.Wielkie malowidło w formie hiper-
boloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny te-
ren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.
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Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów ludzkich. Podejmuje pro-
blem etnologii dolnośląskiej, jakim jest konfrontacja kultury ludności osadniczej mieszkającej na tych terenach przed II wojną
z kulturą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zestawu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rze-
miosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację, wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe.Współczesne dziej regionu dopowiadają projekcje filmo-
we, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, 50-115Wrocław

tel./fax 071 343 36 39. Zaprasza codziennie, od 9.00 do 17.00

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893-1894 upamiętniającej 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione weWrocławiu w 1985r. w specjalnie skonstruowanej do tych celów rotundzie.Wielkie malowidło w formie hiper-
boloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny te-
ren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.
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EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKAul. 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 IW. KOSSAKAzlat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w1985 r. wspecjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło wformie hiper−
boloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
itechnicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
winną rzeczywistość iczas.

SZTUKA ŚLĄSKAXII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną znajcenniejszych wEuropie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna zdwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się wgotyckiej rzeźbie
drewnianej imalarstwie tablicowym.

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

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

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie iniderlandz−
kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta−
wie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNEul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne inarodowościowe zper−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną zkultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Zzesta−
wu licznych zabytków ifotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport ikomunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej wbliskich
związkach zmiastem iotwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza:środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIUDyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKAXVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych oogólnonaro−
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 iBoznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
wMuzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną znajcenniejszych
wkraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów iobejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki irysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
idokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

PA

Bi twa pod Ra cła wi ca mi i ar chi wa 
Wy sta wa w ra mach ju bi le uszu 25-le cia Pa no ra my Ra cła wic kiej
Ni gdy nie po ka zy wa ne pol skiej pu blicz no ści ar chi wa lia zwią za ne z bi twą pod Ra cła wi ca mi moż na bę dzie
oglą dać na tej wy sta wie. Oprócz 13 ar mat ro syj skich ko sy nie rzy zdo by li też 20 ksiąg kan ce la rii III ba ta lio nu
Pu sto wa ło wa. W skarb cu Mu zeum Na ro do we go za pre zen to wa nych zo sta nie kil ka z nich, wy po ży czo nych
z Bi blio te ki Ja giel loń skiej w Kra ko wie. Pu blicz ność zo ba czy tak że ra port Ko ściusz ki, spo rzą dzo ny wkrót ce
po zwy cię skiej ba ta lii, udo stęp nio ny przez wro cław skie Osso li neum.

Ta de usz Kan tor – od Ma łe go dwor ku do Umar łej kla sy
26 kwiet nia – 13 czerw ca 2010
Ław ki, ma ne ki ny z Umar łej kla sy, frag men ty de ko ra cji z Kur ki wod nej, Na dob niś i kocz ko da nów i in nych
spek ta kli Ta de usza Kan to ra oraz ze staw je go ob ra zów i „te atral nych” ry sun ków moż na oglą dać na wy sta -
wie przy go to wa nej z oka zji przy pa da ją cej w tym ro ku 20. rocz ni cy śmier ci ar ty sty.

Krzysz tof Prusz kow ski – Fo to syn te zy
10 ma ja – 20 czerw ca 2010
Po ka za nych zo sta ło kil ka na ście kom po zy cji wy ko na nych me to dą fo to syn te zy – bę dą to głów nie por tre ty
i pej za że zro bio ne we Fran cji i Egip cie w la tach 80. i 90. XX w.

Zbi gniew Hor bo wy – Szkło
24 ma ja – 20 czerw ca 2010
Re tro spek tyw na wy sta wa wy bit ne go wro cław skie go ar ty sty szkla rza. Po ka za nych zo sta nie kil ka dzie siąt
prac, w tym cie szą ce się ogrom nym po wo dze niem w la tach 60. XX w. szkło ty pu „an ti co”.

CAS SO NE I CRE DEN ZA. Me ble wło skie XVI -XVII w.  ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu
Do 14 li sto pa da 2010
Wło skie me ble re ne san so we są rzad ko ścią w pol skich zbio rach mu ze al nych. Na wy sta wie po ka za ne zo sta -
ły cas so ne (skrzy nie) i cre den za (kre den sy) – naj waż niej sze sprzę ty uży wa ne we wło skich dwo rach i re zy -
den cjach w XVI i XVII w.

DZIEŃ OTWAR TY
12 czerw ca 2010 w godz. od 10.00 do 18.00. Wstęp wol ny
Szkla ne fa scy na cje Zbi gnie wa Hor bo we go
Po że gna nie wy sta wy Ta de usza Kan to ra 
Szczegółowy program: www.mn.wroclaw.pl

PA NO RA MA RA CŁA WIC KA
Do stoj ni go ście w Pa no ra mie Ra cła wic kiej 1985-2010 – 14 czerw ca – li sto pad 2010
Pre zen ta cja 25 plansz z fo to gra fia mi i wpi sa mi do księ gi ho no ro wej Pa no ra my wy bit nych oso bi sto ści m.in.
Ja na Paw ła II, kró lo wej Ho lan dii Be atrix, kró la Bel gów Al ber ta, An drze ja Waj dy).

Pa no ra ma Ra cła wic ka 25 lat we Wro cła wiu – pa miąt ki ko lek cjo ner skie.
Ko lek cja K. La cho wi cza „Iko no gra fia ko ściusz kow ska” – 25 ma ja – 10 lip ca 2010

MU ZEUM ET NO GRA FICZ NE

Ma gia Ma sek Nu na – wy sta wa fo to gra fii Mag dy Pod sia dły – 11 czerw ca – 10 lip ca 2010
Fo to re por taż dzien ni kar ki Mag dy Pod sia dły zre ali zo wa ny w afry kań skiej wio sce Za war ra w Bur ki na Fa so
pod czas ce re mo nii Ma sek. Na po nad dwu dzie stu czar no -bia łych fo to gra mach za pi sa ne zo sta ło kil ku dnio -
we ży cie wio ski pod czas tań ca Ma sek, po ka za ne zo sta ły ko ro wo dy ca łej spo łecz no ści przez wio skę po dą -
ża ją ce za tan ce rza mi i mu zy ka mi, chwi le zmę cze nia, za ba wy i ra do ści. 

Ka li gra fia arab ska i zło ta era is la mu – 16 kwiet nia – 15 czerw ca 2010

Pol skie tań ce na ro do we i lu do we – po kon kur so wa wy sta wa fo to gra ficz na – 1-27 czerw ca 2010
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pA�Weł�gAr�Wol
EXIT 

(...) Je go ob ra zy nie są pró bą au to pro -
mo cji i afir ma cji wła snych po szu ki -
wań, są efek tem tych po szu ki wań oraz
pró bą dia lo gu z wi dzem, któ re go ce -
lem jest od kry cie wie lo wy mia ro wo ści
zja wisk. Twór czość paw ła na le ży po -
trak to wać ja ko pre tekst do za an ga żo -
wa nia się w świat, któ re go ro zu mie nie
ni gdy nie sta je się zro zu mie niem po -
zwa la ją cym na bier ność i po le ga
na przy zna niu się do wąt pli wo ści.
Sen sy są płyn ne i zmien ne, je ste śmy
ich po sia da cza mi nie dłu żej niż se kun -
dę. Hi sto rie opo wia da ne przez paw ła,
ubra ne w ma lar ską tkan kę, to bar dziej
py ta nia niż od po wie dzi, a od po wie -
dzial no ścią twór cy jest za da nie py ta -
nia na ty le do sad nie, że by śmy chcie li
pod jąć dia log. Są to za zwy czaj py ta nia
o ludz ką na tu rę. obec nie zaj mu je się
ry so wa niem ko mik su o ro bo czym ty -
tu le „praw dzi we hi sto rie”, któ ry ma
wyjść na kła dem Kul tu ry Gnie wu. 

aga ta Ka li now ska
pa weł Gar wol uro dzo ny w 1976 ro -
ku w Ka to wi cach, ab sol went opus
art w So snow cu. W 2002 ro ku uzy -
skał dy plom z wy róż nie niem z pro jek -
to wa nia wi zu al ne go i prze strzen ne go.
Zaj mu je się ma lar stwem, for ma mi
prze strzen ny mi, fo to gra fią, ko mik -
sem i pro jek to wa niem.

Wer ni saż 11 czerw ca, godz. 18.00
Wy sta wa czyn na do 5 lip ca br.,

pn -pt 9.00-17.00, so 9.00-15.00
Ga le ria Szew ska 36

(piw ni ceh In sty tu tu hi sto rii Sztu ki uWr.) 

Z Wro CŁa WIa naD JE ZIo ro Bo DEŃ SKIE
dzie�ło�WAl�te�rA�eber�hAr�dA�lo�ChA�(1885�–�1979)

Wal ter Eber hardt Loch uro dził się w 1885 ro ku we Wro cła wiu. Stu dio wał
na wro cław skiej Kró lew skiej aka de mii Sztu ki i rze mio sła ar ty stycz ne go. Mo -
men ta mi je go Cur ri cu lum Vi tae jest go to wym sce na riu szem fil mo wym: był re -
por te rem i ry sow ni kiem spor to wym dla ga ze ty „Ber li ner Ta ge blatt”, twór cą
kam pa nii re kla mo wych, ilu stra to rem pe er Gyn ta Ib se na, ma lar skim do ku -
men ta li stą słyn nej szko ły tań ca eks pe ry men tal ne go Ma ry Wig mann, na uczy -
cie lem w mię dzy na ro do wej szko le sztu ki „Der Weg”, a pry wat nie czyn nym
spor tow cem i mo to cy kli stą. Licz ne wy sta wy przy no si ły mu nie wąt pli wy roz -
głos. Kres do brze za po wia da ją cej się ka rie ry na stą pił z doj ściem na zi stów
do wła dzy. pod II woj nie świa to wej osie dlił się nad Je zio rem Bo deń skim,
gdzie po nad 40 lat two rzył, aż do śmier ci w 1979 ro ku. 
Je go twór czość ma lar ska, a przede wszyst kim gra ficz na po zo sta wa ła w zgo dzie
z pa nu ją cy mi w mię dzy wo jen nych niem czech, prą da mi ar ty stycz ny mi, pra ce Lo -
cha za li cza się do eks pre syj ne go re ali zmu. Ma larz two rzył głów nie dy na micz ne
ob ra zy przed sta wia ją ce ta niec, sport i dzi kie zwie rzę ta oraz por tre ty. Był ar ty stą
in ter dy scy pli nar nym: ma la rzem, rzeź bia rzem, gra fi kiem i ry sow ni kiem.
ostat ni raz go ścił we Wro cła wiu w 1914 ro ku. 12 czerw ca 2010 ro ku, po 96
la tach pra ce Wal te ra Eber har da 
Lo cha po now nie od wie dzą je go ro -
dzin ne mia sto.

