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Świdnica
Sala Teatra lna Ś.O.K .

Sylva – Monika
Gruszczyńska

pozostała obsada :
Stazja – Ewa Szydło

Edwin – Ryszard Klaniecki
Boni – Tomasz Sztonyk

Feri – Marek Szydło
Orkiestra Kameralna

Soliści baletu :
Anna Staszewska

Radosław Palutkiewicz

impresariat: Agencja Artystyczna Daga : www.daga.wroclaw.pl

tel.: 503 166 129

fot. Iza Gaweł

O202_CJG 28-11-10 23:28 Strona a1



pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Wrocł
Dyrektor Artystyczny - Małgorzata Sapiecha-Muzioł

awskiej prof. dra hab. inż. Tadeusza Więckowskiego

Organizatorzy: Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej, Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Dolnośląski
Patronat medialny: Sponsorzy:TVS STYK, Echo Miasta

WROCŁAW
2010

01.12.
Środa

03.12.
Piątek

04.12.
Sobota

KONCERT INAUGURACYJNY

 
I KONCERT FESTIWALOWY

KONCERT FINAŁOWY

,

ygent
Jacek Muzioł, Jacek Wota - instrumenty perkusyjne

r. . ygent

godz. 19:00,  Aula A-1 Politechniki Wrocławskiej

godz. 19:00, Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego

godz. 19:00,  Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

godz. 18:00, Filharmonia Wrocławska, ul. J. Pilsudskiego 19

, Wyb. Wyspiańskiego 27

pl. Uniwersytecki 1

“ ”

 

Zespół Wokalny Voice Factory
dyrygent Jolanta Szybalska-Matczak

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej - dyr Małgorzata Sapiecha-Muzioł

Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu
kie art Agnieszka Franków-Żelazny, dyr Olga Łagowska

Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej Axion - dyr Jarosław Lewków
Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dyr Przemysław Pałka
Bielski Chór Kameralny - dyr Beata Borowska

Aleksandra Kubas sopran
Rafał Bartmiński tenor

Bogdan Makal bas-baryton

Chór "Feichtinum" Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
kier ar Jolanta Szybalska-Matczak, przygotowanie chóru Artur Wróbel

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej
kier art Małgorzata Sapiecha-Muzioł, asystent Alicja Leśniok-Wiłkowska

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego

Chopin a cappella
wstęp wolny

wstęp wolny

wst

bilety w cenie 60 zł VIP, 40 zł normalne, 25 zł ulgowe, 15 zł wejściówki, do nabycia w kasie Filharmonii

-
-

-

. t.

. .

 

Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej Consonanza - dyr Marta Kierska-Witczak“ ” ygent

“ ” ygent

ygent

ygent

II KONCERT FESTIWALOWY

 

,
pl. Uniwersytecki 1

ęp wolny

Joseph Haydn – Oratorium „Stworzenie Świata”

dyrygent
Andrzej Kosendiak

37. FESTIWAL BARBÓRKOWY
CHÓRÓW AKADEMICKICH

prowadzenie
koncertów

Iwona Klein-Polak

02.12.
Czwartek

91.6
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TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www. liszt.art.pl

ATiFL
936-939 Wieczory lisztowskie

ALEXEI KOMAROV – fortepian (Moskwa)
9. XII g. 19.00 – Wrocław, Filharmonia Wrocławska, ul. J. Piłsudskiego 19

10. XII g. 18.30 – Oborniki Śląskie, Salonik 4 Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
11. XII g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
12. XII g. 18.00 – Oława, Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27
Recital Aleksieja Komarowa, rosyjskiego wirtuoza fortepianu przypada 9 grud-
nia, a więc w okresie czasu, kiedy znaczna część imprez artystycznych ma cha-
rakter pogodny. W takimwłaśnie pogodnym nastroju i w bardzo zróżnicowanym
klimacie dźwiękowym poszczególnych utworów utrzymany będzie ten szcze-
gólny koncert. Proponowana muzyczna opowieść o walcu zawiera ogromne
bogactwo stylizacji najbardziej popularnego tańca wieku XIX, tańca, obecnego

do dzisiaj życiu towarzyskim i na estra-
dach koncertowych. Usłyszymymiędzy
innymi subtelne stylizacje walca wie-
deńskiego (np. L. Godowski – „Alt
Wien”), niezwykle wirtuozowską trans-
krypcję Walca „Minutowego” F. Chopi-
na, bardzo kiedyś popularną minia-
turę L. Ladowa „Muzyczna tabakierka”,
walca „po brazylijsku (R. Gnattali „Va-
idosa”) i wirtuozowskie walce koncer-
towe. Aleksiej Komarow zachwycił
swoją wirtuozerią wrocławskich melo-
manów podczas I Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta
we Wrocławiu w 1999 r. i podczas wy-
stępów w 2001 r.
Koncert poprowadzi i o walcach opo-
wiadać będzie Juliusz Adamowski.

ALEKSIEJ KOMAROW – urodził się 31 marca 1976 r. w Karagandzie (Kazach-
stan). Jest absolwentem Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Mo-
skwie (łącznie ze studiami podyplomowymi) oraz Centralnej Szkoły Muzycznej
przy tym Konserwatorium po studiach w latach 1992 – 2001 pod kierunkiem
profesora Jurija Slesariewa. W latach 2003 – 2004 studiował w” Accademia
Pianistica Incontri col Maestro” w Imoli (Włochy) u Lazara Bermana oraz uzu-
pełniająco u Borisa Petrushansky`ego.
Jest laureatem: V nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
„Arthur Rubinstein in memoriam” Bydgoszcz (1996), II nagrody na VII Con-
corso Internazionale per Pianoforte Orchestra Citta di Cantu (Włochy, 1997),
III nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta Wro-
cław (1999), II nagrody na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.
J.I. Paderewskiego Bydgoszcz (2001), IV nagrody na Międzynarodowym Kon-
kursie Pianistycznym pamięci Vladimira Horowitza Kijów (Ukraina 2003). W ro-
ku 1999 otrzymał a stypendium Yamaha European Foundation. Koncertuje jako
solista. Był jurorem pierwszej i drugiej edycji konkursów dla młodych piani-
stów „Chopin's Golden Ring” w Radovljicy (Słowenia – 2005, 2006).

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządowych Województw
Dolnośląskiego i Opolskiego, Brzegu, Obornik Śląskich, Wrocławia, Ośrodka Kultury w Oła-
wie, Związku ArtystówWykonawów STOART, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wła-
snościowej w Trzebnicy i Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA SA w Brzegu.

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
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wwwwww..ooppeerraa..wwrrooccllaaww..ppll

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

GRUDZIEŃ 2010

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

EWA MIch nIK zA pRA SzA
W grud�niu�ser�decz�nie�za�pra�-

szam�na pre�mie�ro�we�spek�ta�kle
ba�le�tu�„Ro�meo�i Ju�lia”�z mu�zy�ką
S.� Pro�ko�fie�wa.� Sce�nicz�na� opo�-
wieść�o tra�gicz�nej�mi�ło�ści�opar�ta
na dra�ma�cie�W.�Szek�spi�ra�cie�szy
się�nie�słab�ną�cym�za�in�te�re�so�wa�-
niem�pu�blicz�no�ści.�

Na wro�cław�skiej�sce�nie�w mi�nio�nych�la�tach�pre�zen�to�wa�no
trzy�in�sce�ni�za�cje�te�go�ba�le�tu:�w ro�ku 1960�(cho�re�ogra�fia
Je�rzy�Go�gół), 1984�(cho�re�ogra�fia�Li�bor�Va�cu�lik)�i w 1996
(Franz�Huy�er).�Pre�mie�ro�we�przed�sta�wie�nia,�któ�re�za�pre�-
zen�tu�je�my�w grud�niu,�po�wsta�ją�w ko�pro�duk�cji�z Te�atrem
Wiel�kim�w Ło�dzi.�In�sce�ni�za�cja�i cho�re�ogra�fia�jest�dzie�łem
Je�rze�go� Ma�ka�row�skie�go,� sce�no�gra�fię� przy�go�to�wu�je�
Ry�szard�Ka�ja,�a z ze�spo�łem�ba�le�tu�Ope�ry�Wro�cław�skiej
pra�cu�je�je�go�kie�row�nik�Bo�że�na�Klim�czak.

Tra�dy�cyj�nie,� jak� co� ro�ku,� w gru�dnio�wym� re�per�tu�arze
umiesz�cza�my�wie�le�spek�ta�kli�dla�naj�młod�szej�wi�dow�ni.�Ba�-
le�to�wa� baśń� „Dzia�dek� do orze�chów”� z mu�zy�ką� Pio�tra�
Czaj�kow�skie�go�wpro�wa�dza�dzie�ci�w mi�ko�ła�jko�wy�i świą�-
tecz�ny�na�strój.�Do�sko�na�łym�pre�zen�tem�są�rów�nież�przed�-
sta�wie�nia�„Ali�cja�w kra�inie�cza�rów”�R.�Chaul�sa�i „Czer�wo�ny
kap�tu�rek”�J.�Pau�era�wy�sta�wia�ne�w cy�klu�„Ta�jem�ni�cze�kró�-
le�stwo�–�ope�ra�dla�dzie�ci”.

Na�to�miast�„do�ro�słej”�wi�dow�ni�w grud�niu�pro�po�nu�je�my
spek�ta�kle�z pięk�ną�mu�zy�ką�W.�A.�Mo�zar�ta:�„We�se�le�Fi�ga�-
ra”,�„Co�si�fan�tut�te”,�„Cza�ro�dziej�ski�flet”.�Po�nad�to�za�chę�-
cam� do obej�rze�nia:� „Car�men”� G.� Bi�ze�ta,� „Cy�ga�ne�rii”�
G.�Puc�ci�nie�go,�„Tra�via�ty”�G.�Ver�die�go,�„Bo�ry�sa�Go�du�no�-
wa” M.�Mu�sorg�skie�go,�„Kró�la�Ro�ge�ra”�K.�Szy�ma�now�skie�-
go.�A tak�że�spek�ta�kli:�„Cho�pin”�G.�Or�efi�ce,�„Ko�bie�ta�bez
cie�nia”�R.�Straus�sa�oraz�na�szych�naj�now�szych�po�zy�cji�re�-
per�tu�aro�wych,�któ�rych�pre�mie�ry�od�by�ły�się�w paź�dzier�ni�-
ku�br.:�„Le�gen�dy�o Ma�ryi”�B.�Mar�tinů�i „La�libertà chiama
la�libertà ”�E.�Kna�pi�ka.
Za�pra�szam�ser�decz�nie�na spek�takl�syl�we�stro�wy�do na�szej
ope�ry.�W ostat�nich�go�dzi�nach�ro�ku�za�pre�zen�tu�je�my�cie�-
szą�ce� się� ogrom�nym� za�in�te�re�so�wa�niem� pu�blicz�no�ści
„Opo�wie�ści� Hof�f�man�na”� J.� Of�fen�ba�cha� w re�ży�se�rii
Wal�de�ma�ra�Za�wo�dziń�skie�go.�A po przed�sta�wie�niu,�pod�-
czas�uro�czy�stej�ko�la�cji�w ope�rze,�wspól�nie�wznie�sie�my�to�-
ast�za po�myśl�ność�w No�wym�Ro�ku.

