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wwwwww..ooppeerraa..wwrrooccllaaww..ppll

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

iinnFFoorrmmaaccJJaa  ii   rreeZZeerrwwaaccJJaa  BBiilleettóóww
dział promocji i organizacji widzów: 

tel: 71 370 88 80, 71 370 89 48 tel/fax: 71 370 88 81

ssPPrrZZeeddaażż  BBiilleettóóww
Kasa opery, ul. świdnicka 35:  pn-so: 12.00-19.00, nd: 11.00-17.00

oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 71 370 88 18

PAŹDZIERNIK 2010

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

20 śr 1900 ccaarrmmeenn g. BiZet

21 cz 1900 KKooBBiieettaa  BBeeZZ  cciieenniiaa r. strauss

22 pt 1900 rriiggoolleettttoo g. Verdi

23 so 1900 ccyyggaanneerriiaa g. Puccini

24 nd 1700 nnaaBBuuccccoo g. Verdi

26 wt 1900 ssttrraassZZnnyy  ddwwóórr  s. moniusZKo

27 śr 1100 ssiidd,,  wwąążż  KKttóórryy  cchhcciiaałł  śśPPiieewwaaćć m. Fox
tajemnicze Królestwo – opera dla dzieci

27 śr 1900 JJeeZZiioorroo  łłaaBBęęddZZiiee P. cZaJKowsKi

28 cz 1900 ooPPoowwiieeśśccii  hhooFFFFmmaannnnaa J. oFFenBach

29 pt 1900 JJeeZZiioorroo  łłaaBBęęddZZiiee P. cZaJKowsKi

1 pt 1900

2 so 1900

ii Festiwal opery współczesnej
PPoollssKKiiee  PPrraawwyyKKoonnaanniiee  --  lleeggeennddyy  oo    mmaarryyii  BB..  mmaarrttiinnůů
Koprodukcja z národnim divadlem w Pradze

5 wt 1900 ii Festiwal opery współczesnej
eesstteerr / hhaaggiitthh Prasqual / K. sZymanowsKi

7 cz 1900 ii Festiwal opery współczesnej
rraaJJ  uuttrraaccoonnyy K. PenderecKi

8 pt 1900 ii Festiwal opery współczesnej
mmaattKKaa  ccZZaarrnnoossKKrrZZyyddłłyycchh  ssnnóóww h. Kulenty

9 so 1900 ii Festiwal opery współczesnej
KKrróóll  rrooggeerr K. sZymanowsKi

10 nd 1700

ii Festiwal opery współczesnej
cchhooPPiinn g. oreFice
spektakl w ramach roku chopinowskiego

12 wt 1700

ii Fe sti wal ope ry współ cze snej
sPeK taKl go ścin ny – te atr wiel Ki – oPe ra na ro do wa
ZZaa  ggłłaa  ddaa  ddoo  mmuu  uusshhee  rróóww        P. glass

16 so 1900

17 nd 1900

ii Fe sti wal ope ry współ cze snej – PPrraa  PPrree  mmiiee  rraa  śśwwiiaa  ttoo  wwaa
llaa  llii  BBeerrttaa��  cchhiiaa  mmaa  llaa  llii  BBeerrttaa�    e. Kna PiK
trze cia część try lo gii „the minds of he le na tro ubleyn”

oPe  ra  wro  cław  sKa  –  1-17  paź  dzier  ni  ka 2010

ii Fe  sti  wal  oPe  ry  wsPół  cZe  sneJ  
Sza�now�ni�Pań�stwo!

Ser�decz�nie� za�pra�szam
na dru�gą� edy�cję� Fe�sti�wa�lu
Ope�ry�Współ�cze�snej.�Cie�szę
się,� że� pod�czas� fe�sti�wa�lu,
któ�re�go�ideą�jest�pre�zen�ta�cja
na sce�nie� ope�ro�wej� dzieł
współ�cze�snych� kom�po�zy�to�-
rów,�przed�sta�wi�my�pu�blicz�-
no�ści�re�ali�za�cje�do tej�po�ry�w Pol�sce�nie�wy�sta�wia�ne.

Du�że�za�in�te�re�so�wa�nie,�nie�tyl�ko�wśród�pol�skich�kry�ty�ków
mu�zycz�nych,� wzbu�dza� świa�to�wa� pra�pre�mie�ra� trze�ciej
czę�ści�try�lo�gii�Eu�ge�niu�sza�Kna�pi�ka�do li�bret�ta�Ja�na Fa�bre
„La�li�bertà chia�ma�la�li�bertà”.�Kie�row�nic�two�mu�zycz�ne
spra�wu�je�i pre�mie�ro�we�spek�ta�kle�po�pro�wa�dzi�Ma�estro
Ja�cek�Ka�sp�szyk,�a re�ży�se�rem�jest�Mi�chał�Za�da�ra.

Fe�sti�wal�za�in�au�gu�ru�je�pol�skie�pra�wy�ko�na�nie�ope�ry�cze�skie�-
go�kom�po�zy�to�ra�Bo�hu�sla�va�Mar�tinů�„Le�gen�dy�o Maryi”.�
Re�ży�se�rii�pod�jął�się�Jiří�Heřman�–�dy�rek�tor�ope�ry�w Národ�-
nim�Di�va�dle�w Pra�dze.�Jest�to�pierw�szy�spek�takl,�któ�ry�Ope�-
ra�Wro�cław�ska�re�ali�zu�je�w ko�pro�duk�cji�z tym�te�atrem.

Na na�sze�za�pro�sze�nie�przy�jeż�dża�tak�że�ze�spół�Te�atru
Wiel�kie�go�-Ope�ry�Na�ro�do�wej�z War�sza�wy,�któ�ry�w ra�-
mach�fe�sti�wa�lu�za�pre�zen�tu�je�spek�takl�„Za�gła�da�do�mu�
Ushe�rów”� Phi�li�pa� Glas�sa� w re�ży�se�rii� Bar�ba�ry�
Wy�soc�kiej,�pod kie�row�nic�twem�mu�zycz�nym�Woj�cie�cha
Mich�niew�skie�go.

Po�nad�to�w pro�gra�mie�umie�ści�li�śmy�przed�sta�wie�nia,�któ�-
re� mia�ły� już� pre�mie�ry� na na�szej� sce�nie� i wpi�su�ją� się
w kon�wen�cję� Fe�sti�wa�lu� Ope�ry� Współ�cze�snej.� Są� to:�
„Mat�ka�czar�no�skrzy�dłych�snów”�H.�Ku�len�ty,�„Raj�utra�co�-
ny”�K.�Pen�de�rec�kie�go,�„Es�ter”�Pra�squ�ala,�„Ha�gith”�i „Król
Ro�ger”�K.�Szy�ma�now�skie�go.

Pod�czas�fe�sti�wa�lu�w cy�klu�„Ku�li�sy�ope�ry”�pu�blicz�ność
bę�dzie� mia�ła� oka�zję� spo�tkać� się� z kom�po�zy�to�rem� –
prof.� Eu�ge�niu�szem� Kna�pi�kiem� i twór�ca�mi� spek�ta�kli:�
Ma�estro�Jac�kiem�Ka�sp�szy�kiem�oraz�re�ży�se�rem�i dy�rek�to�-
rem�Národ�nie�go�Di�va�dla�Jiřim�Heřma�nem.

W dru�giej�po�ło�wie�mie�sią�ca�wró�ci�my�do kla�sy�ki�ope�ro�wej,
pro�po�nu�jąc�wi�dzom�spek�ta�kle”�Ri�go�let�to”� i „Na�buc�co”
G.� Ver�die�go,� „Cy�ga�ne�rię”� G.� Puc�ci�nie�go,� „Car�men”�
G.�Bi�ze�ta�oraz�cie�szą�ce�się�ogrom�nym�za�in�te�re�so�wa�niem
pu�blicz�no�ści� „Opo�wie�ści� Hof�f�man�na”� G.� Of�fen�ba�cha.�
Za�chę�cam� rów�nież� do obej�rze�nia� i wy�słu�cha�nia�
„Ko�bie�ty� bez� cie�nia”� R.� Straus�sa� oraz� „Strasz�ne�go�
dwo�ru”�S.�Mo�niusz�ki.

Mi�ło�śni�ków�sztu�ki�ope�ro�wej�za�pra�sza�my�na przed�sta�wie�-
nia�„Don�Ki�cho�ta” L.�A.�Min�ku�sa�i „Je�zio�ra�ła�bę�dzie�go”�
P.�Czaj�kow�skie�go,�a naj�młod�szych�wi�dzów�na spek�takl
„Sid,�wąż,�któ�ry�chciał�śpie�wać”�R.�Chaul�sa�pre�zen�to�wa�-
ny�w cy�klu�„Ta�jem�ni�cze�kró�le�stwo�–�ope�ra�dla�dzie�ci”
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MA�ZUR�TAN�GO
Ma�zur�tan�go�jest�pro�jek�tem�stwo�rzo�nym
przez�mu�zy�ków�wy�wo�dzą�cych�się�z Wro�-
cła�wia��- Krzysz�to�fa�Pe�łe�cha�oraz�Pio�tra
Ran�gno.� Je�go�wy�jąt�ko�wość� po�le�ga� nie
tyl�ko�na efek�tow�nym�po�łą�cze�niu�brzmie�-
nia�gi�ta�ry�i ba�ja�na,�ale�tak�że�na do�bo�rze
re�per�tu�aru.�Je�go�trzon�sta�no�wią�bo�wiem
kom�po�zy�cje� Fry�de�ry�ka� Cho�pi�na oraz
Asto�ra�Piaz�zol�li�–�twór�ców�wy�wo�dzą�cych
się�z cał�ko�wi�cie�od�mien�nych�mu�zycz�nych
świa�tów.�Jed�nak,�jak�twier�dzi�wro�cław�ski
du�et,�ist�nie�je�coś,�co�łą�czy�mu�zy�kę�oboj�-
ga�kom�po�zy�to�rów:�pol�skie�ma�zur�ki�i ar�-
gen�tyń�skie� tan�ga� są� peł�ne� uczu�cia
i tę�sk�no�ty,�me�lan�cho�lii�i na�mięt�no�ści.�Cza�-
sem�ro�man�tycz�ne�i wzru�sza�ją�ce,�a cza�-
sem� ba�nal�ne,� ra�do�sne� i peł�ne� wi�go�ru.
Nie�rzad�ko�dra�ma�tycz�ne�lub�na�wet�tra�gicz�-
ne.�Jest�to�mu�zy�ka�pły�ną�ca�z głę�bi�du�szy
i od�zwier�cie�dla�ją�ca�ludz�kie�lo�sy.
Ma�zur�tan�go�jest�pro�jek�tem,�któ�ry,�z ra�cji
ob�cho�dów 200�rocz�ni�cy�uro�dzin�Cho�pi�-
na,�cie�szy�się�wiel�kim�za�in�te�re�so�wa�niem.
W związ�ku�z tym�ar�ty�ści�chęt�nie�kon�cer�-
tu�ją�na te�re�nie�ca�łej�Pol�ski.�Tym�ra�zem
zde�cy�do�wa�li� się� wy�stą�pić� przed wro�-
cław�ską�pu�blicz�no�ścią.�Bilety:�15/20�zł

16�października,�godz.�19.00
Sala�Starej�Giełdy,�Plac�Solny�16

Piotr�Ran�gno�&�Krzysz�tof�Pełech

ChÓR�KUŹ�NI�CZA�NIE
W paź�dzier�ni�ku�Chór�wy�stą�pi�dwa�ra�zy:
w so�bo�tę�– 9�paź�dzier�ni�ka o godz. 16.00
artyści�wykonają kon�cert� pie�śni� kre�so�-
wych� na Pik�ni�ku� „Przy�ja�zny� Se�nior”
na pilczyckim�sta�dio�nie.�Dru�gi�raz�mi�ło�-
śni�cy�mu�zy�ki�kre�so�wej�bę�dą�mo�gli�po�słu�-
chać�ulu�bio�nych�utwo�rów�w wy�ko�na�niu
Chó�ru�Kuź�ni�cza�nie,�w czwar�tek –�28�paź�-
dzier�ni�ka� o godz. 16.00 na kon�cer�cie
w Klu�bie� Mu�zy�ki� i Li�te�ra�tu�ry� przy
pl.�T.�Ko�ściusz�ki 9�we�Wro�cła�wiu.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFLTOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

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

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL925-931�Wie�czo�ry�lisz�tow�skie

MA�CIEJ�SMÓL�–�skrzyp�ce
MAR�CIN�SI�KOR�SKI�–�for�te�pian

15. X g. 18.30 –�Obor�ni�ki�Ślą�skie,�Sa�lo�nik 4�Muz,�ul.�J.�Pił�sud�skie�go 13
16. X g. 18.00 –�Wro�cław�Klub�Mu�zy�ki�i Li�ter�tu�ry,�pl.�T.�Ko�ściusz�ki 9
17. X g. 18.00 –�Wło�sza�ko�wi�ce,�Pa�łac�Suł�kow�skich,�ul.�K.�Kur�piń�skie�go 29
18. X g. 18.00 –�Oła�wa,�Ośro�dek�Kul�tu�ry,�ul. 11�Li�sto�pa�da 27
19. X g. 18.00 –�Trzeb�ni�ca,�Klub-”ik” SM,�ul.�B.�Gło�wac�kie�go 15
15. X g. 12.30 –�Wro�cław�KMiL�(127�Kon�cert�umu�zy�kal�nia�ją�cy�dla�mło�dzie�ży)
19. X g. 12.30 –�Trzeb�ni�ca�(128�Kon�cert�umu�zy�kal�nia�ją�cy�dla�mło�dzie�ży)
Pro�gram: J.� S.� Bach� –� Cha�con�ne� na skrzyp�ce� so�lo� z II Par�ti�ty� d�-moll;
C.�Franck�–�So�na�ta�na skrzyp�ce�i for�te�pian�A�-dur;�P.��Sa�ra�sa�te�–�Fan�ta�zja�„Car�-
men”�op. 25;�H.�Wie�niaw�ski�–�Po�lo�nez D�-dur,�op. 4.�Wstęp�wol�ny!
Ko�men�tarz�mu�zycz�ny�i pro�wa�dze�nie�kon�cer�tów�–�Ju�liusz�Ada�mow�ski.

Ma�te�usz�Smól ukoń�czył�po�-
znań�ską� „Szko�łę� Ta�len�tów”
(POSM II st.�im.�H.�Wie�niaw�-
skie�go)� w kl.� skrzy�piec� Ja�-
dwi�gi�Ka�li�szew�skiej�i Ka�ri�ny
Gi�da�szew�skiej.�W paź�dzier�ni�-
ku 2009� r.,� pod�jął� stu�dia
pod kie�r.�prof.�Ja�dwi�gi�Ka�li�-
szew�skiej�w AM�im. I.�J.�Pa�-

de�rew�skie�go� w Po�zna�niu.� We� wrze�śniu 2010� r.� roz�po�czął� stu�dia� u prof.
Bar�tło�mie�ja�Ni�zio�ła.�w Hoch�schu�le�der�Künste�Bern�w Szwaj�ca�rii.�Był�sty�pen�dy�-
stą�Fun�da�cji�A.� i J.�Kwa�śniew�skich,�Kra�jo�we�go�Fun�du�szu�na Rzecz�Dzie�ci,
„Agraf�ki�Mu�zycz�nej”�i pro�gra�mu�MKiDN�„Mło�da�Pol�ska”.
W ma�ju 2008�był�so�li�stą�trzech�kon�cer�tów�w Mo�skwie�z Or�kie�strą�Sym�fo�nicz�-
ną�i Ka�mer�la�ną�„Cen�tra�P.�Slo�bod�ki�na”�–�za�grał�m.in.�po�dwój�ny�kon�cert�J.�S.�Ba�-
cha�na Krem�lu� i kon�cert�skrzyp�co�wy�P.�Czaj�kow�skie�go�w sa�li�kon�cer�to�wej
In�sty�tu�tu�Gne�si�ny.�Pod ko�niec�ma�ja�ja�ko�je�dy�ny�Po�lak�brał�udział�w Mię�dzy�na�-
ro�do�wym�Kon�kur�sie�Skrzyp�co�wym�w Mont�re�alu.�W mar�cu 2010,�na fe�sti�wa�lu
„Po�znań�ska�Wio�sna�Mu�zycz�na”,�do�ko�nał�(z to�wa�rzy�sze�niem�Or�kie�stry�Mu�zy�ki
No�wej�pod ba�tu�tą�Sz. By�wal�ca)�pra�wy�ko�na�nia�kon�cer�tu�„Pta�sie�go�Kon�cer�tu”
Bar�ba�ry�Ka�szu�by�na skrzyp�ce�so�lo,�or�kie�strę�i gło�sy�pta�ków.Jest�lau�re�atem�po�-
nad 20�na�gród�na mię�dzy�na�ro�do�wych�i kra�jo�wych�kon�kur�sach�skrzyp�co�wych.�
Mar�cin�Si�kor�ski uwa�ża�ny�za naj�wy�bit�niej�sze�go�obec�nie�pol�skie�go�pia�ni�stę�-ka�-
me�ra�li�stę.�Ab�sol�went�PSM�w By�to�miu�oraz�AM�w Ka�to�wi�cach.�Kształ�cił�się�rów�-
nież�w dzie�dzi�nie�ka�me�ra�li�sty�ki�u Isa�aca�Ster�na,�Le�ona�Fle�ishe�ra,�Bru�no�Ca�ni�no,
Ema�nu�ela�Axa�oraz�człon�ków�kwar�te�tów�La�Sal�le,�Ju�il�liard,�Emer�son,�Gu�ar�ne�ri.
Kon�cer�tu�je�ja�ko�ka�me�ra�li�sta�w Pol�sce�i za gra�ni�cą.�Wy�grał�kon�kur�sy�mu�zy�ki�ka�-
me�ral�nej�w Pa�ry�żu�i Gdań�sku,�jest�lau�re�atem�kon�kur�sów�w Pörtschach,�Ver�cel�li
i Kra�ko�wie.�Wie�lo�krot�nie�na�gra�dza�ny�ja�ko�naj�lep�szy�pia�ni�sta�kon�kur�sów�skrzyp�-
co�wych.�Naj�now�sza�pły�ta CD�z utwo�ra�mi�Pro�ko�fie�wa,�Schnit�t�ke�go�i Lu�to�sław�-
skie�go,�na�gra�na w du�ecie�z An�ną�Ma�rią�Staś�kie�wicz,�zbie�ra�po�chleb�ne�opi�nie
kry�ty�ki.�Obec�nie�jest�ad�iunk�tem�Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�w Po�zna�niu.

Kon�cer�ty�są�re�ali�zo�wa�ne�przy po�mo�cy�fi�nan�so�wej�Władz�Sa�mo�rzą�do�wych�Wo�je�wództw
Dol�no�ślą�skie�go�i Opol�skie�go,�Brze�gu,�Obor�nik�Ślą�skich,�Wro�cła�wia,�Trzeb�ni�cy,�Ośrod�-
ka�Kul�tu�iry�w Oła�wie,�Gmin�ne�go�Ośrod�ka�Kul�tu�ry�we�Wło�sza�ko�wi�cach,�Związ�ku�Ar�ty�-
stów�Wy�ko�na�wów�STO�ART,�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�Lo�ka�tor�sko�-Wła�sno�ścio�wej
w Trzeb�ni�cy�i Przed�się�bior�stwa�Wy�ro�bów�Cu�kier�ni�czych�OD�RA SA�w Brze�gu.
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Sza�now�ni�Pań�stwo,

U pro�gu�no�we�go�ro�ku�aka�de�mic�kie�go�z ogrom�ną�przy�jem�no�ścią�za�pra�szam�Pań�stwa
do udzia�łu�w im�pre�zach�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez�Aka�de�mię�Mu�zycz�ną�im.�K.�Li�piń�skie�go
we�Wro�cła�wiu.�Na�sza�uczel�nia�roz�po�czy�na no�wy,�bo�ga�ty�se�zon�ar�ty�stycz�ny,�w któ�rym�nie
za�brak�nie�cie�ka�wych�przed�się�wzięć:�kon�cer�tów�sym�fo�nicz�nych,�ka�me�ral�nych,�jaz�zo�wych,
chó�ral�nych,�fe�sti�wa�li,�po�ka�zów�sce�nicz�nych�w wy�ko�na�niu�stu�den�tów,�pe�da�go�gów�oraz�za�pro�szo�nych�ar�ty�stów.

Naj�waż�niej�szym�wy�da�rze�niem�w nad�cho�dzą�cym�mie�sią�cu,�dla�na�szej�spo�łecz�no�ści�aka�de�mic�kiej,�a za�ra�zem�uko�ro�-
no�wa�niem�Ro�ku�Cho�pi�now�skie�go�bę�dzie�Uro�czy�stość�Nada�nia�Ty�tu�łu�Dok�to�ra�Ho�no�ris�Cau�sa�wy�bit�ne�mu�pia�ni�ście
mię�dzy�na�ro�do�wej�sła�wy,�jed�ne�mu�z ostat�nich�przed�sta�wi�cie�li�tzw.�Wiel�kiej�Ro�syj�skiej�Szko�ły�Pia�ni�stycz�nej,�Ma�estro
Wik�to�ro�wi�Mier�ża�no�wo�wi,�któ�ry�od wie�lu�lat�zwią�za�ny�jest�z wyż�szym�szkol�nic�twem�mu�zycz�nym,�a w szcze�gól�no�ści
z Aka�de�mią�Mu�zycz�ną�we�Wro�cła�wiu.�Pro�mo�cja�nada�nia�Pro�fe�so�ro�wi�naj�wyż�sze�go�aka�de�mic�kie�go�wy�róż�nie�nia�
na�stą�pi�pod�czas�Uro�czy�stej�In�au�gu�ra�cji�Ro�ku�Aka�de�mic�kie�go�Wro�cław�skich�Uczel�ni�Ar�ty�stycz�nych,�w dniu 11�paź�-
dzier�ni�ka�w Au�li�Le�opol�di�num�Uni�wer�sy�te�tu�Wro�cław�skie�go.�

Z nie�mniej�szą�przy�jem�no�ścią�za�pra�szam�wro�cław�skich�me�lo�ma�nów�na kon�ty�nu�ację�or�ga�ni�zo�wa�ne�go�w lu�tym�te�go�ro�-
ku�Stu�denc�kie�go�Fe�sti�wa�lu�Cho�pi�now�skie�go,�w ra�mach�któ�re�go�mło�dzi�pia�ni�ści�pre�zen�to�wać�bę�dą�twór�czość�te�go
kom�po�zy�to�ra�pod�czas�cy�klu�kon�cer�tów�we�wro�cław�skim�Te�atrze�La�lek.�Dla�mi�ło�śni�ków�Cho�pi�na ma�my�jesz�cze�jed�-
ną�nie�spo�dzian�kę.�Wkrót�ce�uka�że�się�pły�ta�z re�per�tu�arem�cho�pi�now�skim,�w wy�ko�na�niu�Gra�cja�na Szym�cza�ka,�na�sze�-
go�dok�to�ran�ta,�wro�cław�skie�go�uczest�ni�ka XVI Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Kon�kur�su�Cho�pi�now�skie�go�w War�sza�wie.�

Ciekawe�propozycje�mamy�również�dla�osób�za�in�te�re�so�wa�nych�pol�ską�mu�zy�ką�współ�cze�sną.�Za�pre�zen�tu�je�my�kon�-
cer�ty�mu�zy�ki�kom�po�zy�to�rów�wro�cław�skich,�w wy�ko�na�niu�So�und�Fac�to�ry�Or�che�stra�–�Awan�gar�do�wej�Or�kie�stry�Aka�-
de�mii�Mu�zycz�nej�pod ba�tu�tą�Ro�ber�ta�Kur�dy�ba�chy.