12 czerwca do 28 sierpnia br.
pa łac Kró lew ski, ul. Kazimierza Wlk. 35

Wojna

tA�de�usz�mi�ChA�ł�siA�rA
Gra FI Ka 

Dy plom uzy skał w l969 ro ku w aka -
de mii Sztuk pięk nych w Kra ko wie,
na Wy dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach.
Miesz ka i pra cu je w Ka to wi cach.
Upra wia gra fi kę warsz ta to wą – głów -
nie akwa for tę. Two rzy cy kle gra ficz ne
– „po ry ro ku”, „ob ser wa to ria”,
„W Wie ży Ba bel”, kon ty nu uje tak że
cykl „Li sty” – bę dą cy śla dem ob ser -
wa cji i fa scy na cji po dróż ni czych.
W ro ku 1975 otrzy mał sty pen dium
rzą du Kró le stwa Ho lan dii, któ re od -
był w rie tveld aka de mie w am ster -
da mie. W 1972 i 2003 ro ku uzy skał
rocz ne sty pen dium Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa na ro do we go.

Wystawa czynna 1-16 czerw ca, Ga le ria pod pla fo nem, DBp Rynek 58
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her�lin�de�ko�elbl�Fo to gra fie i roz mo wy
Za Do Mo WIE nI W pI Sa nIU – pI Sa rZE prZy pra Cy 

Li sta na zwisk jest im po nu ją ca – m.in. El frie de Je li nek, Her ta Müller, Günther
Grass, Mar tin Wal ser, Hans Ma gnus En zens ber ger, In go Schul ze, Chri sta
Wolf. Zna na ar tyst ka fo to gra fik, Her lin de Ko elbl, od wie dzi ła zna nych pi sa rzy
nie miec kie go krę gu ję zy ko we go, aby za po mo cą apa ra tu fo to gra ficz ne go spe -
ne tro wać ich miej sca pra cy. Zdję cia zo sta ły wzbo ga co ne o roz mo wy z au to -
ra mi. Fo to gra fie i wy wia dy uzu peł nia ją się wza jem nie, two rząc sub tel ne
i czę sto bar dzo in tym ne por tre ty.
Twór cy po zwo li li Her lin de Ko elbl wej rzeć w swo je ży cie i pra cę, opo wia da ją
o ra do ściach i zma ga niach, któ re to wa rzy szą po wsta wa niu ich dzieł. pi sa nie
to pra ca – tak twier dzi wie lu au to rów, oba la jąc tym sa mym wy obra że nie o ar -

ty ście, któ re go pió ro lek ką rę ką pro -
wa dzą mu zy.
Wy sta wie to wa rzy szy ro dzaj ka ta lo gu
za wie ra ją cy za pis wspo mnia nych roz -
mów, to po łą cze nie – świet nych fo to -
gra fii i in te re su ją cych wy po wie dzi
wy bit nych ar ty stów sło wa – de cy du -
je o wy jąt ko wo ści tej eks po zy cji. 

Wystawa czynna od 10 czerw ca br.
Bi blio te ka Nie miec ka, I p, DBp, Rynek 58

mA�de�in�Wro�CłAW 1945-1989
prL, mi mo to ta li tar ne go ustro ju i eko no micz nej sła bo ści, sta ła się kul tu ro -
wym dzie dzic twem po wo jen ne go po ko le nia, bu du ją cym w du żej mie rze je go
toż sa mość. nie prze kła da się to oczy wi ście na pra gnie nie po wro tu ko mu ni -
zmu wraz z je go trud ną co dzien no ścią. Zna cze nia na bie ra ją na to miast przed -
mio ty ży cia co dzien ne go, któ re po wsta wa ły w tym okre sie. 
Ku ra to rzy (Jo an na Sa bat, To masz Sob czak) wy bra li do ro bek przed się biorstw:
Elw ro, po lar, Wro za met. po ka za ne zo sta ną kom pu te ry (od ra z lat 70. oraz
ośmio bi to wy mi kro kom pu ter edu ka cyj ny Elw ro Ju nior 800 z lat 80.), kal ku -
la to ry (la ta 70. i 80.), syn te za tor El wir ka (la ta 80.), kon so la do gier te le wi zyj -
nych (prze łom lat 70. i 80.), mo to ro wer ryś (la ta 60.), pral ka po lar
Su per au to mat pS 663 oraz ku chen ka Ewa (la ta 70. i 80.). au to rzy wy sta wy,
kie ru jąc się opty ką vin ta ge, wska zu ją za rów no na pier wot ną funk cję i es te ty -
kę pre zen to wa nych eks po na tów, jak rów nież pro po nu ją wła sną, es te tycz ną
i funk cjo nal ną in ter pre ta cję hi sto rii wro cław skie go wzor nic twa epo ki prL.
Uni ka jąc „ostal gii”, wy ko rzy stu jąc no wo cze sne mul ti me dia i tech ni ki prze ję -
te z po par to wych kie run ków w sztu ce, po ka zu ją, jak nie zbyt w koń cu od le głą
prze szłość wi dzi i in ter pre tu je no wa ge ne ra cja – ko smo po li tycz na, mo bil -
na i po zba wio na uprze dzeń. Wy sta wa „Ma de in Wroc law: 1945-89” jest za -
pro sze niem do in te lek tu al nej, w peł ni in te rak tyw nej gry z wy obra że nia mi,
kli sza mi i przy zwy cza je nia mi.

Wer ni saż 25 czerw ca, godz. 19.00. Wy sta wa czyn na do 17 lip ca br.
BWA De sign, ul. Świd nic ka 2-�

mo to ro wer ryś kal ku la to ry Elwro

bAr�bA�rA�gul�bi�no�WiCz�
pUnK Ty ZBor nE Malarstwo

Bar ba ra Gul bi no wicz pre zen tu je 10
ob ra zów olej nych oraz akry le przed -
sta wia ją ce wro cław skie pej za że. Zwy -
czaj ne za byt ki Wro cła wia mi ja ne
przez nas każ de go dnia oży wa ją dzię -
ki świa tłu na da ją ce mu po wszech nej
chwi li wy miar du cho wy i bo gac twu
barw uchwy co ne mu okiem ma lar ki.
ob ra zy te opo wia da ją o lu dziach,
miej scach spo tka nia i mi ja nia się. 

Wer ni saż 18 czerw ca, godz. 18.00
Wystawa czynna do 25. czerw ca

w godz. 11-18. (pn -pn), 11-15 (so)
Ga le ria Wro cław ska, Sta re Jat ki 11

Ręce Günthera Grassa

znAd�du�nA�Ju,�We�łtA�Wy
i Wi�sły�

ME Da LIE rZy I ICH DZIE Ła
Swo je pra ce pre zen tu ją: alojz Dra hos
(SK), Jo lan ta Sło mia now ska (pL), Mi -
chał Stasz czak (pL), La di slav pri tel
(SK), Mag da le na Do bruc ka (pL), Ma -
rie Se bo ro wa (CZ), Mar tin Zet (CZ),
Ma te usz Dwor ski (pL), Esz ter Ba las
(HU), Sol tra E. Ta mas (HU). na wy sta -
wie pre zen to wa ne bę dą róż no rod ne
pra ce rzeź biar skie wy ko na ne głów nie
z me ta lu, prze krój współ cze sne go me -
da lier stwa i ma łej for my rzeź biar skiej
z Kra jów Wy szeh radz kich.

Wy sta wa czyn na do 30 czerw ca
pa tio Sta re go Ra tu sza, Rynek
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Woo�JA�nAm�Ko rea
Ma rZE nIE I UŚMIECH Ty Gry Sa Ma lar stwo

Wy sta wa ko re ań skie go ma lar stwa lu do we go. Tra dy cyj -
ne me to dy ma lar stwa ko re ań skie go bę dzie moż na po dzi -
wiać w no wo cze snej i dow cip nej in ter pre ta cji.
Bo ha te ra mi ob ra zów są Ty grys (rok 2010 jest ro kiem ty -
gry sa) i in ne zwie rzę ta z azja tyc kie go ka len da rza. Za pre -
zen to wa ne zo sta ną mię dzy in ny mi pięk ne ob ra zy
na zwo jach i wa chla rze. 

16 czerw ca, II pię tro DBp Rynek 58

krzysz�toF�skAr�bek
DE MI STy FI Ka CJa rZE CZy WI STo ŚCI

ar ty sta z sześć dzie się ciu pię ciu ob ra zów bu du je w Ga le -
rii En tro pia szcze gól ną sce no gra fię, któ ra wpro wa dza wi -
dza w świat ba śni dla do ro słych.
Krzysz tof Skar bek (ur. 1958) stu dio wał w aSp w Kra ko -
wie i pWSSp we Wro cła wiu, gdzie w 1985 uzy skał dy -
plom z ma lar stwa w pra cow ni prof. Zbi gnie wa
Kar piń skie go. obec nie ja ko pro fe sor nad zwy czaj ny kie -
ru je na wro cław skiej aSp pra cow nią ma lar stwa. Zaj mu -
je się wie lo ma dzie dzi na mi sztu ki: ma lar stwem
szta lu go wym i ścienn nym, ry sun kiem, fil mem eks pe ry -
men tal nym, fo to gra fią, sce no gra fią, in sta la cją, a tak że
per for man ce. Wraz ze stu den ta mi i twor ca mi nie za leż -
ny mi za ło żył dwie gru py ar ty stycz ne: „po ły ka cze pe reł
z od ry” oraz „Ga bi net ope ra cji pla stycz nych i od no wy
Uczuć”, któ re w swo ich licz nych ak cjach łą czy ły eks pre -
sję pla stycz ną i dźwię ko wą.
per for man ce ma lar ski pod czas wer ni sa żu.
Wernisaż 1 czerwca, godz. 18.00, wystawa czynna do 21.06.