W imie niu ze spo łu Ope ry Wro cław skiej
oraz wła snym 

ży czę Pań stwu  zdro wych, spo koj nych Świąt, 
du żo szczę ścia, re ali za cji wszyst kich pla nów

i ma rzeń w nad cho dzą cym ro ku 2011

1 śr 1900 ccYYGGaanneeRRiiaa    GiacOmO puccini

2 cz 1900 KKOObbiieeTTaa  bbeeZZ  cciieenniiaa    RicHaRd sTRauss

3 pt 1900 LLaa  LLiibbeeRRTTÀ ccHHiiaammaa  LLaa  LLiibbeeRRTTÀ euGeniusZ KnapiK

4 so 1900 ccHHOOppiinn    GiacOmO ORefice

5 nd 1700 ddZZiiaaddeeKK  ddOO  OORRZZeeccHHÓÓww    piOTR cZaJKOwsKi

6 pn 1100 ddZZiiaaddeeKK  ddOO  OORRZZeeccHHÓÓww    piOTR cZaJKOwsKi

6 pn 1800 ddZZiiaaddeeKK  ddOO  OORRZZeeccHHÓÓww    piOTR cZaJKOwsKi

7 wt 1100 aaLLiiccJJaa  ww  KKRRaaiinniiee  ccZZaaRRÓÓww    RObeRT cHauLs

8 śr 1900 LLeeGGeennddYY  OO  mmaaRRYYii    bOHusLav maRTinů

9 cz 1900 wweesseeLLee  ffiiGGaaRRaa    wOLfGanG amadeusZ mOZaRT

10 pt 1100 ccZZeeRRwwOOnnYY  KKaappTTuuRReeKK    Jiří paueR

10 pt 1900 wweesseeLLee  ffiiGGaaRRaa    wOLfGanG amadeusZ mOZaRT

11 so 1800 ddZZiiaaddeeKK  ddOO  OORRZZeeccHHÓÓww    piOTR cZaJKOwsKi

12 nd 1700 ccOOssii  ffaann  TTuuTTTTee      wOLfGanG amadeusZ  mOZaRT

18 so 1900 RROOmmeeOO  ii  JJuuLLiiaa    sieRGieJ pROKOfiew - pRemieRa
KOpROduKcJa Z TeaTRem wieLKim w łOdZi

19 nd 1900 RROOmmeeOO  ii  JJuuLLiiaa    sieRGieJ pROKOfiew - pRemieRa
KOpROduKcJa Z TeaTRem wieLKim w łOdZi

21 wt 1900 TTRRaa  vviiaa  TTaa    Giu sep pe veR di

22 śr 1900 ccaaRRmmeenn    GeORGes biZeT

23 cz 1900 ccZZaaRROOddZZiieeJJssKKii  ffLLeeTT    wOLfGanG amadeusZ mOZaRT

26 nd 1700 RROOmmeeOO  ii  JJuuLLiiaa    sieRGieJ pROKOfiew

29 śr 1900 KKRRÓÓLL  RROOGGeeRR      KaROL sZYmanOwsKi

30 cz 1900 OOppOOwwiieeśśccii  HHOOffffmmaannnnaa    Jacques OffenbacH

31 pt 1800 OOppOOwwiieeśśccii  HHOOffffmmaannnnaa    Jacques OffenbacH
speKTaKL sYLwesTROwY
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chRI�StO�phER�hIn�tER�hu�bER
TYL�KO�BEETHO�VEN!

Lau�re�at 11� kon�kur�su� beetho�ve�now�skie�go� w Wied�niu
–�Chri�sto�pher�Hin�ter�hu�ber�–�wy�ko�na Trze�ci�Kon�cert�For�-
te�pia�no�wy.�To�je�den�z naj�bar�dziej�in�te�re�su�ją�cych�pia�ni�-
stów�mło�dej�ge�ne�ra�cji�wy�stę�pu�ją�cy�w naj�słyn�niej�szych
sa�lach�kon�cer�to�wych�oraz�na fe�sti�wa�lach.
Ernst Ko va cic,� ar�ty�stycz�ny� dy�rek�tor� Wrocławskiej
Orkiestry�Kameralnej�LE�OPOL�DI�NUM�po�pro�wa�dzi�tak�że
Pierw�szą�Sym�fo�nię�Lu�dvi�ga�van�Beetho�ve�na.
(le�opol�di�num.art.pl)
Bi le ty: 30�i 20 zł�w ka�sie�Fil�har�mo�nii,�tel. 71/342 24 59

12 grud nia, godz. 18.00, Fil har mo nia Wro cław ska

fo
t.�
N
an
cy
�H
or
ow
itz

pro gram: Jo�hann�Se�ba�stian�Bach:�VI Kon�cert�bran�den�-
bur�ski�B�–�dur;�An�to�nio�Vi�val�di:�Kon�cert�na obój C�–�dur;
Jo�hann�S.�Bach:�Kon�cert�na dwo�je�skrzy�piec�d�–�moll;�
Jo�hann�Se�ba�stian�Bach:�II Su�ita�or�kie�stro�wa�h�–�moll

10 GRUDnIA, godz. 19.00
OR�KIE�STRA�SYM�FO�NICZ�NA�FIL�HAR�MO�NII�SU�DEC�KIEJ
Dy�ry�gent:�Sta�ni�sław�Ry�bar�czyk
So�li�sta:�Ma�rian�So�bu�la�–�for�te�pian�
pro gram: Jo�hann�Se�ba�stian�Bach/Le�opold�Sto�kow�ski:
Toc�ca�ta�i Fu�ga�d�–�moll;�Lu�dwig�van�Beetho�ven:�V Kon�cert
for�te�pia�no�wy�Es�–�dur�op. 73;�Mau�ry�cy�Mosz�kow�ski:�Su�-
ita�or�kie�stro�wa�„Aus�al�ler�Her�ren�Länder”

19 GRUDnIA, godz. 19.00
WIE�CZóR�KO�LęD
Chór� Chło�pię�cy� Ar�chi�die�ce�zji� Wro�cław�skiej� PU�ERI
CAN�TO�RES�WRA�TI�SLA�VIEN�SES
pro�wa�dze�nie�chó�ru:�ks.�Sta�ni�sław�No�wak
30 GRUDnIA, godz. 19.00
Kon�cert�Syl�we�stro�wy�ROZ�TAŃ�CZO�NE�LA�TA 20�-TE
DI XIE TI GERS BAnD

Filharmonia Sudecka WAŁBRzYch, ul. J. Słowackiego 4

DO OpE�Ry�nA Stu�DEnc�Ką�pRE�MIE�Rę
Roz�ryw�ka�w for�mie�ak�tyw�ne�go�uczest�nic�twa�kosz�tu�je�nie�-
ma�ło,�ba�rie�rą�by�wa�ją�skrom�ne�fi�nan�se,�tak�bar�dzo�cha�rak�-
te�ry�stycz�ne�dla�stu�denc�kie�go�ży�cia.�Dla�te�go�też�po�przez
stro�nę�www.stu denc kie pre mie ry.plmoż�na za�re�zer�wo�wać
tań�sze�bi�le�ty�do ope�ry.�War�to�za�zna�czyć,�że�ni�ska�ce�na
bi�le�tu�łą�czy�się�z bar�dzo�do�brym�miej�scem�na wi�dow�ni.
Bi�le�ty�od�bie�ra�się�w ka�sie�Ope�ry�Wro�cław�skiej�i tam�też
uisz�cza�się�opła�tę�za wstęp�w wy�so�ko�ści 28 zł.
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REPERTUAR’12www.wteatrw.pl

KUPIEC WENECKI
  7.12  _19:15
  8.12  _19:15
  9.12  _19:15
10.12  _19:15

POWRÓT DO DOMU
  1.12  _19:00  
  2.12  _19:00
  5.12  _19:00

TRAKTAT
15.12  _19:00
16.12  _19:00

KARTOTEKA
11.12  _19:00
12.12  _19:00
13.12  _19:00

TRANS-ATLANTYK
30.12  _19:00
31.12  _20:00

...NP. MAJAKOWSKI
17.12  _18:15
18.12  _18:15
19.12  _18:15
21.12  _18:15
22.12  _18:15

Wrocławski Teatr Współczesny, 
ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław

BILETY:
     na stronie www.wteatrw.pl         
     w kasie Wrocławskiego Teatru 
   Współczesnego    
tel.: (71) 358 89 22, wt. - sb. 12:00-19:00, 
nd. i święta na 2 godz. przed spektaklem, 
e-mail: rezerwacja@wteatrw.pl 
                                                                                                                                                                       

scena na strychu

SPEKTAKL SYLWESTROWY

scena na strychu

scena na strychu
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28 listopada 2010r. godz. 19.30
Teatr Polski, ul.Gabrieli Zapolskiej 3
11 i 12 grudnia 2010r. godz. 19.00

REPERTUAR’12www.wteatrw.pl

KUPIEC WENECKI
  7.12  _19:15
  8.12  _19:15
  9.12  _19:15
10.12  _19:15

POWRÓT DO DOMU
  1.12  _19:00  
  2.12  _19:00
  5.12  _19:00

TRAKTAT
15.12  _19:00
16.12  _19:00

KARTOTEKA
11.12  _19:00
12.12  _19:00
13.12  _19:00

TRANS-ATLANTYK
30.12  _19:00
31.12  _20:00

...NP. MAJAKOWSKI
17.12  _18:15
18.12  _18:15
19.12  _18:15
21.12  _18:15
22.12  _18:15

Wrocławski Teatr Współczesny, 
ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław

BILETY:
     na stronie www.wteatrw.pl         
     w kasie Wrocławskiego Teatru 
   Współczesnego    
tel.: (71) 358 89 22, wt. - sb. 12:00-19:00, 
nd. i święta na 2 godz. przed spektaklem, 
e-mail: rezerwacja@wteatrw.pl 
                                                                                                                                                                       

scena na strychu

SPEKTAKL SYLWESTROWY

scena na strychu

scena na strychu

202_CJG  28-11-10  23:29  Strona 7



Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA KERWOODÓW
reż. Wojciech Ziemiański

RAY COONEY

MAYDAY 2
reż. Marcin Sławiński

GRUDZIEŃ 2010
www.teatrkomedia.com

01.12 ŚR MAYDAY 2 godz. 20.00
02.12 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
03.12 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
04.12 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
10.12 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
11.12 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
12.12 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 19.00
16.12 CZ RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
17.12 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
18.12 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
19.12 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 19.00
26.12 ND Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 17.00
30.12 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00

31.12 PT MAYDAY 2 - SYLWESTER | godz. 22.00

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

Katerina: Anna Filusz / Marzena Kopczyńska, Mrs. Pot-
ter: Wioletta Jabłońska, Linda Kerwood: Małgorzata Ka-
łuzińska / Beata Rakowska, Dick Kerwood: Wojciech Dą-
browski / Jerzy Mularczyk, Posterunkowy Downs: Rado-
sław Kasiukiewicz / Edward Kalisz, Tom Kerwood: Ma-
riusz Kiljan / Łukasz Płoszajski, Harry Kerwood: Paweł
Okoński / Krzysztof Grębski, Andreas: Edwin Petrykat /
Lech Gwit, Borys: Krzysztof Szponar / Mirosław Zarzycki

Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbeta Woźniak
Scenografia: Wojciech Stefaniak

Vicky Smith: Katarzyna Baraniecka / Anna Ilczuk
Barbara Smith: Marzena Oberkorn
Mary Smith: Małgorzata Szeptycka
Stanley Gardner: Wojciech Dąbrowski / Jerzy Mularczyk
Gavin Smith: Radosław Kasiukiewicz / Łukasz Dziemidok
John Smith: Paweł Okoński
Ojciec Stanleya Gardnera: Edwin Petrykat / Lech Gwit

Kontynuacja przygód taksówkarza bigamisty, który za wszelką cenę próbuje ukrywać swoje podwójne życie. W spekta-
klu, obok dobrze już znanych Państwu bohaterów, pojawiają się całkiem nowe postaci, w tym przede wszystkim dwój-
ka dzieci Johna, każde z innego związku. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy nastoletnia córka bohatera (z małżeństwa
z Mary) i jego syn (z małżeństwa z Barbarą) poznają się przez internet.