Z ra�do�ścią�po�le�cam�Pań�stwu�im�pre�zy�or�ga�ni�zo�wa�ne�przez�wro�cław�ską�uczel�nię�mu�zycz�ną,�wie�rząc,�że�nad�cho�dzą�cy
se�zon�ar�ty�stycz�ny�do�star�czy�Pań�stwu�wie�lu�nie�za�po�mnia�nych�prze�żyć�ar�ty�stycz�nych.

prof.�AM�dr�hab.�Kry�stian�Kiełb
Rek�tor�Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�we�Wro�cła�wiu

AKADEMIA MUZYCZNA
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2 ·�50-043 Wrocław ·�www.amuz.wroc.pl

11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.00�–�au�la�Le�opol�di�na UWr
IN�AU�GU�RA�CJA
Ro�ku�Aka�de�mic�kie�go 2010/2011,�
Uroczystość� nadania� Tytułu
Doktora�Honoris�Causa
Maestro
WIKTOROWI�MIERżANOWOWI

\11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Sa�la�ka�me�ral�na aM
Wer�ni�saż�Wy�sta�wy�Fo�to�gra�ficz�nej
Sta�ni�sław�Sie�lic�ki�FI�GU�RA I TłO

13�paź�dzier�ni�ka 2010,�godz. 19.00�–�Sa�la�Te�atral�na aM
KON�CERT�MU�Zy�KI�WSPół�CZE�SNEJ�
Wy�ko�naw�cy: So�und�Fac�to�ry�Or�che�stra�–�Awan�gar�do�wa
Or�kie�stra�Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�we�Wro�cła�wiu
Ro�bert�Kur�dy�ba�cha�–�dy�ry�gent
W pro�gra�mie�utwo�ry: S.�ła�dy�żyń�skie�go,�A.�Po�ręb�skie�go,
A.� No�wak,� K.� Dzie�wiąt�kow�skiej�-Mlecz�ko,� R.� Za�le�cha,�
J.�So�tom�skie�go, M.�Rycz�ka

na�kon�cer�ty�aka�de�mii�Mu�zycz�nej�–�wstęp�jest�wol�ny!���Więcej�info�na:�www.amuz.wroc.pl

18�paź�dzier�ni�ka,�godz. 16.00�–�Sa�la�ka�me�ral�na aM
KON�CERT�STU�DEN�TóW
Ka�te�dry�In�stru�men�tów�Dę�tych,�Per�ku�sji�i Akor�de�onu
W pro�gra�mie: utwo�ry�róż�nych�kom�po�zy�to�rów

27�paź�dzier�ni�ka 2010,�godz. 19.00�–�Sa�la�Te�atral�na aM
KON�CERT�MU�Zy�KI�WSPół�CZE�SNEJ
Wy�ko�naw�cy: So�und�Fac�to�ry�Or�che�stra�–�Awan�gar�do�wa
Or�kie�stra�Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�we�Wro�cła�wiu
Ro�bert�Kur�dy�ba�cha - dy�ry�gent
W pro�gra�mie: utwo�ry�kom�po�zy�to�rów�wro�cław�skich

PAŹDZIERNIK 2010 W AKA DE MII MUZYCZNEJ
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Fryderyk�Chopin�GraCjan�SzyMCzak recital�fortepianowy
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Can�TO�rES�Mi�nO�rES
Wra�Ti�SLa�viEn�SES

Je�śli�są�w Pol�sce�fe�sti�wa�le�mu�zycz�ne,
któ�rych� tra�dy�cje� się�ga�ją� lat 70.� i 80.
ubie�głe�go�wie�ku,�to�ist�nie�je�du�że�praw�-
do�po�do�bień�stwo,�że�mia�ły�one�już�oka�-
zję�go�ścić�zna�ko�mi�ty�wro�cław�ski�chór
pod dy�rek�cją� śp.� Ed�mun�da� Kaj�da�sza
–�Can�to�res�Mi�no�res�Wra�ti�sla�vien�ses. 44
la�ta,�któ�re�upły�wa�ją�w tym�ro�ku�od za�ło�-
że�nia�ze�spo�łu,�to�okres�cią�głych�twór�-
czych�po�szu�ki�wań�re�per�tu�aro�wych,�ale
i tak�że�zmian�sa�me�go�ob�li�cza�chó�ru,�któ�-
ry�prze�obra�ził�się�w ze�spół�pro�fe�sjo�nal�-
nych� śpie�wa�ków�-so�li�stów.� Ja�ko
in�sty�tu�cja� kul�tu�ry� mia�sta� Wro�cła�wia
Wro�cław�scy�Ka�me�ra�li�ści�ofe�ru�ją�tak�sze�-
ro�ką�i róż�no�rod�ną�ofer�tę�re�per�tu�aro�wą,
że�nie�moż�li�wo�ścią�jest�stresz�cze�nie�jej
w kil�ku�zda�niach.
W br.�Ka�me�ra�li�ści�wy�ko�nu�ją�licz�ne�pro�-
gra�my� w wy�ko�na�niu� za�rów�no� chó�ru
Can�to�res�Mi�no�res�Wra�ti�sla�vien�ses,�jak
i so�li�stów� ze�spo�łu� z to�wa�rzy�sze�niem
współ�pra�cu�ją�cych�z in�sty�tu�cją�in�stru�-
men�ta�li�stów,�a tak�że�dwóch�in�nych�ze�-
spo�łów� dzia�ła�ją�cych� w in�sty�tu�cji
–�Kwar�te�tu�Stolt�ze�ra�oraz�Ars�Can�tus.�
Na szcze�gól�ną�uwa�gę�w trwa�ją�cym�wła�-
śnie�Ro�ku�Fry�de�ry�ka�Cho�pi�na za�słu�gu�-
ją� pro�po�zy�cje� so�lo�wych� re�ci�ta�li
cho�pi�now�skich�pie�śni,�ale�rów�nież�kla�-
sycz�nych� opra�co�wań� pie�śni� Cho�pi�-
na na chór�do�ko�na�nych�przez�An�drze�ja
Ko�szew�skie�go�czy�jaz�zo�wych�aran�ża�cji
na so�li�stów,�chór�i for�te�pian�do�ko�na�ne
przez�re�we�la�cyj�ne�go�pia�ni�stę�mło�de�go
po�ko�le�nia�Ste�fa�na Gą�sień�ca.
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29�wrze�śnia-10�paź�dzier�ni�ka,�Brze�zin�ka
SE�SJA�PRA�Cy w ra�mach�pro�jek�tu�„Pieśń�nad pie�śnia�mi”,
pro�wa�dzo�ne�go�przez�Ser�hi�ja�Ko�wa�łe�wy�cza�(Mo�skwa)
In�for�ma�cje�i za�pi�sy:�son�go�fsongs.iar@gma�il.com

��paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00,�Stu�dio�na Gro�bli
KSIą�żę�Pół�NO�Cy�–�spek�takl�te�atru�Te�atro�per�so�na (Wło�-
chy)�dla�wszyst�kich,�a szcze�gól�nie�naj�młod�szych�(od�5�lat)
Ob�sa�da:�Va�len�ti�na Sa�ler�no,�Mar�co�Ver�ga�ti,�An�drea�Ca�stel�-
la�no.�Sce�na�riusz,�re�ż.�i sce�no�gra�fia:�Ales�san�dro�Ser�ra
Tech�ni�ki:�ak�tor,�ma�ski,�te�atr�cie�ni.�Czas: 60�mi�n.
Wstęp�wol�ny�po uprzed�nim�do�ko�na�niu�re�zer�wa�cji�miejsc

6�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00,�in�sty�tut�Gro�tow�skiego
PO�TRZE�BA�Wy�STA�WIA�NIA�HI�STO�RII
Wy�kład�prof.�FRED�DIE�GO�RO�KE�MA�po�wią�za�ny�z uka�za�-
niem�się�pol�skie�go�prze�kła�du�książ�ki�pt.�Wy�sta�wia�nie�hi�-
sto�rii�(50.�tom�se�rii�„In�ter�pre�ta�cje�dra�ma�tu”)�in�au�gu�ru�je
cykl�Wy�KłA�DóW�MI�STRZOW�SKICH�w ra�mach�OUP.�
Wy�kład�w ję�zy�ku�an�giel�skim�tłu�ma�czo�ny�kon�se�ku�tyw�nie
na ję�zyk�pol�ski.�Wstęp�wol�ny!

13�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00�Sa�la�Te�atru�La�bo�ra�to�rium
SPO�TKA�NIE�AU�TOR�SKIE�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
Ju�liu�sza�Tysz�ki.�Wstęp�wol�ny!

13-15�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00�Stu�dio�na Gro�bli
Pre�zen�ta�cje�przed�sta�wie�nia�AN�HEL�LI.�Wo�ła�nie�Te�atru�ZAR
(Wro�cław),�no�mi�no�wa�ne�go�do Wro�cław�skiej�Na�gro�dy�Te�-
ar�tal�nej 2010.�An�hel�li:�Ma�tej�Ma�tej�ka�oraz�Ni�ni�Ju�lia�Bang,
Dit�te�Ber�ke�ley,�Prze�my�sław�Błasz�czak,�Ales�san�dro�Cur�ti,
Je�an�François�Fa�vre�au,�Ja�ro�sław�Fret,�Ka�mi�la�Kla�mut,�Alek�-
san�dra�Ko�tec�ka,�Ewa�Pa�si�kow�ska,�To�masz�Wierz�bow�ski.
Pro�wa�dze�nie�pro�jek�tu:�Ja�ro�sław�Fret.�Bi�le�ty: 20 zł

1��paź�dzier�ni�ka�ru�sza,�wstrzy�ma�na na czas�ro�ku�Gro�-
tow�skie�go,�dzia�łal�ność�ki�na Te�atral�ne�go
–�Sa�la�ki�no�wa�in�sty�tu�tu,�ry�nek�-ra�tusz 27
W paź�dzier�ni�ku�od�bę�dą�się�pro�jek�cje�de�dy�ko�wa�ne�twór�-
czo�ści�Od�in�Te�atret:

1��paź�dzier�ni�ka�(czwar�tek),�godz. 18.00
THE�MIL�LION (1979), 60�min.,�re�ży�se�ria�Eu�ge�nio�Bar�ba

21�paź�dzier�ni�ka�(czwar�tek),�godz. 18.00
PHy�SI�CAL�TRA�INING�AT�OD�IN�TE�ATRET (1972), 50�min.,
re�ży�se�ria�Tor�ge�ir�We�thal.�Film�wło�ski�z an�giel�ski�mi�na�pi�-
sa�mi,�pre�zen�tu�ją�cy�tre�ning�fi�zycz�ny�w Od�in�Te�atret,�z ko�-
men�ta�rzem�Eu�ge�nia�Bar�by.

28�paź�dzier�ni�ka�(czwar�tek),�godz. 18.00
THE�CA�STLE�OF�HOL�STE�BRO (1994), 55�min.�Film�zre�-
ali�zo�wa�ny�w ra�mach�współ�pra�cy�mię�dzy�Pe�ter�Sy�kes�As�-
so�cia�tes�i Od�in�Te�atret�Film.�Re�ży�se�ria�Pe�ter�Sy�kes.
Wstęp�wol�ny�na wszyst�kie�pro�jek�cje!

15-16�paź�dzier�ni�ka
IN�AU�GU�RA�CJA�OTWAR�TE�GO�UNI�WER�Sy�TE�TU�PO�SZU�-
KI�WAń�(OUP)�–�w ra�mach�któ�re�go�od�bę�dzie�się�spo�tka�-
nie� pro�mo�cyj�ne� pierw�sze�go� nu�me�ru� Po�lish� The�atre
Per�spec�ti�ves,� an�glo�ję�zycz�ne�go� pi�sma� na�uko�we�go� po�-
świę�co�ne�go�za�gad�nie�niom�dra�ma�tu,�te�atru�i per�for�man�su
–�wy�daw�cą�jest�In�sty�tut�Gro�tow�skie�go�we�Wro�cła�wiu.�

15�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00,�Sa�la�Te�atru�La�bo�ra�to�rium
Wy�KłAD Per�for�ma�ty�ka:�wie�dza�czy�wy�bryk?�Wstęp�wol�ny!

18-31�paź�dzier�ni�ka,�Stu�dio�na Gro�bli�i Brze�zin�ka
SE�SJA�PRA�Cy�w ra�mach�Stu�dio�Ma�tej�ka

19�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00,�Sa�la�Te�atru�La�bo�ra�to�rium
SPO�TKA�NIE�Z EU�GE�NIO�BAR�Bą –�ur.�w 1936�r.�w Brin�di�-
si�w po�łu�dnio�wych�Wło�szech.�Za�ło�ży�ciel�skan�dy�naw�skie�-
go� te�atru� la�bo�ra�to�ryj�ne�go� Od�in� Te�atret/Nor�dic
Te�ater�la�bo�ra�to�rium� (1964),� któ�ry� dzia�ła� w Hol�ste�bro
w Da�nii,�oraz�Mię�dzy�na�ro�do�wej�Szko�ły�An�tro�po�lo�gii�Te�-
atru�ISTA�(1979).�Wstęp�wol�ny!

21�paź�dzier�ni�ka,�godz. 16.00,�Sa�la�Te�atru�La�bo�ra�to�rium
SE�ME�STRy�AU�TOR�SKIE (w ra�mach�OUP)
prof.� dr� hab.� Krzysz�tof� Rut�kow�ski� (Ośro�dek� Ba�dań
nad Tra�dy�cją� An�tycz�ną,� UW)� Wy�KłAD:� Mic�kie�wicz
w Collège�de�Fran�ce:�bu�do�wa�nie�te�atru.�Wstęp�wol�ny!

20-26�paź�dzier�ni�ka;�Stu�dio�na Gro�bli
OD�IN�TE�ATRET�–�THE�CHRO�NIC�LI�FE
Przez 6�dni�Od�in�Te�atret�po�pro�wa�dzi�pró�by�swo�je�go�no�-
we�go�przed�sta�wie�nia�w obec�no�ści 30�wy�bra�nych�uczest�-
ni�ków.�Ję�zyk�pra�cy:�an�giel�ski.�Uczest�nic�two�bez�płat�ne.�
In�for�ma�cje:�ju�sty�na@gro�tow�ski�-in�sti�tu�te.art.pl

22-23�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00,�Sa�la�Te�ar�tu�La�bo�ra�to�rium
SPEK�TAKL�TOLD�By�THE�WIND w wy�k.�The�Lla�narth�Gro�-
up.�Dy�rek�tor�ar�t.�Phil�lip�Zar�ril�li,�re�ż.�Ka�ite�O’Re�il�ly,�Jo�Sha�-
pland,�Phil�lip�Zar�ril�li.�Wy�stę�pu�ją:�Jo�Sha�pland�and�Phil�lip
Zar�ril�li.�Bi�le�ty: 20 zł�(stu�denc�kie 15�zł)

23�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.00,�Sa�la�ki�no�wa�in�sty�tu�tu
KO�LE�GIUM�TE�ATRAL�NE (w�ra�mach�OUP)�–�prof.�dr�hab.
Mi�ro�sław�Ko�cur�(UWr.).�Wy�KłAD: O moż�li�wych�źró�dłach
te�atru�(ry�tu�ał,�gra/za�ba�wa,�opo�wieść).�Wstęp�wol�ny!

23�paź�dzier�ni�ka,�godz. 1�.00-16.30,�Sa�la�La�bo�ra�to�rium
PO�KAZ�PRA�Cy�I Wy�KłAD Phil�li�pa�Zar�ril�le�go�na pod�sta�-
wie�książ�ki�Psy�cho�phy�si�cal�Ac�ting�po�łą�czo�ny�z dys�ku�sją
o two�rze�niu�spek�ta�klu�Told�by�the�wind.�Wstęp�wol�ny!
27�paź�dzier�ni�ka,�g.�18.00,�Fa�lan�ster,�ul.�św.�an�to�nie�go 23
Spo�tka�nie�pro�mo�cyj�ne�–�Po�lish�The�atre�Per�spec�ti�ves�

W In�sty�tu�cie�Gro�tow�skie�go�od�by�wa�ją�się�rów�nież�re�gu�-
lar�ne�tre�nin�gi�in�dyj�skiej�sztu�ki�wal�ki�ka�la�rip�pa�jat�tu�(styl
po�łu�dnio�wy�tek�kan)�pro�wa�dzo�ne�przez�San�ka�ra�Si�va�san�-
ka�ra�na�Na�ira�i Ju�sty�nę�Ro�dziń�ską�-Na�ir�ze�Stu�dia�Ka�la�ri.
Szcze�gó�ło�we�in�for�ma�cje:�www.stu�dio�ka�la�ri.art.pl

in�sty�tut�Gro�tow�skie�go:�Sa�la�Te�atru�La�bo�ra�to�rium,�Sa�la�ki�no�wa
–�ry�nek�-ra�tusz 27;�Stu�dio�na Gro�bli,�ul.�na Gro�bli 30/32

re�zer�wa�cja�i sprze�daż�bi�le�tów:�tel. 71 3�� 53 20
Szcze�gó�ło�we�in�for�ma�cje:�www.gro�tow�ski�-in�sti�tu�te.art.pl
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WRO�CłAW�SKI�TE�ATR�WSPÓł�CZE�SNy
ul.�RZEź�NI�CZA 12

An�drew�Bo�well�niE�DO Pa�ry re�ż.:�Agniesz�ka�Ol�sten
1�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
In�try�gu�ją�ca�opo�wie�ści�o kry�zy�sie�dwóch�par�mał�żeń�skich,
któ�re�los�wplą�tu�je�w za�gad�kę�kry�mi�nal�ną.�Au�tor�na�zy�wa
swój�dra�mat�„ma�pą�emo�cji,�ukształ�to�wa�nych�przez�po�-
czu�cie�osa�mot�nie�nia�i re�la�ty�wizm�mo�ral�ny”.�

Ta�de�usz�Ró�że�wicz�PU�ŁaP�ka re�ż.:�Ga�briel�Gietz�ky
2, 3�oraz�od 5�do 8�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.15
Je�den�z naj�cie�kaw�szych�i jed�no�cze�śnie�naj�trud�niej�szych
dra�ma�tów�Ró�że�wi�cza�osnu�ty�wo�kół�bio�gra�fii�Fran�za Kaf�-
ki.�Au�tor�pod�kre�śla�jed�nak,�że�jest�to�sztu�ka�uni�wer�sal�-
na „przede�wszyst�kim�o ta�jem�ni�cy�twór�cy�i two�rze�nia”.�

PO�ETa�EME�ri�TUS�film�do�ku�men�tal�ny
o Ta�de�uszu�Ró�że�wi�czu�–�re�ż.:�An�drzej�Sa�pi�ja
Po�kaz�pra�pre�mie�ro�wy�w dniu 89.�uro�dzin�Po�ety:
9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00. Re�zer�wa�cja: 71/ 358 89 20
W po�ru�sza�ją�cej�opo�wie�ści�o prze�mi�ja�niu�zo�ba�czy�my�zna�-
ko�mi�te�go�po�etę�i dra�ma�to�pi�sa�rza�oraz�krąg�naj�bliż�szych
i naj�waż�niej�szych�dla�nie�go�osób.�Po pro�jek�cji�–�spo�tka�-
nie�z re�ży�se�rem�po�pro�wa�dzi�Jo�an�na Bier�nac�ka.

Mark�Ra�ven�hill�PrO�DUkT opie�ka�re�ż.:�Ja�kub�Ka�mień�ski�
9, 10�oraz 12, 13�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Ga�le�ria�za�chod�nich�ste�reo�ty�pów�na te�mat�is�la�mu�de�ma�-
sku�je�mi�ra�że�ma�so�wej�kul�tu�ry,�któ�ra�pod po�zo�rem�roz�-
ryw�ki�prze�my�ca�po�li�tycz�ną�pro�pa�gan�dę.�

Re�wia�pa�nicz�na z son�ga�mi�Ca�FE�Pa�ni�ka�re�ż.:�łu�kasz�Czuj
od 15�do 17�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Bra�wu�ro�we,�ka�me�ral�ne�przed�sta�wie�nie�z son�ga�mi�i bły�-
sko�tli�wy�mi�dia�lo�ga�mi�za�nu�rzo�ny�mi�w opa�rach�ab�sur�du.
Wśród�au�to�rów�mię�dzy�in�ny�mi:�Ro�land�To�por,�Paul�Elu�-
ard,�An�drzej�Bur�sa�oraz�Wie�sław�Dym�ny.�Mu�zy�ka�Mar�ka
Ba�ze�li�na ży�wo�w wy�ko�na�niu�pię�cio�oso�bo�we�go�ze�spo�łu,
go�ścin�nie�–�wo�ka�list�ka,�fi�na�list�ka�pierw�szej�edy�cji�„Ido�-
la”�–�Mał�go�rza�ta�Stę�pień.�

Ju�liusz�Sło�wac�ki�BaL�La�Dy�na
opra�co�wa�nie�tek�stu�i re�ży�se�ria:�Kry�sty�na Me�is�sner
od 19�do 22�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.15
Na�gro�da�spe�cjal�na dla�ze�spo�łu�na XXXII�Ogól�no�pol�skich
Kon�fron�ta�cjach�Te�atral�nych�Kla�sy�ka�Pol�ska 2007�w Opo�lu.

Ha�rold�Pin�ter�PO�WróT�DO DO�MU� re�ż.:�Ar�tur�Urbań�ski
23, 24�oraz 26, 27�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Twór�cy�spek�ta�klu�sta�wia�ją�py�ta�nia:�Co�to�za ro�dzi�na?�Co
ich�łą�czy�i trzy�ma�ra�zem?�Co�spo�wo�do�wa�ło,�że�ta�cy�są?�

Chri�sto�Boj�czew�Or�kiE�STra�Ti�Ta�niC�re�ż.:�K. Me�is�sner
od 28�do 31�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.15
Opo�wieść�o czwór�ce�włó�czę�gów,�któ�rzy�utknę�li�na opusz�-
czo�nej�i za�po�mnia�nej�przez�Bo�ga�i lu�dzi�sta�cyj�ce�ko�le�jo�-
wej,�gdzie�od daw�na nie�za�trzy�mu�je�się�już�ża�den�po�ciąg.
Wszyst�ko�się�zmie�nia,�kie�dy�z prze�jeż�dża�ją�ce�go�po�cią�gu
zo�sta�je�wy�rzu�co�na skrzy�nia,�a z niej�wy�ła�nia�się�ta�jem�ni�-
czy�ilu�zjo�ni�sta.�Hi�sto�ria�„okrop�nie�śmiesz�na”,�a jed�no�cze�-
śnie�gro�te�sko�wa�i bo�le�sna.

TE�ATR�POL�SKI we�Wro�cła�wiu
SCE�NA�im.�J.�GRZE�GO�RZEW�SKIE�GO,�ul.�G.�Za�pol�skiej 3

SEn�nO�Cy�LET�niEj�–�reż.�Mo�ni�ka�Pę�ci�kie�wicz
8, 9,�paź�dzier�ni�ka,�g. 20.00; 10�paź�dzier�ni�ka,�g. 19.00

kU�SzE�niE�Ci�CHEj�WE�rO�ni�ki�–�reż.�Kry�stian�Lu�pa
15,17�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00

SCE�na�ka�ME�raL�na,�ul.�Świd�nic�ka 28

May�Day reż.�Woj�ciech�Po�ko�ra�–�2�paź�dzier�ni�ka,�g. 19.00

OknO�na�Par�La�MEnT –�reż.�Woj�ciech�Po�ko�ra
14�paź�dzier�ni�ka,�godz. 16.00�i 19.00

ka�zi�MiErz i ka�rO�Li�na�Ödön�von�Horváth PRE�MIE�RA
23, 24, 27, 28, 29, 30�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
prze�kład� i dra�ma�tur�gia� –� Mo�ni�ka� Mu�ska�ła;� re�ży�se�ria
i opra�co�wa�nie�muz.�–�Jan�Kla�ta;�
In�sce�ni�za�cja�nie�zna�nej�w Pol�sce,�ale�czę�sto�gra�nej�na naj�-
waż�niej�szych� sce�nach� eu�ro�pej�skich� sztu�ki� Ödöna von
Horvátha�–�opo�wie�ści�o mi�ło�ści�w cza�sach�kry�zy�su.�Au�tor
był� „kro�ni�ka�rzem� drob�no�miesz�czań�skiej� świa�do�mo�ści”
w okre�sie�na�ra�sta�ją�ce�go�fa�szy�zmu.�Cen�tral�ny�te�mat�je�go
twór�czo�ści�to�wal�ka�mię�dzy�jed�nost�ką,�a spo�łe�czeń�stwem,
głów�nym�zaś,�na ogół�tra�gi�ko�micz�nym�„bo�ha�te�rem”�by�ło
drob�no�miesz�czań�stwo,�lu�dzie�zu�bo�ża�li��w wy�ni�ku�in�fla�cji
i kry�zy�su�go�spo�dar�cze�go,�bez�ro�bot�ni,�roz�cza�ro�wa�ni,�dla�te�-
go�szcze�gól�nie�po�dat�ni�na po�pu�li�stycz�ne�ha�sła�de�ma�go�-
gów.�Dzię�ki�zmy�sło�wi�ob�ser�wa�cji,�wy�czu�le�niu�na wy�mo�wę
szcze�gó�łu�i wir�tu�ozer�skie�mu�po�słu�gi�wa�niu�się�ję�zy�kiem
po�tra�fił�Horváth�w sztu�kach�lu�do�wych�łą�czyć�re�alizm�z po�-
śred�nio�wy�ra�ża�nym�zja�dli�wym�kry�ty�cy�zmem.

Czyn�nE�PO�niE�DziaŁ�ki�–�Ma�GiEL�SzTU�ki�PO�Li�TyCz�ny
11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�–�wstęp�wol�ny!

SCE�na�na�ŚWiE�BODz�kiM,�pl.�Or�ląt�Lwow�skich 20c

SzO�Sa�WO�ŁO�kO�ŁaM�Ska�–�reż.�Bar�ba�ra�Wy�soc�ka
1, 2, 3, 28, 29, 30�paź�dzier�ni�ka,�godz.. 19.00
PrE�zy�DEnT�ki�–�reż.�Kry�stian�Lu�pa
6, 7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Czyn�nE�PO�niE�DziaŁ�ki�–�Czy�Ta�niE�G.�By�ron/S.�ka�ne
LO�vE�&�TE�arS�–�reż.�Pia�Par�tum
25�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�–�wstęp�wol�ny!

Sce�na�zbio�ro�wa,�fot.�M.�Waj�da

Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

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

Do urokliwego domu pod Londynem wprowadza
się młoda para, Mary i Simon. On – początkujący
pisarz powieści kryminalnych, ona – ciepła, do-
bra, kochająca swego męża dziewczyna...