Ga le ria Entropia, ul. Rzeź ni cza �

Ta KE arT/WEŹ SZTU KĘ
Ali�CJA�pA�tA�noW�skA

Trwa ją ca 3 dni ak cja ar ty stycz na po le ga ją ca na roz da wa -
niu sztu ki – ty sią ca por ce la no wych, sy gno wa nych i nu -
me ro wa nych form, któ re każ dy mo że za brać z ga le rii
do do mu. ar tyst ka na ru sza jąc re gu ły kla sycz nej wy sta wy,
któ rą moż na je dy nie oglą dać i pró bo wać zro zu mieć, pra -
gnie wy wo łać in te rak cję z pu blicz no ścią. pro jekt pa ta now -
skiej zwra ca rów nież uwa gę na fi zycz ną i in te lek tu al ną
nie do stęp ność sztu ki, któ ra po zo sta je czę sto nie zro zu mia -
ła, a pra wa ryn ko we spra wia ją, że sta je się to wa rem luk -
su so wym, do stęp nym dla nie wie lu. ar tyst ka roz da je swo je
obiek ty. Każ dy, kto przyj dzie do ga le rii mo że wy brać so bie
i za brać jed ną for mę – to je dy ne ogra ni cze nie.
Czy pu blicz ność po zwo li wcią gnąć się do gry? Czy bę dzie
w sta nie prze ła mać pa nu ją cy w mu ze ach i ga le riach lęk
przed „do ty ka niem” sztu ki? Czy moż li wość „wy nie sie nia”
z ga le rii dzie ła sztu ki spo tka się z za in te re so wa niem od -
bior ców, czy też wy gra ją wpa ja ne nam od wie ków za ka zy?
opie ka ku ra tor ska nad pro jek tem: agniesz ka Kur gan
Ali cja pa ta now ska (ur. 1983) stu dio wa ła na aSp Wro -
cław oraz ISIa – Isti tu to Su pe rio re per le In du strie ar ti -
sti che, Fa en za, Wło chy.

Wer ni saż 17 czerw ca, godz. 18.00, ak cja trwa do 20.06
BWA Awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32

dA�nu�tA�pAł�kA�-szysz�kA�Ma lar stwo
ab sol went ka aSp we Wro cła wiu. Upra wia kil ka dys cy -
plin: ma lar stwo szta lu go we, por tre to we, akwa re la, po li -
chro mia, rzeź ba ogro do wa, pro jek to wa nie gra ficz ne,
ilu stro wa nie ksią żek. au tor ka jest lau re at ką wie lu na gród
i wy ró znień m.in. na gro da pol skie go ra dia i Te le wi zji
za Bien na le Szkła; Grand prix w Dzie dzi nie rzeź by Dol -
ne go Śla ska; I -na gro da – ma lar stwo „Czte ry po ry ro ku”
w wy sta wie w Szcze cin ku; III – na gro da w kon kur sie
onZ „Ha bi tat a roz wój spo łecz ny”. Wstęp wol ny!

Wy sta wa czyn na do końca czerwca, w godz. 8.00-16.00. 
Ga le ria MOKiS w Ole śni cy, ul. Ko ściusz ki � 
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00 20/20.�AR chI tEK tu RA
OStAt NIE GO DWu DzIE StO lE cIA

WE WRO cłA WIu
Za ini cjo wa ny 20 lat te mu pro ces zmian
ustro jo wych, po li tycz nych i spo łecz nych
przy niósł wiel kie zmia ny w kra jo bra zie
Wro cła wia. Wraz z otwar ciem na świat
za chod ni sta nę li śmy twa rzą w twarz
z no wy mi wzor ca mi, stan dar da mi i wy -
zwa nia mi. Uczy li śmy się i na dal uczy my,
jak łą czyć „no we” ze „sta rym”, jak two -
rzyć do bre wa run ki dla in we sto rów
i miesz kań ców, jak go dzić in te res pry wat -
ny z po żyt kiem spo łecz nym. 
Jak zmie nił się Wro cław w cią gu ostat -
nich 20 lat? Jak zmie ni się w naj bli żej
przy szło ści? na wy sta wie po ka że my
ewo lu cję 20 klu czo wych re jo nów mia sta
– od ryn ku i ul. Świd nic kiej, któ re od -
zy sku ją sta tus sa lo nu mia sta, po po -
prze my sło we oko li ce ul. Strze gom skiej,
któ re sta ją się no wo cze snym cen trum
biz ne su i edu ka cji, a rów nież nie zre ali -
zo wa ne am bit ne kon cep cje, któ re an ga -
żo wa ły wła dze mia sta i ar chi tek tów
w mi nio nych la tach.
Wer ni saż - wto rek 22 czerw ca, go dz. 17.00

Wystawa czyn na do 31 sierp nia 2010

100-le�Cie�uCzel�ni�teCh�niCz�nyCh�We�Wro�CłA�Wiu
Ju bi le uszo wa wy sta wa po li tech ni ki Wro cław skiej jest po dzie lo -
na na trzy hi sto rycz ne eta py: two rze nie Kró lew skiej Wyż szej Szko ły
Tech nicz nej we Wro cła wiu w la tach 1910-1945, wpływ po li tech ni ki
Lwow skiej i kon ty nu acja lwow skiej my śli aka de mic kiej po 1945 ro -
ku oraz po wo ła nie po li tech ni ki Wro cław skiej. Każ dy z tych roz dzia -
łów przed sta wio ny zo stał chro no lo gicz nie: od pierw szych pla nów
ar chi tek to nicz nych i urba ni stycz nych au tor stwa Lu dwi ga Burg me -
iste ra z 1909 ro ku, przez ar chi wal ne i współ cze sne zdję cia, aż po za -
byt ko wą apa ra tu rę ze zbio rów Mu zeum po li tech ni ki Wro cław skiej. 
na wy sta wie zo ba czy my za cho wa ne pla ny bu dyn ków i pro jek ty ich
prze bu do wy, po zna my roz wój struk tu ry uczel ni oraz obej rzy my por -
tre ty wszyst kich jej rek to rów. atrak cją wy sta wy są ory gi nal ne ma -
szy ny, m.in. apa ra tu ra po mia ro wa z po ło wy XX wie ku oraz
urzą dze nie do skra pla nia po wie trza z prze ło mu XIX i XX stu le cia.
Wy sta wie to wa rzy szy pięk nie wy da na książ ka „Wro cław skie uczel nie
tech nicz ne 1910–2010”, któ rej ce lem jest szcze gó ło wa do ku men ta -
cja dzia łal no ści po li tech ni ki Wro cław skiej na prze strze ni stu lat.

Wystawa czyn na do 30 li sto pa da 2010

gA�le�riA�Jed�ne�go�pro�Jek�tu
MO DER NI zA cJA DWOR cA GłóW NE GO WE WRO cłA WIu

GrU pa 5 to war szaw ska pra cow nia ar chi tek to nicz na, za ło żo -
na w 1998 ro ku przez ze spół mło dych ar chi tek tów: ro ma na Dzie -
dziej ko, Mi ko ła ja Ka dłu bow skie go, Mi cha ła Lesz czyń skie go
i Krzysz to fa My ciel skie go. We wrze śniu 2008 ro ku Gru pa 5 wy gra -
ła kon kurs na kon cep cję ar chi tek to nicz no -urba ni stycz ną re wi ta li za -
cji Dwor ca Głów ne go we Wro cła wiu. Ju ry kon kur su pod kre śli ło
w swym wer dyk cie funk cjo nal ność i uspraw nie nie ko mu ni ka cji
mię dzy no wo pro jek to wa ny mi prze strze nia mi, otwar cie obiek tu
na wie lo ra kie po trze by po dróż nych oraz es te tycz ny wa lor ca ło ści. 
Ja kie no wo ści cze ka ją nas na Dwor cu po re mon cie? Jak zmie ni się
je go wnę trze, a jak oto cze nie? 

Na spo tka nie z ar chi tek ta mi z Gru py 5
za pra sza my w czwar tek 10 czerw ca o 17.30

le�opold�dusz�kA
SzczE RE pO lE Sztu KI

Wy sta wa „0.33 m2 Szcze re go po la Sztu -
ki” przed sta wia za pis fo to gra ficz ny
trzech rów no le głych dzia łań ar ty stycz -
nych Le opol da Dusz ki -Koł cza. 

Wy sta wa czyn na do 29 sierp nia 2010

zol�lve�re�in
SZKo Ła Za rZą DZa nIa I DE SI GnU 

W Fo To Gra FII THo Ma Sa May Era
Wystawa czyn na do 13 czerw ca 2010

pol�ski�neon�
FO tO GRA FIE IlO Ny KAR WIń SKIEJ

Ko lej na – po Lon dy nie, Luk sem bur gu
i War sza wie – od sło na „pol skie go neo -
nu”, ale pierw sza, na któ rej, oprócz neo -
nów war szaw skich, za pre zen to wa ne
zo sta ną naj cie kaw sze przy kła dy z in nych
pol skich miast – m.in. Ka to wic, Kra ko wa,
po zna nia, czy Wro cła wia.

Wy sta wa czyn na do 13 czerw ca 2010

www.ma.wroc.pl

Gmach politechniki Wrocławskiej
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mło�dzi�zdol�ni
Uro czy ste otwar cie wy sta wy prac
pla stycz nych i kon cer tu ze spo łu wo -
kal ne go UnI So no Mło dzie ży z Gi ma -
zjum nr 9 im. św. Ja dwi gi Ślą skiej.

16 czerw ca, godz. 17.00
RO-Kuź ni ki ul. Sar bo now ska 21

6�X 10�Wy StA WA uRO DzI NO WA
MDK im. Mi ko ła ja Ko per ni ka

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry im. Mi ko ła -
ja Ko per ni ka, dzia ła ją cy w Ze spo le Cen -
trum Edu ka cji Kul tu ral nej Dzie ci
i Mło dzie ży we Wro cła wiu przy uli cy
Koł łą ta ja 20, ob cho dzi w tym ro ku 60-
le cie ist nie nia. Z tej oka zji za pre zen to -
wa ne zostaną gra fi ki, ma lar stwo, ba ti ki,
ce ra mi ka i fo to gra fie wy cho wan ków tej
wiel ce za słu żo nej dla edu ka cji wro -
cław skich dzie ci i mło dzie ży pla ców ki.
18-28 czerw ca, Ga le ria pod pla fo nem

DBp Ry nek 58

prACe�dy�plo�mo�We�
aB SoL WEn TóW STU DIUM

Fo To Gra FII aFa 
Wy sta wa sta no wi ak cent zwień cza ją -
cy 3-let ni okres pra cy nad do sko na le -
niem warsz ta tu tech nicz ne go, przy-
swa ja nia wie dzy teo re tycz nej, ale i po -
sze rza nia świa do mo ści me dium fo to -
gra fii. pro mo to ra mi są: prof. Wie sław
Hu don, dr piotr Ko mo row ski, dr Ma -
rek Śnie ciń ski, dr Ur szu la Ben ka -
-Urba no wicz, Ma ciej Bą czyk, pa weł
Sy posz, Wal de mar Zie liń ski. 