SYLWESTER 2010 |

�

�
�

��

��
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA KERWOODÓW
reż. Wojciech Ziemiański

RAY COONEY

MAYDAY 2
reż. Marcin Sławiński

GRUDZIEŃ 2010
www.teatrkomedia.com

01.12 ŚR MAYDAY 2 godz. 20.00
02.12 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
03.12 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
04.12 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
10.12 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
11.12 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
12.12 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 19.00
16.12 CZ RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
17.12 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
18.12 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
19.12 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 19.00
26.12 ND Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 17.00
30.12 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00

31.12 PT MAYDAY 2 - SYLWESTER | godz. 22.00

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

Katerina: Anna Filusz / Marzena Kopczyńska, Mrs. Pot-
ter: Wioletta Jabłońska, Linda Kerwood: Małgorzata Ka-
łuzińska / Beata Rakowska, Dick Kerwood: Wojciech Dą-
browski / Jerzy Mularczyk, Posterunkowy Downs: Rado-
sław Kasiukiewicz / Edward Kalisz, Tom Kerwood: Ma-
riusz Kiljan / Łukasz Płoszajski, Harry Kerwood: Paweł
Okoński / Krzysztof Grębski, Andreas: Edwin Petrykat /
Lech Gwit, Borys: Krzysztof Szponar / Mirosław Zarzycki

Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbeta Woźniak
Scenografia: Wojciech Stefaniak

Vicky Smith: Katarzyna Baraniecka / Anna Ilczuk
Barbara Smith: Marzena Oberkorn
Mary Smith: Małgorzata Szeptycka
Stanley Gardner: Wojciech Dąbrowski / Jerzy Mularczyk
Gavin Smith: Radosław Kasiukiewicz / Łukasz Dziemidok
John Smith: Paweł Okoński
Ojciec Stanleya Gardnera: Edwin Petrykat / Lech Gwit

Kontynuacja przygód taksówkarza bigamisty, który za wszelką cenę próbuje ukrywać swoje podwójne życie. W spekta-
klu, obok dobrze już znanych Państwu bohaterów, pojawiają się całkiem nowe postaci, w tym przede wszystkim dwój-
ka dzieci Johna, każde z innego związku. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy nastoletnia córka bohatera (z małżeństwa
z Mary) i jego syn (z małżeństwa z Barbarą) poznają się przez internet.

SYLWESTER 2010 |
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Instytut; 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

Bilety: tel. 71 344 53 20; www.gro tow ski -in sti tu te.art.pl

1 grud nia, (śr), godz. 19.00, Sa la Te atru La bo ra to rium
SPO�TKA�NIE z Ana�to�li�jem�Wa�sil�je�wem�–�in�au�gu�ra�cja�je�go
au�tor�skie�go�pro�jek�tu�w ra�mach�pro�gra�mu�Ma�sters�in�Re�-
si�den�ce.�Spo�tka�nie�po�pro�wa�dzi�Ka�ta�rzy�na Osiń�ska.
Ana�to�lij�Wa�sil�jew�–�uro�dzo�ny�w 1942�ro�ku�w Ro�sto�wie
nad Do�nem.�Re�ży�ser�i pe�da�gog,�któ�re�mu�ro�syj�ski�te�atr�za�-
wdzię�cza�ukształ�to�wa�nie�wie�lu�nie�po�kor�nych,�po�szu�ku�ją�-
cych� twór�ców.�W cen�trum�uwa�gi� re�ży�se�ra� znaj�du�je� się
sło�wo,�któ�re�w pro�ce�sie�dłu�go�trwa�łych�prób�i in�ten�syw�ne�-
go�tre�nin�gu�ak�tor�skie�go�po�zba�wia�ne�jest�po�tocz�nych�sko�-
ja�rzeń.�Wa�sil�jew�zmie�rza�do uwol�nie�nia�te�atru�od spu�ści�zny
re�ali�zmu�psy�cho�lo�gicz�ne�go,�nie�in�te�re�su�je�go�ani�nar�ra�cja,
ani�sfe�ra�ludz�kich�za�cho�wań.�Pod�kre�śla,�że�w twór�czo�ści
zna�czą�cy�jest�dla�nie�go�aspekt�re�li�gij�ny.�Wstęp�wol�ny!
1–5 grudnia, (śr–nd), godz. 9.30–11.00 i 15.00–17.30
Sala Teatru Laboratorium
WARSZTAT indyjskiej� sztuki� walki� kalarippajattu� (styl
południowy)�poprowadzą:�Sankar�Lal�Sivasankaran�Nair
i�Justyna�Rodzińska-Nair�ze�Studia�Kalari.
6 grud nia, (pn), Sa la Te atru La bo ra to rium
OTWAR�TE� SE�MI�NA�RIUM dys�ku�syj�ne� Ta�de�usz� Kan�tor
–�in�ne�spoj�rze�nia�w 20.�rocz�ni�cę�śmier�ci�Ar�ty�sty
6–15 grud nia, (pn –śr) 
Stu dio na Gro bli; Sa la Te atru La bo ra to rium
Re�zy�den�cja�La�bo�ra�to�rio�Per�ma�nen�te�di�Ri�cer�ca�sull’Ar�te
dell’At�to�re:�se�sja�pra�cy�w ra�mach�pro�jek�tu�edu�ka�cyj�ne�go
OGRóD.�Pro�wa�dze�nie:�Do�me�ni�co�Ca�stal�do we�współ�pra�cy
z człon�ka�mi�ze�spo�łu�La�bo�ra�to�rio�Per�ma�nen�te.�Pro�jekt�edu�-
ka�cyj�ny�in�pro�gress�prze�zna�czo�ny�dla�ak�to�rów,�stu�den�tów
i ba�da�czy�sztuk�per�for�ma�tyw�nych�–�prak�tycz�na i teo�re�tycz�-
na ścież�ka�sa�mo�po�zna�nia�po�przez�pra�cę�ak�to�ra
16–17 grud nia, (cz –pt), godz. 19.00, Stu dio na Gro bli
AN�HEL�LI.�WO�ŁA�NIE –�spek�takl�Te�atru�ZAR�(Wro�cław).
Spek�takl� ja�ko� część� tryp�ty�ku� Ewan�ge�lie� dzie�ciń�stwa
otrzy�mał�Wro�cław�ską�Na�gro�dę�Te�atral�ną 2010.
OTWAR�TY�UNI�WER�SY�TET�PO�SZU�KI�WA�Ń
2 grud nia, (cz), godz. 16.00, In sty tut Gro tow skie go
Se�me�stry�Au�tor�skie.�Prof.�dr�hab.�Krzysz�tof�Rut�kow�ski
(Oś.� Ba�dań� nad Tra�dy�cją� An�tycz�ną,� UW)� –� WY�KŁAD�
Co�zna�czy,�że�Mic�kie�wicz�był�mi�sty�kiem?�Wstęp�wol�ny!
10-11 grud nia, (pt –so), godz. 17.00–18.30 
Sa la Te atru La bo ra to rium
Per�for�ma�ty�ka�i in�ne�tań�ce.�Prof.�dr�hab.�Mi�ro�sław�Ko�cur
(UWr.) WY�KŁAD Per�for�ma�ty�ka�hi�sto�rycz�na.�Wstęp�wol�ny!
KINO�TEATRALNE
2, 9, 16 grudnia, godz. 18.00, Sala Kinowa Instytutu
ANATOLIJ�WASILJEW –�prezentacja�materiałów�filmowych
poświęconych� jego� twórczości,� m.in.� DROGA� DO
CHATTANOOGI –� film� fabularny� osnuty� na� inscenizacji
dramatu�W.�Sławkina�Dorosła�córka�młodego�człowieka

tE�AtR�fOR�My�UL.�HAL�LE�RA 15,�tel. 71 788 21 99
On LY YOU

czY LI FAR SA nA DWO JE
17 grud nia, godz. 19.00
Sztu�ka� ob�fi�tu�ją�ca� w mo�-
men�ty,�ko�micz�ne,�gro�te�sko
we,�ale�i też�nie�po�zba�wio�ne
wąt�ków�wzru�sza�ją�cych.�To
opo�wieść�o mi�ło�ści�trud�nej,
cza�sa�mi� ab�sur�dal�nej,� ale
moż�li�wej.

WI GI LIA. pL
18, 19 grud nia, godz. 19.00
Jest� to� im�pre�sja� pan�to�mi�-
micz�na na we�so�ło�i wzru�sza�-
ją�co,�w bra�wu�ro�wym�wy�ko-
na�niu� ak�tor�skim.� Jest� to
opo�wieść�o prze�cięt�nej,�pol�-
skiej�ro�dzi�nie,�któ�ra�przy�go�-
to�wu�je�się�do świąt�w dniu

Wi�gi�lii,�a to�wa�rzy�szy�te�mu�go�rącz�ko�wa�at�mos�fe�ra�i za�mie�-
sza�nie.�W cza�sie�przed�sta�wie�nia�wy�ni�ka�ją�prze�róż�ne�sy�tu�-
acje,�któ�re�uka�za�ne�są�w gro�te�sko�wej�for�mie,�przy�stęp�nej
dla�wi�dza�w każ�dym�wie�ku.�Wi�do�wi�sko�dy�na�micz�ne,�nie�po�-
zba�wio�ne�ele�men�tów�hu�mo�ry�stycz�nych,�z za�cho�wa�niem�nie�-
zbęd�nej�do�zy�wy�czu�cia�i z nut�ką�re�flek�sji�w fi�na�le.�

WARSz TA TY pAn TO MI MY
PRO�WA�DZI�Jó�ZE�F�MAR�KOC�KI
14, 16 grud nia, od 18.00 do 21.00
Pro�gram:�fi�zycz�ny�tre�ning�ak�to�ra,�ele�men�tar�ne�za�da�nia
ak�tor�skie,�ele�men�ty�bo�dy�lan�gu�age�/�mo�wy�cia�ła,�ele�men�-
ty�tań�ca�bu�toh,�świa�do�mość�cia�ła,�od�de�chu,�re�lak�sa�cja,
pro�jek�cje�spek�ta�kli�ru�chu.�Ce�na: 80 zł.