PAM VALENTINE

PRZYJAZNE DUSZE
reż. Paweł Okoński

PAŹDZIERNIK 2010
www.teatrkomedia.com

01.10 PT PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
02.10 SO PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
03.10 ND PRZYJAZNE DUSZE godz. 17.00
07.10 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
08.10 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
09.10 SO SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
10.10 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00
15.10 PT ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
16.10 S0 ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
17.10 ND PSYCHOTERAPIA godz. 18.00
28.10 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
29.10 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
30.10 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
30.10 ND MAYDAY 2 godz. 17.00

WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA
Plac Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek - piątek, godz. 9.00-19.00

oraz na 2 godziny przed spektaklami
tel.: 071 335 49 10, 071 344 12 16

teatr-komedia-2010-10:pazdziernik-2010  27-09-10  13:10  Strona 11200_CJG  29-09-10  2:34  Strona 10
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WRO�CłAW�SKI�TE�ATR�LA�LEK
PL.�TE�ATRAL�Ny 4,�tel.�71�335�49�11

1, 5, 6, 7.�godz. 9.30�/ 2.�godz. 15.00�/ 3.�godz. 11.00
LE�GEn�Dy�WrO�CŁaW�SkiE

1, 5, 6, 7, 8.�g. 10.00�/ 2.�godz. 11.00�/ 3.�godz. 12.00
Ca�Li�nECz�ka

8.�godz. 9.30�/ 9.�godz. 15.00�/ 10.�godz. 11.00
kO�nik�Gar�BU�SEk

23.� godz. 17.00� –� PEr�MiE�ra� / 2�.� godz. 11.00
/ 26, 27, 28, 29.�godz. 9.30
MU�Min�ki�Wę�drów�ka�po Te�atrze

To�ve�jans�son�–�MU�Min�ki
ada�pta�cja:�Ma�riusz�Urba�nek;�re�ży�se�ria�i in�sce�ni�za�cja:�Ma�-
riusz�kil�jan;�ko�stiu�my�i sce�no�gra�fia:�Mo�ni�ka�Gra�ban,�ra�dek

Dęb�niak;�Mu�zy�ka:�Sam�bor�Du�dziń�ski
Spek�takl�opar�ty�jest�na wąt�ku�te�atral�nym�„La�ta�Mu�min�ków”
i ma�na ce�lu�za�po�zna�nie�dzie�ci�z ta�jem�ni�ca�mi�te�atru,�ku�li�sa�-
mi�przy�go�to�wy�wa�nia�spek�ta�kli,�pra�cą�nad ro�lą,�pro�jek�to�-
wa�niem� sce�no�gra�fii� i ko�stiu�mów.� Stąd� cha�rak�ter� wie�lu
scen,�w któ�rych�po�dzie�lo�ne�na gru�py�dzie�ci�opro�wa�dza�ne
są�po róż�nych�za�ka�mar�kach�te�atru,�wcią�ga�ne�przez�ak�to�rów
do za�ba�wy�i współ�dzia�ła�nia�–�a przy oka�zji�po�zna�ją�ko�lej�ne
eta�py�przy�go�to�wy�wa�nia�spek�ta�klu.

dLA�dO�RO�SłyCh
1.�godz. 19.00�–�zŁa�Ma�nE�Pa�znOk�CiE.�rzECz

O Mar�LE�niE�DiE�TriCH
Pro�po�zy�cja� dla� mi�ło�śni�ków� wy�ra�fi�no�wa�nej� roz�ryw�ki

–� świet�nie� przy�ję�ty� przez� kry�ty�kę� i wi�dzów� mo�no�dram
o Mar�le�nie�Die�trich,�prze�pla�ta�ny�jej�naj�pięk�niej�szy�mi�pio�-
sen�ka�mi�w do�sko�na�łym�wy�ko�na�niu�cha�ry�zma�tycz�nej�An�ny
Sku�bik.�Gwiaz�da�przed�sta�wio�na zo�sta�ła�w swo�im�ostat�nim
okre�sie�ży�cia,�mo�men�cie�kon�fron�ta�cji�z wła�sną,�prze�mi�ja�-
ją�cą�le�gen�dą.�Ak�tor�ka�w do�sko�na�ły�i in�try�gu�ją�cy�spo�sób
stwo�rzy�ła�na sce�nie�dwie�po�sta�ci�–�Die�trich�i jej�pie�lę�gniar�-
ki,�de�li�kat�nie�su�ge�ru�jąc�ero�tycz�ny�pod�tekst�ich�wza�jem�nej,
nie�zwy�kle�burz�li�wej�re�la�cji.�Do�sko�na�ły,�trzy�ma�ją�cy�w na�pię�-
ciu�spek�takl�o si�le�na�mięt�no�ści,�sła�wy�i uza�leż�nie�niu�od wła�-
snej� le�gen�dy.� Przed�sta�wie�nie� otrzy�ma�ło� Grand� Prix
mię�dzy�na�ro�do�we�go� fe�sti�wa�lu� Wro�STJA 2008,� go�ści�ło
na fe�sti�wa�lach�w Edyn�bur�gu�i Sa�lo�ni�kach,�gra�ne�by�ło�m.in.
w Ate�nach,�Le�eds,�Du�bli�nie�i na Te�ne�ry�fie.

8�i 9.�godz. 19.00�– OBEj�Mij�MniE
Po�ru�sza�ją�cy�mo�no�dram,�przy�na�le�ży�ga�tun�ko�wo�do po�-
gra�ni�cza�dra�ma�tu�i thril�le�ra�psy�cho�lo�gicz�ne�go,�któ�re�go
bo�ha�ter�ką�jest�lal�kar�ka.�Je�dy�ny�mi�to�wa�rzy�sza�mi�bo�ha�ter�-
ki�są�ma�rio�net�ki�z daw�nych�przed�sta�wień.�Pew�ne�go�dnia
lal�ki�oży�wa�ją,�co�po�wo�du�je�la�wi�nę�nie�ocze�ki�wa�nych�wy�da�-
rzeń,�a fik�cja�za�czy�na�mie�szać�się�z rze�czy�wi�sto�ścią.

SEX�PROChy�ANd�ROCK&ROLL
Jeden� z� najbardziej� nagradzanych� tekstów� autorstwa
Erica�Bogosiana�z�mistrzowskim�popisem�gry�aktorskiej
Bronisława� Wrocławskiego,� zawodowo� związanego� z
Teatrem�im.�S.�Jaracza�w�łodzi.�

2�października,�godz.�19.00,�Ck�aGOra,�ul.�Serbska�5a

X URO�dZI�Ny�Ad�SPEC�TA�TO�RES
27�paź�dzier�ni�ka,�godz: 20.00�MU�zEUM�na�rO�DO�WE

Dro�dzy�Wi�dzo�wie,
ma�my�za�szczyt�za�pro�sić�na uro�czy�ste�ob�cho�dy�dzie�się�-
cio�le�cia�Te�atru�ad�Spec�ta�to�res.
Przez�ostat�nie�dzie�sięć�lat�zre�ali�zo�wa�li�śmy 50�pre�mier,�za�-
gra�li�śmy�po�nad 2000�spek�ta�kli,�część�z nich�w kur�su�ją�-
cych� po�cią�gach,� na wro�cław�skich� skrzy�żo�wa�niach,
w bu�dyn�kach�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej,�mu�ze�ach,�tram�wa�-
jach,�stat�kach,�sa�mo�cho�dach,�miej�skim�Ra�tu�szu,�ho�te�-
lach�i re�stau�ra�cjach,�ale�przede�wszyst�kim�na sce�nach
w Wie�ży�Ci�śnień,�wro�cław�skim�Dwor�cu�Głów�nym�PKP
i Bro�wa�rze�Miesz�czań�skim.�

Ma�ciej�Masz�tal�ski
1�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00,�Bro�wa�r�Miesz�czań�ski
WRO�CłAW,�SEX I BRZyD�KIE�SłO�WA

2, 3�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00,�Bro�wa�r�Miesz�czań�ski
DAW�NO�TE�MU�NA�KAU�KA�ZIE

8�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00,�Piw�ni�ca�Świd�nic�ka,�Ry�nek
SCE�NA�INI�CJA�TyW�AK�TOR�SKICH�S. I.�A.
ROZ�MO�Wy:�NIE�-KON�TRO�LO�WA�NE�-LAST�-MI�NU�TE

9, 10�paź�dzier�ni�ka,�g. 20.00,�Piw�ni�ca�Świd�nic�ka,�Ry�nek
TIN�GIEL�TAN�GIEL

15, 16, 17�paź�dzier�ni�ka,�g. 20,�Bro�wa�r�Miesz�czań�ski
NAN�GAR�KHEL

22�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00,�Bro�wa�r�Miesz�czań�ski
KO�BRA

23, 2��paź�dzier�ni�ka,�g. 20.00,�Bro�wa�r�Miesz�czań�ski
TRZy�żE�LA�ZNE�ZA�SA�Dy�Męż�CZy�ZNy�SE�NIO�RA

27�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00,�Mu�zeum�Na�ro�do�we
X UrO�Dzi�ny�aD�SPEC�Ta�TO�rES

31�paź�dzier�ni�ka, 1�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
TRU�PI�Sy�NOD
Sce�na w Bro�wa�rze�Miesz�czań�skim,�ul.�Hub�ska ��-�8

AN�Ty�GO�NA wg�SO�fO�KLE�SA
Re�ży�se�ria:�Edward�Ka�lisz,�mu�zy�ka:�Piotr�Ma�tu�szew�ski,�wy�ko�na�nie
pio�se�nek:�Iza�be�la�Ku�ria�ta�-Ma�tu�szew�ska,�sce�no�gra�fia:�Fi�lip�Gór�nic�-
ki,�Adam�Chmie�lew�ski,�ko�stiu�my:�Ilo�na Szur�kow�ska�OB�SA�DA: Ka�-
ta�rzy�na Ba�ra�niec�ka,�Agniesz�ka�Oryń�ska,�Piotr�Za�lew�ski,�Ku�ba�Giel,
Edward�Ka�lisz,�Mał�go�rza�ta�Szep�tyc�ka,�Kon�rad�Ku�jaw�ski.�
Te�atr�jest�do�sko�na�łą�me�to�dą�wy�cho�wa�nia�po�przez�sztu�kę,
a tak�że�uzu�peł�nie�niem�lek�cji�ję�zy�ka�pol�skie�go�i hi�sto�rii.�

18�i�25�października,�godziny:�9.00;�11.00�i�19.00
Sce�na�ODa�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

JE�LE�NIO�GÓR�SKIE�SPO�TKA�NIA�TE�ATRAL�NE
1�X, godz. 19,00�–�april�de�an�ge�lis
STWO�rzE�nia�SCE�niCz�nE, reż.�Ro�bert�Cze�chow�ski
(Lu�bu�ski�Te�atr�im. L.�Krucz�kow�skie�go,�Zie�lo�na Gó�ra)
2 X,�godz. 19,00�–�Ma�riusz�Bie�liń�ski�naD
reż.�Wal�de�mar�Za�wo�dziń�ski�(Te�atr�im.�S.�Ja�ra�cza,�łódź)
3 X,�godz. 19,00 – Ber�tolt�Brecht�kaU�ka�SkiE�krE�DO�-
WE�kO�ŁO, muz.�Paul�Des�sau,�insc.�Ar�ne�Ret�zlaff
(Te�atr�Ra�de�beul,�Niem�cy)
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GE�STy�MA�LAR�SKIE
In�au�gu�ra�cja�no�we�go�pro�jek�tu�Ga�le�rii�En�tro�pia�„Ge�sty�ma�-
lar�skie”�otwar�te�go�na dzia�ła�nia�i zda�rze�nia�od�no�szą�ce�się
umow�nie�do ma�lar�stwa.�Za�pra�sza�my�ar�ty�stów�i wi�dzów
do ak�cji,�któ�re�mo�gą�mieć�cha�rak�ter�eks�pe�ry�men�tu�z róż�-
ny�mi�me�dia�mi�i for�ma�mi�wy�ra�ża�nia�eks�pre�sji�w kon�tek�-
ście� ge�stu� ma�lar�skie�go.� Sy�tu�acji,� w któ�rych� ów� gest
uak�tyw�nia�pro�ces�twór�czy�a tak�że�sty�mu�lu�je�i po�sze�rza
od�biór�sztu�ki�i po�ję�cie�sa�me�go�ma�lar�stwa.�
Ko�or�dy�na�tor�pro�jek�tu:�An�drzej�Re�rak

MAR�CIN�hAR�LEN�dER�NEO�PA�LE�OLIT�
Mi�krO�PrzED�STa�WiE�niE�

W przy�zwy�cza�je�nia�po�pa�da�my�z tak�nie�wy�obra�żal�ną�ła�-
two�ścią,�że�ist�nie�nie�wie�lu�rze�czy�wy�da�je�się�nam�ab�so�lut�-
ną�oczy�wi�sto�ścią.�A prze�cież...�Czy�moż�na na przy�kład
zre�kon�stru�ować�chwi�lę�wy�na�le�zie�nia�ma�lar�stwa?�Się�gnąć
w nie�pi�sa�ne�mro�ki�dzie�jów...?�Ja�ki�mógł�być�ten�pierw�-
szy�gest?�Mniej�wię�cej�trzy�dzie�ści�lat�te�mu�splot�wie�lu
/za�pew�ne�ko�smicz�nych/�oko�licz�no�ści�umoż�li�wił�na mo�-
ment�ta�ki�wgląd.�Czyż�by�do�mknę�ło�się�ko�lej�ne�ko�ło�dzie�-
jów�da�jąc�po�czą�tek�no�we�mu�cy�klo�wi?

Mar�cin�Har�len�der,�Wro�cław. 12.09.2010
Mar�cin�Har�len�der /ur. 1959/,�ma�larz,�per�for�mer,�twór�ca
in�sta�la�cji,�hap�pe�nin�gów,�teo�re�tyk�sztu�ki,�je�den�z naj�bar�-
dziej� ra�dy�kal�nych� i kon�se�kwen�tych� pol�skich� ar�ty�stów
współ�cze�snych.�Stu�dio�wał�na PWSSP�we�Wro�cła�wiu,�dy�-
plom�w pra�cow�ni�prof.�Kon�ra�da�Ja�rodz�kie�go�/1996,�ASP
Wro�cław/.�Na prze�ło�mie�lat 80.�i 90.�au�tor�i uczest�nik�wie�-
lu�dzia�łań�i ak�cji�ar�ty�stycz�nych�w prze�strze�ni�miej�skiej
Wro�cła�wia�/wraz�z in�ny�mi�ar�ty�sta�mi�sku�pio�ny�mi�wo�kół
Le�cha�Twar�dow�skie�go/,�au�tor�wy�staw�i wy�stą�pień�in�dy�-
wi�du�al�nych� /w tym� wie�lu� w Ga�le�rii� En�tro�pia,� z któ�rą
współ�pra�cu�je� od lat 80/.� W koń�cu� lat 90� za�ini�cjo�wał
w swo�jej�pra�cow�ni�ga�le�rię�O.�B.�O.�K,�miej�sce�spo�tkań
i pre�zen�ta�cji�sztu�ki�ak�tu�al�nej.
Cha�rak�te�ry�stycz�nym�zna�kiem�ar�ty�sty� jest�bia�ła�kre�ska,
któ�rej�nadał�róż�no�rod�ny�byt�w aspek�cie�ko�smicz�nym�jak
i for�mal�nym.�Jest�ona�efek�tem�wie�lo�let�niej,�kon�se�kwent�-
nej�pra�cy�ana�li�tycz�nej�i po�szu�ki�wa�nia�mak�sy�mal�nie�pro�-
ste�go� i uni�wer�sal�ne�go� sym�bo�lu.� Po�ja�wia� się� w wie�lu
kon�tek�stach,�w róż�no�rod�nej�ska�li�sta�jąc�się�swo�istym�by�-
tem,�ge�ne�ra�to�rem�for�my�i idei.�Wstęp�wol�ny!
5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00.�Ga�le�ria�En�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza �

Harlender.�Neopaleolit

OL�GA�RU�SI�NA
WO�kóŁ�CHO�Pi�na

Wy�bit�na ro�syj�ska�pia�nist�ka,
obec�nie�miesz�ka�ją�ca�w Pol�-
sce.�W wie�ku 6�lat�roz�po�czę�-
ła�na�ukę�gry�na for�te�pia�nie,
jed�no�cze�śnie�zaj�mo�wa�ła�się
ba�le�tem� oraz� kom�po�no�wa�-
niem�mu�zy�ki.�Ja�ko 13-lat�ka
zo�sta�ła� lau�re�at�ką I na�gro�dy

na Ogól�no�ro�syj�skim�Kon�kur�sie�Mło�dych�Pia�ni�stów,�da�jąc
swój�pierw�szy�kon�cert�z to�wa�rzy�sze�niem�or�kie�stry�sym�fo�-
nicz�nej. W 1974�r.�ukoń�czy�ła�z wy�róż�nie�niem�Li�ceum�Mu�-
zycz�ne�przy Kon�ser�wa�to�rium�Mo�skiew�skim�w kla�sie�prof.
Bo�ry�sa�Bech�tie�re�wa,�a w 1979�r.�rów�nież�z wy�róż�nie�niem
–�Kon�ser�wa�to�rium�Mo�skiew�skie�w kla�sie�prof.�dr�hab.�Ja�-
ko�wa�Mil�ste�ina.�W 1982�r.�po ukoń�cze�niu�z wy�róż�nie�niem
stu�diów�dok�to�ranc�kich�przy Kon�ser�wa�to�rium�Mo�skiew�-
skim�w kla�sie�prof.�Ser�gie�ja�Do�ren�skie�go�roz�po�czę�ła�pra�-
cę� dy�dak�tycz�ną� w Kon�ser�wa�to�rium� Ural�skim
w Je�ka�te�rin�bur�gu�oraz�ja�ko�so�list�ka�i ka�me�ra�list�ka�w Fil�har�-
mo�nii�Je�ka�te�rin�burg�skiej.�Bra�ła�udział�w pre�sti�żo�wych�fe�-
sti�wa�lach�mu�zycz�nych�w Ro�sji,�wy�stę�po�wa�ła�na zjaz�dach
Związ�ku�Kom�po�zy�to�rów�Ro�syj�skich,�wy�ko�nu�jąc�kom�po�-
zy�cje�pre�mie�ro�we,�cza�sem�spe�cjal�nie�jej�de�dy�ko�wa�ne.
Jej�re�per�tu�ar,�tak�so�li�stycz�ny�jak�i ka�me�ral�ny�za�wie�ra�wie�-
le�ar�cy�dzieł�od mu�zy�ki�ba�ro�ko�wej�do współ�cze�snej,�a tak�-
że 22� kon�cer�ty� for�te�pia�no�we,� któ�re� wy�ko�ny�wa�ła
pod kie�run�kiem�wy�bit�nych�dy�ry�gen�tów,�ta�kich�jak�E.�Se�-
row,�A.�Czy�stia�kow,�A.�Bo�rej�ko, D.�Raj�skin, M.�Na�łęcz�-
-Nie�sio�łow�ski, M.�San�der�ling�i in�nych.
Ol�ga�Ru�si�na zre�ali�zo�wa�ła�po�nad 200�na�grań�dla�ra�dia�i te�-
le�wi�zji,�na�gra�ła�osiem�płyt CD�z utwo�ra�mi:�P.�Czaj�kow�-
skie�go,�F.�Lisz�ta,�F.�Cho�pi�na,�S.�Rach�ma�ni�no�wa, L.�van
Beetho�ve�na,�W.�A.�Mo�zar�ta,�F.�Schu�ber�ta,�A.�Skria�bi�na,�R.
Schu�man�na, M.�Ra�ve�la, C.�De�bus�sy'ego.�Ar�tyst�ka�kon�-
cer�tu�je�w róż�nych�kra�jach�Eu�ro�py,�a Jej�kon�cer�ty�i na�gra�-
nia�są�czę�sto�trans�mi�to�wa�ne�na an�te�nie�Pol�skie�go�Ra�dia.
Ar�tyst�ka�od 1993�r.��miesz�ka�w Pol�sce,�gdzie�pro�wa�dzi
dzia�łal�ność�pe�da�go�gicz�ną�na Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�i Pań�-
stwo�wej�Szko�le�Mu�zycz�nej II st.�we�Wro�cła�wiu.�Wśród
jej�wy�cho�wan�ków�jest�wie�lu�lau�re�atów�mię�dzy�na�ro�do�-
wych�kon�kur�sów�pia�ni�stycz�nych�(44�lau�re�atów,�w tym 8
na�gród�Grand�Prix).�Ar�tyst�ka�re�gu�lar�nie�pro�wa�dzi�kur�sy
mi�strzow�skie�w Ro�sji,�Pol�sce,�Niem�czech�i Fran�cji.
W Klubie�Muzyki� i� Literatury� artystka�wykona�utwory:
F.�Cho�pi�na,�A.�Skria�bi�na,�S.�Rach�ma�ni�no�wa
Na kon�cert,�pod�czas�kto�re�go�od�bę�dzie�się�pro�mo�cja�no�-
wych�płyt CD�z na�gra�nia�mi�Ol�gi�Ru�si�ny,�za�pra�sza�Sto�wa�-
rzy�sze�nie�Pol�ska�-Wschód.�Wstęp�wol�ny!

1��paź�dzier�ni�ka
godz. 18.00

kMiL
pl.�T.�ko�ściusz�ki 9
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Sy�NE�SThE�SIA�fE�STI�VAL�
Mię�Dzy�na�rO�DO�Wy�FE�STi�WaL�aU�DiO�Wi�zU�aL�ny

22-2��paź�dzier�ni�ka
Fe�sti�wal�pre�zen�tu�je�pro�jek�ty�z za�kre�su�współ�cze�snej�mu�-
zy�ki�eks�pe�ry�men�tal�nej�i elek�tro�nicz�nej�z udzia�łem�au�to�ry�-
te�tów�oraz�uta�len�to�wa�nych�ar�ty�stów�mło�de�go�po�ko�le�nia.
Pro�jek�tom�to�wa�rzy�szy�opra�wa�vi�deo,�two�rząc�z mu�zy�ką
nie�ro�ze�rwal�ną�ca�łość.�W ra�mach�fe�sti�wa�lu�zor�ga�ni�zo�wa�-
na� zo�sta�nie� rów�nież� sce�na� sztuk� wi�zu�al�nych,� a� tak�że:
warsz�ta�ty�(vj,�dj)�oraz�po�ka�zy�fil�mo�we.