Wer ni saż 16 czerw ca, godz. 18.00
Wy sta wa czyn na do 31 sierp nia br.
Ga le ria cK Ago ra, ul. Serb ska 5a

mAl�Wi�nA�pu�kA�luk
BLI SKo Fo to gra fie

Cykl fo to gra fii na któ rych spor tre to -
wa łam przy ja ciół i zna jo mych. Jest
ci chą ob ser wa cją, for mą dzien ni ka,
wy peł nio ną twa rza mi lu dzi, z któ ry mi
ob cu ję na co dzień, i tych, któ rzy
w ja kiś wy jąt ko wy spo sób za zna czy li
swo ją obec ność w mo im ży ciu. 
Mal wi na pu ka luk rocz nik 1982. Jest
ab sol went ką Wro cław skiej aSp
na Wy dzia le Gra fi ki w pra cow ni prof.
an drze ja Ba sa ja i an ny Ja nusz -Strzyż. 

Wer ni saż � czerw ca, godz. 19.00
Wy sta wa czyn na do 25 czerw ca br. 

w go dzi nach otwar cia piw ni cy od 18.00
Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca 5

brA�ve�kids 2009
Wy STa Wa Fo To Gra FII

W ra mach Bra ve Fe sti val re ali zo wa ny
jest pro jekt Bra ve Kids, któ re go ce lem
jest pre zen ta cja wy jąt ko wych ar ty -
stycz nych grup dzie cię cych z re gio -
nów do tknię tych tra gicz ny mi
do świad cze nia mi hi sto rycz no -spo -
łecz ny mi, klę ska mi ży wio ło wy mi, kon -
flik ta mi po li tycz ny mi, bez dom no ścią
i bie dą oraz bu do wa nie prze ko na nia,
że sztu ka da je moż li wość prze zwy cię -
że nia trau ma tycz nych prze żyć i wy -
zwo le nia z nisz czą cych ogra ni czeń.
La tem 2009 przy je cha ły do Wro cła wia
dzie ci z ne pa lu i Ugan dy, któ re wzię ły
udział w dwu ty go dnio wych warsz ta -
tach ar ty stycz nych za koń czo nych fi na -
ło wym spek ta klem przy go to wa nym
wspól nie z dzieć mi z wro cław skiej
świe tli cy śro do wi sko wej. Wy sta wa,
któ ra bę dzie pre zen to wa na w Ga le rii
po dróż ni ka jest re por ta żem z tej pi lo -
ta żo wej edy cji Bra ve Kids.

Wystawa czynna od 21 czerw ca
Bi blio te ka Sied miu Kon ty nen tów, par ter

DBp Rynek 58

do�ro�tA�pod�lA�skA
po DWór Ko In sta la cja fo to gra ficz na

Spe cy ficz nie za aran żo wa na wy sta wa fo to gra fii sta no wią ca me ta fo rycz ny por -
tret mia sta i je go miesz kań ców, za pis związ ku lu dzi, ar chi tek tu ry i hi sto rii.
pro jekt był do tych czas re ali zo wa ny w trzech mia stach: Byd gosz czy, To ru niu
i War sza wie. Ko lej nym mia stem, któ re ar tyst ka „por tre tu je” jest Wro cław. In -
te re su je ją je go wie lo kul tu ro wa hi sto ria, przy czym wraz z wie lo ma ar ty sta mi
z in nych miejsc po dzie la po gląd, że jest to naj pięk niej sze i wiel ce in spi ru ją ce
mia sto w pol sce. pro jekt jest w fa zie in pro gress. Jak wy glą da mo zai ko wy
por tret na sze go mia sta do wie my się do pie ro w dzień otwar cia wy sta wy, pod -
czas Świę ta Wro cła wia. 
Do ro ta pod la ska (ur. w Byd gosz czy w 1963) uzy ska ła dy plom z ma lar stwa
w 1989 na Wy dzia le Sztuk pięk nych Uni wer sy te tu im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu. Upra wia ma lar stwo re ali stycz no -im pre syj ne, fi gu ra tyw ne, gra fi -
kę, pro jek tu je książ ki i wy daw nic twa oko licz no ścio we. 

Wernisaż 25 czerwca, godz. 18.00
Wystawa czynna do 23 lipca br. Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza �

mi�ChAł�stAsz�CzAk
WIE Lo ŚWIa Ty rzeź ba 

Mi chał Stasz czak (ur. 1979 we Wro -
cła wiu) ab sol went Ka te dry rzeź by
Wro cław skiej aka de mii Sztuk pięk -
nych. obec nie asy stent w Ka te drze
rzeź by w pra cow ni od lew ni czej i pra -
cow ni ma łej for my rzeź biar skiej.
Two rzy rzeź by z me ta lu: alu mi nium,
brą zu i że li wa. Czę sto in spi ru ją go ele -
men ty zna le zio ne, frag men ty rze czy wi -
sto ści, któ re ko lek cjo nu je, mul ti pli ku je
a na stęp nie łą czy w no wą ca łość.
Brał udział w wie lu wy sta wach in dy -
wi du al nych i zbio ro wych. or ga ni zu je
warsz ta ty i po ka zy od lew nic twa ar ty -
stycz ne go m.in. w cza sie ta kich fe sti -
wa li jak Dol no ślą ski Fe sti wal na uki
czy Fe sti wal Wy so kich Tem pe ra tur.
„Świat jest ko la żem, mul ti pli ka cją,
kon struk cją. Mo je rzeź biar skie
wszech świa ty po wsta ją po dob nie”

Wer ni saż 18 czerw ca, godz. 18.00
Wy sta wa czyn na do 17 lip ca br.

Ga le ria cK za mek, pl. Świę to jań ski 1
Wrocław-leśnica
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stA�ni�słAW�Chmu�rA�prZy Ja CIE LE
Wro cław ski fi lo kar ty sta, któ ry zgro ma dził po nad 60 ty się cy kar tek pocz to wych.
W do tych cza so wym do rob ku ma po nad 200 pre zen ta cji o róż no rod nej te ma ty -
ce np.: „Drew nia ne bu dow nic two sa kral ne”, Wie le jest dróg – je den Bóg, Bo że
na ro dze nie – tra dy cje i zwy cza je, Wro cław na daw nej pocz tów ce, Świą ty nie

trzech na ro dów. Wśród licz nie zwie -
dza ją cych je go ści zna leź li się m.in.: Je -
go Emi nen cja Ksiądz Kar dy nał Hen ryk
Gul bi no wicz, Ksiądz Bi skup Edward Ja -
nik, dy plo ma ci z au strii, Czech, Ho lan -
dii oraz go ście z wie lu kra jów świata. 
hE lE NA GOz DuR z cie le stów
– poetka pod czas wer ni sa żu czy tać
bę dzie swo je wier sze.

7 czerw ca, godz. 18.00
Sa lo nik trzech Muz, ul. za wal na 7

prA�CoW�niA
W bie żą cym ro ku Mło dzie żo wy Dom
Kul tu ry im. M. Ko per ni ka ob cho dzi
sześć dzie się cio le cie swo je go ist nie nia.
Wśród wie lu pra cow ni szcze gól ną ro -
lę peł ni pra cow nia fo to gra ficz na. Za ło -
żo na w 1954 ro ku przez zna ną ar tyst kę
Bo że nę Mi cha lik sta ła się praw dzi wą
„kuź nią” mło dych ta len tów. Wie lu
wro cław skich fo to gra fów uczy ło się
w tym miej scu pod staw fo to gra fii.
Mam przy jem ność kon ty nu ować
dzie ło mo ich po przed ni ków pra cu jąc
tu taj kil ka na ście lat. Wy sta wa przy go -
to wa na z oka zji rocz ni cy jest szcze -
gól nym wy da rze niem. 
po raz pierw szy ko rzy sta my z go ścin -
no ści Związ ku pol skich ar ty stów Fo -
to gra fi ków, pre zen tu jąc pra ce
w ga le rii „Za Sza fą”. Jest to du że wy -
zwa nie dla mło dzie ży i in struk to ra,
któ ry po ka zu je rów nież swo je pra ce.
Ty tuł: pra CoW nIa mó wi wła ści wie
wszyst ko – to przy go to wa na dla po -
trzeb wy sta wy in sta la cja pra cow ni fo -
to gra ficz nej. pre zen to wa ne pra ce
wy ko na ne zo sta ły w tech ni ce gu mo -
wej, któ rej taj ni ki prze ka zu ję naj bar -
dziej za awan so wa nym uczest ni kom
za jęć. au to rzy przy go to wa li ory gi nal -
ne fo to gra fie w tej tech ni ce i pre zen -
tu ją je w nie ba nal ny spo sób. 
pra ce pre zen tu ją: Zu zan na Ba naś,
Ka ro li na Bła żej czak, Jo an na Dzi kow -
ska, an na Ma ślak, Ka ta rzy na pa rej ko,
Ma te usz Dą brow ski, Ka mil Ję dry -
czek, Krzysz tof Ku biak, oraz ni żej
pod pi sa ny.

Ja cek La lak.
Wro cław 18.05.2010r.

Wer ni saż 16 czerw ca, godz. 18.00
Wy sta wa czyn na do 18 lip ca

Ga le ria za Sza fą, ul. Św. Mar ci na �

no�Wy�in�te�rAk�tyW�ny�plAC�zA�bAW
no wa od sło na słyn nej wy sta wy wzbo -
ga co na o pre mie ro we in sta la cje. In no -
wa cyj ne roz wią za nia, in te rak tyw ne
opro gra mo wa nie dla naj młod szych,
eks pe ry men ty z for ma mi ar ty stycz nej
eks pre sji uczą ce kla sycz nych po jęć
z dzie dzi ny sztu ki (fak tu ra, ko lor, per -
spek ty wa) i mu zy ki (rytm, me trum,
har mo nia) oraz umie jęt no ści pra cy
w gru pie.
IpZ to no wo cze sna wy sta wa dla naj -
młod szej pu blicz no ści, zło żo na z in te -
rak tyw nych in sta la cji me dial nych.
pro jekt jest pio nier ski za rów no od stro -
ny tech no lo gicz nej, jak i ze wzglę du
na spo sób od bio ru – in te rak cję z pu -
blicz no ścią. Ze staw in sta la cji, cią gle

roz wi ja ny i wzbo ga ca ny o no we kom po nen ty, ofe ru je po ry wa ją ce do świad cze nie
i po zwa la wi dzom po przez za ba wę ge ne ro wać ob ra zy i dźwię ki na wiel ko for ma -
to wych ekra nach w cza sie rze czy wi stym.
NA Wy StA WIE: Bo pi. po zwa la na za ba wę ze sta wem czte rech „bę ben ków”,
za mie nia ją cych wy bi ja ny rytm na barw ne, ani mo wa ne mi kro bio lo gicz ne for -
my. Ma lo wa nie świa tłem. przy po mo cy świe cą cych za ba wek dzie ci two rzą
ko lo ro we abs trak cyj ne ob ra zy i kom po nu ją mu zy kę. Fak tu ry. ruch dło ni po -
ło żo nej na jed nej z pię ciu po wierzch ni wy zwa la ani ma cje przed sta wia ją ce
zmie nia ją cą się przy ro dę. Ste ro wa nie kom po zy cją ob ra zu na wiel kim ekra nie
od by wa się po przez do tyk ko ry, tra wy, ka mie ni, wo dy i mgły. chil lo ut ci ne -
ma – Mi ni ki no. prze strzeń od po czyn ku z kla sy ką pol skiej ani ma cji.
NAJ NOW SzE IN StA lA cJE: cza ro dziej. Wspól na gra ani mo wa ny mi ilu stra -
cja mi wy ko na ny mi przez dzie ci w cza sie warsz ta tów, in te rak tyw na za ba wa
z cza ro dziej skim wier szy kiem Mau ri ce’a Carême’a. Wi do ko wa plat for ma In -
te rak tyw na. In sta la cja, w któ rej dzie ci, prze miesz cza jąc się – jak w po dwór -
ko wej za ba wie – po ko lo ro wych po lach, two rzą dźwię ki wy ni ka ją ce z gry
z bar wą, prze strze nią i ru chem.
Au to rzy i re ali za to rzy: Do mi ni ka So bo lew ska, pa try cja Ma stej, pa weł Ja nic -
ki, Zbi gniew Ku pisz, anie la Lu bie niec ka. (www. wro cen ter. pl)