AD�SpEc�tA�tO�RES
BRO�WA�R�MIESZ�CZAŃ�SKI,�UL.�HUB�SKA 44-48

ŻY WO TY ŚWIĘ TYch OSIE DLO WYch
reż.�Agata�Kucińska
3 grudnia, godz. 19.00, 4 grudnia, godz. 20.00

O-pŁATEK reż.�Maciej�Masztalski
10, 12 grudnia, 20.00
Miejsce: Muzeum�Narodowe,�pl.�Powstańców�Warszawy�5

OpOWIEŚĆ WIGILIJnA reż.�Maciej�Masztalski
17, 18 grudnia, 20.00
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LA�tO�Mu�MIn�KÓW To�ve�Jans�son

Reż.�i in�sce�ni�za�cja:�Ma�riusz�Kil�jan
Spek�takl�opar�ty�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.
LATO MUMIMnKóW
po spektaklu spotkanie z mikołajem
1,�2,�3,�6,�7,�8,�9,�10,�14,�15,�16,�17,�21,�22��grudnia,�
godz.�9.00�i�12.00
11,�18,�28,�29�grudnia,�godz.�15.00

PL.�TE�ATRAL�NY 4
www�teatrlalek.wroclaw.pl

OKup�FAR�SA�AN�NY�ONI�CHI�MOW�SKIEJ�
pRE MIE RAmło�dzie�żo�wej�Gru�py�Te�atral�nej�Me�ta�mor�fo�za.
Pół�rocz�na�pra�ca 16.17-let�nich�ak�to�rów�Gru�py�dzia�ła�ją�cej
w CK�AGO�RA�za�owo�co�wa�ła�przed�sta�wie�niem�peł�nym�za�-
baw�nych�scen,�nie�zwy�kłej�ener�gii�i zwro�tów�ak�cji.�
16 grud nia, godz. 18.00, cK Ago ra ul. Serb ska 5a, (ckagora.pl)

Bi le ty: 1 zło tych 50 gro szy!

cApItOL�-�tEAtR�MuZycZny
DUŻA�SCENA,�UL.�PIŁSUDSKIEGO�67�(teatr-capitol.pl)

czARnOKSIĘŻnIK z KRAInY Oz reż.�Jerzy�Bielunas
7,�14�grudnia,�godz.�9.00;�11,�12�grudnia,�godz.�16.00
2,�3,�7,�8,�9,�10,�14�grudnia,�godz.�10.30

DzIEJE GRzEchU reż.�Anna�Kękuś-Poks
17,�18�grudnia,�godz.�19.00
19�grudnia,�godz.�17.00

MAŁA�SCENA,�UL.�PIŁSUDSKIEGO�62
OJcOM I MATKOM WBREW Piosenki�Kurta�Weilla
5�grudnia,�godz.�20.00
KRóL DUch TWóJ Sambor�Dudziński�
17,�26�listopada,�godz.�19.00
MDŁOŚĆ, MnIEzŁOŚĆ, MIŁOŚĆ reż.�Cezary�Studniak
15,�16�grudnia,�godz.�20.00

SALA�BALETOWA
OpERA SMOczA reż.�Anna�Kękuś-Poks
18,19�grudnia,�godz.�20.00

SYLWESTER W cApITOLU POŻEGNANIE�DUŻEJ�SCENY
31�gudnia,�godz.�19.00�i�21.00

fo
t.�
Ł.
�G
aw
ro
ńs
ki

bO�ŻE�nA�RO�DZE�nIE�nA KRE�SAch
OBY�CZA�JE,�ZWY�CZA�JE,�OB�RZę�DY

W pro�gra�mie�od�bę�dą�się�kon�cer�ty:�Dzie�ci�z Ze�spo�łu�Żłob�-
ko�-Przed�szkol�ne�go�nr 1;�Ze�spół�Lu�do�wy�Ra�do�wi�czan�ki;
Mło�dzież�z MDK�Fa�brycz�na;�Ze�spół�Mu�zy�ki�Pol�skiej�MO�-
KO�SZA,�Chór�Kuź�ni�cza�nie.�KIER�MASZ;�JAR�MARK�Rę�KO�-
DZIE�ŁA�AR�TY�STYCZ�NE�GO;�PO�TRA�WY�KRE�SO�WE.

11 grud nia od godz. 12.00 do godz. 17.00 
Szko ła pod sta wo wa nr 37 im. Kar dy na ła S. Wy szyń skie go

ul. Sar bi now ska 10 Wro cław -Kuź ni ki

unI�VER�Sy�tEt�ŚWIA�tA
4 grud nia, godz. 11.00, 12.30 (3-5�lat)
SPO�TKA�NIE�ZE�ŚW.�MI�KO�ŁA�JEM�
4 grud nia, godz. 11.30, 15.30 (6-12�lat)
FAK�TY I LE�GEN�DY�z ży�cia�św.�Mi�ko�ła�ja
11 grud nia, godz. 11.00, 12.30 (3-5�lat)
TE�ATRZYK:�Na�ro�dzi�ny�Je�zu�sa
11 grud nia, godz. 11.30, 14.30 (6-12�lat)
TAJ�NI�KI�ZA�WO�DU�JE�ZU�SA
Miej sce: Mu�zeum�Et�no�gra�ficz�ne
18 grud nia, godz. 11.00, 12.30 (3-5�lat)
ŚWIĄ�TECZ�NY�WARSZ�TA�CIK
18 grud nia, godz. 11.30, 15.30 (6-12�lat)
NAJ�PIęK�NIEJ�SZE�HI�STO�RIE�O ANIO�ŁACH

1�godz.�–�10 zł.�Re�zer�wa�cja:�tel. 511 132 287
Miej sce: Mu�zeum�Na�ro�do�we�we�Wro�cła�wiu
pl.�Powstańców�Warszawy�5
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bO�ŻO�nA�RO�DZE�nIO�Wy�SEn
PRE�MIE�RA�GRU�PY�TE�ATRAL�NEJ�MLE�CZA�KI

Jak� wy�glą�da� Bo�że� Na�ro�dze�nie� ocza�mi� dziec�ka� bę�dzie
moż�na się�prze�ko�nać�pod�czas�spek�ta�klu 6-9-lat�ków�z naj�-
młod�szej�gru�py�te�atral�nej�MLE�CZA�KI.�Po�kaz�przy�go�to�wa�-
no�w opar�ciu�o wier�sze�o te�ma�ty�ce�bo�żo�na�ro�dze�nio�wej,
m.in.�ks.�Ja�na Twar�dow�skie�go.�Sce�na�riusz� i re�ży�se�ria:
Mar�ce�li�na Po�łap� –� ak�tor�ka,� ab�sol�went�ka�wro�cław�skiej
PWST.�In�fo:�tel. 71 325 14 83,�wew. 122.�Wstęp�wol�ny!
20 grud nia, godz. 18.00, cK Ago ra ul. Serb ska 5a, (ckagora.pl)

OSKAR�I pA�nI�RÓ�ŻA
wg�Eri�ca�-Em�ma�nu�ela�Schmit�ta
Dzie�się�cio�let�ni� Oskar� jest
umie�ra�ją�cy.� Pod wpły�wem
ta�jem�ni�czej�Pa�ni�Ró�ży�chło�-
piec� za�czy�na� pi�sać� li�sty
do Bo�ga� i po�sta�na�wia,� że
każ�dy�ko�lej�ny�dzień�bę�dzie
ozna�czał�dzie�sięć�lat�z je�go

ży�cia.�–�Mi�mo�że�głów�ny�bo�ha�ter�umie�ra,�ta�sztu�ka�nie�jest
o śmier�ci,�tyl�ko�o po�szu�ki�wa�niu�du�cho�wo�ści�i sma�ko�wa�niu
ży�cia�–�tłu�ma�czy�Da�riusz�Ta�rasz�kie�wicz,�au�tor�sce�na�riu�sza
i re�ży�ser�spek�ta�klu.�Jest�to�uni�wer�sal�na�opo�wieść�o tym,�że
war�to�sku�pić�się�na tym,�co�do�bre�i co�spra�wia�nam�ra�-
dość.�Przy�po�mi�na�nam�o tym,�co�w ży�ciu�naj�waż�niej�sze.
Spek�takl�gra�ny�rów�nież�w wer�sji�pol�sko�-fran�cu�skiej.
Ob�sa�da:�Piotr�Bu�ble�wicz,�Re�na�ta�Ja�siń�ska,�Bar�ba�ra�Hła�-
dzio,�Syl�we�ster�Ró�życ�ki,�Ale�xan�dre�Ma�rqu�ezy,�Ali�cja�Ida�-
siak.�Bi�le�ty:�nor�mal�ny: 25 zł,�ulgo�wy: 20 zł

10 grud nia, godz. 19.00 

SEn�nO�cy�LEt�nIEj
wg�Wil�lia�ma�Sha�ke�spe�are’a w re�ży�se�rii�Re�na�ty�Ja�siń�skiej
Szek�spi�row�ska�hi�sto�ria�w nie�ty�po�wym�uję�ciu,�sce�na�riusz
na�pi�sa�ny� przez� pa�cjen�ta� szpi�ta�la� psy�chia�trycz�ne�go,
na sce�nie� za�wo�do�wi�ak�to�rzy� i nie�peł�no�spraw�ni� adep�ci
–�spek�takl�z pew�no�ścią�za�sko�czy�wi�dzów.�Czy�lu�dzie�cho�-
rzy�umy�sło�wo�po�win�ni�być�ze�pchnię�ci�na mar�gi�nes�ży�cia
spo�łecz�ne�go?�Jak�od�bie�ra�ją�rze�czy�wi�stość?�Spektakl�uni�-
ka�ła�twych�od�po�wie�dzi,�pro�wo�ku�jąc�wi�dza�do roz�wa�żań.
Przed�sta�wie�nie�dla�wi�dzów�do�ro�słych!

18 grud nia, godz. 19.00 (www. te atrar ka. pl)