22-2��paź�dzier�ni�ka,�Ck�agora,�ul.�Serbska�5a

NI�NA�STIL�LER
JI�Dy�SZE�PERł

Ab�sol�went�ka�Stu�dium�Pan�-
to�mi�my� przy Te�atrze� ży�-
dow�skim� w War�sza�wie
oraz�Wydz.�Pio�sen�ki�Ak�tor�-
skiej� w Szko�le� Mu�zycz�nej
im.� Fry�de�ry�ka� Cho�pi�-
na w War�sza�wie,�lau�re�at�ka
kon�kur�sów: IX Prze�glą�du
Pio�sen�ki�Ak�tor�skiej,�Ogól�-
no�pol�skie�go�Kon�kur�su�Pio�-

sen�ki�Fran�cu�skiej,�Ogól�no�pol�skie�go�Kon�kur�su�Pio�sen�ki
ży�dow�skiej�oraz�Fe�sti�wa�lu�Mu�zy�ki�Fol�ko�wej�Pol�skie�go�Ra�-
dia�„No�wa�Tra�dy�cja 2003”.�Ma�w swo�im�do�rob�ku�ro�le
w fil�mach�ta�kich�twór�ców�jak:�An�drzej�Waj�da,�u któ�re�go
za�gra�ła�w fil�mie�„Kor�czak”,�Je�rzy�Ka�wa�le�ro�wicz,�któ�ry�po�-
wie�rzył�jej�ro�lę�w „Quo�Va�dis”,�Ro�man�Po�lań�ski�w „Pia�ni�-
ście”�i Le�szek�Wo�sie�wicz�w dra�ma�cie�„Cyn�ga”.
Zdu�mie�wa�ją�ca�eks�pre�sja�i umie�jęt�ność�prze�ka�zu�dra�ma�tycz�-
ne�go�czy�nią�ją�na�tych�miast�roz�po�zna�wal�ną,�na�tych�miast�na�-
wią�zu�ją�cą�z wi�dzem�i słu�cha�czem�ma�gicz�ny�wręcz�kon�takt.
Ni�na Stil�ler� ko�rzy�sta� rów�nie� chęt�nie� z do�rob�ku� pol�skich
twór�ców,�jak�i z re�per�tu�aru�fran�cu�skie�go,�nie�miec�kie�go,�oraz
oczy�wi�ście�z prze�bo�ga�tych�źró�deł�kul�tu�ry�ży�dow�skiej,�któ�ra
w ostat�nich�kil�ku�la�tach�zdo�mi�no�wa�ła�jej�ar�ty�stycz�ną�dzia�-
łal�ność.�Śpie�wa�w ję�zy�ku�ji�dysz,�po pol�sku,�he�braj�sku,�ara�-
mej�sku�i w dia�lek�cie�je�me�nic�kim.�Bi�le�ty: 10�i 15 zł
8�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00,�CS�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

GOś�KA�ISPhOR�dING�KLA�WE�SyN
Wro�cław�ska�Or�kie�stra�ka�me�ral�na�LE�OPOL�Di�nUM

GG�CON�CER�TO�–�HAN�NA�KU�LEN�Ty
Świa�to�we�pra�wy�ko�na�nie�kon�cer�tu�kla�we�sy�no�we�go�Han�ny
Ku�len�ty.�So�list�ka�Goś�ka�Isphor�ding,�dy�ry�gent�Ernst�Ko�-
va�cic.�W pro�gra�mie�kon�cer�tu�tak�że�kom�po�zyj�ce�Per�go�le�-
si'ego,�Schre�ke�ra�i Ja�nac�ka.�Bi�le�ty: 30�i 20 zł

3�paź�dzier�ni�ka 18.00,�Fil�har�mo�nia,�ul.�Pił�sud�skie�go 19

EL�MUSO�OSTATNI�KONCERT�W�POLSCE
Paź�dzier�ni�ko�wy�wy�stęp�ar�ty�sty�bę�dzie�zwień�cze�niem�je�-
go�krót�kie�go�po�by�tu�w Pol�sce�i za�ra�zem�po�cząt�kiem�eu�-
ro�pej�skie�go�to�ur�nee.�W cza�sie�po�że�gnal�ne�go�kon�cer�tu�El
Mu�so� wraz� z sze�ścio�oso�bo�wym� ze�spo�łem� za�bie�rze
wszyst�kich�w po�dróż�po sty�lach�mu�zycz�nych�upra�wia�-
nych�na Ku�bie.�Za�pre�zen�tu�je�kla�sy�kę�mu�zy�ki�ku�bań�skiej
oraz�swo�je�au�tor�skie�utwo�ry.��Bi�le�ty: 50 zł

7�października,�godz.�21.00
Budynek�Times,�Patio,�ul.�kazimierza�Wielkiego�1

II PRZE�GLĄd�WRO�CłAW�SKI�SO�UNd
Pod�czas�Wro�cław�skie�go�So�un�du�do�mi�nu�je�mu�zy�ka�nu�-
-jazz,�al�ter�na�ty�wa,�elek�tro�ni�ka,�fus�sion,�obec�ny�jest�tak�że
blu�es,�pop,�rock,�bo�wiem�prze�gląd pre�zen�tu�je�mu�zycz�ne
od�kry�cia�nie�za�leż�nie�od ga�tun�ku.
Na dwóch�sce�nach�wy�stą�pią�ze�spo�ły�ope�ru�ją�ce�prze�róż�-
ny�mi�sty�li�sty�ka�mi.�Za�gra�ją�m.in.�Sto�lik�Kar�bi�do, L.�U. C
w no�wym�pro�jek�cie�Qwi�tu�Jazz�Qu�in�tet,�Mis�ses�Mo�du�lar
oraz� rthym’n’blu�eso�wy� Ho�oDoo� Band� z Ali�cją� Ja�nosz
na wo�ka�lu.�Pod�czas�prze�glą�du�bę�dą�mia�ły�miej�sce�pre�-
mie�ry�pły�to�we�ze�spo�łów�Mi�kro�mu�sic,�Ja�po�to,�In�di�go�Tree
oraz�skła�dan�ki�po�wsta�łej�spe�cjal�nie�na tę�oka�zję:�„4871-
Wro�cław�ski�So�und”.��W trak�cie�kil�ku�dnio�we�go�wy�da�rze�-
nia�obok�ar�ty�stów�z bo�ga�tym�do�rob�kiem�za�pre�zen�tu�ją�się
mło�dzi�twór�cy,�tak�że�z po�za�mu�zycz�nych�dzie�dzin�sztu�ki,
sztuk�pla�stycz�nych�i au�dio�wi�zu�al�nych.

1��paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00
15, 16�paź�dzier�ni�ka,�g. 18.00,�CS�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

JA�PO�TO –�NO�Wy�Wy�MIAR�GI�TA�RO�WE�GO�GRA�NIA
Wy�ko�rzy�stu�jąc�no�wo�cze�sne�moż�li�wo�ści�tech�nicz�ne�oraz
kla�sycz�ne�gi�ta�ro�we�in�stru�men�ta�rium,�mu�zy�cy�spo�rzą�dza�-
ją�dźwię�ko�wą�mik�stu�rę�przy�pra�wio�ną�sło�wem.�Ich�mu�zy�-
ka�to�elek�tro�aku�stycz�ne�brzmie�nia�po�łą�czo�ne�z roc�kiem
i bre�ak�bi�tem.�Skład�ze�spo�łu:�Da�mian�Piel�ka,�Krzysz�tof�Za�-
lew�ski,�Mi�chał�Mio�du�szew�ski,�To�masz�Les�
12�paź�dzier�ni�ka 2010��na�kła�dem�Lu�na Mu�sic�zo�sta�nie
wy�da�na ich�de�biu�tanc�ka�pły�ta�za�ty�tu�ło�wa�na ja�po�to.�
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AVANT�ART�fE�STI�VAL 2010
nOr�WE�Gia

2�-26�wrze�śnia, 1-3�paź�dzier�ni�ka
1�Paź�DziEr�ni�ka
18.00�Au�strian�so�und&vi�sion/wer�ni�saż
18.30�Po�kaz�fil�mu�Mon�roc�z mu�zy�ką
na ży�wo�w wy�k.�Mar�ti�na�Sie�wer�ta
BWa�awan�gar�da,�ul.�Wi�ta�Stwo�sza 32
20.00�Or�ga�no�lep�tic�Trio�(PL)
21.15�Re�ge�nor�che�ster�–�Franz�Haut�-
zin�ger,� Mar�tin� Sie�wert,� To�ny� Buck,
Luc�Ex�(AUT/AUS/NL)
22.30�Ra�dian�(AUT)
CS�im�part,�ul.�Mazowiecka�17

2�Paź�DziEr�ni�ka
20.00 2G�(PL);�21.30�Freaky�Bitches,
czyli�Mira�Calix�i�Andrea�Parker
CS�im�part,�ul.�Mazowiecka�17
23.00�Avant�Art�na Kra�kow�skiej 180
–�li�ve�acts;�01.30�Alva�No�to�(DE)
ul.�kra�kow�ska 180

3�Paź�DziEr�ni�ka
19.00�Phall�Fa�ta�le�(CH)
20.30�Lu�cien�Du�bu�is�Trio�(CH)
21.45�Mi�ni�me�tal�(CH)
CS�im�part,�ul.�Mazowiecka�17

��Paź�DziEr�ni�ka
20.30�The�Thing�&�Oto�mo�yoshi�hi�de
(SWE/NOR/JPN)
CS�im�part,�ul.�Mazowiecka�17

JA�RO�MIR�NO�hA�VI�CA
Jest� zna�ny� i ko�cha�ny� tak
sa�mo� w Pol�sce,� jak
i w swo�jej� oj�czyź�nie� Cze�-
chach.�U nas�roz�po�zna�wal�-
ny�od cza�sów� fil�mu�Pe�tra
Ze�len�ki�„Rok�dia�bła”.�Jest
czło�wie�kiem� wy�jąt�ko�wo
uta�len�to�wa�nym.� Je�go� ce�-
cha�mi�cha�rak�te�ry�stycz�ny�mi
są� in�te�li�gen�cja,� oczy�ta�nie,
wraż�li�wość� i pra�co�wi�tość.
Bra�wu�ro�wo� po�ru�sza� się
mię�dzy�fol�kiem�a folk�lo�rem,
jest� praw�dzi�wym� bar�dem
swo�je�go�re�gio�nu.�Opo�wia�-
da�o ży�ciu�i śmier�ci,�ale�przede�wszyst�kim�o tym,�co�po�-
mię�dzy:� o mi�ło�ści,� cier�pie�niu,� roz�ter�kach� i oba�wach
współ�cze�sne�go�czło�wie�ka,�o pięk�nie�ota�cza�ją�ce�go�nas
świa�ta,�drob�nych�ra�do�ściach�i wiel�kich�pa�sjach.�Bar�dzo
do�brze�zna�ję�zyk�pol�ski�i swo�je�kon�cer�ty�w Pol�sce�pro�-
wa�dzi�po pol�sku.�Pod�czas�kon�cer�tów�w Pol�sce�Jar�ko�wi
to�wa�rzy�szy�na akor�de�onie�Ro�bert�Ku�śmier�ski.�
Wię�cej�o ar�ty�ście:�www.no�ha�vi�ca.cz�Bi�le�ty: 55�i 65 zł

17�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Te�atr�Mu�zycz�ny�Ca�Pi�TOL�–�Ma�ła�Sce�na,�ul.�Pił�sud�skie�go 72

НАЕХОВИЧИ (NAJEChOWICZI)
KLEZMER�GARAGE�BAND�Z�MOSKWy

Mo�skiew�sko�-pe�ters�bur�ski�ze�spół�psy�cho�-kle�zmer�ski�(jak
sa�mi�o so�bie�mó�wią).�Się�ga�jąc�do swych�asz�ke�na�zyj�sko�-ro�-
syj�sko�-ra�dziec�kich�ko�rze�ni�two�rzą�uni�kal�ny�barszcz�dźwię�-
ko�wy.�Li�sta�mu�zy�ków�z któ�ry�mi�wy�stę�po�wa�li�lub�na�gry�wa�li
czy�ta�się�jak�„Who�is�Who”�mu�zy�ki�kle�zmer�skiej�–�Da�vid
Kra�kau�er,�Dan�Kahn,�Psoy�Ko�ro�len�ko,�So�cal�led,�Mark�Ru�-
bin,�Da�niel�Blacks�berg,�Frank�Lon�don,�So�phie�So�lo�mon,
Mer�lin�She�pherd,�Paul�Bro�dy,�Mi�cha�el�Al�pert�i wie�lu�in�.
„Nasz�re�per�tu�ar�skła�da�się�w po�ło�wie�z tra�dy�cyj�nych�me�lo�-
dii�kle�zmer�skich�gra�nych�z wdzię�kiem�pi�ja�ne�go�ju�bi�le�ra,
w po�ło�wie�z pio�se�nek�w ji�dysz,�(tra�dy�cyj�nych�i skom�po�no�-
wa�nych�przez�ze�spół),�ra�dziec�kie�go�po�pu�i zkle�zme�ry�zo�wa�-
ne�go�roc�ka.”�(www.nay�ekho�vi�chi.ru)�Bi�le�ty: 20 zł

3�października,�godz.�20.00
Synagoga�pod�Białym�Bocianem,�ul.�Włodkowica�7

PRO�GRES�SI�VE 3d�TO�UR�VOL. 3
Fa�nów�mu�zy�ki�spod�zna�ku�pro�gre�syw�ne�go�me�ta�lu/roc�ka,
wszyst�kich�któ�rzy�wie�dzą�jak�bar�dzo�ce�nio�ne�są�na ca�łym
świe�cie�pol�skie�ze�spo�ły�gra�ją�ce�ten�ga�tu�nek,�oraz�każ�de�-
go�kto�chciał�by�się�do�wie�dzieć�dla�cze�go�tak�jest�–�agen�-
cja� PROG�TE�AM� za�pra�sza� na trze�cią� edy�cję� tra�sy
kon�cer�to�wej�–�Pro�gres�si�ve 3D�To�ur�vol. 3�–�któ�ra�od�bę�-
dzie�sie�w paź�dzier�ni�ku�oraz�li�sto�pa�dzie�i obej�mie�swo�im
za�się�giem 11�miast�w Pol�sce.�Tym�ra�zem�na tra�sę�PRO�-
GRES�SI�VE 3D�wy�ru�szą�trzy�mło�de,�uta�len�to�wa�ne�i do�ce�-
nio�ne� już� za gra�ni�ca�mi� na�sze�go� kra�ju� ze�spo�ły� –� czas
naj�wyż�szy�by�za�uwa�żo�no�ich�rów�nież�w oj�czyź�nie.
Di�vi�SiOn�By�zE�rO pro�mu�ją�cy�no�wą�pły�tę�„In�de�pen�dent
Har�mo�ny”�i ma�ją�cy�na swo�im�kon�cie�wy�stęp�na słyn�nym
fe�sti�wa�lu�Prog�po�wer�Eu�ro�pe
Di�SPEr�SE de�biu�tu�ją�cy�w tym�ro�ku�z pły�tą�„Jo�ur�ney�Thro�-
ugh�The�Hid�den�Gar�den”
Dia�nOya twór�cy�„Ob�scu�ri�ty�Di�vi�ne”�i in�try�gu�ją�ce�go�te�-
le�dy�sku�„Dre�am�lack”,�któ�rzy�te�go�rocz�nej�wio�sny�gra�li�już
tra�sę�w Pol�sce�pro�mu�jąc�swój�de�biu�tanc�ki�al�bum
10�października,�godz.�19.00,�klub�Liverpool,�ul.�Świdnicka

The�Thing

Mira�Calix

DI�VI�SION�By�ZE�RO
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scenografia – JAN POLIVKA; muzyka – CEZARY DUCHNOWSKI
kostiumy – ELŻBIETA TERLIKOWSKA; współpraca choreograficzna – PIOTR BIERNAT

OBSADA: Izabela Cześniewicz, Maria Grzegorowska, Anna Nabiałkowska, Aneta Piorun,
Monika Rostecka-Komorowska, Katarzyna Sobiszewska, Artur Borkowski, Mateusz Kowalski,
Marek Oleksy, Radomir Piorun, Krzysztof Roszko, Mariusz Sikorski. 
Udział adeptów Studia Pantomimy: Agnieszka Charkot, Agnieszka Dziewa, Sara Golc,
Zbigniew Bodzek, Marcin Połoniewicz, Krzysztof Szczepańczyk, Hubert Żórawski.

Ak cja tej pan to mi my to czy się w prze strze -
ni ter mi na lu ko le jo we go, bę dą ce go za rów -
no re al nym miej scem, jak i me ta fo rą
kon dy cji we wnętrz nej czło wie ka. Gro ma -
dzą cy się w nim bo ha te ro wie, przy no szą ze
so bą pe wien ba last do świad czeń, ob cią że -
ni są róż ny mi pro ble ma mi i od czu wa ją po -
trze bę zmia ny swo jej sy tu acji po przez
po dróż w sen sie rze czy wi stym, a przede
wszyst kim w zna cze niu du cho wym. Pej zaż
cha rak te rów ludz kich zróż ni co wa nych
w swo jej od ręb no ści, a jed no cze śnie sta no -
wią cych pew ną mi kro spo łecz ność, jest
swe go ro dza ju ty glem, w któ rym mie sza ją
się róż ne po sta wy, ma rze nia, na dzie ja
i cza sa mi – bez rad ność. Two rzy się pe wien
ro dzaj pa ra bo li, łą czą cej świat ze wnętrz ny
ze sfe rą me ta fi zycz ną, świat rze czy wi sty
prze pla ta się z po ety ką snu, sa crum prze -
ciw sta wio ne zo sta je pro fa num. 

pre mie ra – 22 paź dzier ni ka 2010

Zbi gniew Szym czyk – Dy rek tor Naczelny
Ma rek Olek sy – Dy rek tor Ar ty stycz ny

www.pantomima.wroc.pl

21 paź dzier ni ka, godz. 19.00 – spek takl przed pre mie ro wy
22 paź dzier ni ka – pre mie ra, godz. 19.00
23, 24 października, godz. 19.00
Te atr Pol ski – Sce na na Świe bodz kim, pl. Or ląt Lwow skich 20c

BILETY:
Kasa Teatru Polskiego

ul. Gabrieli Zapolskiej 3

Środ ki wy ra zu, któ ry mi po słu gu je się pan -
to mi ma, da ją nie tyl ko nie zwy kle du że
moż li wo ści po szu ki wa nia praw dy o czło -
wie ku i ogrom nej zło żo no ści je go na tu ry,
ale rów nież dzię ki bo gac twu i atrak cyj no -
ści róż ne go ro dza ju form ru chu sce nicz ne -
go w tym m.in. tań ca współ cze sne go
i ele men tów akro ba ty ki, od sła nia ją roż ne
aspek ty tej praw dy.

W wie lo wy mia ro wej kon cep cji „Sta zio ne
Ter mi ni” waż ną funk cję peł nią ory gi nal ne
ko stiu my za pro jek to wa ne przez Elż bie tę
Ter li kow ską oraz spe cjal nie skom po no wa -
na mu zy ka Ce za re go Duch now skie go.
Sce no gra fia do przed sta wie nia to pla stycz -
na kom po zy cja peł na syn te zy zna ków,
któ rej au to rem jest Jan Po li vka.

Ma rek Olek sy

STAZIONE  TERMINI
sce na riusz i re ży se ria – MA REK OLEK SY

200_CJG  29-09-10  2:34  Strona 17



   

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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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.

muzeum_narodowe:Layout 1  27-04-10  10:22  Strona 2 200_CJG  29-09-10  2:34  Strona 19



20 str.��»� CO�JEST�GRANE » październik�2010 www.cojestgrane.pl�

POL�SKIE�PAń�STWO�POd�ZIEM�NE
Za�kład�Na�ro�do�wy�im.�Osso�liń�skich�za�pra�sza�na wy�sta�-
wę,�któ�rej�wer�ni�saż�od�bę�dzie�się�w no�wo�wy�re�mon�to�wa�-
nej� Ka�mie�ni�cy� pod Zło�tym� Słoń�cem� na wro�cław�skim
ryn�ku.�Wy�sta�wa�ini�cju�je�dzia�łal�ność�Ga�bi�ne�tów�Wła�dy�-
sła�wa�i Zo�fii�Bar�to�szew�skich�oraz�Ja�na i Ja�dwi�gi�No�wak�-
-Je�zio�rań�skich�w ka�mie�ni�cy.�
Ekspozycja�po�dzie�lo�na zo�sta�ła�w spo�sób�pro�ble�mo�wy
na po�szcze�gól�ne�sek�cje:�oko�licz�no�ści�po�wsta�nia�Pol�skie�-
go�Pań�stwa�Pod�ziem�ne�go�je�go�dzia�łal�ność�i struk�tu�ry,�Ar�-
mia�Kra�jo�wa,�Kie�row�nic�two�Wal�ki�Cy�wil�nej,�Ra�da�Po�mo�cy
ży�dom�„że�go�ta”,�pra�sa�i wy�daw�nic�twa�pod�ziem�ne,�po�-
wsta�nie�war�szaw�skie�oraz�za�koń�cze�nie�woj�ny�wraz�z ofi�-
cjal�nym�roz�wią�za�niem�struk�tur�Pań�stwa�Pod�ziem�ne�go.
Wy�sta�wa� mie�ści� się� na trzech� po�zio�mach� Ka�mie�ni�cy
pod Zło�tym�Słoń�cem,�któ�rej�ser�ce�sta�no�wi�prze�stron�ny
pa�saż�łą�czą�cy�kamienice�od stro�ny�Ryn�ku�i uli�cy�Kieł�ba�-
śni�czej.�Prze�cho�dząc�pa�sa�żem�za�pro�sze�ni�zo�sta�nie�my
na od�by�wa�ją�ce� się� czte�ry� ra�zy� dzien�nie,� o go�dzi�-
nie 11.00, 13.00, 15.00�i 17.00,�po�ka�zy�fil�mo�we w sa�-
li�pro�jek�cyj�nej�wzo�ro�wa�nej�na dzia�ła�ją�ce�w cza�sie�woj�ny
war�szaw�skie�ki�no�Pal�la�dium,�w któ�rym�obej�rzeć�moż�-
na bę�dzie�ar�chi�wal�ne�fil�my�wy�świe�tla�ne�w cza�sie�po�wsta�-
nia�war�szaw�skie�go,�do�ku�men�tu�ją�ce�wal�ki�w sto�li�cy.�Set�ki
eks�po�na�tów� wy�ko�rzy�sta�nych� na wy�sta�wie� po�cho�dzą
z Ga�bi�ne�tu�Wła�dy�sła�wa�i Zo�fii�Bar�to�szew�skich,�ko�lek�cji
prze�ka�za�nych�przez�Ja�na i Ja�dwi�gę�No�wak�-Je�zio�rań�skich
oraz�dzia�łów�Za�kła�du�Na�ro�do�we�go�im.�Osso�liń�skich�m.in.
z Ga�bi�ne�tu� Nu�mi�zma�tycz�no�-Sfra�gi�stycz�ne�go,� Dru�ków
Cią�głych,�Dru�ków�Zwar�tych,�Do�ku�men�tów�ży�cia�Spo�-
łecz�ne�go.�Obej�rzeć�bę�dzie�moż�na rów�nież�obiek�ty�wy�po�-
ży�czo�ne� z in�nych� mu�ze�ów,� a tak�że� po�cho�dzą�ce
z pry�wat�nych�ko�lek�cji.
Zo�ba�czymy ory�gi�nal�ną�broń,�szy�fro�wa�ne�de�pe�sze�wy�sy�ła�-
ne�do rzą�du�RP�w Lon�dy�nie,�wy�daw�nic�twa�pod�ziem�ne,�fo�-
to�gra�fie�z po�wsta�nia�war�szaw�skie�go�prze�my�co�ne�do An�glii
przez�No�wa�ka�-Je�zio�rań�skie�go�tuż�po upad�ku�po�wsta�nia,
ory�gi�nal�ne�afi�sze�i dru�ki�kon�spi�ra�cyj�ne�po�cho�dzą�ce�z ar�chi�-
wum�Wła�dy�sła�wa�Bar�to�szew�skie�go,�oku�pa�cyj�ne�pie�nią�dze,
czy�ory�gi�nal�ną�ra�dio�sta�cję�po�wstań�czą.�Usły�szy�my�rów�-
nież�ma�ło�zna�ne�wy�po�wie�dzi�do�ty�czą�ce�wy�wia�du�pol�skie�-
go,�łącz�no�ści�czy�zwal�cza�nia�do�no�si�ciel�stwa.
Go�ściem�spe�cjal�nym�wer�ni�sa�żu�bę�dzie�Wła�dy�sław�Bar�to�-
szew�ski�oraz�An�drzej�Krzysz�tof�Ku�nert,�któ�ry�jest�au�to�-
rem�wstę�pu�do ka�ta�lo�gu�to�wa�rzy�szą�ce�mu�wy�sta�wie.�
25�paź�dzier�ni�ka,�ka�mie�ni�ca�pod zło�tym�Słoń�cem,��ryn�ek

(do koń�ca�li�sto�pa�da,�wt-nd�w godz. 10-18.00)

hA�łAS.�dU�żE�fI�GU�Ry
Mu�zeum�Miej�skie�Wro�cła�wia�za�pra�sza�na wy�jąt�ko�we�spo�-
tka�nie� z twór�czo�ścią� Jó�ze�fa� Ha�ła�sa.� Sa�me�go� ar�ty�sty
przed�sta�wiać�nie�trze�ba,�je�go�na�zwi�sko�hip�no�ty�zu�je�nie
tyl�ko� ko�lek�cjo�ne�rów� sztu�ki� współ�cze�snej,� ale� przede
wszyst�kim,�wszyst�kich�tych,�któ�rzy�in�te�re�su�ją�się�sztu�ka
w ogó�le.�Ten�uro�dzo�ny�w 1927�ro�ku�w No�wym�Są�czu,
wie�lo�let�ni�pro�fe�sor�wro�cław�skiej�Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�-
nych�to�jed�na�z naj�waż�niej�szych�po�sta�ci�pol�skie�go�ży�cia
kul�tu�ral�ne�go�po 1945�ro�ku.�Li�sta�je�go�wy�staw�in�dy�wi�du�-
al�nych�i zbio�ro�wych�jest�im�po�nu�ją�ca.�A zdo�by�te�na�gro�dy
i od�zna�cze�nia,�w tym�naj�waż�niej�sze�Glo�ria�Ar�tist,�po�twier�-
dza�ją�je�dy�nie�jak�ogrom�ne�zna�cze�ni�ma�sztu�ka�Jó�ze�fa�Ha�-
ła�sa�na roz�wój�pol�skiej�szko�ły�ma�lar�stwa�współ�cze�sne�go.
Jed�nak� szcze�gól�ne� zna�cze�nie�ma� ona� dla�Wro�cła�wia,
mia�sta,�z któ�rym�ar�ty�sta�zwią�za�ny�jest�od kil�ku�dzie�się�-
cio�le�ci�i któ�re�go�śro�do�wi�sko�ar�ty�stycz�ne�na�dal�two�rzy
i in�spi�ru�je.�Nie�bez�prze�sa�dy�moż�na�po�wie�dzieć,�że�jest
le�gen�dą�te�go�mia�sta�i jed�nym�z je�go�naj�wy�bit�niej�szych
oby�wa�te�li,�a wy�sta�wy�je�go�prac�to�za�wsze�świę�to�ca�łej
wro�cław�skiej�kul�tu�ry.�
Na wy�sta�wie� za�pre�zen�to�wa�nych� zo�sta�nie� ok. 30� prac
z lat 2007-2010.�Do stwo�rze�nia�te�go�cy�klu�ob�ra�zów�za�in�-
spi�ro�wa�ły�ar�ty�stę�od�wie�dzi�ny�w la�tach 50. XX w.�w cer�kwi
Bo�jań�skiej�w So�fii.�W ma�łej�i ciem�nej�świą�ty�ni�Jó�ze�fa�Ha�-
ła�sa�po�ru�szy�ły�wte�dy�mo�nu�men�tal�ne�ma�lo�wi�dła�przed�sta�-
wia�ją�ce�do�na�to�rów�cer�kwi.�Jak�sam�pod�kre�śla�ta�wi�zy�ta�to
„Waż�ne�prze�ży�cie,�je�śli�po 45�la�tach�po�wró�ci�łem�do nie�-
go”.�Efekt�te�go�ar�ty�stycz�ne�go�po�wro�tu�do bo�jań�skich�do�-
znań�Jó�zef�Ha�łas�po�ka�że�w Sta�rym�Ra�tu�szu.�Do tam�tych
od�czuć�sprzed�wie�lu�lat�ar�ty�sta�do�dał�swo�je�do�świad�cze�-
nie,�ja�ko�ma�la�rza�i ja�ko�czło�wie�ka�–�miesz�kań�ca�du�że�go
mia�sta.�Po�wsta�ły�z te�go�pul�su�ją�ce�ko�lo�rem�i po�ra�ża�ją�ce
mo�nu�men�tal�no�ścią�ma�lo�wi�dła.�

Wernisaż�15�października,�godz.�17.00
Muzeum�Miejskie�Wrocławia,�Stary�ratusz,�rynek
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100�LAT�UCzEL�ni�TECH�niCz�nyCH�WE�WrO�CŁa�WiU
Wy�sta�wa�czyn�na do 28�li�sto�pa�da 2010

www.ma.wroc.pl

Villa�Cornaro

AN�dREA�PAL�LA�dIO 500
Od pię�ciu�wie�ków�An�drea�Pal�la�dio�utoż�sa�mia�ar�chi�-
tek�tu�rę.�Ten�wiel�ki,�wło�ski�ar�ty�sta,�mi�ło�śnik�świa�ta
sta�ro�żyt�ne�go,�zna�ny�jest�nie�tyl�ko�dzię�ki�swym�licz�-
nym�pro�jek�tom�wil�li,�pa�ła�ców,�te�atrów�i ko�ścio�łów,�ale
też�dzię�ki�słyn�ne�mu�trak�ta�to�wi�„Czte�ry�Księ�gi�o Ar�chi�-
tek�tu�rze”,�któ�ry�zre�wo�lu�cjo�ni�zo�wał�my�śle�nie�o sztu�ce
w ca�łej�Eu�ro�pie.�Ju�bi�le�uszo�wa�wy�sta�wa�zo�sta�ła�zor�-
ga�ni�zo�wa�na�w pięć�set�ną�rocz�nicę�uro�dzin�ar�ty�sty.
Wy�sta�wa�czyn�na�od 9�paź�dzier�ni�ka�do 21�li�sto�pa�da 2010

GA�LE�RIA�JEd�NE�GO�PRO�JEK�TU
TE�ATR�LAL�KI�I AK�TO�RA�W OPO�LU

Pra�ca�nad pro�jek�tem�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ku�już�ist�nie�-
ją�ce�go�mo�że�stać�się�na�der�fa�scy�nu�ją�cą�przy�go�dą�i źró�-
dłem�wie�lu�sa�tys�fak�cji,�zwłasz�cza�gdy�użyt�kow�ni�kiem
obiek�tu�jest�nie�tu�zin�ko�wa�in�sty�tu�cja.�Na ko�lej�nym�spo�-
tka�niu�Ga�le�rii�Jed�ne�go�Pro�jek�tu�o swo�jej�ar�chi�tek�to�nicz�-
nej� przy�go�dzie� opo�wie� war�szaw�ski� ar�chi�tekt� Ja�cek
Rzy�ski�(Trex,�No�wy�Bio�top�Miej�ski),�au�tor�wy�ło�nio�ne�go
w dro�dze�kon�kur�su�w grud�niu 2009�pro�jek�tu�prze�bu�do�-
wy�Te�atru�Lal�ki�i Ak�to�ra�im.�Aloj�ze�go�Smol�ki�w Opo�lu.