Wer ni saż – Dzień Dziec ka, 1 czerw ca, g. 13.00
Wy sta wa – czyn na rów nież w cza sie wa ka cji! Wstęp wol ny. cS WRO, Wi dok 7
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Wy�stA�Wy�W to�ku�...�Wy�stA�Wy�W to�ku�...�Wy�stA�Wy�W to�ku�...�

ob�li�CzA�lA�lek
Wy sta wa do ku men tu je hi sto rię i tech ni -
kę te atru la lek. Eks po na ty po cho dzą ze
zbio rów: Wro cław-  skie go Te atru La lek,
Mu zeum azji i pa cy fi ku w War sza wie,
Mu zeum Sztu ki i Tech ni ki Ja poń skiej
Man gha w Kra ko wie, Bi blio te ki Uni wer -
sy tec kiej we Wro cła wiu, Hen ry ka To ma -
szew skie go i Ste fa na Kay se ra oraz prof.
Jac ka ra dom skie go – pod pa tro na tem
Mu zeum na ro do we go we Wro cła wiu.
do koń ca br., Wro cław ski te atr la lek,

pl. te atral ny �

out�oF�sth�pre zen tu je
ko lej ne ob ja wie nia urban ar tu

i di zaj nu gra ficz ne go we Wro cła wiu 

oBIEK Ty pnEU Ma TyCZ nE
wy sta wa Ma riu sza Wa ra sa aka M -Ci ty

do 13 czerwca br., BWA Awan gar da

Ha IL To THE KInG, Ba By!
wy sta wa Tho ma sa Scho sto ka aka {ths}

do 13 czerwca br., BWA Awan gar da 
BrE aKIn the WaLL
mię dzy na ro do wy po kaz mu ra li
do 13 czerwca br., prze strzeń miej ska

be�AtA�WAl�ko�WiAk�Ho ry ZonT
Wy sta wa ho ry zont pre zen tu je sze reg sur re ali stycz nych ko la ży, któ rych bo -
ha te rem jest czło wiek. opo wia da o nie zwy kło ści tej chwi li kie dy zwra ca my
się ku so bie, pró bu jąc zro zu mieć, okre ślić... doj rzeć ho ry zont.

do 11 czerw ca br. Klub Mleczarnia, ul. Włodkowica 5

JA�nu�sz�mo�niA�to�Wi�Cz
GRA BAR KA Fo To Gra FIE

Wystawa czynna do 6 czerwca br.
Ga le ria za Sza fą, ul. Św. Mar ci na �

Cho�pi�no�Wi�–�du�dA�-grACz
Wy STa Wa, JEST CZĘ ŚCIą Wro CŁaW SKICH oB CHo DóW

ro KU CHo pI noW SKIE Go 2010
od 1999 do 2003 ro ku Je rzy Du da -Gracz pra co wał nad cy klem ob ra zów bę -
dą cych ma lar ską in ter pre ta cją wszyst kich dzieł Fry de ry ka Cho pi na. Je den
z naj więk szych cy kli w hi sto rii pol skie go ma lar stwa jest oso bi stym hoł dem ar -
ty sty dla kom po zy to ra. na tę re ali za cję skła da się 313 dzieł ob ra zu ją cych 295
utwo rów. ar ty sta zin ter pre to wał wszyst kie utwo ry Cho pi na. Każ dy z utwo rów
po sia da swój wła sny ob raz, a w przy pad ku więk szych form mu zycz nych
– każ da z je go czę ści. Wszyst kie ob ra zy zo sta ły na ma lo wa ne po uprzed nich
głę bo kich stu diach ar ty sty nad ży ciem i twór czo ścią Cho pi na, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem wy po wie dzi kom po zy to ra na te mat swo ich dzieł. 

do 30 czerwca br., Mu zeum Sztu ki Miesz czań skiej, Sta ry Ra tusz

Wra Ca My Z po Lo Wa nIa
mi�ChAł�bie�niek

pro jekt po dej mu je pro blem moc no
za ko rze nio ne go w kul tu rze mę skie go
wzor ca, któ ry jest nie ro ze rwal nie
zwią za ny z prze mo cą. od wo łu je się
do mo ty wów za czerp nię tych z dzie -
cię cych za baw (w tro pie nie, w za bi ja -
nie, w woj nę), z kla sycz nej ba śni
i hor ro ru fil mo we go (fi gu ra czło wie -
ka -psa, czło wie ka -wil ka, wil ko ła ka).
przede wszyst kim jed nak czer pie ze
spe cy ficz nej sty li sty ki i ob rzę do wo ści
my śliw skiej, a tak że z por no gra fii
– znaj du jąc pa ra le lę mię dzy tym, co
sek su al ne (wy uz da ne) i tym, co zwią -
za ne jest z agre sją, z bru tal ną si łą,
zdo by wa niem i ko lek cjo no wa niem
tro fe ów, a tak że z twór czą nie mo cą,
któ ra kom pen su je się w za da wa niu
śmier ci. Wstęp wol ny.

do 18 czerw ca br. (śr -pt 16.00-19.00
Ga le ria Miesz ka nie Gep per ta
ul. Ofiar Oświę cim skich 1/2 
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Wy�stA�Wy�W to�ku�...�Wy�stA�Wy�W to�ku�...

Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400

elŻ�bie�tA�snAr�skA
do 1� czerw ca, wt., śr., czw.

w godz. 16.00-20.00
Sa lo nik trzech Muz, ul. za wal na 7

fot. E. Snarska

eemmii��lliiAA��pprruussss��Ko rEa po ŁU DnIo Wa Fo to gra fie
do 8 czerw ca, ciąg komunikacyjny przy Bi blio te ce Ko re ań skiej,

I pię tro DBp, Ry nek 58

lu�dWik�ki�Czu�rA�
HI STo rIa SZKLa nEJ pa SJI – 50 LaT pra Cy ar Ty STyCZ nEJ 

uczest ni cy wy sta wy: Lu dwik Ki czu ra, Wła dy sław Czysz czoń, Grze gorz
Łoś, an drzej Ku char ski, Woj ciech olech, Ka zi mierz paw lak, Ja nusz ro -
ba szew ski, ry szard Więc kow ski, Cze sław Zu ber. 
Ku ra tor wy sta wy: Ka zi mierz paw lak
do 13 czerw ca, Ga le ria Szkła i ce ra mi ki BWA pl. Ko ściusz ki 9/10

JA�kub�Ju�liAn�ziół�koW�ski�ZróB To SaM / D. I. y. 
(...) a jed nak pro jek ty Ziół kow skie go nie tyl ko wpi su ją się
w po wszech ne w ostat nim cza sie ten den cje trak to wa nia di zaj -
nu i sztu ki ja ko wspól ne go po la twór cze go eks pe ry men tu, lecz
przede wszyst kim przy po mi na ją o wy zwa la ją cej mo cy wy -
obraź ni. Ku ra tor: Ja kub Ba na siak

do 19 czerw ca br., BWA De sign, ul. Świd nic ka 2-�

piotr�pie�try�gA�prze ni ka nie. FO tO GRA FIE
(...) akt w je go twór czo ści to gra for my, ja ką two rzy w ka drze
ludz kie cia ło. Sta ra jąc się prze ła mać kon wen cję ak tu ko bie ce -
go ar ty sta nie sku pia się na uka za niu pięk na, lecz two rzy pra -
ce, w któ rych głów ną ro lę od gry wa kon struk cja. 

do 25 czerwca br. Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

evA�dAm�borská�oSTra Va, CZE CHy
Włók no i drut, dia log. TKa nI na

Jej twór czość kon cen tru je sie wo kół tka ni ny ar ty stycz nej, gra fi ki,
oraz gra fi ki kom pu te ro wej. Jest człon kiem Unii ar ty stów pla sty -
ków re pu bli ki Cze skiej. Jest lau re at ka wie lu na gród i wy różnien.

Cre do ar ty stycz ne: Do sztu ki włók na trze ba pod cho dzić z wiel ką po ko rą.
do 20 czerw ca br. Ga le ria tkac ka Na Jat kach

SZKLa na Ma GIa
re�nA�tA�ko�mi�sA�rek

„Jej ob ra zy na szkle za ska ku ją, po ka -
zu jąc zna ne miej sca pod nie co in nym
ką tem, i w ten spo sób od kry wa jąc cza -
ją cą się w nich ma gię i ukry te zna cze -
nie. Moż na pa trzeć na nie lub przez nie,
ogra ni cza jąc się do ram ob ra zu lub za -
czy na jąc wę drów kę od nich.” 

do 9 czerw ca br.
Ga le ria ca -ffe „pod spód ni cą” w ODt
Świa to wid, ul. Sem po łow skiej 5�A 
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Nie !amiemy stereotypów
Nie organizujemy biblioterapii
Nie pokazujemy, jak ma wygl"da# $wiat

%ywa Biblioteka jest po to, by kwestionowa# obiegowe 
opinie, czyta# mi&dzy wierszami, zadawa# nurtuj"ce pytania, 
zderza# z'ró(norodno$ci".

Udost!pniamy a" 20 %ywych Ksi"(ek!!!

Popro# bibliotekarza o Antyfaceta, By$ego Wi!%nia, Osob! 
Homoseksualn&, 'ydówk!, By$ego Bezdomnego, Osob! 
Ciemnoskór&, Trze%wiej&cego Alkoholika, Ateistk! lub Roma 
i wypo"ycz t! osob! na indywidualn&, pó!godzinn" rozmow&.