tEAtR�ARKA�UL.�MENNICZA�3

pWSt�Sce�na –�HO�TEL�SA�VOY
pl.�Ko�ściusz�ki 19,�tel. 71 373 56 94

hI STO RIA O pTA KU cIS Jo�an�ny�Kul�mo�wej
11, 12 grud nia – pRE MIE RA
14, 15, 16, 17 grud nia, godz. 10.00
re�ż.�i sce�no�gra�fia:�Alek�san�der�Mak�sy�miak,�asy�stent�re�ży�-
se�ra:�Agniesz�ka�Miel�ca�rek,�ko�stiu�my:�Mag�da�le�na No�wak
(ASP),�Da�mian�Ba�nasz�(ASP),�opie�ka�pe�da�go�gicz�na:�Alek�-
san�der�Mak�sy�miak,�mu�zy�ka:�Zbi�gniew�Kar�nec�ki.�przy�got.
wo�kal�ne:�Mał�go�rza�ta�Ja�wor�ska�-Kacz�ma�rek
Spek takl dy plo mo wy IV r. Wy dzia łu Lal kar skie go.  
Piotr�Misz�te�la�–�GRU�BY,�Piotr�Za�krzew�ski�–�SZE�RYF,�Mar�-
ta�Ma�rzęc�ka�–�W NIE�DZIE�LE�URO�DZO�NY,�Woj�ciech�Sta�-
ge�nal�ski�(III r.)�–�DO�RE�MUS,�Han�na Głu�szek�–�ZO�RZA,
Be�ata� Ku�char�ska� –� JA�DWI�NIA,� An�ge�li�ka� Ce�giel�ska
–�PTASZ�NIK,�Ste�fan�Ma�zur�–�FLA�CHA
Na�pi�sa�łam�hi�sto�rię�o pta�ku�Cis.�A wła�ści�wie�nie�na�pi�sa�-
łam.�Nie,�ja�ją�so�bie�wy�my�śli�łam.�Bo�ja�je�stem�tro�chę�ta�-
ka,� jak� Wnie�dzie�lę�u�ro�dzo�ny;� lu�bię� sie�dzieć� i ma�rzyć.
A tro�chę�ta�ka�je�stem�jak�Zo�rza:�wi�dzę�to,�cze�go�in�ni�nie
wi�dzą.��A tro�chę�jak�Fla�cha:�lu�bię�opo�wia�dać�dzie�ciom
smut�nym�o rze�czach�ko�lo�ro�wych.�A tro�chę�jak�Ma�ry�nia:
lu�bię�ze�szy�wać�świat�z róż�nych�ka�wa�łecz�ków.�A naj�bar�-
dziej�jak�Do�re�mus;�lu�bię�grać,�że�by�lu�dziom�by�ło�do�brze.
Chcę�wy�śpie�wać�im�róż�no�barw�ne�go,�świe�cą�ce�go�pta�ka
Cis.��Wiec�ma�rzy�łam,�jak�to�by�ło�by�pięk�nie,�gdy�by�lu�dzie
z jed�ne�go�po�dwór�ka�Za�przy�jaź�ni�li�się�na�praw�dę.�Gdy�by
za�uwa�ży�li,�że�miesz�ka�mię�dzy�ni�mi�dziew�czyn�ka,�któ�ra�ko�-
cha�ich�wszyst�kich;�Fla�chę�i Ma�ry�nię,�i Wnie�dzie�lę�u�ro�dzo�-
ne�go,�i Ptasz�ni�ka,�a naj�bar�dziej�Do�re�mu�sa�i je�go�gra�nie.
Gra�nie,�z któ�re�go�wy�fru�wa�ptak�Cis. I jak�by�ło�by�pięk�nie,
gdy�by�ci�są�sie�dzi�chcie�li�od�dać�dziew�czyn�ce�to,�co�Naj�bar�-
dziej�ko�cha.�Trąb�kę�i pta�ka�Cis.�Wszyst�kie�bar�wy�świa�ta.
Po�ma�rzy�łam,�po�ma�rzy�łam�–�i sta�ło�się�wła�śnie�tak,�jak
my�śla�łam.�Gru�by�Szef�mu�siał�od�dać�Zo�rzę,�bo�by�ła�szczę�-
ściem�swo�je�go�bra�ta�Do�re�mu�sa.�A lu�dzie�ze�smut�ne�go
po�dwór�ka�od�ku�pi�li�trąb�kę�i po�dwór�ko�sta�ło�się�pięk�ne,�bo
wszy�scy�po�ko�cha�li�pta�ka�Cis�i ko�lo�ro�wą�mu�zy�kę.�Bo�każ�-
dy�zro�bił�coś�do�bre�go�dla�in�nych.��Tak,�to�by�ło�by�wszyst�-
ko.� Gdy�by� nie� to,� że� zno�wu� się� da� i bę�dę� ma�rzy�ła.
O pta�kach,�o trąb�kach,�o szkieł�kach.�Mo�że�z in�nych�szkie�-
łek�na�ro�dzi�się�in�na hi�sto�ria?��Zie�lo�na o księ�ży�cu?�Czer�-
wo�na o ró�ży?�Nie�bie�ska�o kro�plach�ro�sy?�Nie�wiem…
Ja�kaś�ko�lo�ro�wa,�bar�dzo�praw�dzi�wa�baj�ka.

Jo�an�na Kul�mo�wa

Ży�cIE�I SMIERć�chO�pI�nA
SPEK�TAKL�W WY�KO�NA�NIU�THE�ATRUM�MUN�DI

sce�na�riusz:�Ro�man�Brand�sta�et�ter,�reż:�An�na�Osław�ska
Im�pre�za�od�by�wa�się�w ra�mach 19�Wro�cław�skich�Pro�mo�cji
Do�brych�Ksią�żek.�(www.za�mek.wroc�law.pl)�Wstęp�wol�ny!

3 grud nia, godz. 19.00, cK za mek, pl. Świę to jań ski 1

www.zamek.wroclaw.pl�
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MEBLOWY SALON GIER
4 grudnia 2010 – 31 stycznia 2011

SECESYJNE SZKŁO CZESKIE

ROMUALD KUTERA  - Z METALU NA METAL
15 listopada 2010 – 2 stycznia 2011

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
17 grudnia 2010 - 30 stycznia 2011
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6 grudnia
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MUZEUM ETNOGRAFICZNE

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ 
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Gloria Deo. Rzemiosło w służbie religii
18 października 2010 – 31 stycznia 2011

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa, czwartek, piątek: 10.00-16.00

sobota, niedziela: 10.00-17.00
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: wtorek-niedziela 9.00-16.00

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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na wy sta wie pre zen to wa ne jest kul to we rze mio sło ży -
dow skie, wy ko na ne z me ta li ko lo ro wych. Więk szość
przed mio tów two rzą cych uni ka to wą eks po zy cję, po cho -
dzi z po nad 20 ko lek cji mu ze al nych.

Wy�znaw�cy�wia�ry�moj�że�szo�wej,�od wie�ków�ży�ją�cy�w roz�pro�-
sze�niu�wśród�in�nych�na�ro�dów,�ufor�mo�wa�li�od�ręb�ny�ka�non
sztuk�pla�stycz�nych,�któ�ry�nie� tyl�ko�stał�się�wy�ra�zem�ich
men�tal�no�ści,�ale�tak�że�po�ma�gał�im�w za�cho�wa�niu�wła�snej
toż�sa�mo�ści.�Za�byt�ki�two�rzą�ce�eks�po�zy�cję�sta�no�wią�obiek�ty,
da�to�wa�ne�na okres�od XVII wie�ku�do lat 30�–�tych�wie�ku XX.
Do ty�po�wych�przed�mio�tów�ży�dow�skich,�któ�re�funk�cjo�no�-
wa�ły�w sfe�rze�sy�na�go�gal�nej�by�ły�m.in.:�ko�ro�na na To�rę,�tar�-
cza� na Pię�ciok�siąg,� jad� (wska�zów�ka� do czy�ta�nia� To�ry),
me�no�ra�oraz�na�czy�nia�do ry�tu�al�ne�go�ob�my�cia�rąk.�Na�to�-
miast�w prze�strze�ni�do�mo�wej�uży�wa�no�na�czyń�zwią�za�nych
z ucztą�sza�ba�so�wą�i se�de�ro�wą,�a tak�że�bal�sa�min�ki,�lich�ta�rze,
świecz�ni�ki�i lamp�ki�cha�nu�ko�we,�po�jem�ni�ki�na owoc�etro�gu.
Przed�mio�ty�te�wy�ko�rzy�sty�wa�no�pod�czas�świąt�ży�dow�skich.
Co�ty�dzień�świę�to�wa�no�sza�bat,�a w cią�gu�ro�ku�ob�cho�dzo�no
uro�czy�ście�Pe�sach�(wio�sna),�Suk�kot�(je�sień)�oraz�Cha�nu�kę
(czas�prze�si�le�nia�zi�mo�we�go).�To,�co�wy�róż�nia�ło� ju�da�ika,
to�bo�ga�ta�or�na�men�ty�ka,�wy�wo�dzą�ca�się�z tra�dy�cji�sta�ro�te�-
sta�men�to�wej,�tal�mu�dycz�nej�oraz�folk�lo�ry�stycz�nej.�Czę�sto
wy�ko�ny�wa�ne� by�ły� one� w warsz�ta�tach� chrze�ści�jań�skich,
a rza�dziej�przez�Ży�dów�–�par�ta�czy�(rze�mieśl�ni�ków�nie�zrze�-
szo�nych�w ce�chu).�Do�pie�ro�w po�ło�wie XIX w.�znie�sio�no�pra�-
wo,�za�ka�zu�ją�ce�Ży�dom�upra�wia�nia�rze�mio�sła.
Wy�sta�wie�to�wa�rzy�szy�ka�ta�log.

Mu zeum Mie dzi w Le gni cy jest jed nym z kil ku mu ze ów
w kra ju, któ re w ro ku 2010 eks po nu ją frag men ty nie zwy -
kle cen nej ko lek cji Fun da cji XX czar to ry skich w Kra ko wie.

Ko�lek�cja�pu�ław�ska,�za�po�cząt�ko�wa�na przez�księż�nę�Iza�be�lę
pod ko�niec XVIII wie�ku�to�fun�da�men�ty�pol�skie�go�mu�ze�al�nic�-
twa,�nie�przy�pad�ko�wo�na�sta�wio�ne�na krze�wie�nie�pa�trio�ty�zmu
i zna�jo�mo�ści�mi�nio�nych�dzie�jów.�By�ły�to�bo�wiem�cza�sy,�gdy
Pol�ska�mo�gła�żyć�tyl�ko�w kul�tu�rze�na�ro�do�wej,�na ma�pie�bo�-
wiem�ist�nieć�prze�sta�ła.�Księż�na Iza�be�la,�a po�tem�jej�wnuk,
ksią�żę�Wła�dy�sław,�gro�ma�dzi�li�rów�nież�dzie�ła�sztu�ki�i wy�ro�by
rze�mio�sła�ar�ty�stycz�ne�go.�
LE�GNIC�KA�WY�STA�WA�SKŁA�DA�SIę�Z TRZECH�CZę�ŚCI:�
W bla sku chwa ły orę ża pol skie go –�pre�zen�tu�je�eks�po�na�ty
zwią�za�ne�z ta�ki�mi�po�sta�cia�mi�z dzie�jów�Pol�ski,�jak�het�man
Ste�fan�Czar�niec�ki,�het�man�Sta�ni�sław�Żół�kiew�ski,�het�man�Jan
Ka�rol�Chod�kie�wicz,�mar�sza�łek�Je�rzy�Se�ba�stian�Lu�bo�mir�ski
i je�go�syn�Sta�ni�sław�He�ra�kliusz,�król�Jan III So�bie�ski.�
za ku wa na pol ska –�to�za�byt�ki�zwią�za�ne�ze�schył�kiem I Rze�-
czy�po�spo�li�tej,�po�wsta�nia�mi�na�ro�do�wy�mi�i Wiel�ką�Emi�gra�cją.
Obok�por�tre�tów�ostat�nich�pol�skich�mo�nar�chów�i wy�bit�nych
po�słów�sej�mo�wych�znaj�du�je�się�tu�wiel�ki�ale�go�rycz�ny�ob�raz
Ja�na Ma�tej�ki�„Za�ku�wa�na Pol�ska”.
Skar biec –�sta�no�wi�cen�na ko�lek�cja�ma�lar�stwa�oraz�zbiór�eu�-
ro�pej�skie�go�rze�mio�sła�ar�ty�stycz�ne�go.�Wśród�wy�ro�bów�rze�-
mio�sła�moż�na po�dzi�wiać�m.in.�daw�ne�ze�ga�ry,�kunsz�tow�ne
pu�cha�ry,�czar�ki,�fi�gur�ki,�puz�der�ka�i ta�ba�kier�ki�z ka�mie�ni�pół�-
sz�la�chet�nych�jak�rów�nież�przed�mio�ty�zwią�za�ne�z na�uką:�nie�-
zwy�kle�cen�ne XV�-wiecz�ne�astro�la�bium,�cyr�kle,�kom�pas.

Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. partyzantów 3, 59-220 Legnica, tel./fax: (0-76) 862 02 89
ceny biletów: normalny: 6,50 zł, ulgowy: 3,50 zł

Muzeum czynne od wtorku do soboty w godz. 11.00-17.00. W pierwszą środę miesiąca oraz soboty wstęp wolny!