7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.30

AR�ChI�TEK�TU�RA�WO�KÓł�NAS
WarSz�Ta�Ty�DLa�DziE�Ci

Pro�jekt�ad�re�so�wa�ny�jest�dla�dzie�ci�w wie�ku�7-12�lat.
Udział�we�wszyst�kich�za�ję�ciach�jest�bez�płat�ny.
Za�pi�sy�przyj�mu�je�my�dro�gą�in�ter�ne�to�wą:�
agniesz�ka.go�la@ma.wroc.pl

ziE�LO�ny�WrO�CŁaW�–�10.X,�go�dz. 11.00
jak�MiESz�ka�nO�WE�WrO�CŁa�WiU

2�.X,�go�dz. 11.00

MA�Ry�LA�SO�bEK�
TAL�LER:�OBIEKT�-UBRA�NIE

Pod�no�sze�nie�mo�dy�do ran�gi�sztu�ki�i wpro�wa�dza�nie�jej
do mu�ze�ów�sta�ło�się�fak�tem.�Pro�jekt�Ma�ry�li�So�bek�do�-
sko�na�le�wpi�su�je�się�w ten�pro�ces,�pre�zen�tu�jąc�pra�ce
znaj�du�ją�ce�się�na po�gra�ni�czu�dwóch�dys�cy�plin:�ar�chi�-
tek�tu�ry�i mo�dy.�Au�tor�ka�stu�dio�wa�ła�oba�kie�run�ki,�pra�-
co�wa�ła� ja�ko� sty�list�ka,� obec�nie� jest� pro�fe�so�rem
w Éco�le�du�de�sign�(UQAM).�Ba�da�nia�pod�ję�te�w re�gio�-
nie�Do�go�nów�w Ma�li�za�owo�co�wa�ły�no�wa�tor�skim�po�-
dej�ściem�do pro�jek�to�wa�nia�mo�dy�przy wy�ko�rzy�sta�niu
in�spi�ra�cji� nie�za�chod�nią� es�te�ty�ką� ar�chi�tek�to�nicz�ną.
Eks�po�zy�cja�ma�cha�rak�ter�in�ter�dy�scy�pli�nar�ny,�od�wo�-
łu�je�się�do tań�ca,�sztu�ki�wi�deo�i fo�to�gra�fii.

Otwar�cie 1��paź�dzier�ni�ka�o godz. 17.00
Wy�sta�wa�czyn�na do 21�li�sto�pa�da��2010

CAR�LO�SCAR�PA:�PRO�JEK�Ty�DLA�TE�ATRU
PRZE�STRZE�NIE�MIESZ�KAL�NE

Car�lo�Scar�pa�był�jed�ną�z naj�bar�dziej�wszech�stron�nych
i zna�czą�cych�po�sta�ci�ar�chi�tek�tu�ry XX w.�Je�go�stu�dia�pro�-
jek�to�we�obej�mo�wa�ły�róż�no�rod�ne�dzie�dzi�ny:�od po�miesz�-
czeń�miesz�kal�nych�po prze�strze�nie�mu�ze�al�ne,�aran�ża�cje
wy�staw�i sztu�kę�de�si�gnu.�Eks�po�zy�cja�przy�bli�ża�dwa�zna�-
czą�ce�mo�ty�wy�je�go�twór�czo�ści:�pro�jek�ty�prze�zna�czo�ne
dla�te�atrów�oraz�kon�cep�cje�do�mów�i wil�li�dla�we�nec�kich
zle�ce�nio�daw�ców.�Sta�no�wią�one�wy�raz�wy�jąt�ko�wej�fan�-
ta�zji,�bo�gac�twa�po�my�słów�i ogrom�nej�in�tu�icji�ar�chi�tek�to�-
nicz�nej,�ja�kie�ce�cho�wa�ły�ca�łą�twór�czość�Car�lo�Scar�py.�
Wy�sta�wa�czyn�na od 9�paź�dzier�ni�ka�do 21�li�sto�pa�da 2010
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A.�Rutyna,�Wariacje�
na�temat�strumienia.�Tryptyk

Iwona�Wojtycza,�Inny�Świat

Piotr�Nowak
Poszukiwania

Jerzy�Samulski,�En�Face

A.�Dudek-Durer,
Stojac�...�wobec�miejsca�II

WO�bEC�MIEJ�SCA�I CZA�SU...
I ha�sło�prze�wod�nie�ple�ne�ru;�za�gad�nie�nia�prze�mi�-
ja�nia� i upły�wu� cza�su,� re�la�cji� czło�wiek� –� na�tu�ra,
twór�ca��- na�tu�ra;�świa�do�mość�i kon�se�kwen�cje�wy�-
ni�ka�ją�ce�z roz�wo�ju�cy�wi�li�za�cji;�ob�ser�wo�wa�ne�i ana�-
li�zo�wa�ne� w su�biek�tyw�ny,� in�dy�wi�du�al�ny� spo�sób
zmia�ny,�kon�fron�ta�cja�twór�ców�o róż�nych�orien�ta�-
cjach�ar�ty�stycz�nych.�Uczest�ni�cy�ple�ne�ru�i wy�sta�-
wy� po�ple�ne�ro�wej� Bar�ba�ra� Gór�niak,
Iwo�na Woj�ty�cza,�Ma�rek�Ma�ru�szak,�Piotr�No�wak,
Wa�cław�Ro�piec�ki,�An�drzej�Ru�ty�na,�Je�rzy�Sa�mul�-
ski,� An�drzej� Du�dek�-Dürer.� Ple�ner� od�był� sie
w kwiet�niu br.�w Ko�tli�nie�Kłodz�kiej.�

Wer�ni�saż 12�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18
Ga�le�ria�zPaF�–�za Sza�fa,�ul.�św.�Mar�ci�na ��

WySTAWA�KO�ChAJ�MNIE!�PO�łą�CZO�NA Z AK�CJą�ART�ATAK
Ga�le�ria�Art�trakt�wraz�z ar�tyst�ką�Iza�be�lą�Cham�czyk�przy�go�to�wa�ła�ak�cję�bę�dą�ca�ar�-
ty�stycz�ną�pro�wo�ka�cją.�Ce�lem�jest�zmu�sze�nie�od�bior�ców�do za�sta�no�wie�nia�się
nad pro�ble�mem�ryn�ku�sztu�ki�w Pol�sce.�Nie�ro�ze�rwal�ny�zwią�zek�ryn�ku�i sztu�ki
dyk�tu�je�py�ta�nia,�czy�sztu�ka�mo�że�ist�nieć�nie�za�leż�nie�od eko�no�mii?�Czy�ar�ty�sta
mo�że�two�rzyć�sztu�kę�bez�pie�nię�dzy?�Jak�usta�la�się,�co�ile�jest�war�te?�Czy�mi�-
łość�do sztu�ki�jest�bez�cen�na?�Ak�cja�ma�na ce�lu�po�ru�szyć�i wstrzą�snąć�wi�dzem
dla�te�go�wej�ście�na wer�ni�saż�jest�ry�zy�kiem,�któ�re�po�dej�mu�je�my�na wła�sną�od�-
po�wie�dzial�ność.�Pro�szę�się�przy�go�to�wać�na praw�dzi�wy�ART�ATAK!
iza�be�la�Cham�czyk zaj�mu�je�się�ma�lar�stwem�pro�ce�su�al�nym,�two�rzy�in�sta�la�cje,�in�-
te�re�su�ją�ją�dzia�ła�nia�z za�kre�su�per�for�man�ce.�Ab�sol�went�ka�ASP�we�Wro�cła�wiu,
kie�ru�nek�ma�lar�stwo�–�dy�plom�z wy�róż�nie�niem�w 2009�(www.iza�cham�czyk.pl)

15�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�(do 1.11�br.)
Ga�le�ria�Sztu�ki�Współ�cze�snej�–�art�trakt,�ul.�Ofiar�Oświę�cim�skich 1/1

KA�ZI�MIE�RZ�JA�SIń�SKI�-SZE�LA
MA�LAR�STWO�Abs�trak�cje

Ar�ty�sta� ukoń�czył� stu�dia� w PWSSP
(obec�nie�ASP)�we�Wro�cła�wiu�pod kie�-
run�kiem�prof.�Ma�rii�i Sta�ni�sła�wa�Daw�-
skich� oraz� Zbi�gnie�wa� Kar�piń�skie�go.
Dy�plom�z wy�róż�nie�niem�w 1964.
Zaj�mu�je�się�ma�lar�stwem,�ry�sun�kiem
i gra�fi�ką� użyt�ko�wą.� Pierw�szy� etap
twór�czo�ści� to� sztu�ka� abs�trak�cyj�na.
Przez�okres�dwu�dzie�stu� lat� two�rzył
w sty�lu�post�mo�der�ni�stycz�nym.�Póź�-
niej�je�go�sztu�ka�ule�gła�trans�for�ma�cji.
Za�fa�scy�no�wał�się�ma�lar�stwem�fi�gu�ra�-
tyw�nym.� By�ło� to� no�we� wy�zwa�nie
i do�świad�cze�nie� ma�lar�skie.� Ar�ty�sta
mó�wił:�Ma�lar�stwu�re�ali�stycz�ne�mu�za�-
wdzię�czam�wzbo�ga�ce�nie�mo�ich�moż�-
li�wo�ści� warsz�ta�to�wych,� po�ko�rę
wo�bec�sztu�ki�i cier�pli�wość�do pro�ce�-
sów�twór�czych.
Na�stęp�nie�ma�larz�po�wra�ca�do kon�ty�-
nu�acji� wcze�śniej�sze�go� okre�su
–� do abs�trak�cji.� Obec�nie� wró�ci�łem
do swo�ich�po�cząt�ków,�czy�li�do kon�-
ty�nu�acji�te�go,�co�wcze�śniej�uszło�mo�-
jej� uwa�dze.� Wi�dzę� na no�wo
moż�li�wo�ści,�ja�kie�nie�sie�sztu�ka�abs�-
trak�cyj�na.�Uwa�żam�i je�stem�prze�ko�-
na�ny,�że�sztu�ka�ze�swej�na�tu�ry� jest
za�wsze�otwar�ta�i ni�gdy�nie�speł�nio�na.
Ar�ty�sta�był�wie�lo�krot�nie�na�gra�dza�ny
i wy�róż�nia�ny� w kon�kur�sach� oraz
na wy�sta�wach� ogól�no�pol�skich.
W 2008�r.�Ja�siń�ski�otrzy�mał�Sty�pen�-
dium�Twór�cze�Mi�ni�stra�Kul�tu�ry�i Dzie�-
dzic�twa�Na�ro�do�we�go.
Wernisaż�1��października,�godz.17.00

Ga�le�ria�na Sol�nym,�pl.�Sol�ny 11
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dLA�CIE�bIE�ChCę�byĆ�bIA�łA
Wy�sta�wa�do�ty�czy�re�flek�sji�nad pro�-
ble�mem�in�no�ści�et�nicz�nej,�re�li�gij�nej,
na�ro�do�wej�i moż�li�wo�ści�(nie�moż�li�wo�-
ści?)�dia�lo�gu�kul�tu�ro�we�go�w ho�mo�-
ge�nicz�nym�spo�łe�czeń�stwie,�z na�ci�s-
kiem�na re�alia�obec�ne�w Pol�sce.�Eks�-
po�zy�cja� obej�mu�je� pra�ce� twór�ców,
któ�rzy�w swo�jej�prak�ty�ce�ar�ty�stycz�nej
do�ty�ka�ją�te�go�za�gad�nie�nia�na róż�nych
po�zio�mach.�Kurator:�Patrycja�Sikora.
Wy�sta�wa�to�wa�rzy�szy�kon�fe�ren�cji�na�-
uko�wej�or�ga�ni�zo�wa�nej�przez�Uni�wer�-
sy�tet�Wro�cław�ski.
Wer�ni�saż 22�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00

(do 10.11�br.)
Stu�dio�BWa,�ul.�ru�ska �6a

GRU�PA�Sę�dZIA�GłÓW�Ny
czy�li�ka�ro�li�na Wik�tor�i Ola�ku�biak

Ar�tyst�ki,�któ�re�zra�dy�ka�li�zo�wa�ły�ob�li�cze
pol�skie�go�pre�for�man�su.�Od 2001�two�-
rzy�ły�nie�zwy�kły�sio�strza�ny�du�et,�któ�re�-
go� wy�stą�pie�nia� za�wsze� ba�lan�so�wa�ły
na gra�ni�cy�wy�czer�pa�nia,�utra�ty�zdro�-
wia.�Gra�ły�na trud�nych�nu�tach,�kło�po�tli�-
wych�dla�wi�dza,�zmy�sło�wych�i psy�chi-
cz�nych�fe�no�me�nów,�ta�kich�jak�per�wer�-
sja,�okru�cień�stwo�i ma�so�chizm.�W eks�-
tre�mal�nych�wa�run�kach�te�sto�wa�ły�gra-
ni�ce� płcio�wych� ról,� kon�wen�cji� i gry,
przy�jem�no�ści�i od�po�wie�dzial�no�ści�wy�-
ni�ka�ją�cych�z wła�dzy.�Wy�sta�wa�do�ku�-
men�tu�je�i re�kon�stru�uje�pierw�szy,�de�fi-
ni�tyw�nie�za�mknię�ty�etap�pra�cy�gru�py.
Wy�sta�wa�jest�nie�ty�po�wą�re�tro�spek�ty�-
wą,�po�świę�co�ną�in�ten�syw�nej�choć�za�-
le�d�wie� dzie�się�cio�let�niej� ka�rie�rze
gru�py� Sę�dzia� Głów�ny.� Skła�da�ją� się
na nią�do�ku�men�ta�cje�fil�mo�we�jej�naj�-
waż�niej�szych�per�for�man�ce,�au�tor�sko
opra�co�wa�ne�i pod�da�ne�po�now�ne�mu
mon�ta�żo�wi.�Fil�my�wbu�do�wa�ne�zo�sta�-
ły�w kla�sycz�ną,�chro�no�lo�gicz�ną�nar�-
ra�cję� pro�wa�dzą�cą� wi�dza� przez
na�stę�pu�ja�ce�po so�bie�Roz�dzia�ły,�któ�-
rym� to�wa�rzy�szą� od�ręb�ne� ca�ło�ści
–�Bez�na�dziej�ni�ki� i hom�ma�ge.�Au�to�-
rem�opra�wy�wi�zu�al�nej�eks�po�zy�cji�jest
Ro�bert� Ru�mas,� ar�ty�sta� i sce�no�graf
wi�do�wisk,�któ�ry�po�przed�nio�współ�-
pra�co�wał� z BWA�Wro�cław�pod�czas
wy�staw�Kwie�Ku�lik�i Zbi�gniew Li�be�ra.
Wer�ni�saż 15�paź�dzier�ni�ka, godz. 19.00

(do 28.11�br)
BWa�awan�gar�da,�ul.�Wi�ta�Stwo�sza 32

AR�TUR�KO�RZE�NIOW�SKI�FO�TO�GRA�FIE
Na eks�po�zy�cję�skła�da�ją�się�dwa�cy�kle�fo�to�gra�ficz�ne.�Pierw�szy�pt:�„Hi�sto�ria�pa�-
rą�osnu�ta”�to�czar�no�-bia�łe�zdję�cia�wy�ko�na�ne�pod�czas�ob�cho�dów 100-le�cia
pa�ro�wo�zow�ni�w Wolsz�ty�nie,�ostat�niej�czyn�nej�pa�ro�wo�zow�ni�w Eu�ro�pie.�
Au�tor�w swo�im�fo�to�gra�ficz�nym�re�por�ta�żu�uka�zu�je�nie�zwy�kłą�re�la�cję�mię�dzy
czło�wie�kiem�a ma�szy�ną.�Spor�tre�to�wa�ni�przez�nie�go�ma�szy�ni�ści�i me�cha�ni�cy,
bę�dą�cy�na co�dzień�ano�ni�mo�wy�mi�oso�ba�mi,�sta�ją�się�bo�ha�te�ra�mi�dnia�na rów�-
ni�z mo�nu�men�tal�ny�mi�pa�ro�wo�za�mi.�Za ten�cykl�zdjęć,�któ�re�uj�mu�ją�ka�drem,
grą�świa�tła,�od�da�niem�de�ta�li�i kon�tra�stem,�ar�ty�sta�zdo�był�Wy�róż�nie�nie�w Mię�-
dzy�na�ro�do�wym�Kon�kur�sie�Fo�to�gra�fii�Ko�le�jo�wej�Szcze�cin 2009.�
Osob�ną�hi�sto�rię�two�rzą�czar�no�-bia�łe�fo�to�gra�fie�uka�zu�ją�ce�ob�li�cza�jed�nej�z wro�-
cław�skich�ulic.�Miej�scem�spo�tkań�i głów�ną�are�ną,�na któ�rej�do�cho�dzi�do róż�-
ne�go�ro�dza�ju�wy�da�rzeń,�jest�po�dwór�ko.�Dla�naj�młod�szych�miesz�kań�ców�uli�cy
to�wła�śnie�ono�sta�je�się�czę�sto�dru�gim�do�mem�i pla�cem�za�baw,�na któ�rym�za�-
baw�ka�mi�są�rze�czy�tam�zna�le�zio�ne.�Sam�ar�ty�sta�ze�zwy�kłe�go�prze�chod�nia�sta�-
je�się�uczest�ni�kiem�i świad�kiem�wy�da�rzeń�roz�gry�wa�ją�cych�się�na po�dwó�rzu.
Fa�scy�nu�je�go�świat�lu�dzi,�ich�re�la�cje�z oto�cze�niem,�z miej�scem,�w któ�rym�ży�-
ją.�Ar�tur�Ko�rze�niow�ski�upra�wia�tzw.�„fo�to�gra�fię�czy�stą”,�któ�ra�jest�za�pi�sem
za�sta�nej�rze�czy�wi�sto�ści�bez�for�mal�nych�mo�dy�fi�ka�cji.�Dzię�ki�umie�jęt�no�ści�ob�-
ser�wa�cji�i in�stynk�to�wi�re�por�ter�skie�mu,�fo�to�graf�za�trzy�mu�je�w ka�drze�ulot�ne
mo�men�ty�i zda�rze�nia.
ar�tur� ko�rze�niow�ski –� trzeb�ni�cza�nin,� ab�sol�went� kie�run�ku� „Ar�chi�tek�tu�ra
Wnętrz”�w Wyż�szej�Szko�le�Hu�ma�ni�stycz�nej�we�Wro�cła�wiu.�Ukoń�czył�rów�nież
Po�li�ce�al�ne�Stu�dium�Fo�to�gra�ficz�ne�Pho�-Bos�we�Wro�cła�wiu.�Jest�człon�kiem
gru�py�ar�ty�stycz�nej�„For�ma�li�na”,�dzia�ła�ją�cej�od 1998�ro�ku,�zaj�mu�ją�cej�się�fo�-
to�gra�fią,� gra�fi�ką,� ma�lar�stwem,� rzeź�bą� oraz� fil�mem� krót�ko�me�tra�żo�wym.
W swo�im�do�rob�ku�ma�wy�sta�wy�in�dy�wi�du�al�ne�i zbio�ro�we�w Pol�sce�oraz�na�gro�-
dy�w licz�nych�kon�kur�sach�fo�to�gra�ficz�nych.�
Pa�tro�nat�Ho�no�ro�wy�–�Bur�mistrz�Gmi�ny�Trzeb�ni�ca�Ma�rek�Dłu�go�zi�ma.
Tekst:�Mar�ta�Prze�ta�kie�wicz�–�ku�ra�tor�ka�wy�sta�wy.�Wstęp�wol�ny!

Wer�ni�saż 15�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00,�(do 9.11�br.)
Ga�le�ria�„Sta�ra�krę�giel�nia”,�TrzEB�niC�ki�OŚrO�DEk�kUL�TU�ry,�ul.�Pru�sic�ka 12

CAły�śWIAT�U�TWOICh�STÓP.�GÓRy
Wystawa�prac�plastycznych�nadesłanych�przez�uczniów�szkół�podstawowych
(klasy�od�III�do�VI),�gimnazjów�i�szkół�średnich�(do�18�lat),�a�także�osoby
indywidualne�oraz�uczestników�zajęć�placówek�edukacyjno-kulturalnych,�na
konkurs�plastyczny,�w�którym�mieli�okazję�zmierzyć�się�z�głównym�tematem
CAły�ŚWIAT�U�TWOICH�STóP,�poświęconego�górom.�Wstęp�wolny!