A mo(e zainteresuje Ci&  pó!ka z'nowo$ciami?  Znajd& si! na 
niej: Protestant, Rodzic Dziecka z(Niepe$nosprawno#ci&, Katolik 
i Policjant.

'ywa Biblioteka we Wroc$awiu odbywa si! po raz czwarty. Co 
roku odwiedza j" ponad 600 osób, rejestrujemy ponad 400 
wypo(ycze) %ywych Ksi"(ek. Dotychczasowymi bestsellerami 
byli: Muzu$manin, Trze%wy Alkoholik i Lesbijka.

'ywaBiblioteka jest metod& edukacji o prawach cz$owieka Rady 
Europy i #wi!tuje w tym roku 10 lat.

Wydarzenia towarzysz"ce:

Pokaz filmowy we wspó$pracy z(organizacj& Human Rights Project
Warsztaty na temat praw cz$owieka
Warsztaty antydyskryminacyjne

Organizatorzy:

Dom Spotka) im. Angelusa Silesiusa - www.silesius.org.pl
Mediateka - www.mediateka.biblioteka.wroc.pl

Kontakt:

Dorota Mo$ody)ska-Küntzel – koordynatorka projektu
dorota@incontro-training.org
tel. 0 668 17 80 90

Strona internetowa projektu: www.zywabiblioteka.pl

%ywa Biblioteka Wroc!aw 2010
komunikat dla mediów

WSKAŻ
OSOBĘ
HOMOSEKSUALNĄ

11 i 12 czerwca 2010
 
12.00 - 20.00

Mediateka, pl.Teatralny 5

Ży�WA�bi�blio�te�kA�Wro�CłAW 2010

ży wa Bi blio te ka jest po to, by kwe stio no wać obie go we opi -
nie, czy tać mię dzy wier sza mi, za da wać nur tu ją ce py ta nia,
zde rzać z róż no rod no ścią.
udo stęp nia my aż 20 Ży wych Ksią żek!!!
po proś bi blio te ka rza o an ty fa ce ta, By łe go Więź nia, oso bę
Ho mo sek su al ną, ży dów kę, By łe go Bez dom ne go, oso bę
Ciem no skó rą, Trzeź wie ją ce go al ko ho li ka, ate ist kę lub ro -
ma i wy po życz tę oso bę na in dy wi du al ną, pół go dzin ną roz -
mo wę.
a mo że za in te re su je Cię pół ka z no wo ścia mi? Znaj dą się
na niej: pro te stant, ro dzic Dziec ka z nie peł no spraw no ścią,
Ka to lik i po li cjant.
ży wa Bi blio te ka we Wro cła wiu od by wa się po raz czwar ty.
Co ro ku od wie dza ją po nad 600 osób, re je stru je my po -
nad 400 wy po ży czeń ży wych Ksią żek. Do tych cza so wy mi be -
st sel le ra mi by li: Mu zuł ma nin, Trzeź wy al ko ho lik i Les bij ka.
ży wa  Bi blio te ka jest me to dą edu ka cji o pra wach czło wie ka
ra dy Eu ro py i świę tu je w tym ro ku 10 lat.
Wy da rze nia to wa rzy szą ce: po kaz fil mo wy we współ pra cy
z or ga ni za cją Hu man ri ghts pro ject; Warsz ta ty na te mat
praw czło wie ka; Warsz ta ty an ty dy skry mi na cyj ne
Kon takt: Do ro ta Mo ło dyń ska -Ku�ntzel, tel. 0 668 17 80 90
Stro na in ter ne to wa pro jek tu: www.zy wa bi blio te ka.pl
11 i 12 czerw ca, godz. 12.00-20.00, Me dia te ka, pl. te atral ny 5

Nie !amiemy stereotypów
Nie organizujemy biblioterapii
Nie pokazujemy, jak ma wygl"da# $wiat

%ywa Biblioteka jest po to, by kwestionowa# obiegowe 
opinie, czyta# mi&dzy wierszami, zadawa# nurtuj"ce pytania, 
zderza# z'ró(norodno$ci".

Udost!pniamy a" 20 %ywych Ksi"(ek!!!

Popro# bibliotekarza o Antyfaceta, By$ego Wi!%nia, Osob! 
Homoseksualn&, 'ydówk!, By$ego Bezdomnego, Osob! 
Ciemnoskór&, Trze%wiej&cego Alkoholika, Ateistk! lub Roma 
i wypo"ycz t! osob! na indywidualn&, pó!godzinn" rozmow&.

A mo(e zainteresuje Ci&  pó!ka z'nowo$ciami?  Znajd& si! na 
niej: Protestant, Rodzic Dziecka z(Niepe$nosprawno#ci&, Katolik 
i Policjant.

'ywa Biblioteka we Wroc$awiu odbywa si! po raz czwarty. Co 
roku odwiedza j" ponad 600 osób, rejestrujemy ponad 400 
wypo(ycze) %ywych Ksi"(ek. Dotychczasowymi bestsellerami 
byli: Muzu$manin, Trze%wy Alkoholik i Lesbijka.

'ywaBiblioteka jest metod& edukacji o prawach cz$owieka Rady 
Europy i #wi!tuje w tym roku 10 lat.

Wydarzenia towarzysz"ce:

Pokaz filmowy we wspó$pracy z(organizacj& Human Rights Project
Warsztaty na temat praw cz$owieka
Warsztaty antydyskryminacyjne

Organizatorzy:

Dom Spotka) im. Angelusa Silesiusa - www.silesius.org.pl
Mediateka - www.mediateka.biblioteka.wroc.pl

Kontakt:

Dorota Mo$ody)ska-Küntzel – koordynatorka projektu
dorota@incontro-training.org
tel. 0 668 17 80 90

Strona internetowa projektu: www.zywabiblioteka.pl

%ywa Biblioteka Wroc!aw 2010
komunikat dla mediów

11 i 12 czerwca 2010
 
12.00 - 20.00

Mediateka, pl.Teatralny 5

ssppoo��ttkkAA��nniiAA��AAuu��ttoorr��sskkiiee
10 czerw ca (czwar tek), godz. 17.30
Spo tka nie z Da riu szem Ko siń skim, au to rem książ ki Te atra pol skie. Hi sto rie
(In sty tut Te atral ny im. Zbi gnie wa ra szew skie go i Wy daw nic two na uko we
pWn, 2010) pro wa dze nie: Ire ne usz Gusz pit i Mi ro sław Ko cur

16 czerw ca (śro da), godz. 17.00
Spo tka nie po świę co ne książ ce Ka ta rzy ny osiń skiej Te atr ro syj ski XX wie ku
wo bec tra dy cji. Kon ty nu acje, ze rwa nia, trans for ma cje (sło wo/ob raz te ry to -
ria), z udzia łem au tor ki, Wan dy Świąt kow skiej oraz Jo an ny Wa la szek

16 czerw ca (śro da), godz. 19.00
Mię dzy sce ną a kon so lą – pa nel dys ku syj ny z udzia łem Ja na Kla ty, paw ła pas -
si nie go, Wik to ra ru bi na i ola fa Szew czy ka. pro w.: pa weł Schre iber

Księ gar nia Fa lan ster, ul. Św. An to nie go 23

grzegorz�eberhArdt�BIoGraF JóZEFa MaCKIEWICZa
Spotkanie z autorem „pisarza dla dorosłych” – szeroko dyskutowanej
monografii jednego z najwybitniejszych pisarzy polskiej emigracji XX w. –
Józefa Mackiewicza, zapraszamy!

10 czerwca, godz.. 18.00, Sala Konferencyjna, III p. DBp Rynek 58

pA�Weł�koW�zAn
DWa SHa stre et art

Spot ka nie au tor skie, po kaz.
8 czerwca, godz. 18.00. Wstęp wol ny!

po�ezJA�W en�tro�pii
Ju rek Sta rzyń ski, Mar cin Czer wiń ski,
ali cja Jod ko, Syl we ster Za wadz ki,
Da rek Sas, ry szard Sa wic ki, Da riusz
paw lic ki, an na Brze ska, Ga briel Ka -
miń ski. Wstęp wol ny!

10 czerwca, godz. 18.30
Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza �

oślA�łAW�kA
ger�hAr�tA�hAupt�mAn�nA
MIĘ DZy MU rZE W oD CIn KaCH:

oD CI nEK 1
To wa rzy stwo Mię dzy mu rza pra gnie
przy bli żyć Wro cła wia nom hi sto rię
bu dyn ków znaj du ją cych się w re jo nie
Mię dzy mu rza. pierw sze z cy klu spo -
tkań od bę dzie w bu dyn ku daw ne go
gim na zjum gdzie na uki po bie rał m.in.
lau re at na gro dy no bla w 1912 ro ku
Ger hart Haupt mann. Wstęp wol ny!

8 czerw ca, godz. 15.30
DWSSp Asesor, pl. te atral ny 6/7

ire�nA�trzmiel
WIE CZór aU Tor SKI

po cho dzi z Mro cze nia (gm. Kęp no).
pra co wa ła w szko le pod sta wo wej
w cha rak te rze na uczy ciel ki. Do tych -
czasowe pu bli ka cje: Dla każ de go coś
mi łe go (2005), z oka zji 20-le cia chó ru
Dum ka; Cier nie ży cia (2005), oj cu za -
mor do wa ne mu w obo zie kon cen tra -
cyj nym; Mi łość i na dzie ja (2007) oraz
trzy ilu stro wa ne ry sun ka mi au tor ki
ksią żecz ki z wier szy ka mi dla dzie ci
– Ba jecz ki (2008), Wę drów ka Do rot ki
(2009), Wro cław i kra sno lud ki (2010).
pod czas wie czo ru swo ją pre mie rę bę -
dzie mia ła czwar ta ksią żecz ka – baśń
pt. Jak Wro ci sław gród bu do wał.

21 czerwca, godz. 18.00, Salonik
trzech Muz, ul. zawalna 7

sAlonikoWe�WArsztAty�literACkie
1� i 28 czerwca, godz. 18.00, Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

znam go był w tv
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sy�riA�–�hi�sto�riA�i Współ�Cze�sność
pre le gent: To MaSZ na SIóŁ KoW SKI
Sy ria to kraj o nie zwy kle bo ga tej hi sto rii. Tu mie sza ją się
wpły wy róż nych kul tur: arab skiej, kur dyj skiej, or miań -
skiej i ży dow skiej. Dwa naj więk sze mia sta w Sy rii – Da -
ma szek i alep po, mo gą po szczy cić się wspa nia ły mi
za byt ka mi. oprócz te go na pu sty ni Sy ryj skiej spo tka my
praw dzi wych Be du inów, w ska li stych i nie do stęp nych
gó rach od kry je my chrze ści jań skie klasz to ry a w róż nych
za kąt kach kra ju na tknie my się na ru iny sta ro żyt nych
miast oraz śre dnio wiecz ne zam ki krzy żow ców.  Je śli
do te go wszyst kie go do da my nie zwy kłą go ścin ność
miesz kań ców i smacz ną, orien tal ną kuch nię, to Sy ria za -
słu gu je na mia no jed ne go z naj bar dziej in te re su ją cych
państw do od wie dze nia.