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY ZAPRASZA
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GA�LE�RIA�jED�nE�GO�pRO�jEK�tu
TE�ATR�NO�WY�W WAR�SZA�WIE

KKM�Ko�zień�Ar�chi�tek�ci�to�biu�ro�do�brze�zna�ne�wro�cła�-
wia�nom.�W 2006�ro�ku�zo�sta�li�zwy�cięz�ca�mi�kon�kur�su
na pro�jekt� roz�bu�do�wy� Te�atru� Mu�zycz�ne�go� Ca�pi�tol,
a w 2007�–�kon�kur�su�na no�wy�obiekt�PWST�we�Wro�-
cła�wiu.�Ar�chi�tek�tu�ra�obiek�tów�te�atral�nych�to�spe�cjal�ność
kra�kow�skiej�fir�my,�nie�dzi�wi�więc�ko�lej�na I na�gro�da�uzy�-
ska�na w kon�kur�sie�w 2009�ro�ku�na no�wą�sie�dzi�bę�Te�atru
No�we�go�wWar�sza�wie.�Kla�row�na,�zwię�zła�kon�cep�cja�sta�-
no�wi�w opi�nii�ju�ry�„wła�ści�wą�opra�wę�dla�mię�dzy�na�ro�do�-
we�go�wy�mia�ru�te�atru,�któ�re�go�głos,�pe�łen�dra�ma�tycz�-
nych�na�pięć,�wy�ma�ga�roz�po�zna�wal�ne�go�zna�ku�o zwię�-
złym�i moc�nym�wy�ra�zie”.

9 grud nia 2010 r., godz. 17.30

ROZ-pOZnAnIE�MIEjScA
Pre�zen�ta�cja�róż�no�rod�nej�twór�czo�ści�wy�kła�dow�ców�Uni�-
wer�sy�te�tu�Ar�ty�stycz�ne�go�w Po�zna�niu,�w tym�ma�lar�stwa,
ry�sun�ku,�gra�fi�ki,�rzeź�by,�in�sta�la�cji,�fo�to�gra�fii�oraz�sztu�ki
mul�ti�me�dial�nej.�Wśród�po�nad�czter�dzie�stu�uczest�ni�ków
eks�po�zy�cji�są�na�zwi�ska�do�sko�na�le�zna�ne�sym�pa�ty�kom
pol�skiej� sztu�ki� współ�cze�snej:� Mi�ro�sław� Bał�ka,� Jan�
Ber�dy�szak,�Ma�ciej�Ber�dy�szak�czy�Ra�fał�Ja�ku�bo�wicz.�

Otwarcie 17 grudnia, godz.17.00
Wystawa czynna do 5 lutego 2011

pRZEStRZEń�ARchItEKtuRy/pRZEStRZEń.�SZtuKI�ARchItEKtuRA�pEjZAŻu
Pejzaż�w� architekturze,� architektura�w� pejzażu� –� tym� zagadnieniom� poświęcona� będzie�wystawa� prac
pedagogów� z�Wydziałowego�Zakładu�Rysunku,�Malarstwa� i�Rzeźby�Wydziału�Architektury�Politechniki
Wrocławskiej,� prowadzonego�pod� kierownictwem�architekta� Leszka�Malugi.� Ekspozycja� obejmie� różne
dziedziny�sztuk�plastycznych:�malarstwo,�rysunek,�rzeźbę�i�fotografię.

Wystawa czynna od 15 grudnia do 13 lutego 20117

MIES�VAn�DER�RO�hE�AWARD 2009
NA�GRO�DA�UNII�EU�RO�PEJ�SKIEJ�W DZIE�DZI�NIE�AR�CHI�TEK�TU�RY�WSPóŁ�CZE�SNEJ

Na�gro�da�im.�Mie�sa�van�der�Ro�he�to�pre�sti�żo�we�wy�róż�nie�nie�przy�zna�wa�ne�za naj�wy�bit�niej�sze�współ�cze�sne�re�ali�-
za�cje�ar�chi�tek�to�nicz�ne�w Eu�ro�pie.�Kon�kurs�jest�or�ga�ni�zo�wa�ny�co�dwa�la�ta�przez�Ko�mi�sję�Eu�ro�pej�ską�i Fun�da�cję�Mie�-
sa�van�der�Ro�he�w Bar�ce�lo�nie.�Eks�po�zy�cja�obej�mu�je�fo�to�gra�fie�i pla�ny�bu�dyn�ków�wy�róż�nio�nych�w ro�ku 2009
–�Nor�we�ską�Ope�rę�Na�ro�do�wą�w Oslo�(SNØHET�TA)�i Gim�na�zjum 46º 09’N�/ 16º 50’E w chor�wac�kiej�Ko�przyw�ni�-
cy�(STU�DIO�UP),�a tak�że�czter�dzie�ści�sie�dem�z 340�bu�dyn�ków�no�mi�no�wa�nych�przez�eks�per�tów�z ca�łej�Eu�ro�py.�

Otwar cie 10 grud nia, godz. 17.00. Wystawa czyn na do 27 lu te go 2011

fo
t.�
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ob
er
t�L
es

Tomasz�Kalitko

The�Nor�we�gian�Ope�ra�&�Bal�let�–�Sno�het�ta

fo
t.�
Ji
�ri�
H
a�v
ra
n

Gymnasium�w�Ko�przyw�ni�cy
Studio�UP�-�Lea�Pelivan�&�Toma�Plejic
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W dniach 15-17�paź�dzier�ni�-
ka br.�w Zam�ku�Gro�dziec�od�-
był� się� Dol�no�ślą�ski� Ple�ner
Fo�to�gra�ficz�ny�Okrę�gu�Dol�no�-
ślą�skie�go�ZPAF,�któ�ry�sta�no�-
wił� kon�ty�nu�ację� przed�się-
wzięć�ar�ty�stycz�nych�po�świę�-
co�nych� sztu�ce� fo�to�gra�fii
daw�nej�i współ�cze�snej.
Za�pro�sze�nie� do udzia�łu
w ple�ne�rze�przy�ję�ło 22�twór�-
ców�z Pol�ski.�Za�in�spi�ro�wa�ni
nie�zwy�kłą� au�rą� dol�no�ślą�-
skie�go�zam�ku�i je�go�oko�lic,
w kre�atyw�ny�spo�sób�pod�ję�-
li� się� re�ali�za�cji� fo�to�gra�ficz�-
nych� ob�ra�zów� w du�chu
ha�sła:�Wo�bec�miej�sca�i cza�-
su.� Dzia�ła�niom� ar�ty�stycz�-
nym�to�wa�rzy�szy�ły�wy�kła�dy
kry�ty�ków�sztu�ki�oraz�otwar�-
te�warsz�ta�ty� fo�to�gra�ficz�ne.
Idea� ple�ne�ru,� za�ini�cjo�wa�-
na przez� An�drze�ja� Dud�ka�-
-Düre�ra,� opie�ra�ła� się
na stwo�rze�niu�plat�for�my�dla
twór�ców�o róż�nych�po�sta�-
wach�ar�ty�stycz�nych.�Przed�-
się�wzię�cie�po�świę�co�ne�by�ło
za�gad�nie�niom� prze�mi�ja�nia
i upły�wu� cza�su,� re�la�cjom
czło�wiek�-na�tu�ra,�twór�ca�-na�-
tu�ra.�Ple�ner�ja�ko�fo�rum�spo�-
tka�nia� umoż�li�wił� wy�mia�nę
do�świad�czeń,�stwo�rzył�po�le
do kon�fron�ta�cji�róż�nych�za�-
sto�so�wań�tech�ni�ki�i tech�no�-
lo�gii,�me�tod�pra�cy,�a tak�że
od�nie�sień�do�ty�czą�cych�fi�lo�-
zo�fii�ży�cia�i sztu�ki.�Efek�tem
tych� dzia�łań� jest� wy�sta�wa
pre�zen�tu�ją�ca�po�nad 60�fo�to�-
gra�fii�oraz�ob�szer�ny�ka�ta�log.
Wer ni saż 10 grud nia, g. 18.00

Ra tusz, Sa la Wój tow ska

WO�bEc�MIEj�ScA�I cZA�Su...
II. Ogól no pol ska wy sta wa po ple ne ro wa Okrę gu

Dol no ślą skie go związ ku pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków

Włodzimierz�Kowaliński

Marta�Wiercińska

Lukasz�Rusznica

Agata�Kalinowska

Marek�Liksztet

Stanisław�Składanowski

Jerzy�Piątek Piotr�Nowak

Ar ty ści: Uta� Besz,� Ma�ciej
Dro�bi�na,�Aga�ta�Ka�li�now�ska,
Mau�ry�cy�Pro�deus,�Łu�kasz
Rusz�ni�ca,�Krzysz�tof�So�la�re�-
wicz,� Mar�ta� Wier�ciń�ska,
Ka�ro�li�na Za�jącz�kow�ska,�Fi�-
lip�Za�wa�da.
Ku ra to rzy: Łu�kasz�Rusz�ni�-
ca�i Fi�lip�Za�wa�da.
Wy�sta�wa�po�ru�sza�in�tym�ne,
oso�bi�ste�te�ma�ty,�od�wo�łu�jąc
się�do ro�dzi�ny,�ro�zu�mia�nej
tu� sze�rzej� niż� tyl�ko� wię�zy
krwi.�Każ�dy�z dzie�wię�ciu�fo�-
to�gra�fów� za�pre�zen�tu�je
książ�kę�przy�go�to�wa�ną�spe�-
cjal�nie�do tej�wy�sta�wy.�Al�-
bu�my� sta�no�wią� klu�czo�wą
część� wy�sta�wy,� na któ�rą
zło�żą� się� tak�że� kla�sycz�ne
wy�dru�ki�i od�bit�ki.
Do współ�pra�cy�przy pro�jek�-
to�wa�niu� al�bu�mów� za�pro�-
sze�ni�zo�sta�li:�Ania�Ku�ku�ła,
Ka�ta�rzy�na Pie�trzak�-Za�wa�da,
To�masz�Płon�ka,�Iwo�na Ja�-
rosz,�Tho�mas�Scho�stok,�Jo�-
an�na Woj�tuś.

do 16 grud nia br.
czyn ne: wt -sob 16-19.00

Stu dio BWA, ul. Ru ska 46a

nIEKtÓRZy�MyŚLą�ŻE�jEStEŚMy�bRZyDcy
KREW�I�WODA

o�bliskich�oczami�dziewięciu�fotografów

pRZE�łAM�SIę�SZtu�Ką
Ha�sło�wy�sta�wy�na�wią�zu�je�do bo�żo�na�ro�dze�nio�wej�tra�dy�cji�ła�-
ma�nia�się�chle�bem,�skła�da�nia�ży�czeń,�ob�da�ro�wy�wa�nia�pre�-
zen�ta�mi.�Sta�jąc�się�ak�tyw�nym�od�bior�cą�sztu�ki,��ko�lek�cjo�ne�-
rem,�mo�że�my�po�da�ro�wać�so�bie�lub�swo�im�bli�skim�nie�tyl�ko
war�tość�ma�te�rial�ną,�ale�rów�nież,�to�„coś”,�co�bu�dzi�emo�cje,
wraż�li�wość,�in�spi�ru�je.�Pra�ce�po�ka�za�ne�na wy�sta�wie�łą�czy�ich
nie�wiel�ki�for�mat�i tech�ni�ka�wy�ko�na�nia�na pa�pie�rze,�są�to:�ry�su�-
nek,�gra�fi�ka,�akwa�re�la,�gwasz,�fo�to�gra�fie 14�ar�ty�stów:�Kiej�stu�-
ta� Be�reź�nic�kie�go,� Iza�be�li� Cham�czyk,� Do�ria�na De�ne�sa,
Ta�de�usza�Do�mi�ni�ka,�Mag�dy�Hry�caj,�Mar�co�Kauf�man�na,�An�-
drze�ja�Ma�cie�jew�skie�go,�Mi�cha�-
ła�Mar�ka,� Ja�na Opa�lin�skie�go,
Pio�tra�Pa�sie�wi�cza,�Jac�ka�Sro�ki,
Prze�mka�Sta�chow�skie�go,�An�ny
Pa�nek�i Ire�ne�usza�Wal�cza�ka.
Wy sta wie to wa rzy szy AU -
KcJA – 12 grud nia, Re stau ra -
cja Toya Golf, ul. Ra ko wa 5
Od 1 grud nia do 8 stycz nia 2011
Art trakt, Ofiar Oświę cim skich 1
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MA�RIA�GO�StyL�LA�pA�chuc�KA
LES�TA�PIS�SE�ZIES�| TKA�NI�NA