5�października,�godz.18.00,�(do�15.10�br.),�Ck�agora,�ul.�Serbska�5a
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MAL�WI�NA WIT�KOW�SKA
MA�LAR�STWO�

Te�go�rocz�na ab�sol�went�ka�ar�chi�tek�tu�ry
wnętrz�na wro�cław�skiej�ASP.�Choć�zaj�-
mu�je�się�pro�jek�to�wa�niem,�rów�nie�waż�-
ne�jest�dla�niej�ma�lar�stwo.�Pre�zen�to-
wa�ne�na wy�sta�wie�ob�ra�zy�wy�ko�na�ne
są� tech�ni�ką� mo�no�ty�pii� po�łą�czo�nej
z akry�lem.�In�spi�ra�cją�do po�wsta�łych
prac�jest�ota�cza�ją�cy�świat,�a bar�dziej
ota�cza�ją�ce� nas� przed�mio�ty.� Ob�ra�zy
pre�zen�tu�ją�ce� czło�wie�ka,� to� now�sze
pra�ce,�bę�dą�ce�pró�bą�opo�wie�ści�o nim.�
Wernisaż� uświet�ni� kon�cert� STiC�ky
HanDS –�Krzysz�tof�Ro�lak�–�gi�ta�ra;�To�-
masz�Sta�chu�ra�–�in�stru�men�ty�kla�wi�-
szo�we;� łu�kasz� Ma�ty�asik� –� gi�ta�ra
ba�so�wa;�Adam�Bucz�ma�–�per�ku�sja
Wer�ni�saż 2��paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00

klub�For�ma�ty,�ul.�Sam�bor�ska 3-5

TO�MASZ�PAR�Ty�KA
CIE�NIE�MI�STRZóW�Ma�lar�stwo

Ma�lar�ski�cykl�„Cie�nie�Mi�strzów”�roz�-
po�czę�ty� przez� To�ma�sza� Par�ty�kę
w 2008�ro�ku�opie�ra�się�na stu�diach
nad XVII�-wiecz�nym�ma�lar�stwem�ho�-
len�der�skim,�zwłasz�cza�nad ob�ra�za�mi
mi�strza�mar�twych�na�tur�Ja�na We�eni�-
xa�(1642-1719).�We�enix�zna�ny�jest�ze
swo�ich� kom�po�zy�cji� z ubi�tym� ptac�-
twem� i zwie�rzy�ną� łow�ną� ta�kich,� jak
„Mar�twa�na�tu�ra�z za�ją�cem�i pta�ka�mi”,
„Mar�twy� za�jąc� i ku�ro�pa�twy”� czy
„Mar�twa�na�tu�ra�z pa�wiem�i psem”.
Par�ty�ka�za�po�ży�cza�ele�men�ty�owych
mar�twych�na�tur�i „wy�ci�na”�z nich�za�-
bi�te�za�ją�ce,�sar�ny,�ba�żan�ty,�ku�ro�pa�-
twy,�kacz�ki.�Wkle�ja�jąc�je�we�wła�sne
kom�po�zy�cje�oży�wia�zwie�rzę�ta�przez
od�wró�ce�nie�ich�do gó�ry�no�ga�mi.�Ten
pro�sty�za�bieg�dy�na�mi�zu�je�bez�wład�ne
cia�ła� i ze� sta�tycz�nych,� do�stoj�nych
kom�po�zy�cji�We�eni�xa� two�rzy� „ra�do�-
sny”�zwie�rzy�niec,�ta�niec�śmier�ci.
Wy�sta�wa�we�współ�pra�cy�z ga�le�rią�LE
GU�ERN.�Ku�ra�tor�ka�Ju�sty�na Ko�wal�ska
Wer�ni�saż 8�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00

(do�29.X.�br.)
Ga�le�ria�En�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza �

bO�dy�IN�ThE�LI�bRA�Ry
Wy�STA�WA/CZy�TEL�NIA/PER�FOR�MANS
No�wy,� je�sien�ny� se�zon� ga�le�rii� De�sign
–�BWA�Wro�cław.�Je�go�te�ma�tem�prze�-
wod�nim�jest�książ�ka�w prze�strze�ni�kul�-
tu�ry� –� ja�ko� fi�zycz�ny,� za�pro�jek�to�wa�ny
obiekt,�lecz�rów�nież�ja�ko�re�kwi�zyt�wie�-
dzy.�ku�ra�to�rzy:�Alek�san�dra�Jach�i Ku�ba
Woy�na�row�ski.� Udział� bio�rą: Mag�da
Bu�czek,� Ju�sty�na Gry�gle�wicz,� łu�kasz
Ja�strub�czak,�Krzysz�tof�Kacz�ma�rek,�An�-
na Ma�ria�Karcz�mar�ska,�Woj�tek�Ko�sma,
Ka�ta�rzy�na Kra�ko�wiak,� Ma�te�usz� Ku�la,
Ma�ciej�Li�zak,�Mi�ko�łaj�Mo�skal,�Mał�go�-
rza�ta�Ma�zur,� Olof�Ols�son,� Agniesz�ka
Pik�sa,�Sa�bi�na Su�jec�ka,�Mi�ko�łaj�Tkacz,
Prze�mek� Tru�ściń�ski,� Zor�ka� Wol�l�ny,
Hon�za Za�moj�ski.
Otwar�ta� for�mu�ła� bi�blio�te�ki� znaj�dzie
swój� wy�raz� w nie�kon�wen�cjo�nal�nej
aran�ża�cji�prze�strzen�nej.�Mo�bil�ne�re�-
ga�ły�na książ�ki�przy�bio�rą�kształt�le�ża�-
nek,�schod�ków�i te�tri�sów.�Dzia�ła�nia
per�for�ma�tyw�ne�roz�gry�wa�ją�ce�się�wo�-
kół�księ�go�zbio�ru�bę�dą�do�ty�czyć�róż�-
nych�spo�so�bów�opo�wia�da�nia�hi�sto�rii
oraz�kon�fron�to�wa�nia�się�z moż�li�wo�-
ścia�mi�i ogra�ni�cze�nia�mi�ję�zy�ka.

Od 2�paź�dzier�ni�ka�do ��grud�nia�br.
BWa�De�sign,�Świd�nic�ka 2-��

MA�CIEJ�STA�WIń�SKI
FO�TO�GRA�FIE „Tu�byl�cy�/�Tu�ry�ści”

Fo�to�gra�fik,� ku�ra�tor� wy�staw,� au�tor
pro�jek�tów� ar�ty�stycz�nych.� Ar�ty�sta,
któ�ry� w zna�czą�cy� spo�sób� wpły�nął
na roz�wój�pol�skiej� fo�to�gra�fii.�W la�-
tach 1974-81�kształ�cił�swo�ją�wraż�li�-
wość�twór�czą�pod kier.�J.�Gro�tow�s-
kie�go,� R.� Mi�rec�kiej� i R.� Cie�śla�ka,
a umie�jęt�no�ści�za�wo�do�we�pod okiem
wy�bit�nych�ope�ra�to�rów�i zna�nych�re�-
ży�se�rów�fil�mo�wych�ja�ko�dźwię�ko�wiec
(do 1980)�i fo�to�si�sta�na pla�nie�fil�mo�-
wym�(1980-89).�Od 1988�jest�człon�-
kiem�ZPAF.�Wstęp�wol�ny!
Wer�ni�saż 19�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

(do 17.11�br.)
ODa�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

KA�TA�RZy�NA KUL�PA
TRAK�TUJ�MNIE�JAK�PRZE�NO�ŚNIę

Ab�sol�went�ka�ma�lar�stwa�w pra�cow�ni
prof.�An�drze�ja�Klim�czak�-Do�brza�niec�-
kie�go�i ma�lar�stwa�ar�chi�tek�to�nicz�ne�go
w pra�cow�nii�prof.�Woj�cie�cha�Ka�niow�-
skie�go�na ASP�we�Wro�cła�wiu,�wy�kła�-
dow�ca� na Wy�dzia�le� Ar�ty�stycz�nym
WSH�we�Wro�cła�wiu.

5-15�paź�dzier�ni�ka
Bro�war�Miesz�czań�ski,�ul.�Hub�ska ��-�8

MA�RI�NA�CZAJ�KOW�SKA
MA�LAR�STWO

Ar�tyst�ka�z Ka�zach�sta�nu�-�ar�chi�tekt,�na�-
uczy�ciel�ry�sun�ku,�wy�kła�dow�ca�kom�po�-
zy�cji� ar�ty�stycz�nych� oraz� gra�fi�ki
kom�pu�te�ro�wej�na Uni�wer�sy�te�cie�w Ko�-
stro�mie.�Od 2009�miesz�ka�w Pol�sce.
Wer�ni�saż 1�paź�dzier�ni�ka,�go�dz. 17.30�
Ga�le�ria�Pod Pla�fo�nem�DBP,�ry�nek 58
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Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydani luk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400

WOJ�CIECh�ZA�WAdZ�KI
OL�SZEW�SKIE�GO 11

Ty�tuł�wy�sta�wy�to�ad�res�do�mu,�w któ�-
rym�wy�cho�wał�się�Au�tor.� Fo�to�gra�fie
ro�dzin�ne�go�do�mu�i ogro�du�po�wsta�wa�-
ły�w cią�gu 30-tu�Lat,�po�mię�dzy 1975
a 2005�ro�kiem.�Te�ma�tem�cy�klu�–�jak
pi�sze� El�zbie�ta� łu�bo�wicz� –� „nie� jest
upływ�cza�su.�Prze�ciw�nie�wy�da�je�się,
że�czas�stoi�w miej�scu.�Nie�wąt�pli�wie
na tych�ob�ra�zach�za�re�je�stro�wał�się�re�-
al�ny�wi�dok,�obec�ny�przed obiek�ty�wem
w tym�wła�śnie,�a nie�in�nym�mo�men�cie
–� a mi�mo� to� nie�zwy�kle� trud�no� jest
okre�ślić�czas�po�wsta�nia�zdję�cia,�je�śli
się�nie�spoj�rzy�na da�tę�przy pod�pi�sie.
Wszyst�kie�te�fo�to�gra�fie,�cho�ciaż�mie�-
dzy�ni�mi�są�tak�du�że�róż�ni�ce�wie�ku,
pre�zen�tu�ją�tę�sa�mą�sty�li�sty�kę,�two�rząc
kon�se�kwent�ną�se�rię�o wy�ra�zi�stej�kon�-
cep�cji�–�choć�wy�da�je�się�to�nie�wia�ry�-
god�ne� przy tych� dy�stan�sach
cza�so�wych,�ja�kie�je�dzie�lą�(…).�Głów�-
ną�„oso�bą”�w spek�ta�klu�otwie�ra�ją�cym
się�przed wi�dzem�jest�w tych�fo�to�gra�-
fiach�–�świa�tło.”�(E.�łu�bo�wicz/ka�ta�log)
Na wy�sta�wę� skła�da� się 60� fo�to�gra�fii
czar�no�-bia�łych�w for�ma�cie 50x70 cm.
Woj�ciech� za�wadz�ki wy�warł� du�ży
wpływ�na ukon�sty�tu�owa�nie�się�nur�tu
„fo�to�gra�fii�ele�men�tar�nej”�/la�ta 70�–te/
oraz�„fo�to�gra�fii�czy�stej”�/la�ta 80/.�Czło�-
nek� ZPAF.�Ku�ra�tor�Ga�le�rii� „Ko�ry�tarz”
Je�le�nio�gór�skie�go� Cen�trum� Kul�tu�ry.
Wy�kła�dow�ca� fo�to�gra�fii� w Wyż�szym
Stu�dium�Fo�to�gra�fii�w�Zie�lo�nej�Gó�rze,
kie�r.�i wy�kła�dow�ca�w WSF�w Je�le�niej
Gó�rze,�wy�kła�dow�ca�w Stu�dium�Fo�to�-
gra�fii�„Kwa�drat”�we�Wro�cła�wiu.�
Je�go�fo�to�gra�fie�znaj�du�ją�się�w zbio�rach
Mu�zeów:�Sztu�ki�w ło�dzi,�Na�ro�do�we�go
we� Wro�cła�wiu,� Sztu�ki� Współ�cze�snej
w Hun�feld�/Niem�cy/,�Ślą�skiej�Ko�lek�cji
Sztu�ki�Współ�cze�snej.
5�paź�dzier�ni�ka,�g. 18.00,�(do 25.X br.)
BWa�w jE�LE�niEj�Gó�rzE,�ul.�Dłu�ga 1�

PIOTR�ZA�TOR�SKI�GRA�FI�KA�
OD�BI�CIA�WRO�CłA�WIA

Cho�ciaż� ko�niecz�nym� punk�tem�
wyj�ścia� jest� re�al�ność� wi�dzia�na,�
to�praw�dzi�wa�sztu�ka�jest�w re�al�no�-
ści�od�czu�tej.
Pra�ce�pre�zen�to�wa�ne�na wy�sta�wie�to
sy�gno�wa�ne�od�bit�ki�gra�ficz�ne,�wy�ko�na�-
ne�w ar�ty�stycz�nych�tech�ni�kach�dru�ku
wklę�słe�go,�ta�kich�jak:�su�cho�ryt,�mie�-
dzio�ryt�i mez�zo�tin�ta.�Każ�da�z prac�jest
te�ma�tycz�nie�zwią�za�na z mia�stem.�In�-
spi�ra�cją�do ich�po�wsta�nia�by�ła�bez�po�-
śred�nia�ob�ser�wa�cja�je�go�miejsc�oraz
fo�to�gra�ficz�na do�ku�men�ta�cja� z prze�-
szło�ści,�uka�zu�ją�ca�mia�sto,�któ�re�go�już
nie� ma.� Istot�nym� ele�men�tem� gra�fik
jest�od�da�nie�nie�po�wta�rzal�ne�go�kli�ma�-
tu�cza�su�i miej�sca.�Za�sto�so�wa�nie�tra�-
dy�cyj�nych�tech�nik�gra�ficz�nych�na�da�je
każ�dej�z gra�fik�in�dy�wi�du�al�ny�cha�rak�ter.
Wer�ni�saż�1�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00

(do 8.X.�br.)
Ga�le�ria�Wro�cław�ska,�Sta�re�jat�ki 11

Szermierz�i�pies,�Mezzotinta

bOh�dAN�TChIR�FO�TO�GRA�FIE
pt.�POL�SKIE�CER�KWIE

Re�dak�to�re�cza�so�pi�sma�„Bła�ho�wist”
–�pe�rio�dy�ku�Ko�ścio�ła�Grec�ko�ka�to�lic�-
kie�go�w Pol�sce.
W pro�gra�mie�wer�ni�sa�żu� KON�CERT
PIE�ŚNI�CER�KIEW�NyCH�w wy�ko�na�-
niu� chó�ru� Pa�ra�fii� Grec�ko�ka�to�lic�kiej
pw.�Pod�wyż�sze�nia�Krzy�ża�Pań�skie�go
we�Wro�cła�wiu.
6�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00,�(do 31. X br)

wt,�śr,�cz,�w godz. 16.00-20.00
Ośro�dek�Dzia�łań�Śro�do�wi�sko�wych
rO�-kUź�ni�ki,�ul.�Sar�bi�now�ska 19/21
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KA�RI�NA MA�RU�SIń�SKA�PO�MIę�DZy
Pierw�sza�in�dy�wi�du�al�na wy�sta�wa,�di�zaj�ner�ki,�ar�tyst�ki,�per�-
for�mer�ki,�pod�su�mo�wu�ją�ca�jej�do�tych�cza�so�we�po�szu�ki�wa�-
nia� w za�kre�sie� ce�ra�mi�ki,� sta�no�wią�ca� jed�no�cze�śnie
pre�mie�ro�wy�po�kaz�kil�ku�na�stu�obiek�tów�por�ce�la�no�wych.�
Ab�sol�went�ka�ASP�we�Wro�cła�wiu�(Wzor�nic�two,�Pro�jek�to�-
wa�nie�Ce�ra�mi�ki),�sty�pen�dyst�ka Uni�wer�sy�te�tu�Pa�is�Va�sco
w Bil�bao,�Hisz�pa�nia�(2007)�oraz�In�sty�tutu�Ce�ra�mi�ki�w Gu�-
ebwil�ler,�Fran�cja�(2008),�lau�re�at�ka�na�gród�ogól�no�pol�skich
i mię�dzy�na�ro�do�wych.�Ani�ma�tor�ka�kul�tu�ry,�or�ga�ni�za�tor�ka
fe�sti�wa�li�ar�ty�stycz�nych,�warsz�ta�tów�oraz�ple�ne�rów.

do�9�paź�dzier�ni�ka�br.,�(pn�-pt�–�11-18.00;�so�–�11-15.00)
BWa�Ga�le�ria�Szkła�i Ce�ra�mi�ki,�pl.�ko�ściusz�ki 9/10

bAR�bA�RA�GUL�bI�NO�WICZ�MA�LAR�STWO
Ab�sol�went�ka�ASP�we�Wro�cła�wiu,�ma�lar�ka� i pe�da�gog.
Wro�cław�ska� ar�tyst�ka,� czło�wiek�o wie�lu� za�in�te�re�so�wa�-
niach:�mu�zycz�nych,�wo�kal�nych,�li�te�rac�kich,�pla�stycz�nych.

do 1�.X�–�Ga�le�ria�MDk�Śród�mie�ście�ul.�Du�bo�is 5

MA�LAR�STWO�RO�SyJ�SKIE�
Do 24�paź�dzier�ni�ka�w le�gnic�kiej Ga�le�rii�Sztu�ki�oglą�dać�bę�-
dzie�my�wy�sta�wę�sztu�ki�z San�ki�Pe�ters�bur�ga�i Mo�skwy.�Or�-
ga�ni�za�to�rzy� za�pre�zen�tu�ją� kil�ka�dzie�siąt� płó�cien,� gra�fi�ki
i nie�licz�ne�rzeź�by�ar�ty�stów�gru�py�TO�WA XXI.�W pra�cach
do�mi�nu�je�te�ma�ty�ka�ro�dza�jo�wa,�pej�za�że�i por�tre�ty,�a wszyst�-
ko�opar�te�na dzie�więt�na�sto�wiecz�nych�wschod�nich�ko�rze�-
niach� –� mó�wi� Ju�sty�na Teo�dor�czyk,� jed�na z le�gnic�kich
ku�ra�to�rek.�Pre�zen�ta�cja,�mi�mo�wspól�nej�ide�olo�gii�wy�ni�ka�-
ją�cej�z dzia�łal�no�ści�To�wa�rzy�stwa,�jest�bar�dzo�róż�no�rod�na,
bo�bie�rze�z niej�udział�wie�lu�ar�ty�stów,�tym�bar�dziej�więc
cie�ka�wa�dla�ama�to�rów�re�tro�spek�cji�prze�kro�jo�wych.�
Sto�wa�rzy�sze�nie�TO�WA�–�To�wa�rzy�stwo�Ob�jaz�do�we�Wy�staw
Ar�ty�stycz�nych XXI wiek.�Sankt�Pe�ters�burg�–�zo�sta�ło�za�ło�-
żo�ne�w 2005�r.�w ce�lu�pod�trzy�ma�nia�ro�syj�skich�tra�dy�cji
twór�czych�i jest�wzo�ro�wa�ne�na le�gen�dar�nym�TO�WA,�po�-
wsta�łym�w 1870�r.�To�wa�rzy�stwo�dzia�ła�na rzecz�od�no�wie�-
nia� naj�lep�szych� tra�dy�cji� ro�syj�skiej� sztu�ki,� zna�nych
z ob�ra�zów�Kram�skie�go,�Pie�ro�wa,�Szysz�ki�na,�Mia�so�je�do�-
wa,�Rie�pi�na i in�nych�pie�re�dwiż�ni�ków XIX w.�
Dzia�łal�ność�Sto�wa�rzy�sze�nia�nie�ogra�ni�cza�się�do or�ga�ni�-
za�cji�wy�staw.�Wszyst�ko,�co�umac�nia�na�ro�do�we�go�du�cha,
wszyst�ko,�co�sta�no�wi�dzie�ło�sztu�ki�–�ob�raz,�rzeź�ba,�gra�fi�-
ka,�te�atr�czy�też�mu�zy�ka�sta�no�wi�przed�miot�za�in�te�re�so�wa�-
nia�dla�TO�WA.�Au�to�ra�mi�pre�zen�to�wa�nych�prac�są�głów�nie
zna�ni�pe�ters�bur�scy�i mo�skiew�scy�ar�ty�ści,�ab�sol�wen�ci�ro�-
syj�skiej�Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�nych,�Wyż�szej�Ar�ty�stycz�no�-
-Prze�my�sło�wej� Szko�ły� im.� W.I.� Mu�chi�noj� (Szti�gli�ca),
Pie�trow�skiej�Aka�de�mii�Na�uk�i Sztuk,�mo�skiew�skie�go�Ar�ty�-
stycz�no�-Prze�my�sło�we�go�Uni�wer�sy�te�tu�im.�S.G.�Stro�ga�no�-
wa,�Ar�ty�stycz�nej�Szko�ły�im.�W.A.�Se�ro�wa�(N.K.�Rie�ri�cha)
i in�nych�ośrod�ków�kul�tu�ry�ro�syj�skiej.�Wstęp�wol�ny!

do 2��paź�dzier�ni�ka�br.,
LE�Gni�Ca�–�Ga�le�ria�Sztu�ki,�pl.�ka�te�dral�ny 1

Wadim�Gubin.�Martwa�natura�w�sadzie

Ry�SZARd�PEL�CZAR�FO�TO�GRA�FIE
Wier�sze�pi�sze�od 2001�ro�ku.�Na�le�ży�do wier�nych�przy�ja�-
ciół�Sa�lo�niku.�Pi�sze�rów�nież�tek�sty�pio�se�nek,�współ�pra�-
cu�jąc�mu�zycz�nie�z Elą�Ko�ło�dziej�czyk,�cze�go�efek�tem�jest
au�tor�ska�pły�ta.�Od 2008�ro�ku�jest�człon�kiem�Związ�ku�Li�-
te�ra�tów�Pol�skich.�Wte�dy�to�rów�nież�na po�waż�niej�za�in�te�-
re�so�wał�się�fo�to�gra�fią,�cze�go�efek�tem�jest�wy�sta�wa�pt.
„Pa�trząc�obiek�tyw�nie”.�W pro�gra�mie�wer�ni�sa�żu:�mi�ni�re�-
ci�tal�w wy�ko�na�niu�ELI�KO�łO�DZIEJ�CZyK,�któ�ra�za�śpie�wa
pio�sen�ki�do tek�stów�Ry�szar�da�Pel�cza�ra.
��paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00,�(do 31.X.,�pn,�śr,�pt, g. 16-20)

Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul.�za�wal�na 7
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KRZySZ�TOf�KO�WAL�SKI�FO�TO�GRA�FIE
Eks�po�zy�cja�no�si�ty�tuł�„Głos�ka�mie�ni”.�
“(...)�W wy�ni�ku�roz�wa�żań,�oka�zu�je�się,�ze�„mar�twość”�ka�-
mie�ni�nie�jest�tak�oczy�wi�sta�jak�się�mo�że�wy�da�wać.�Z sa�-
mej� ich� obec�no�ści� mo�że�my� wy�czy�tać� sub�tel�ny,
i jed�no�cze�śnie� zde�cy�do�wa�ny�prze�kaz.�Mo�że�my�usły�szeć
szept�za�chwy�tu�nad Ab�so�lu�tem.”�
do 10�paź�dzier�ni�ka�br.,�Ga�le�ria�za Sza�fą,�ul.�św.�Mar�ci�na �

W hOł�dZIE�I dLA�ChWA�ły
śW.�JA�dWI�GI�–�PA�TRON�KI�śLĄ�SKA

Wy�sta�wa�pre�zen�tu�ją�cą�jed�ną�z naj�wspa�nial�szych�środ�ko�-
wo�eu�ro�pej�skich�ko�lek�cji�złot�nic�twa�cza�sów�no�wo�żyt�nych.
Po�ka�zy�wa�ne�ar�cy�dzie�ła�rze�mio�sła�są�przy�kła�dem�bie�gło�-
ści�ślą�skich�złot�ni�ków�cza�sów�re�ne�san�su�i ba�ro�ku�oraz
świa�dec�twem�bo�ga�tej�tra�dy�cji�kul�tu�św.�Ja�dwi�gi.�
Czter�dzie�ści�za�pre�zen�to�wa�nych�przed�mio�tów�po�cho�dzi�ze
zbio�rów�daw�ne�go�opac�twa�cy�ster�skie�go�w Trzeb�ni�cy�(ob.
Ko�ściół�p.�w.�św.�Bar�tło�mie�ja�Apo�sto�ła�i św.�Ja�dwi�gi�oraz
klasz�tor�Sióstr�Bo�ro�me�uszek),�któ�rym�dziś�wspól�nie�opie�-
ku�ją�się�Bra�cia�Sal�wa�to�ria�nie�i Sio�stry�Bo�ro�me�usz�ki.�Eks�-
po�zy�cje�uzu�peł�nia�ją�za�byt�ki�po�cho�dzą�ce�z ko�lek�cji�Mu�zeum
Miej�skie�go�Wro�cła�wia.�War�to�do�dać,�że�du�ża�część�pre�-
zen�to�wa�nych�wy�ro�bów�po�cho�dzi�nie�z Trzeb�ni�cy,�a z licz�-
nych�ślą�skich�ko�ścio�łów,�ka�plic�i do�mów�Bo�ro�me�uszek.
Gdy�po 1945�ro�ku�zo�sta�ły�zmu�szo�ne�do ich�opusz�cze�nia,
to�nie�pew�ne�o los�na�czy�nia�li�tur�gicz�ne,�za�bra�ły�je�ze�so�bą.
W ten�spo�sób�po�wsta�ła�wy�jąt�ko�wa�trzeb�nic�ka�ko�lek�cja,
na któ�rą�skła�da�ją�się�za�rów�no�ar�te�fak�ty�bę�dą�ce�od za�wsze
wła�sno�ścią� klasz�to�ru�w Trzeb�ni�cy,� ale� i te� po�cho�dzą�ce
ze ślą�skich�świą�tyń.�

do 17�października�br.,�Mu�zeum�Miej�skie,�ra�tusz,�rynek

Kielich�Pfistera
1604�r.
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Świecznik�Heintze
ok�1700�r.