9 czerw ca godz. 17.00
Klub Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go, ul. pret fi cza 2�

noC�śWię�to�JAŃ�skA�W�leśniCy
Jak co ro ku wo kół zam ku leśnickiego pod czas jar mar ku
świę to jań skie go swe kra my roz sta wią han dla rze oraz
przed sta wi cie le rze miosł daw nych. nie za brak nie kon -
kur sów oraz warsz ta tów ar ty stycz nych skie ro wa nych
przede wszyst kim do dzie ci i mło dzie ży, ale rów nież i do -
ro słych. Zgod nie z tra dy cją od bę dą się sko ki przez ogni -
sko oraz pusz cza nie wian ków w By strzy cy. na to miast
w wie czor nej czę ści im pre zy na sce nie am fi te atru zam ko -
we go od bę dą się kon cer ty oraz po ka zy. W tym ro ku bę -
dzie my mo gli usły szeć mię dzy in ny mi ze spół oTa Ko
– trium fa to ra te go rocz ne go fe sti wa lu no wa Tra dy cja,
któ ry re pre zen tu je mie szan kę mu zy ki fol ko wej oraz wy -
su bli mo wa nej elek tro ni ki. po za pad nię ciu zmro ku na te -
re nach ota cza ją cych za mek ak to rzy Te atru ży we go
z Bie la wy wy sta wią spe cjal nie na tę oka zję przy go to wa -
ne wi do wi sko ple ne ro we – are ną dzia łań bę dzie mię dzy
in ny mi staw par ko wy.

19 czerw ca, w godz. 1�.00-2�.00
cK zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław-leśnica

Wro�CłAW�skie�Cu�dA�WiAn�ki
W tym ro ku na na szej sce nie za pre zen tu ją się na stę pu ją -
ce ze spo ły: Eth no ho lic (folk), Fun ky Car ni val (fun ky), Sa -
kra (reg gae/ska) oraz Co ver Band (prze bo je świa ta). 
Dzia ła nia to wa rzy szą ce im pre zie, to m. in: gry re kre acyj -
ne, po kaz ja poń skich sztuk wal ki Ken do, kurs ori ga mi,
pre zen ta cja stro jów co splay, de gu sta cja po traw ja poń -
skich, gry re kre acyj ne, ma lo wa nie twa rzy, two rze nie ba -
lo no wych zwie rzą tek itp. Wstęp wol ny!

19 czerw ca, po czą tek o godz. 15.00
Wro cław ski Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5

dzieŃ�kul�tu�ry�ko�re�AŃ�skieJ
WarSZ Ta Ty, po Ka Zy, Za Ba Wy

pod czas Dnia Kul tu ry Ko re ań skiej od bę dą się, m.in.
warsz tat wy ko ny wa nia przed mio tów z tra dy cyj ne go pa -
pie ru han ji (dla mło dzie ży, do ro słych i ro dzin z dzieć mi
po wy żej 7 lat), warsz tat wy ko ny wa nia tra dy cyj nych drze -
wo ry tów ko re ań skich, po kaz ka li gra fii ko re ań skiej, pro -
jek cja fil mu ko re ań skie go, po kaz ko re ań skiej za ba wy
lu do wej i wie le in nych atrak cji. 

17 czerw ca, Bi blio teka Ko re ań ska I p, DBp Rynek 5

noc Świętojańska 2009 fo
t. 

T.
 Z
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h
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spo�tkA�nie�kuź�ni�CzAn�W ple�ne�rze�FE STyn
godz. 10.00-1�.30 – tur niej pił ki noż nej dla dzie ci i mło -
dzie ży; tur niej sza cho wy dla dziec, mło dzie ży i do ro słych
godz. 15.00 – 22.00 – wy stę py ze spo łów, kon cer ty, za -
ba wy, kon kur sy, po ka zy, dmu chaw ce, ma lo wa nie twa -
rzy... oraz wie le in nych atrak cji! 
rada osiedla Kuźniki zaprasza!

12 czerw ca, w godz. 10.00-22.00
plac po mię dzy uli ca mi Dźwi rzyń ską a her ma now ską

Wi�tAJ�Cie�W nA�szeJ�bAJ�Ce
Kon cert pod su mo wu ją cy do ko na nia dzie cię cych i mło -
dzie żo wych grup ar ty stycz nych Mło dzie żo we go Do mu
Kul tu ry Śród mie ście przy ul. Du bo is 5, w ro ku szkol nym
2009/2010. Wstęp wolny.

15 czerw ca, godz. 17.00, cK Ago ra, ul. Serb ska 5A

noC-nik�2010
Głów ną ideą re ali za cji Spo tkań jest stwo rze nie mło dzie -
ży moż li wo ści pu blicz ne go za pre zen to wa nia swo ich do -
ko nań sa ty rycz nych oraz wy mia na do świad czeń.
Spo tka nia są prze glą dem kon kur so wym. W noc nych
Spo tka niach Ka ba re tów „noC -nik” mo gą brać udział
mło dzie żo we for ma cje pre zen tu ją ce pro gram sce nicz ny
w kon wen cji ka ba re to wej. Czas występu jednej formacji
nie powinien przekraczać 20 minut.
Gwiaz dą wie czo ru bę dzie Ka ba ret chy BA – fi na li sta
prze glą du Ka ba re tów pa Ka.

18 czerwca, godz. 17.00, MDK-Krzyki, ul. powstańców Śl.

konCert�gAloWy�
MŁoDyCH TWórCóW Z MDK-Krzyki

Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we
wszystko, w co tylko zapragną...

Jean Cocteau
MDK -Krzy ki za pra sza na spo tka nie z nie zwy kłą twór czą
ener gią mło dych pa sjo na tów sztu ki. W pro gra mie wy -
stę py sek cji MDK -Krzy ki: ze spo łów tań ca – no wo cze sne -
go, współ cze sne go, fla men co, kla sycz ne go; stu dium
pio sen ki; sek cji wo kal nej; gi tar kla sycz nych; in stru men -
tów kla wi szo wych; grup pla stycz nych – ma lar stwa, ry -
sun ku, gra fi ki, in ter pla sty ki, ce ra mi ki; fo to gra ficz nej;
ka ba re tu; dzien ni kar stwa Wstęp wol ny!

21 czerwca, godz. 18.00
centrum Sztuki Impart  ul. Mazowiecka 17

noC�śWię�to�JAŃ�skA�na Wy SpIE SŁo Do WEJ 
Im pre za ple ne ro wa na wią zu ją ca do pra daw nej tra dy cji wy -
wo dzą ce go się z po gań skich wie rzeń świę ta no cy Ku pa ły.
W pro gra mie, oprócz po szu ki wa nia kwia tu pa pro ci, a tak -
że wspól ne go rzu ca nia wian ków, pło ną ce go ogni ska,
spon ta nicz nych ko ro wo dów i śpie wów, znaj dą się pro po -
zy cje kon cer to we zło żo ne z mło dych wro cław skich ze spo -
łów: pensão, mu Hy, KnoW, oraz es toń skie go „to wa ru”
eks por to we go, po raz pierw szy w pol sce – Met satöll, re -
pre zen tu ją ce go styl folk me tal. Cie ka wost ką bę dzie wy stęp
Wro cław skiej or kie stry Mło dzie żo wej, któ ra za pre zen tu je
się pod czas opra wy pusz cza nia wian ków.
KNoW – wro cław ski ze spół po wstał pod ko niec 2002 r.
Za pre zen tu je się z dłu go ocze ki wa nym ma te ria łem, o któ -
rym mó wią: „Ta mu zy ka prze kłu wa uszy, zmia ta we wnętrz -
ne mem bra ny i tra fia pro sto do ser du cha. rytm, ha łas,
me lo dia i flow. po dwóch la tach prze rwy wra ca ją. od świe -
żo ny skład, peł niej sze brzmie nie i no we kom po zy cje, kon -
cert bę dzie ple ne ro wą pre mie rą naj now szej pły ty. 

MEtSAtöll - gwiazda europejskiej sceny muzycznej i
prawdziwa „gratka” dla fanów cięższych, klimatycznych,
ale i energetycznych dźwięków. Znakomita pod
względem wokalnym grupa, której brzmienie w pełni
oddają otwarte, plenerowe koncerty. Estoński zespół
reprezentuje styl folk metal, nawiązujący do mitologii
Wikingów i starych skandynawskich pieśni. Istnieje od
1999. nazwa formacji oznacza staroestońskie określenie
wilka. Swoją twórczością (w tym wykorzystaniem
tradycyjnych instrumentów) zespół nawiązuje do wojen
niepodległościowych z XIII  w. i XIV w. Zespół wystąpi w
polsce po raz pierwszy. Grupa gwarantuje rozrywkę na
najwyższym poziomie, zarówno pod względem
muzycznym jak i stylistycznym.  
or ga ni za tor: Cen trum Kul tu ry aGo ra. Wstęp wol ny!

19/20 czerw ca, godz. 19.00-00.30, Wy spa Sło do wa

METSaTöLL
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nie po no si my od po wie dzial no ści za po wi erz ony ma te riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my so bie pra -
wo skra ca nia i  ad iu sta cji te kstów oraz zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spo rne roz pa try wa ne są przez Sąd wła ści wy dla wy daw cy.