Ar�tyst�ka�jest�ab�sol�went�ką�wro�cław�skiej�ASP�na Wy�dzia�le
Ma�lar�stwa.�Dy�plom�uzy�ska�ła�w pra�cow�ni�prof.�Eu�ge�niu�sza
Gep�per�ta�w 1960�r.�Na�le�ża�ła�do wro�cław�skiej�gru�py 10xTAK.
Ar�tyst�ka� nie�mal� wszech�stron�na.� Upra�wia� ma�lar�stwo
akwa�re�lo�we,�ry�su�nek�i tka�ni�nę�ar�ty�stycz�ną.�Jest�tak�że�ab�-
sol�went�ką�Szko�ły�Mu�zycz�nej II stop�nia.�Od 1990r.�na�le�ży
do ar�ty�stycz�nej�gru�py�tka�czek�fran�cu�skich�„Fil�en�Ma�in”.

Tka�ni�ny�z weł�ny�two�rzo�ne�przez�ar�tyst�kę�urze�ka�ją�swo�ją
przej�rzy�sto�ścią� i po�zor�ną�pro�sto�tą,�eks�po�nu�jąc�wa�lo�ry
wky�ko�rzy�sty�wa�ne�go�two�rzy�wa.�W pra�cach�ar�tyst�ka�łą�czy
róż�ne�ro�dza�je�splo�tów;�go�be�li�no�wy,�dy�wa�no�wy,�su�mak,
cza�sem�po�ja�wia�ją�się�ele�men�ty�przy�po�mi�na�ją�ce�po�wro�zy.�

W Trzeb�nic�kim�Ośrod�ku�Kul�tu�ry�wy�sta�wa�pre�zen�to�wa�na jest
w dwóch�ga�le�riach:�w ga�le�rii�„sto5”�wy�sta�wio�ne�go�be�li�ny�są
in�spi�ro�wa�ne�ma�lo�wi�dła�mi� z ja�ski�ni� La�scaux,� a� w� ga�le�rii
„100dwa”�pre�zen�tu�je�pra�ce�prze�sy�co�ne�mu�zy�ką�Cho�pi�na.

TKA nI nA – wer ni saż – 4 grud nia, godz. 17.00
cK za mek, pl. Świę to jań ski 1, Wro cław -Le śni ca

LES TA pIS SE zIES – wy sta wa czyn na do 28 lu te go 2011
Trzeb nic ki Ośro dek Kul tu ry, ul. pru sic ka 12, TRzEB nI cA

KIER�MASZ�ASp�NIE�MASZ�PO�MY�SŁU�NA NA�PRAW�Dę�ORY�GI�NAL�NY�PRE�ZENT?
Dnia 3�grud�nia�roz�po�czy�na�się�Kier�masz�prac�stu�den�tów�i ab�sol�wen�tów�Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�nych�we�Wro�cła�wiu�im.
Eu�ge�niu�sza�Gep�per�ta.�Bę�dzie�to�nie�po�wta�rzal�na�oka�zja,�by�w bar�dzo�ko�rzyst�nych�ce�nach�za�ku�pić�pra�ce�mło�dych�ar�-
ty�stów�i świet�nie�za�po�wia�da�ją�cych�się�pro�jek�tan�tów.�Za�pra�sza�my�na na�szą�stro�nę:�www.kier�ma�szasp.pl

Wy�sta�wy�to�wa�rzy�szą�ca
13.�Mię�dzy�na�ro�do�we�mu�Trien�na�le�Tka�ni�ny�Łódź 2010�

MA�RIA�t.�chOj�nAc�KA
POR�TRET�RO�DZIN�NY:�Z cy�klu�rę�ce

Wy�sta�wę�mo�im�dzie�ciom�i wnu�kom�po�świę�cam.
M.�T.�Choj�nac�ka

Ma�ria�Te�re�sa�Choj�nac�ka�pro�po�nu�je�wi�dzo�wi�nie�zwy�kły
cykl�tka�nin�uni�ka�to�wych�pt.�Por�tret�ro�dzin�ny.�Ar�tyst�ka�za�-
re�je�stro�wa�ła��- rę�ce.�Cykl�roz�po�czął�się�w 2004�ro�ku,�pra�-
cą�za�ty�tu�ło�wa�ną�„Rę�ce�Ja�ku�ba”.�Od tam�tej�po�ry�po�wsta�ło
oko�ło 30�prac�uka�zu�ją�cych�dło�nie�–�naj�bliż�szych�człon�-
ków�ro�dzi�ny,�przy�ja�ciół,�par�mał�żeń�skich�i wie�lu�ar�ty�stów
tka�czy.�Zja�wi�ska�ge�stów�i spe�cy�ficz�nej�sym�bo�li�ki�za�ist�nia�-
ły�dzię�ki�in�te�rak�cji.�Eks�po�zy�cja�za�dzi�wia�i zmu�sza�do re�-
flek�sji�i dys�ku�sji.�Wstęp�wol�ny!

do 18 stycznia 2011
Galeria Tkacka, ul. Sta re Jat ki 19-23 (www.ga le ria.md4.pl)

II EDY�CJA�FE�STI�WA�LU
SZTU�KA��PO PRZEJ�ŚCIACH

cOM�Mu�nISM
nE�VER�hAp�pE�nED
In�ter�dy�scy�pli�nar�ny�fe�sti�wa�l
kul�tu�ralny,� któ�ry� do�ty�czy
sze�ro�ko�po�ję�tej�ak�tyw�no�ści
ar�ty�stycz�nej� na te�re�nie
Środ�ko�wej� i Wschod�niej
Eu�ro�py.� Pro�jekt� obej�mu�je
pań�stwa� by�łe�go� blo�ku
wschod�nie�go,�za�tem�punk�-
tem�wyj�ścia� są� tu�taj� prze�-
mia�ny�spo�łecz�no�-po�li�tycz�ne
po ro�ku� '89. Fe�sti�wal� ma
stać� się� prze�strze�nią� po�-
dwój�nej�kon�fron�ta�cji: 1)�na�-
ro�do�wej,� czy�li� po�wi�nien
wza�jem�nie�przy�bli�żyć�–�ar�ty
stom,�uczest�ni�kom,�wi�dzom
–� pro�ce�sy� trans�forma�cji
sztu�ki�i sztu�kę�w po�szcze�-
gól�nych� „ma�łych� oj�czy�-
znach”,� oraz 2)� ar�ty�sty-
cz�nej� –� mię�dzy� ar�ty�sta�mi
„róż�ne�go�do�świad�cze�nia”,
któ�re�de�ter�mi�nu�je�ich�spo�-
sób� pa�trze�nia� na świat,
wła�sną� twór�czość,� prze�-
strzeń�pu�blicz�ną�i pry�wat�-
ną,�sztu�kę�kry�tycz�ną.
Fe�sti�wal� otwie�ra� wy�sta�wa
no�szą�ca� ty�tuł� COM�MU�-
NISM� NE�VER� HAP�PE�NED
z udzia�łem�ar�ty�stów�z Es�to�-
nii,�Ru�mu�nii,�Czech,�Li�twy
i Pol�ski.�Ku�ra�to�rem�wy�sta�-
wy�jest�Mi�chał�Bie�niek.�

do 17 grud nia br.
Miesz ka nie Gep pert

ul. Ofiar Oświę cim skich 1/2
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cZE�SłAW�SłA�nIA�W KO�LEK�cjI�jE�RZE�GO�KRy�SIA�KA
Cze�sław�Sła�nia�(1921-2005)�by�wa�czę�sto�na�zy�wa�ny�Düre�rem XX w.,�kró�lem�ryl�ca�i naj�więk�szym�szty�cha�rzem�świa�-
ta. I nie�ma�w tych�okre�śle�niach�prze�sa�dy.�Ar�ty�sta�gra�fik,�wy�bit�ny�pro�jek�tant�i ry�tow�nik�znacz�ków�i bank�no�tów,�au�tor�mi�-
nia�tu�ro�wych�por�tre�tów�sły�nął�przede�wszyst�kim�ze�swo�jej�nie�zwy�kłej�pra�co�wi�to�ści.�Wy�ko�nał�po�nad ty�siąc�szty�chów
znacz�ków�pocz�to�wych�(na�stęp�ny�w „ko�lej�ce”�pod wzglę�dem�pra�co�wi�to�ści�ry�tow�nik�wy�ko�nał�ich�rap�tem 300).�Zo�stał
od�no�to�wa�ny�w księ�dze�re�kor�dów�Gu�in�ne�sa�–�ja�ko�twór�ca�re�kor�do�wej�licz�by�wy�ry�to�wa�nych�znacz�ków.�W cią�gu�ca�łej
swo�jej�ka�rie�ry�otrzy�mu�je�wie�le�na�gród�i naj�wyż�szych�od�zna�czeń�pań�stwo�wych,�w tym�ty�tuł�Na�dwor�ne�go�Ry�tow�ni�ka�Kró�-
la�Szwe�cji�oraz�Po�la�ka�Stu�le�cia�w Szwe�cji,�a tak�że�Krzyż�Ko�man�dor�ski�Or�de�ru�Za�słu�gi�Rzecz�po�spo�li�tej�Pol�skiej.�W Szwe�-
cji,�Da�nii�i Sta�nach�Zjed�no�czo�nych�dzia�ła�ją�licz�ne�i pręż�ne�klu�by�mi�ło�śni�ków�twór�czo�ści�Cze�sła�wa�Sła�ni.
Na eks�po�zy�cję�li�czą�cą�oko�ło 4900�eks�po�na�tów�skła�da�ją�się�przede�wszyst�kim�wa�lo�ry�fi�la�te�li�stycz�ne�i pro�jek�ty�znacz�-
ków,�ry�sun�ki�do ry�tów,�prób�ne�od�bit�ki�ma�try�co�we,�ca�łost�ki�pocz�to�we,�ma�te�ria�ły�po�moc�ni�cze�do ry�tu�bank�no�tów�oraz
sa�me�bank�no�ty�i pa�miąt�ko�we�wy�da�nia�oka�zjo�nal�ne.

do 31 stycznia br., Mu zeum pocz ty i Te le ko mu ni ka cji przy ul. z. Kra siń skie go 1

WOj�cIEch�pO�MIA�nOW�SKI
MA�LAR�STWO�i MO�ZAI�KA

Ar�ty�sta�pla�styk,�miesz�ka�i pra�cu�je�we
Wro�cła�wiu.� Na co� dzień� zaj�mu�je� się
pro�jek�to�wa�niem�gra�ficz�nym�(opa�ko�wa�-
nia,�lo�go,�fol�de�ry�itp).�Upra�wia�ma�lar�-
stwo,�mo�zai�kę�ar�ty�stycz�ną,�fo�to�gra�fu�je,
two�rzy�mu�zy�kę�al�ter�na�tyw�ną.

do 17 grud nia br.
Ga le ria ca -ffe pod spód ni cą w ODT

Świa to wid Sem po łow skiej 54 

bAR�bA�RA�GuL�bI�nO�WIcZ
OGRóD�UWOL�NIE�NIA�malarstwo

Ar�tyst�ka�łą�czy�świat�wła�snej�wraż�li�wo�-
ści�we�wnętrz�nej�z pięk�nem�zja�wisk�na�-
tu�ral�nych� ta�kich� jak:� świa�tło,� ko�lor,
kształt,�ce�lem�two�rze�nia�wciąż�no�wych
ob�ra�zów� o wy�mo�wie� sym�bo�licz�nej,
wzmac�nia�ją�cych�ob�szar�po�zy�tyw�nych,
twór�czych�sił�czło�wie�ka.�Podczas wer�-
ni�sa�żu�Pani�Barbara�wy�ko�na pio�sen�ki
wła�snej�kom�po�zy�cji.