WOLf�KAh�LEN
VI�DEO�TA�PES 1969-2010

Wolf�Kah�len�(ur. 1940)�–�ar�ty�sta�in�ter�me�dial�ny,�kla�syk�sztu�-
ki�wi�deo,�fo�to�graf,�per�for�mer,�au�tor�in�sta�la�cji�i rzeźb,�pro�fe�-
sor�Uni�wer�sy�te�tu�Tech�nicz�ne�go�w Ber�li�nie.�Współ�za�ło�ży�ciel
Vi�deo�-Fo�rum�przy Neu�er�Ber�li�ner�Kun�stve�re�in,�pierw�szej�ko�-
lek�cji�wi�deo�-ar�tu�w Niem�czech.�Pro�wa�dzi�Ru�ine�der�Künste,
prze�strzeń�dla�sztu�ki�ma�te�rial�nej�i nie�ma�te�rial�nej,�któ�rą�za�ło�-
żył�w 1985�r.�w ów�cze�snym�Ber�li�nie�Za�chod�nim.�
Re�tro�spek�tyw�na wy�sta�wa�Vi�deo�Ta�pes 1969-2010�to�pierw�-
sza�prze�kro�jo�wa�pre�zen�ta�cja�twór�czo�ści�Kah�le�na w Pol�sce,
przy�go�to�wa�na z oka�zji 70.�uro�dzi�ny�ar�ty�sty�we�współ�pra�cy
z Zen�trum�für�Kunst�und�Me�dien�tech�no�lo�gie�ZKM�Karls�ru�he,
Fol�kwang�Mu�seum�Es�sen,�Ru�ine�der�Künste�Ber�lin�i Cen�trum
Sztu�ki�WRO.�Na eks�po�zy�cję�skła�da�ją�się 163�od�re�stau�ro�wa�-
ne�i zdi�gi�ta�li�zo�wa�ne�pra�ce�wi�deo�i fil�mo�we,�in�sta�la�cje�me�dial�-
ne� i rzeź�by� wi�deo,� fo�to�gra�fie� oraz� do�ku�men�ta�cje
per�for�man�sów�i ak�cji�kon�cep�tu�al�nych.�

do 29�paź�dzier�ni�ka�br.,�Cen�trum�Sztu�ki�WrO,�Wi�dok 7

KA�TA�RZy�NA KRyń�SKA�FO�TO�GRA�FIE�
Cykl�zdjęć�„13�do kwa�dra�tu”�Ka�ta�rzy�ny�Kryń�skiej�to�opo�-
wie�ści�o lu�dziach�i ich�dro�gach�ży�cio�wych.�
Ka�sia�Kryń�ska�(ur. 1972).�Ukoń�czy�ła�stu�dia�na Wy�dzia�le
Ar�chi�tek�tu�ry�na Po�li�tech�ni�ce�War�szaw�skiej�(1999)�oraz
Eu�ro�pej�ską�Aka�de�mię�Fo�to�gra�fii�(2005).�Kryń�ska�ja�ko�ar�-
chi�tekt,�de�si�gner�i fo�to�graf�ży�je�i pra�cu�je�w War�sza�wie.
Lau�re�at�ka� kon�kur�su� fo�to�gra�ficz�ne�go 5th� An�nu�al
Black&Whi�te�Spi�der�Awards�w ka�te�go�rii�Still�Li�fe.�Mi�ło�-
śnicz�ka�fo�to�gra�fii�ana�lo�go�wej,�uży�wa�apa�ra�tów�śred�nie�-
go�for�ma�tu�Rol�le�iflex,�Has�sel�blad�i Hol�ga.�(www.ka�lua.pl)

do 17�października�br.,�ODa�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

PA�MIęĆ�bI�TWy�POd�GRUN�WAL�dEM
Od�dział�Mu�zeum�Miej�skie�go�Wro�cła�wia�–�Mu�zeum�Mi�li�ta�-
riów�w Ar�se�na�le�Miej�skim�za�pra�sza�na wy�sta�wę�stwo�rzo�-
ną�w ra�mach�te�go�rocz�nych�ob�cho�dów 600-le�cia�bi�twy.�
Pre�zen�to�wa�ne�na wy�sta�wie�eks�po�na�ty�sta�no�wią�ma�te�rial�ny
wy�raz�sze�ściu�stu�le�ci�na�ro�do�wej�pa�mię�ci�o jed�nym�z naj�-
więk�szych�pol�skich�zwy�cięstw�w hi�sto�rii.�Bi�twa�pod Grun�-
wal�dem� przez� wie�ki� uro�sła� do ran�gi� sym�bo�lu� chęt�nie
uży�wa�ne�go�przez�kro�ni�ka�rzy,�ma�la�rzy,�gra�fi�ków,�wiel�kich
wiesz�czów,�me�da�lie�rów�i w koń�cu�ar�ty�stów�fil�mo�wych�oraz
te�atral�nych.�W Mu�zeum�Mi�li�ta�riów�po�ka�za�ne�zo�sta�ną�wy�-
bra�ne�eks�po�na�ty�od cza�sów�śre�dnio�wie�cza�aż�do XXI w.

do�1�.11�br.,�arsenał�Miejski,�ul.�Cieszyńskiego�9

dOL�NO�śLĄ�SKIE�STO�WA�RZy�SZE�NIE
AR�Ty�STÓW�PLA�STy�KÓW�(dSAP)

W Ga�le�ri 7DDC�–�7�Dni�Do Cy�wi�la,�Klu�bu�Ślą�skie�go�Okrę�-
gu�Woj�sko�we�go,�trwa�wy�sta�wa�prze�glą�do�wa�prac�człon�-
ków�stowarzyszonych�w�DSAP�–�za�pra�sza�my!

do 21. X,�Ga�le�ria 7ddc�ŚOW,�ul.�Pret�fi�cza 2�

AL�fREd�WI�TOLd�ORU�bA�MA�LAR�STWO
Ma�larz�eks�pre�sjo�ni�stycz�ny,�kon�se�kwent�nie�od�zwier�cie�-
dla�ją�cy�pol�ski�pej�zaż�i mar�twe�na�tu�ry.�Dys�po�nu�ją�cy�śmia�-
łym�po�cią�gnię�ciem�pędz�la,�two�rzą�cy�dy�na�micz�ne,�gru�be
fak�tu�ry,�od�waż�nie�prze�no�si�w świat�abs�trak�cji�przed�mio�-
ty�i kra�jo�bra�zy.�Po pięt�na�stu�la�tach�od po�przed�niej�eks�po�-
zy�cji�Ga�le�ria�pod Atlan�ta�mi�pre�zen�tu�je�po�nad pięć�dzie�siąt
prac�artysty�z róż�nych�okre�sów�jego�twór�czo�ści.�Wy�sta�-
wa�z cy�klu:�Z pra�cow�ni�na�szych�ar�ty�stów.

Wer�ni�saż 8�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00
Ga�le�ria�Bi�blio�te�ki�pod atlan�ta�mi�PiMBP, ii pię�tro

WaŁ�BrzyCH,�ry�nek 9
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UNI�VER�Sy�TET�śWIA�TA
2�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.00�(3-5�lat)
Co�to�jest?�Mu�ze�al�nych�eks�pe�ry�men�tów�cz. II
2�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.30�(6-12�lat)
Spa�cer�przez�wie�ki�–�Śre�dnio�wie�cze
9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.00�(3-5�lat)
Je�sien�ne�ko�la�że�z Vi�val�dim�w tle
9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.30�(6-12�lat)
Jan�Ma�tej�ko�i ta�jem�ni�ce�naj�więk�sze�go�ob�ra�zu�w mu�zeum�
16�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.00�(3-5�lat)
Szczę�śli�we�wy�spy�Dyz�ia�Ma�rzy�cie�la
16�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.30�(6-12�lat)
Przy�go�da�z gra�fi�ką
23�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.00�(3-5�lat)
Z wi�zy�tą�na kró�lew�skim�zam�ku
23�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.00�(6-12�lat)
Za�gad�ki�skar�bu�średz�kie�go
MiEj�SCE: Mu�zeum�Na�ro�do�we�we�Wro�cła�wiu
Re�zer�wa�cja�–�tel. 511 132 287

EdUKACyJNA�GRA�MIEJSKA
Gra�od�bę�dzie�się�na ob�sza�rze�mię�dzy�uli�cą�Po�nia�tow�skie�-
go,�a pla�cem�Strze�lec�kim�–�jej�sce�na�riusz�opie�ra�się�na cie�-
ka�wych� hi�sto�rycz�nie� i ar�chi�tek�to�nicz�nie� miej�scach
na Nad�odrzu.�We�wszyst�kich�lo�ka�li�za�cjach�dzie�ci�bę�dą�cze�-
kać�róż�ne�za�da�nia,�po�cząw�szy�od zręcz�no�ścio�wych,�przez
ła�mi�głów�ki�i za�gad�ki�opar�te�na wie�dzy�z lek�cji�hi�sto�rii.

Dzie�ci�z nad�odrza,�któ�re�chcą�wziąć�udział�w Grze,�mo�gą
zgła�szać�się�do Ło�kiet�ka 5�–�in�fo�punk�tu�nad�odrze

JAR�MARK�JA�dWI�żAń�SKI�
Wal�ki�zbroj�nych�ry�ce�rzy,�po�ka�zy�daw�nych�rze�miosł,�tań�-
ce�dwor�skie,�za�ba�wy�dla�pu�blicz�no�ści,�wy�stę�py�ku�gla�rzy
oraz�in�sce�ni�za�cja�śre�dnio�wiecz�nej�eg�ze�ku�cji�ka�tow�skiej.

3�paź�dzier�ni�ka,�godz. 12.00-20.00,�zam�ek�Le�śnic�ki

PIK�NIK�–�PRZy�JA�ZNy�SE�NIOR
Im�pre�za jest�czę�ścią�ob�cho�dów�Wro�cław�skich�Dni�Se�nio�-
ra.�Pod�czas�pik�ni�ku�od�bę�dzie�się�fi�nał�wspól�ne�go�pro�jek�-
tu� MDK� „Fa�brycz�na”� i klu�bów� se�nio�ra� z dziel�ni�cy
„Fa�brycz�na”�–�uro�czy�ste�wrę�cze�nie�sta�tu�etek.
W pro�gra�mie�wy�stę�py�ze�spo�łów,�chó�rów,�warsz�ta�ty�ar�ty�-
stycz�ne�i kon�ku�ren�cje�ro�dzin�ne,�pre�zen�ta�cje�twór�czo�ści
se�nio�rów�z dziel�ni�cy�Fa�brycz�na,�kier�ma�sze�rę�ko�dzie�ła,�itp.
Zo�ba�czy�my�sztu�ki�te�atral�ne,�po�kaz�tai�-chi,�po�ka�zy�ta�necz�-
ne,� a dziad�ko�wie� wraz� z wnu�ka�mi� bę�dą� mo�gli� za�grać
w bo�ule,�na�ma�lo�wać�por�tret�je�sie�ni,�wziąć�udział�w ro�-
dzin�nym�bie�gu�pa�tro�lo�wym,�zdo�bie�niu�ce�ra�mi�ki,�i qu�izie
eu�ro�pej�skim.�Nie�wąt�pli�wą�atrak�cją�pik�ni�ku�bę�dzie�wy�stęp
chó�ru�OCTO�PUS�z MDK�Fa�brycz�na,�któ�ry�przed�sta�wi�pro�-
gram�pt.�„Ga�la�re�tro�–�prze�bo�je�z lat 30-70”.�(www.�mdk.
wroc.�pl).�Za�pra�sza�my�ca�łe�ro�dzi�ny�–�wstęp�wol�ny!
9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 1�.00-19.00.�Sta�dion,�ul.�Lot�ni�cza 72

dEbIUTy�2010�W�ObIEKTyWIE
Na wy�sta�wie�zo�ba�czy�my�zdję�cia�z IX Ogól�no�pol�skie�go
Prze�glą�du�Mło�dych�Wo�ka�li�stów�De�biu�ty 2010�(Wro�cław,
czer�wiec 2010).�Im�pre�zę,�któ�rej�głów�ną�ideą�jest�pro�mo�-
wa�nie�mło�dych�ta�len�tów�wo�kal�nych�oraz�pod�no�sze�nie�ich
umie�jęt�no�ści�in�ter�pre�ta�cji�war�to�ścio�wych�tekstów�li�te�rac�-
kich,�przy�go�to�wa�li�An�na�Sro�ka�i Je�rzy�Sa�ta�now�ski.

Wernisaż�22�października,�godz.�18.00,�(do�13.11�br.)
Galeria�MDk�Śródmieście,�ul.�Dubois�5

MA�IL�US�ART
Jak�do tej�po�ry�po�nad 100�za�gra�nicz�nych�uczest�ni�ków�z 6
kon�ty�nen�tów�wzię�ło�udział�w mię�dzy�na�ro�do�wym�pro�jek�-
cie�Ma�il�Art�Pro�ject,�któ�ry�po�le�ga�na wy�sy�ła�niu�prze�ja�wów
twór�czej�eks�pre�sji�w for�mie�tra�dy�cyj�nych�kar�tek�pocz�to�-
wych,�bądź�gra�ficz�nych�e�-ma�ili.�Zobaczymy�m.in.�zbiór
z ko�lek�cji�Ja�na�Hon�zy�–�jed�ne�go�z naj�cie�kaw�szych�uczest�-
ni�ków�ru�chu�ma�il�ar�to�we�go�w Pol�sce.�Wy�sta�wie�to�wa�rzy�-
szą�warsz�ta�ty�pro�wa�dzo�ne�przez�J.�Hon�zę.�(16-19.X�br.)�

Wer�ni�saż�16�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�(do 30.Xi.br.)
Ck�zamek,�pl.�Świętojański�1,�Leśnica

CA�łA�EU�RO�PA�LI�CZy�PTA�KI!
Ogól�no�pol�skie�To�wa�rzy�stwo�Ochro�ny�Pta�ków�za�pra�sza
wszyst�kich�do udzia�łu�w ob�cho�dach�Eu�ro�pej�skich�Dni
Pta�ków,�któ�re�od�bę�dą�się�w pierw�szą�so�bo�tę�i nie�dzie�lę
paź�dzier�ni�ka.�W tych�dniach�każ�dy�mo�że�zo�stać�ob�ser�wa�-
to�rem�pta�ków.�Wy�star�czy�wziąć�udział�w jed�nej�z or�ga�ni�-
zo�wa�nych�przez�OTOP�wy�cie�czek�or�ni�to�lo�gicz�nych�lub
prze�pro�wa�dzić�sa�mo�dziel�ną�ob�ser�wa�cję�i prze�ka�zać�jej
wy�ni�ki�do biu�ra�To�wa�rzy�stwa.�(www.otop.org.pl)
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Wrocławski�Fe�sti�wa�l�Gi�ta�ro�wy
Gi�Ta�ra 2010

19-28�li�sto�pa�da

KA�RO�LI�NA�CI�ChA�DO�LU�DO�żER�CóW�
Przez�wiele�lat�koncertowała�solowo�zdobywając�po�drodze�czołowe�miejsca
w�najbardziej�prestiżowych�festiwalach�w�kraju�i�za�granicą.�W�2009�r.�założyła
zespół� i� zaczęła� swą� przygodę� z� muzyką� rockową.� Dwa� lata� temu
skomponowała�koncert�DO�LUDOżERCóW�do�tekstów�Tadeusza�Różewicza.
Płyta�była�gotowa�już�na�poczatku�tego�roku�–�jednak�autorka�postanowiła
poczekać� z� premierą� do� urodzin� Różewicza.� Sklepowa� premiera� płyty
odbędzie�się�9�października�br.
Koncert�od�bę�dzie�się�w CK�Wro�cław�-Za�chód�w ra�mach�li�sto�pa�do�wej�„Bie�sia�-
dy�Ró�że�wi�czow�skiej”.�Bez�płat�ne�za�pro�sze�nia�moż�na za�ma�wiać�od pon�-pt,
w godz. 9.00-16.00�w se�kre�ta�ria�cie,�tel. 71 354-46-60,�w. 77

20�li�sto�pa�da,�Ck�Wro�cław�-za�chód,�ul.�Cho�cie�bu�ska �-6

Karolina�solo,�koncert�w�składzie�butelek,�fot.�Stasiak

19-23�LISTOPAdA�2010
W ra�mach 44.�WRO�STJA�jak�co�ro�-
ku�w pierw�szych�dwóch�dniach�od�-
bę�dzie� się� Ogól�no�pol�ski� Fe�sti�wal
Te�atrów�Jed�ne�go�Ak�to�ra,� pod�czas
któ�re�go�bę�dzie�moż�na obej�rzeć�wie�-
le� cie�ka�wych� pol�skich� spek�ta�kli.
W czę�ści� mię�dzy�na�ro�do�wej� Dzień
Wy�szeh�radz�ki� i Arab�ski,� se�sja
z udzia�łem�Lu�dwi�ka�Fla�sze�na oraz
po raz�pierw�szy�w hi�sto�rii�Spo�tkań
go�ście�ze�Szwaj�ca�rii�i Egip�tu.�Pol�skę
re�pre�zen�to�wać�bę�dzie�zna�na pol�ska
ak�tor�ka�Ewa�Błasz�czyk�w spek�ta�klu
„Rok�ma�gicz�ne�go�my�śle�nia”.

www.wro�stja.art.pl

WWW.jazzTOPaD.PL

ZAREZERWUJ�CZAS�W�LISTOPAdZIE!

MOyA�bREN�NAN�
Na�gra�ła� do�tąd 10� au�tor�skich� al�bu�-
mów.�Śpie�wa�ła�i na�gry�wa�ła�wspól�nie
z naj�więk�szy�mi� sła�wa�mi� mu�zy�ki
świa�to�wej�(Bru�ce�Horns�by,�Van�Mor�-
ri�son,�Bob�Gel�dof,�Bo�no,�Paul�young,
Mi�cha�el�McDo�nald,�Schil�ler)

29�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
Ba�zy�li�ka�św.�Elż�bie�ty
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MO�NI�KA�SZWA�JA
SPO�TKA�NIE�AU�TOR�SKIE

„Zu�pa�z ry�by�Fu�gu”
Ry�ba� fu�gu� jest� bar�dzo
smacz�na,�ale�je�śli�bę�dzie�my
ob�cho�dzić� się� z nią� nie�-
ostroż�nie�–�mo�że�my�otruć
sie�bie�i współ�bie�siad�ni�ków.
Na śmierć.�Po�dob�nie�z na�-

szym�ży�ciem.�Jest�ono�jak�po�tra�wa�dla�in�te�li�gent�nych.
Mo�ni�ka�Szwa�ja�–�uro�dzi�ła�się:�ja�kiś�czas�te�mu,�do�sta�tecz�-
nie�daw�no,�że�by�mieć�wła�sne�zda�nie.�Ode�bra�ła�edu�ka�cję:
przy�zwo�itą,�na Uni�wer�sy�te�cie�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza�w Po�-
zna�niu�(po�lo�ni�sty�ka).�Edu�ku�je�się�per�ma�nent�nie�(ży�cie!).
Sta�tus�spo�łecz�ny:�we�so�ła�eme�ryt�ka�po pra�wie�czter�dzie�-
stu�la�tach�pra�cy�w Te�le�wi�zji�Pol�skiej�w Szcze�ci�nie�(ośmio�-
let�ni�po�ślizg�na�uczy�ciel�ski�się�nie�li�czy,�ser�cem�za�wsze
by�ła� te�le�wi�zor�ką).� Znak� szcze�gól�ny:� po�nadnor�ma�tyw�-
na licz�ba�szajb:�li�te�rac�ka,�lot�ni�cza,�koń�ska,�mor�ska,�szan�-
to�wa,� sym�fo�nicz�na,� ope�ro�wa,� ir�landz�ka,� ogrod�ni�cza,
gór�ska,�ra�tow�ni�cza,�psiar�ska�(od psów)�i ogól�na.�

7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.30.�EM�Pik,�ul.�Świd�nic�ka �0

IR�LAN�dIA�JO�NES�PO�SZU�KI�WA�Ny
SPO�TKA�NIE�Z TO�MA�SZEM�BOR�KOW�SKIM

To�masz�Bor�kow�ski,�wro�cła�wia�nin,�de�biu�to�wał�pięt�na�ście
lat�te�mu�w „Pl�ay�boy’u”�i od tej�po�ry�pu�bli�ko�wał�wy�łącz�nie
pod pseu�do�ni�mem,�wy�łącz�nie�w cza�so�pi�smach.�Ir�lan�dia
Jo�nes�po�szu�ki�wa�ny�jest�je�go�pierw�szym�dzie�łem�w for�mie
książ�ki.�Daw�niej�prze�ko�na�ny,�że�ar�che�olo�gia�to�na�uka,�te�raz
zro�zu�miał,�że�to�ga�łąź�show�biz�ne�su.�Au�tor�swo�je�wy�nu�rze�-
nia�na te�mat�ży�cia�i pra�cy�w Ir�la�dii,�we�wła�snym�(i nie�tyl�-
ko)�za�wo�dzie,�prze�ka�zu�je�nam�na go�rą�co�po�nie�waż�na�dal
tam�miesz�ka�oraz�wciąż�ko�pie.�Wstęp�wol�ny!

13�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00.�kMiL,�pl.�T.�kościuszki�9

CZA�RO�dZIEJ�SKA�bAR�CE�LO�NA
W cy�klu�„Do�oko�ła�Sied�miu�Kon�ty�nen�tów”�spo�tka�nie�z Je�-
rzym�że�brow�skim,�tłu�ma�czem,�spe�cja�li�stą�od mar�ke�tin�-
gu�tu�ry�stycz�ne�go,�au�to�rem�książ�ki�„Ma�gicz�na�Ka�ta�lo�nia”.
Tym�ra�zem�po�świę�co�ne�sto�li�cy�Ka�ta�lo�nii�–�Bar�ce�lo�nie.
20�paź�dzier�ni�ka,�g. 16.30,�Bi�blio�te�ka�ro�mań�ska, iii p.,�ry�nek 58

STAR�TU�JĄ:�CZy�TA�NIA�W bIU�RZE
No�wa,�cy�klicz�na�im�pre�za,�łą�czą�ca�w ra�mach�jed�ne�go�wy�-
da�rze�nia�li�te�ra�tu�rę,�mu�zy�kę,�sztu�ki�pla�stycz�ne�i wi�zu�al�ne.
Go�ść�mi�pierw�szej�edy�cji�bę�dą�Mar�cin�Sen�dec�ki�oraz�Boh�-
dan�Za�du�ra,�któ�rzy�za�pre�zen�tu�ją�pu�blicz�no�ści�pre�mie�ro�we
to�my�„Pół”�i „Noc�ne�ży�cie”.
Spo�tka�nie� z po�eta�mi� po�pro�wa�dzą� hi�sto�ry�cy� li�te�ra�tu�ry
z Uni�wer�sy�te�tu�im.�A.�Mic�kie�wi�cza�w Po�zna�niu:�Ja�ro�sław
Bo�ro�wiec�i Mar�cin�Ja�wor�ski.�Ca�łość�uświet�ni�wy�sta�wa
prac�pod na�zwą�„Lu�bię�książ�ki�Biu�ra”�au�tor�stwa�łu�ka�sza
Gaw�roń�skie�go,�Ma�cie�ja�Kul�czyń�skie�go�i Ra�fa�ła�Plac�ka.

21�paź�dzier�ni�ka�o go�dzi�nie 18.00,�Przej�ście�Garn�car�skie

LE�OKA�dIA
bAJ�RA�KOW�SKA

SPO�TKA�NIE�AU�TOR�SKIE
„Ku�sze�nie”

Do Wro�cła�wia�przy�je�cha�ła
w 1945�ro�ku�i od te�go�cza�-
su�Wro�cław�stał�się�jej�dru�-
gim� mia�stem� ro�dzin�nym.
Eme�ry�to�wa�na�pie�lę�gniar�ka
psy�chia�trycz�na.�Człon�ki�ni�Ro�bot�ni�cze�go�Sto�wa�rzy�sze�nia
Twór�ców�Kul�tu�ry�we�Wro�cła�wiu.�Po�ezją�in�te�re�so�wa�ła�się
od za�wsze.�Przez�wie�le�lat�re�cy�to�wa�ła�wier�sze�w ka�ba�re�-
cie�„Me�lo�nik”.�Wy�da�ła�dwa�to�mi�ki�au�tor�skie:�„Tyl�ko�ne�-
nu�fa�rów�brak”�(2008)�oraz�„Ku�sze�nie”�(2010).
Ma�na kon�cie�pu�bli�ka�cje�w pi�smach�lo�kal�nych,�wy�róż�nie�-
nie�w XXIII�Ogól�no�pol�skim�Kon�kur�sie�Po�etyc�kim�w Sław�-
ko�wie�oraz�w No�wej�Ru�dzie.�Jej�po�ezja�i pro�za�uka�za�ły�się
w al�ma�na�chach�Dol�no�ślą�skiej�Wszech�ni�cy�Li�te�rac�kiej�„Ba�-
rie�ra� sło�wa”,�wy�da�nych� przez� Sto�wa�rzy�sze�nie� Pi�sa�rzy
Pol�skich�w 2007�i 2008�ro�ku.
18�paź�dzier�ni�ka,�g. 18.00,�Salonik�Trzech�Muz,�ul.�zawalna�7

SA�LO�NI�KO�WE�WARSZ�TA�Ty�LI�TE�RAC�KIE
11�i�25�października,�g. 18.00�Salonik�Trzech�Muz,�ul.�zawalna�7

VIO�LET�TA�RÓ�żA
PAW�łOW�SKA

SPO�TKA�NIE�AU�TOR�SKIE
„Nie�zgu�bić�sie�bie”

Pro�jek�tant�ka� i ry�sow�nik.
Spor�t�smen�ka.�Ukoń�czy�ła�ar�-
chi�tek�tu�rę�wnętrz�o spe�cja�li�-
za�cji:�pro�jek�to�wa�nie�wnętrz.
Wy�ko�rzy�stu�je� też� wie�dzę
zdo�by�tą�w Aka�de�mii�Feng�Shui�i kon�tem�pla�cję�ruchu�Tai�-Chi.
Wy�da�ła� do�tąd� trzy� to�mi�ki� wier�szy,� bę�dą�ce� swo�istym
„wietrz�nym�tryp�ty�kiem”:�„Prze�ni�kli�wość�wia�tru”�(2004),
„Ser�ce�nie�sio�ne�wia�trem”�(2005),�„Wiatr�i Ró�ża”�(2006)
oraz�ostat�ni�zbiór�wier�szy�„Nie�zgu�bić�sie�bie”�(2008).�Pra�-
cu�je�tak�że�nad cy�klem�po�rad�ni�ków�„No�sce�te�ip�sum�–�Po�-
znaj�sa�me�go�sie�bie”,�w któ�rych�na pod�sta�wie�wła�snych
ży�cio�wych�do�świad�czeń�pra�gnie�po�móc�Czy�tel�ni�ko�wi�od�na�-
leźć�w ży�ciu�Dro�gę�pro�wa�dzą�cą�do roz�wo�ju�du�cho�we�go
i speł�nie�nia.�W 2005�uka�zał�się�1.�tom�se�rii�„Do�li�na Świa�-
tła”,�a ko�lej�ny�jest�już�na eta�pie�przy�go�to�wa�nia�do dru�ku.�

27�paź�dzier�ni�ka,�go. 17.00
ODŚ�rO�-kUź�ni�ki,�ul.�Sar�bi�now�ska 19/21

OGRÓd�MET�TER�NI�ChA�
SPO�TKA�NIE�AU�TOR�SKIE

Spo�tka�nie�z prof.�My�ko�łą�Riab�czu�kiem�z Ki�jo�wa,�au�to�rem
książ�ki�Ogród�Met�ter�ni�cha,�któ�ra�uka�za�ła�się�na�kła�dem
wy�daw�nic�twa�Ko�le�gium�Eu�ro�py�Wschod�niej.�Spo�tka�nie
po�pro�wa�dzi�prof.�Agniesz�ka�Ma�tu�siak�(UWr).�
Książ�ka�skła�da�się�z ese�jów�na�pi�sa�nych�w la�tach 1995-
2008.�Ich�głów�nym�te�ma�tem�jest�sze�ro�ko�po�ję�ta�„eu�ro�-
pej�ska�Ukra�ina.�W�stęp�wol�ny!

21�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Mu�zeum�Pa�na Ta�de�usza,�ry�nek 6
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MIę�dZy�dO�KU�MEN�TEM�A KRE�ACJĄ
ROZ�MO�Wy�O FO�TO�GRA�FII

SPO�Tka�niE�z aDa�MEM�Ma�zU�rEM
Adam�Ma�zur�(ur. 1977)�–�hi�sto�ryk�sztu�ki,�kry�tyk�i ku�ra�tor,
ame�ry�ka�ni�sta.� Pra�cu�je� ja�ko� ku�ra�tor� w Cen�trum� Sztu�ki
Współ�cze�snej�Za�mek�Ujaz�dow�ski�w War�sza�wie.�Wy�kła�-
dow�ca�w Szko�le�Wyż�szej�Psy�cho�lo�gii�Spo�łecz�nej�w War�-
sza�wie�i na Mu�ze�al�ni�czych�Stu�diach�Ku�ra�tor�skich�na UJ.
Jest�re�dak�to�rem�na�czel�nym�ma�ga�zy�nu�„Obieg”.�Zaj�mu�je
się�przede�wszyst�kim�hi�sto�rią�i kry�ty�ką�fo�to�gra�fii.�Był�ku�-
ra�to�rem�m.in.�ta�kich�wy�staw�jak�„Efekt�czer�wo�nych�oczu”
(2008),�„We�nus”�(2008),�„No�wi�do�ku�men�ta�li�ści”�(2006).
W 2009�zo�sta�ła�wy�da�na książ�ka�„Ko�cham�fo�to�gra�fię”,�bę�-
dą�ca�zbio�rem�je�go�tek�stów�o fo�to�gra�fii,�któ�ra�w tym�sa�-
mym�ro�ku�do�cze�ka�ła�się�dru�gie�go�wy�da�nia,�roz�sze�rzo�ne�go
i po�pra�wio�ne�go.�W grud�niu 2008�na Wy�dzia�le�Hi�sto�rycz�-
nym�UW�obro�nił�pra�cę�dok�tor�ską�pt.�„Fo�to�gra�fia�w roz�-
sze�rzo�nym�po�lu.�Spo�łecz�ne�i ar�ty�stycz�ne�uży�cia�fo�to�gra�fii
w Pol�sce”.�Na jej�pod�sta�wie�po�wsta�ła�książ�ka�„Hi�sto�rie�fo�-
to�gra�fii�w Pol�sce 1839-2009”,�któ�ra�bę�dzie�do na�by�cia
pod�czas�spo�tka�nia�w BWA.
Spo�tka�nie�wcho�dzi�w skład�cy�klu�edu�ka�cyj�ne�go�Trans�fu�-
zje,�na któ�ry�skła�da�ją�się:�blok�do�ty�czą�cy�sztu�ki�per�for�-
man�ce,�dzia�ła�nia�o cha�rak�te�rze�in�te�rak�tyw�nym�(warsz�ta�ty
per�for�man�ce)�oraz�pa�ne�le�dys�ku�syj�ne.�Wstęp�wol�ny!
Blog�pro�jek�tu:�www.trans�fu�zje�-bwa.blog�spot.com

7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00
BWa�w je�le�niej�Gó�rze,�ul.�Dłu�ga 1

AP�TE.�Nie�do�koń�czo�na�opo�wieść
SPO�TKA�NIE�AU�TOR�SKIE

Mar�Ci�nEM�kO�WaL�SkiM�i PiO�TrEM�GŁU�CHOW�SkiM
W 2009�ro�ku,�w Wie�licz�ce,�w do�mu�ro�dzin�nym�pań�stwa
Pia�sec�kich�od�na�le�zio�no�ze�szyt�z ry�sun�ka�mi�Ry�szar�da�Ap�-
te�go;�po�cho�dzą�ce�go�z ro�dzi�ny�ad�wo�kac�kiej,�uzdol�nio�ne�-
go� li�te�ra�ta,� mu�zy�ka� i pla�sty�ka,� praw�do�po�dob�nie
ho�mo�sek�su�ali�sty,�w któ�rym�ko�cha�ły�się�set�ki�dziew�cząt.
Od�na�le�zio�ne�ry�sun�ki�by�ły�uło�żo�ny�mi�w sta�ran�nie�skom�-
po�no�wa�ny� cykl� „Nie�po�kój”.� Ilu�stra�cje� po�cho�dzą�ce
z lat 1939–1942�są�nie�zwy�kle� in�ten�syw�nym�wy�ra�zem
prze�ra�że�nia�z po�wo�du�zbli�ża�ją�ce�go�się�cza�su�Za�gła�dy.�Ba�-
da�niem�te�go�nie�zyw�kłe�go�zna�le�zi�ska�za�ję�li�się�dwaj�spe�-
cja�li�ści� w za�kre�sie� śledz�twa� hi�sto�rycz�ne�go� –� Mar�cin
Ko�wal�ski�i Piotr�Głu�chow�ski.
Dzię�ki�wie�lo�mie�sięcz�nej�pra�cy�uda�ło�im�się�usta�lić�po�-
cho�dze�nie�au�to�ra�za�pi�sków,�do�trzeć�do nie�licz�nych�do�-
ku�men�tów� po�świad�cza�ją�cych� lo�sy� twór�cy� i je�go
ów�cze�snych�zna�jo�mych,�od�two�rzyć�at�mos�fe�rę�sa�lo�nów
dwu�dzie�sto�le�cia�mię�dzy�wo�jen�ne�go�w Kra�ko�wie,�po�cząt�-
ku�dru�giej�woj�ny�świa�to�wej�we�Lwo�wie,�get�ta�w Wie�licz�-
ce,�a w koń�cu�obo�zu�kon�cen�tra�cyj�ne�go�w Sta�lo�wej�Wo�li.�
Re�zu�lu�ta�tem�pra�cy�obu�au�to�rów�jest�książ�ka,�„Ap�te.�Nie�-
do�koń�czo�na� opo�wieść”,� któ�ra� uka�za�ła� się 8� wrze�-
śnia 2010� ro�ku.Wię�cej� in�for�ma�cji� na stro�nie:
www.ha.art.pl/wy�daw�nic�two/ka�ta�log�-ksia�zek

7�paź�dzier�ni�ka,�go�dz. 18.00
Me�dia�te�ka,�ul�Widok�5
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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.

NIEdZIELNE�PORANKI�fILMOWE
jesień�2010�–�Edycja�Wyszehradzka�19.iX-5.Xii

Wszystkie�niedziele,�zawsze�o�12.30.�Wstęp�wolny!
MŁODzi�POLSCy�TWórCy�aniMaCji

Naj�bliż�szy�Po�ra�nek�Fil�mo�wy�po�świę�co�ny�bę�dzie�pre�zen�ta�-
cji�do�ko�nań�mło�dych,�a już�do�brze�zna�nych�i do�ce�nia�nych
pol�skich�twór�ców�ani�ma�cji,�w więk�szo�ści�ab�sol�wen�tów
łódz�kiej�Fil�mów�ki,�choć�nie�tyl�ko.�Swo�je�fil�my�po�ka�żą:
Ma�te�usz�Hel�dwe�in,�Igor�Choł�da,�Mi�chał�Mróz,�Bar�ba�ra
Szew�czyk,�łu�kasz�Szoz�da,�To�masz�Paw�lak,�Jo�an�na�Ja�siń�-
ska.�Fil�my,�po�wsta�łe�w cią�gu�ostat�nich�lat,�pre�zen�tu�ją�róż�-
no�rod�ne,� cha�rak�te�ry�stycz�ne� dla� ich� au�to�rów� es�te�ty�ki,
ujaw�nia�jąc�ich�fa�scy�na�cje,�in�spi�ra�cje�i dro�gi�po�szu�ki�wań.

3�października,�godz,�12.30.�CS�WrO,�ul.�Wi�dok 7

Ostatnia�podróż.�T.�Pawlak

WSZySTKO�CO�KOChAM�POKAZ�FILMU
Spotkanie�autorskie�z�MATEUSZEM�KOŚCIUKIEWICZEM
Film�nagrodzono�„Złotym�Klakierem”�na�34.�Festiwalu
Polskich�Filmów�Fabularnych�za�najdłużej�oklaskiwany
film�w�konkursie�głównym.�W�tym�roku,�jako�pierwsza
polska� produkcja� w� historii,� obraz� został� pokazany� w
konkursie�festiwalu�Sundance�–�najważniejszej�na�świecie
imprezy�promującej�kino�niezależne.

15�października,�godz.�19.00,�Ck�aGOra,�ul.�Serbska�5a

fI�NAł�bI�TWy�fIL�MO�WEJ
Mi�nio�nej�wio�sny�z pod�zie�mia�wy�szło�mło�de�ki�no�wro�cław�-
skie.�W ło�kiet�ka 5�–�In�fo�punk�cie�Nad�odrze�od�by�ło�się
pięć�Bi�tew�Fil�mo�wych,�pre�zen�tu�ją�cych�do�ro�bek�po�cząt�-
ku�ją�cych�fil�mow�ców�z Dol�ne�go�Ślą�ska. 7�paź�dzier�ni�ka
w tym�sa�mym�miej�scu�doj�dzie�do wy�ło�nie�nia�zwy�cięz�cy
ca�łe�go�cy�klu.�Przy�po�mi�na�my,�że�w eli�mi�na�cyj�nych�zma�ga�-
niach�wy�gry�wa�li�ko�lej�no: 42.�Kor�po�ra�cja�Fil�mo�wa�(za film
„Lu�stro”),�Bar�tosz�Pio�trow�ski�(„The�Crew”),�Mi�chał�Sten�-
zel�(„Po�mię�dzy”),�Mar�ty�na La�skow�ska�(„Li�sta”)�oraz�Sta�-
ni�sław� Szu�miej�ko� („x4”).� Wszy�scy� oni� w pierw�szy
czwar�tek�paź�dzier�ni�ka�sta�ną�na�prze�ciw�ko�sie�bie�i sto�czą
bój�o osta�tecz�ne�zwy�cię�stwo.�Wstęp�wol�ny!

7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00,�ul.�Ło�kiet�ka 5/1

MIę�dZy�NA�RO�dO�Wy�dZIEń�ANI�MA�CJI
PO�KA�Zy�FIL�MO�WE

Od 2002�ro�ku�Mię�dzy�na�ro�do�we�Sto�wa�rzy�sze�nie�Twór�ców
Fil�mu�Ani�mo�wa�ne�go�(As�so�cia�tion�In�ter�na�tio�na�le�du�Film
d'Ani�ma�tion�–�ASI�FA)�świę�tu�je 28�paź�dzier�ni�ka�Mię�dzy�-
na�ro�do�wy�Dzień�Ani�ma�cji�(MDA).�Da�ta�ta�nie�jest�przy�-
pad�ko�wa,� bo�wiem� te�go� dnia� nie�mal 120� lat� te�mu,
a do�kład�nie�w 1892�r.�w Gre�vin�Mu�seum�w Pa�ry�żu,�od�był
się�pierw�szy�pu�blicz�ny�po�kaz�ani�ma�cji�The�atre�Opti�que
Emi�le�Rey�nau�da.�Z tej�oka�zji�na ca�łym�świe�cie�od�by�wa�ją
się� po�ka�zy� fil�mów� ani�mo�wa�nych,� wy�sta�wy,� se�mi�na�ria
i warsz�ta�ty.�Ko�or�dy�na�cją�ob�cho�dów�Mię�dzy�na�ro�do�we�go
Dnia�Ani�ma�cji�zaj�mu�je�się�ASI�FA�we�współ�pra�cy�z na�ro�-
do�wy�mi�gru�pa�mi�–�w tym�ro�ku�ko�lej�ny�raz�z gru�pą�ASI�FA
Po�land,�któ�ra�zo�sta�ła�utwo�rzo�na w li�sto�pa�dzie 2008�r.�
W tym�ro�ku�ASI�FA�ob�cho�dzi�swo�je 50.�uro�dzi�ny.�Zo�sta�ła
po�wo�ła�na w 1960�r.�w An�ne�cy�we�Fran�cji�na pierw�szym
fe�sti�wa�lu�po�świę�co�nym�w ca�ło�ści�sztu�ce�ani�ma�cji,�a naj�-
waż�niej�szą�ideą�ja�ka�jej�pr�zy�świe�ca�jest,�prócz�pro�mo�cji
fil�mu� ani�mo�wa�ne�go,� wspie�ra�nie� ko�mu�ni�ka�cji� mię�dzy
twór�ca�mi�i wiel�bi�cie�la�mi�ani�ma�cji.�MDA�stwa�rza�ją�cy�oka�-
zję�do pre�zen�ta�cji�do�ko�nań�ani�ma�cji�w da�nym�kra�ju�oraz
wy�mia�ny�z in�ny�mi�gru�pa�mi�na�ro�do�wy�mi�w ska�li�ca�łe�go
świa�ta,�jest�te�go�naj�lep�szym�przy�kła�dem.�Wstęp�wol�ny!
28-29�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00,�En�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza �

www.en�tro�pia.art.pl

CZy�WRO�CłAW�STA�JE�SIę�MIA�STEM�fIL�MO�WyM?
W ubie�głym�ro�ku�mi�nę�ło 55�lat�od po�wsta�nia�wro�cław�-
skiej�Wy�twór�ni�Fil�mów�Fa�bu�lar�nych,�w któ�rej�pra�co�wa�li
Woj�ciech�Je�rzy�Has,�Ka�zi�mierz�Kutz�czy�An�drzej�Waj�da.
Po daw�nej� świet�no�ści� nie� zo�sta�ło� ani� śla�du,� nie�ste�ty,
obec�nie�WFF�w mi�ni�mal�nym�stop�niu�bie�rze�udział�w pro�-
duk�cji�fil�mo�wej,�Wro�cław�stał�się�pro�win�cją�na fil�mo�wej
ma�pie� Pol�ski,� co�raz� wy�raź�niej� scen�tra�li�zo�wa�nej.� (...)
Wciąż�bra�ku�je�we�Wro�cła�wiu�ki�na�art�ho�use’owe�go�ce�-
nio�ne�go�przez�kra�jo�wych�dys�try�bu�to�rów.�W efek�cie�wie�-
le� war�to�ścio�wych� fil�mów� w ogó�le� nie� do�cie�ra
do wro�cław�skich�kin.�Czy�przy�szło�rocz�ne�otwar�cie�Dol�-
no�ślą�skie�go�Cen�trum�Fil�mo�we�go�zmie�ni�tę�sy�tu�ację?�Czy
sku�tecz�nie�w prze�strze�ni�mia�sta�usa�do�wią�się�Wro�cław�-
skie�Stu�dia�Tech�no�lo�gii�Wi�zu�al�nych?�Wi�dząc�po�zy�tyw�ną
ener�gię�i wo�lę�zmia�ny,�a jed�no�cze�śnie�do�strze�ga�jąc�opie�-
sza�łość�czę�ści�de�cy�den�tów�i po�wol�ność�pro�ce�su�prze�-
mian,�py�ta�my,�od�wo�łu�jąc�się�do stwier�dze�nia�An�drze�ja
Dęb�skie�go�i Mar�ka�Zy�bu�ry:�„Czy�Wro�cław�sta�je�się�mia�-
stem�fil�mo�wym”?�Na ten�te�mat�dys�ku�to�wać�bę�dą�go�ście
Le�cha�Mo�liń�skie�go,�dzien�ni�ka�rza�fil�mo�we�go�i ani�ma�to�ra
kul�tu�ry,�któ�ry�po�pro�wa�dzi�to�spo�tka�nie.�Udział�w de�ba�cie
po�twier�dzi�li:�Ra�fał�Bub�nic�ki,�wi�ce�pre�zes�Od�ry�-Film,�zaj�-
mu�ją�cej�się�dys�try�bu�cją�fil�mo�wą,�za�ra�zem�od�po�wie�dzial�-
ny� za funk�cjo�no�wa�nie� Dol�no�ślą�skie�go� Fun�du�szu
Fil�mo�we�go,�An�drzej�Dęb�ski,�hi�sto�ryk�fil�mu.�Gro�no�uzu�-
peł�nią�znaw�cy�te�ma�tu�i dzia�ła�cze�na rzecz�roz�wo�ju�kul�tu�-
ry�fil�mo�wej�we�Wro�cła�wiu.��Wstęp�wolny!
17�października,�godz.�12.00.�Mleczarnia,�ul.�Włodkowica�5

Piground.�M.�Heldwein
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Dyrektor Andrzej Białas

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

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

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin
Wrocław
WARSZAWA 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

WICHRY KOŁYMY

BUDDENBROOKOWIE - dzieje upadku rodziny

ŚMIETNISKO

PAŹDZIERNIK 2010

· 1-3 października 10. rocznica śmierci Wojciecha J. Hasa
· 1-7 października Festiwal Polacy w oczach Niemców
· 11-15 października Festiwal Opowiadania

· 7-10 października Afrykamera

· 14-17 października WatchDocs

odra-film-2010:pazdziernik-2010  21-09-10  10:20  Strona 6

WOJ�CIECh�JE�RZy�hAS
3�paź�dzier�ni�ka�przy�pa�da 10.�rocz�ni�ca�śmier�ci�Woj�cie�cha
Je�rze�go�Ha�sa.�Od�ra�-Film�przy�po�mi�na�dzie�ła�te�go�wy�bit�-
ne�go�twór�cy�pol�skie�go�ki�na,�któ�re�go�wie�le�fil�mów�po�-
wsta�ło�we�wro�cław�skiej�Wy�twór�ni�Fil�mów�Fa�bu�lar�nych
gdzie�zre�ali�zo�wał�osiem�fil�mów�m.in.�„Pę�tlę”,�„Jak�być
ko�cha�ną”,�„Rę�ko�pis�zna�le�zio�ny�w Sa�ra�gos�sie”,�„Szy�fry”
i „Lal�kę”.�W paź�dzier�ni�ku�obej�rzy�my�trzy�fil�my�Woj�cie�-
cha�J.�Ha�sa.�Bę�dą�to�ko�lej�no:�„Po�że�gna�nia”,�„Rę�ko�pis
zna�le�zio�ny�w Sa�ra�gos�sie”�oraz�„Lal�ka”.�
1-3�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00,�ki�no�„War�sza�wa�-sa�la�nOT”

daw�ne�ki�no�atom�przy ul.�Pił�sud�skie�go�7�

PO�LA�Cy�W OCZACh�NIEM�CÓW
W ra�mach� Fe�sti�wa�lu� Fil�mu� Nie�miec�kie�go� „Po�la�cy
w oczach� Niem�ców”.� Zo�ba�czy�my� na�stę�pu�ją�ce� ty�tu�ły:
„Dro�ga�Mol�ly”�Emi�ly�Atef,�„Po�byt”�Fran�ka�Bey�era,�„Mil�-
czą�cą�gwiaz�dę”�Kur�ta�Ma�et�zin�ga,�„Bla�sza�ny�Bę�be�nek”
Vol�ke�ra� Schlöndorf�fa,� „Oca�lo�ną”� Chri�stia�na� Ste�in�ke,
„Na krań�cach�kró�le�stwa”�Kor�ne�la�Mi�glu�sa�oraz�pro�jekt
„An�sichts�sa�che”�gru�py�mło�dych�twór�ców.�
Fil�my�te�zo�sta�ną�po�ka�za�ne�tak�że�w ki�nie�„Ma�ry�sień�ka”
w Je�le�niej�Gó�rze�w dniach 8-10�paź�dzier�ni�ka.�Współ�or�-
ga�ni�za�to�rzy:�Je�le�nio�gór�skie�Cen�trum�Kul�tu�ry�i Od�ra�-Film.

1-7�paź�dzier�ni�ka�ki�no�„War�sza�wa�–�sa�la�nOT”�

AfRy�KA�ME�RA 2010
Te�go�rocz�ny�–�V Fe�sti�wal�Fil�mów�Afry�kań�skich�Afry�Ka�me�-
ra 2010�po�dzie�lo�ny�bę�dzie�na IV�cy�kle�po�ka�zów:�afro�Se�-
lek�ta –� wy�bór� naj�cie�kaw�szych� fil�mów� afry�kań�skich
ostat�nich�lat�(w więk�szo�ści�bę�dą�to�ich�pol�skie�pre�mie�ry),
afro�Docs –�do�ku�men�ty�kil�ku�wiel�kich�re�ży�se�rów�afry�kań�-
skich,�zre�ali�zo�wa�ne�w ostat�nich�la�tach,�afro�Shorts –�prze�-
gląd� naj�lep�szych� krót�kich� form� z ca�łe�go� kon�ty�nen�tu,
a tak�że�afro�kla�sy�ka –�naj�lep�sze�fil�my�z pierw�szych 10�lat
ist�nie�nia�naj�waż�niej�sze�go�afry�kań�skie�go�fe�sti�wa�lu�fil�mo�-
we�go�–�FE�SPA�CO.

7-10�paź�dzier�ni�ka,�ki�no�Lal�ka,�ul.�B.�Prusa

II se�zon Afd�„Mo�vieW�ro”
28�paź�dzier�ni�ka�po wa�ka�cyj�nej�prze�rwie�do Sa�li�NOT�wro�-
cław�skie�go�ki�na War�sza�wa�po�wra�ca�Aka�de�mia�Fil�mu�Do�-
ku�men�tal�ne�go� „Mo�vieW�ro”.� Stę�sk�nio�na spo�tkań
z war�to�ścio�wy�mi�do�ku�men�ta�mi�pu�blicz�ność�na in�au�gu�-
ra�cje�otrzy�ma�sma�ko�wi�ty�ką�sek�w po�sta�ci�na�gro�dzo�ne�go
w 2000�r.�na Sun�dan�ce�„Dark�Days”�Mar�ca�Sin�ge�ra.�est
to� es�te�tycz�nie� wy�sma�ko�wa�ny,� czar�no�-bia�ły,� wni�kli�wy,
bar�dzo�szcze�ry�i in�tym�ny�por�tret�spo�łecz�no�ści�bez�dom�-
nych� ży�ją�cych�w opusz�czo�nym� tu�ne�lu�no�wo�jor�skie�go
me�tra,�zna�nym�ja�ko�Lo�ve�Tun�nel.�So�und�track�do filmu
stwo�rzył�świa�to�wej�sła�wy�mu�zyk�DJ�Sha�dow.�
Aka�de�mia�Fil�mu�Do�ku�men�tal�ne�go�„Mo�vieW�ro”�nie�zmien�-
nie�od�by�wać�się�bę�dzie�w czwart�ki�o godz. 19.00�w Sa�li
NOT�ki�na War�sza�wa.�Po�ka�zy�po�prze�dzą�pre�lek�cje�fil�mo�-
znaw�ców,�eks�per�tów�lub�znaw�ców�te�ma�tu,�a po pro�jek�-
cjach�prze�wi�du�je�my�dys�ku�sje�lub�spo�tka�nia�z twór�ca�mi.
Or�ga�ni�za�to�rem�AFD�„Mo�vieW�ro”�jest�Fun�da�cja�Vi�sio�ni�-
ca,�we�współ�pra�cy�z Od�rą�-Film.

28�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00. Sa�la�nOT�ki�na War�sza�wa
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