Wę�druJ�rA�zem�z nA�mi�–�za�pra�sza�ją:
Klub tu ry stów tMW; Klub prze wod ni ków OSKAR Inst. pAN

6.06; g. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie przy po -
mni ku hr. alek san dra Fre dry; 10.06; g. 15.30 – Spo tka nie
klu bo we w ka mie nicz ce Mał go sia, ul. od rzań ska 39; 11-
13.06; g. 7.00 – *nie po ka la nów – że la zo wa Wo la – War -
sza wa; 20.06; g. 8.00 – *Ślę ża – spo tka nie na Dw. Centr.
pKS; 2�-27.06; g. 7.00 – *Be skid Ślą ski
*Wy ciecz ka prze wod nik cze ka – zgło sze nia na spa ce rze, spo tka -
niu klu bo wym lub tel.: 0661 70 11 76; 071 357 01 19 wieczorem.
Wy jaz dy z pla cu So li dar no ści.

zA�to�kA�del�Fi�nóW
ob sy pa ny na gro da mi do ku -
ment ame ry kań skie go fo to -
gra fa, fil mow ca i eko lo ga
Lo uie psi hoy os’a „Za to ka
del fi nów” wszedł do kin 21
ma ja br.. Wte dy ru szy ła rów -

nież ogól no pol ska kam pa nia obro ny praw zwie rząt: „Lu bię
del fi ny”, któ rą ko or dy nu je Fun da cja Vi Va! ak cja bę dzie
trwa ła do 15 CZErW Ca (obej mu je dzia ła nia w ple ne rze
i w In ter ne cie), jej ce lem jest ZE Bra nIE JaK naJ WIĘK -
SZEJ ILo ŚCI GŁo SóW: LU BIĘ DEL FI ny, które zo sta ną
opu bli ko wa ne na stro nach in ter ne to wych Fun da cji VI Va
oraz prze ka za ne do wia do mo ści za an ga żo wa nych
w ochro nę praw zwie rząt osób. 
„Za to ka del fi nów”opo wia da praw dzi wą, nie wia ry god ną hi -
sto rię taj nej mi sji psi hoy osa, o'Bar ry’ego oraz eli tar ne go
ze spo łu ak ty wi stów, fil mow ców i nur ków. Ba da ją oni ukry -
tą za to kę ko ło Ta iji w Ja po nii, aby rzu cić świa tło na śmier -
tel nie mrocz ny se kret. od kry te przez nich ta jem ni ce to
do pie ro wierz cho łek gó ry lo do wej. Z szo ku ją cym znę ca -
niem się nad del fi na mi zwią za ne jest tak że po waż ne za -
gro że nie dla ludz kie go zdro wia. Tok sy ny za nie czysz cza ją ce
wo dę są nie bez piecz ne nie tyl ko dla del fi nów, któ re znaj -
du jąc się na szczy cie łań cu cha po kar mo we go mo gą mieć
na wet mi lion ra zy wię cej rtę ci, niż wo da wo kół nich.

dzie�Cię�CA�Wy�tWór�niA�Fil�mo�WA
prZED STa WIa...

Ga le ria En tro pia ser decz nie
za pra sza wszyst kich wiel bi -
cie li ani ma cji na uro czy stą
pro jek cję je dy nych w swo -
im ro dza ju fil mów ani mo -
wa nych re ali zo wa nych
przez dzie ci na za ję ciach

warsz ta to wych Dzie cię cej Wy twór ni Fil mo wej. W pro gra -
mie prócz po nad cza so wych hi tów DWF znaj dą się tak że
no we fil my i roz ma ite ma te ria ły, któ rych re ali za cję prze -
ry wa my na czas wa ka cji.
Go spo da rza mi po ka zu bę dą dzie ci two rzą ce fil my w DWF.
po czę stu nek i na po je dla mi ło śni ków ani ma cji w każ dym
wie ku. Za pra sza my dzie ci i do ro słych, wstep wolny!

16 czerw ca, g. 17.00 , Ga le ria Entropia, ul. Rzeź ni cza �

oD JaZ Do Wa oB JaZ Do Wa
etiu�dA�&�Ani�mA 2009�

aka de mic kie Cen trum Fil mo we wraz z Ga le rią En tro pia za -
pra sza ją na dwu dnio wą ucztę fil mo wą i jed no cze śnie nie po -
wta rzal ną oka zję obej rze nia naj lep szych etiud stu denc kich
i ani ma cji z ca łe go świa ta na gro dzo nych na 16. Mię dzy na -
ro do wym Fe sti wa lu Fil mo wym ETIU Da&anI Ma w Kra ko -
wie. W tym ro ku ze wzglę du na wy so ki po ziom fil mów
kon kur so wych, Ju ro rzy oby dwu kon kur sów po sta no wi li
przy znać wie le wy róż nień, co znacz nie wzbo ga ci ło re per tu -
ar fil mów na gro dzo nych. Wśród na gro dzo nych etiud bę dzie
moż na zo ba czyć fil my stu den tów z naj lep szych szkół fil mo -
wych świa ta – z Czech, Mek sy ku, Buł ga rii, Sło wa cji, an glii
i pol ski. na to miast w ze sta wie ani ma cji, za ska ku ją cym róż -
no rod no ścią tech nik i sty lów, po ja wią się m.in.: czar na an -
giel ska ko me dia no mi no wa na do oska ra „This Way Up”,
naj now szy film ge nial ne go twór cy es toń skie go prii ta pärna
„Tu ukrid Vih mas”, mek sy kań ski lal ko wy hor ror „Jau las”,
cze ska ko me dia „Chy bička se vlo udí”, czy też ko la żo wa ro -
syj ska aria ope ro wa „Kan ta ta spa se nie”.

22-23 czerw ca, godz. 18.00. Wstęp wol ny!
Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza �

kim�bę�dę�gdy�do�ro�snę�GI ną CE Za Wo Dy
Sta re i no we Spo tka nia Baj ko we. Za ję cia dla dzie ci w wie -
ku 4-6 lat wraz z ro dzi ca mi (lub) opie ku na mi. Za pi sy
(obo wiąz ko we) od 14.06.2010 r. w go dzi nach pra cy bi -
blio te ki – na miej scu lub te le fo nicz nie (071 33 52 217).

8 czerw ca, godz. 17.00, Bi blio te ka Sied miu Kon ty nen tów
par ter, DBp Ry nek 58

Wro�CłAW�ski�prze�Wod�nik
13 czerw ca, godz. 11.00, plac Sol ny
Ger be ry, fioł ki, pach ną ce ró że – w wa zo nach, oka nach
oraz na... mu rze – czy li kwia ty we Wro cła wiu
20 czerw ca, godz. 11.00, Ry nek – przy po mni ku Fre dry
pi wo, ry by, fu tro, sia no – czym na ryn ku han dlo wa no?
Za pi sy te le fo nicz ne pod nu mer te le fo nu 600-687-336.
www.wroc law ski prze wod nik.pl
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Dyrektor Andrzej Białas

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

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy
telefonicznie w kasach kin oraz na stronie internetowej

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin

AMALIA. KRÓLOWA FADO

JAŚNIEJSZA OD GWIAZD

TOY STORY 3

CZERWIEC 2010
· 7 – 9 czerwca Przegląd Francuskich Filmów Krótko-
metrażowych · 10 i 17 czerwca MovieWro
· 10 – 13 czerwca Festiwal Filmów Dokumentalnych –
Trzeci Świat na Pierwszym Planie · 19 czerwca Globale

· 18 – 20 czerwca Przegląd Filmów Uchodźczych

Wrocław
WARSZAWA sala NOT
dawne kino ATOM (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 79

LALKA tel. (071) 79 244 05

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

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

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71
PIASKOWA GÓRA
tel. (074) 666 43 73
ZORZA tel. (074) 847 84 72
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25-27 czerw ca – pią tek: 13.00-2�.00, so bo ta: 10.00-2�.00
nie dzie la: 10.00-17.00

cK za mek, pl. Świę to jań ski 1, Wro cław -le śni ca

22 czerw ca, godz. 18.00, Stu dio Na Gro bli
NOc Ku pA ły NA GRO BlI (pie śni po le sia). 
pre zen ta cja fil mów: „Ta kich pie śni so bie szu kam”
(2008, 35”); film zre ali zo wa ny w ra mach pro jek tu Ukra -
ina ar cha icz na i współ cze sna – pie śni i lu dzie
„Wieś Swa ry ce wy cze” (2010, 25”); film zre ali zo wa ny
w ra mach pro jek tu: Spo tka nia na po le siu – ar cha icz ne
pie śni we współ cze snym świe cie
godz. 19.00 KON cERt pIE ŚNI tRA Dy cyJ Nych

29–30 czerw ca, Sa la te atru la bo ra to rium
FIl My pO ŚWIę cO NE pI NIE BAuSch
29 czerw ca, godz. 18.00
pi na Bausch, reż. an ne Lin sel, niem cy 2006, 43” (film
do ku men tal ny). Kon tak thof z udzia łem ko biet i męż czyzn
po 65 ro ku ży cia, reż. Li lo Man gels dorff, niem cy 2002, 70' 

30 czerw ca, godz. 18.00
„Kon tak thof” mit Da men Kon TaK THoF” MIT Da MEn
UnD HEr rEn aB 65 reż. pi na Bausch, niem cy/Fran -
cja 2007, 149” (za pis spek ta klu)

AKA DE MIA FIl Mu DO Ku MEN tAl NE GO
mo�vieW�ro�CyKL: TranS. DoK

10 czerw ca – lOSt hO lI DAy, reż. Lu cie Kra lo va
pro wa dze nie: prze mek Du dziń ski
te mat: Spe cy fi ka cze skie ki na do ku men tal ne go
pew ne go dnia, po dró żu jąc po Szwe cji, cze ski tu ry sta La -
da znaj du je po rzu co ną wa liz kę, a w niej 22 rol ki fil mo -
we. przy wo zi je ze so bą do pra gi i wy wo łu je. To film
o dzi siej szych moż li wo ściach ko mu ni ka cji i bez in te re -
sow nej współ pra cy mię dzy ludź mi, a tak że o kul tu rze,
pa mię ci i świa do mo ści sa me go sie bie.
17 czerw ca – zA SA DA Dzu czE, reż. Jim Finn
pro wa dze nie: Lech Mo liń ski
te mat: Fa bu la ry za cja do ku men tu
Ju che (czyt. Dżu cze), ter min uku ty w 1955 r. przez wiel kie -
go wo dza, Kim Il -sun ga, ozna cza z grub sza ty le, co „sa mo -
wy star czal ność”. o ile po cząt ko wo miał zna cze nie
wy łącz nie po li tycz ne, to pod ko niec lat 60. (...) zy skał kon -
tekst kul tu ro wy. Kim Dzong -il, fa na tycz ny ki no man, na pi -
sał trak tat, w któ rym ju che sta ła się obo wią zu ją cą po sta wą
w pół noc no ko re ań skiej ki ne ma to gra fii. „Za sa da Dżu cze”
jest anar chi stycz nym w du chu i for mie fil mem, śmia ło bu -
rzą cym gra ni cę mię dzy fik cją a do ku men tem.

godz. 20.00, Ki no War sza wa Sa la -NOt
(daw ne ki no Atom), ul. pił sud skie go 7�
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TURANDOT
GIACOMO PUCCINI

TAURON XI LETNI FESTIWAL OPEROWY

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE
OPERA NA STADIONIE

WROCŁAW, STADION OLIMPIJSKI

18, 19, 20 VI 2010
godz. 21.00

BILETY
TEL. +48 71 370 89 80 |

www.opera.wroclaw.pl | www.turandot.pl

OPERA WROCŁAWSKA
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SPONSORZY SREBRNIMECENAT PATRONI MEDIALNISPONSORZY

SPONSORZY BRĄZOWI | BRONZE SPONSORS
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