Wer ni saż 3 grudnia, godz 17.00 
Wystawa czynna do koń ca grud nia

(wt -pt, 11.00-18.00)
Ga le ria Art -Si de, ul. Le le we la  17

150�LAt�
PIERW�SZE�GO�POL�SKIE�GO
ZNACZ�KA�POCZ�TO�WE�GO

Pierw�szą�część�wystawy�to�frag�ment
fi�la�te�li�stycz�ne�go�zbio�ru�Ma�cie�ja�Misz�-
cza�ka�„Pol�skie�zna�ki�pocz�to�we�okre�su
prze�dznacz�ko�we�go�z XVII�-XIX w.”
Dru�ga�pre�zen�tu�je�mu�ze�al�ny�zbiór�„Pol�-
ski�nr 1”.�„Pol�ska 1”�pierw�szy�pol�ski
zna�czek�pocz�to�wy.�Na wy�sta�wie�zo�ba�-
czyć�bę�dzie�moż�na znacz�ki�czy�ste�i ka�-
so�wa�ne� wg� nu�me�rów� ka�sow�ni�ków
oraz�prze�sył�ki�ze�stem�pla�mi�am�bu�lan�-
so�wy�mi.�Do�peł�nie�niem�czę�ści�fi�la�te�li�-
stycz�nej� wy�sta�wy� bę�dą� ar�chi�wa�lia,
w tym�ma�pa�ko�mu�ni�ka�cyj�na Kró�le�stwa
Pol�skie�go�z 1861�ro�ku.

do 31 grud nia br., Mu zeum pocz ty 
i Te le ko mu ni ka cji, ul. z. Kra siń skie go 1
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TRAK�TAT�O RY�SUN�KU�czy�li�po�wrót�do usta�wień�po�cząt�ko�wych�
RA�DEK�ŚLA�ny�

In�dy�wi�du�al�ny�po�kaz�Rad�ka�Śla�ne�go,�out�si�de�ra�wro�cław�skiej�sce�ny�ar�ty�stycz�-
nej,�któ�ry�od swo�je�go�de�biu�tu�kon�se�kwent�nie�drą�ży�pro�blem�ry�sun�ku.�Me�dium,
któ�re�przez�stu�le�cia�peł�ni�ło�wo�bec�in�nych�dys�cy�plin�ro�lę�słu�żeb�ną�–�a te�raz
kontr�ata�ku�je!��Wy�obraź�cie�so�bie�ry�su�nek�w prze�strze�ni,�al�bo�ta�ki,�któ�ry�wy�da�-
rza�się�do�pie�ro�w me�an�drach�na�szej�wzro�ko�wej�per�cep�cji.�Efek�tow�ne�obiek�ty,
uszy�te�ze lśnią�cych,�no�wo�cze�snych�two�rzyw�i lek�kich�kon�struk�cji�z pia�nek�i me�-
ta�lo�wych�prę�tów�moż�na by�na�zwać�rzeź�bą�gdy�by�Śla�ny�nie�na�zy�wał�ich�„or�ga�-
ni�zma�mi�ry�sun�ko�wy�mi”.�Czym�jest�dziś�ry�su�nek,�ten�pla�stycz�ny�sy�no�nim�lo�go�su
i abc�kre�atyw�ne�go�dzia�ła�nia?�W do�bie�or�ga�ni�zo�wa�nych�na ca�łym�świe�cie�kam�-
pa�nii�ry�sun�ko�wych�i je�go�wiel�kie�go�po�wro�tu�opie�wa�ne�go�w mo�nu�men�tal�nej
edy�cji�Pha�ido�na Vi�ta�min D,�od�po�wiedź�na to�py�ta�nie�nie�jest�jed�na.�Zo�bacz�cie
jak�od�po�wia�da�na nie�je�den�z naj�zdol�niej�szych�mło�dych�pol�skich�ry�sow�ni�ków.�

10 grud nia, godz. 19.00, (do 16.I.2011), BWA Awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32

XXVI�Wy�StA�WA�pLA�Sty�KI
ZA�Głę�bIA�MIE�DZIO�WE�GO�

W�grudniu�Ga�le�ria�Sztu�ki�w Le�gni�cy
za�pre�zen�tu�je� bar�dzo� wy�cze�ki�wa�ną
przez�śro�do�wi�sko�–�po pię�cio�let�niej
prze�rwie�–�ko�lej�ną�edy�cję�wy�sta�wy.
Jest� ona� naj�więk�szym,� i je�dy�nym
w swo�im�ro�dza�ju�prze�glą�dem�twór�-
czo�ści� śro�do�wi�ska� ar�ty�stycz�ne�go
z te�re�nu�daw�ne�go�wo�je�wódz�twa�le�-
gnic�kie�go.� Ga�le�ria� Sztu�ki�w Le�gni�cy
od nie�mal� trzech� de�kad� or�ga�ni�zu�je
prze�glą�dy�twór�czo�ści�ar�ty�stów�pla�sty�-
ków� re�gio�nu� Za�głę�bia� Mie�dzio�we�go.
Przegląd�umoż�li�wia�spo�tka�nie�ar�ty�stów
i kon�fron�ta�cję� róż�nych�po�staw� twór�-
czych,� po�pu�la�ry�za�cję� lo�kal�nej� sztu�ki
współ�cze�snej,�a tak�że�do�ku�men�tuje�ak�-
tu�al�ny�sta�n�sztu�ki.�W pro�jek�cie�bie�rze
udział�pra�wie 60�ar�ty�stów�zwią�za�nych
z Za�głę�biem�Mie�dzio�wym,�re�pre�zen�tu�-
ją�cych�róż�ne�dzie�dzi�ny�sztuk�pla�stycz�-
nych� od fo�to�gra�fii� po rzeź�bę.
W pro�jek�cie�po�ja�wią�się�ta�kie�na�zwi�-
ska,�jak�np.�Iza�be�la�Mar�sza�łek,�Hen�ryk
Jan�Ba�ca,�Adam�Chmie�lo�wiec,�Nor�-
man� Smuż�niak,�Mał�go�rza�ta�Mać�ko�-
wiak,� Te�le�mach� Pi�lit�si�dis,� Ro�ma
Pi�lit�si�dis,�Łu�kasz�Mo�raw�ski,�Mał�go�rza�-
ta�Ko�ren�ky�ewicz,�Bro�ni�sław�Wo�la�nin,
Da�niel�Pe�reł�kie�wicz,�Dag�ma�ra�An�gier�-
-Sro�ka�i in.�Wstęp�wol�ny!

Wy sta wa czyn na od 4 grud nia br.
Fi ni saż 17 grud nia, godz. 18.00
Ga le ria Sztu ki, pl. Ka te dral ny 1

LE GnI cA

Iza�be�la�Mar�sza�łek

hA�LI�nA KLIM�cZAK
KART�KI�ŚWIĄ�TECZ�NE

Wy�sta�wa�po�wsta�ła�ze�zbio�rów�Pa�ni
Ha�li�ny�–�kuź�ni�czan�ki,�w opra�co�wa�niu
fi�lo�kar�ty�sty� Sta�ni�sła�wa� Chmu�ry.
W pro�gra�mie�wer�ni�sa�żu�wy�stęp�dzie�-
ci�ze�szkół�mu�zycz�nych.

8 grud nia, godz. 17.00 
ODŚ, RO Kuź ni ki, ul. Sar bi now ska 21

jA�cEK�KO�łO�DZIEj�SKI�NIE�WY�GOD�NIE
Pro�jekt�Nie�wy�god�nie�jest�in�sta�la�cją�wpro�wa�dza�ją�cą�wi�dza�w au�to�no�micz�ną
prze�strzeń�tu�ne�lu,�we�wnątrz�któ�re�go�utwo�rzo�na�zo�sta�je�sy�mu�la�krycz�na�rze�-
czy�wi�stość,�z po�gra�ni�cza�re�al�ne�go�i wy�obra�żo�ne�go.�Na pro�jekt�skła�da�ją�się
fo�to�gra�fie�uka�zu�ją�ce�syl�wet�ki�an�dro�gy�nicz�nych�po�sta�ci,�któ�rych�ce�chą�roz�po�-
znaw�czą�są�ru�de�wło�sy.�Ko�ło�dziej�ski�ze�sta�wia�te�przed�sta�wie�nia�z obiek�ta�mi
wy�wo�łu�ją�cy�mi�w cia�łach�od�bior�ców�okre�ślo�ne,�choć�–�być�mo�że�–�nie�zwy�kle
ulot�ne,�re�ak�cje.�Pod�grze�wa�ne�ręcz�ni�ki�i sztucz�na�pa�ra�po�wo�du�ją,�że�we�wnątrz
ko�ry�ta�rza�jest�cie�plej,�a przez�to,�wbrew�ty�tu�ło�wi�in�sta�la�cji,�przy�tul�niej�i jak�by
bez�piecz�niej.�„Nie�wy�god�nie”�po�le�ga�na de�li�kat�nej�su�ge�stii,�że�ludz�kie�zmy�sły
są�nie�zwy�kle�wraż�li�we�na wszel�kie�zmia�ny,�od�chy�le�nia�od „nor�my”,�a spo�sób
od�bio�ru�wła�sne�go�cia�ła,�cho�ciaż�sta�no�wi�nie�od�łącz�ny�ele�ment�na�szej�iden�ty�-
fi�ka�cji�płcio�wej,�jest�je�dy�nie�kon�struk�tem�kul�tu�ro�wym.
JA�CEK�KO�ŁO�DZIEJ�SKI –� uzna�ny� fo�to�graf.� Ukoń�czył�Wy�dział�Mul�ti�me�diów
na ASP�w Po�zna�niu,�stu�dio�wał�fo�to�-
gra�fię�w Ło�dzi.�Zaj�mu�je�się�fo�to�gra�fią
ko�mer�cyj�ną,�ale�kon�ty�nu�uje� rów�nież
twór�czą� li�nię� swo�je�go� roz�wo�ju.�Brał
udział�w licz�nych�wy�sta�wach,�m.�in.:
In�ter�na�tio�nal�Fe�sti�val�of�Pho�to�gra�phy
w Ar�les,�Fran�cja,�Tec�-Ta�ce�Exhi�bi�tion
w Ar�les,�Mie�siąc�Fo�to�gra�fii�w Bra�ty�sła�-
wie,�Ma�gnum�Art.�Gal�le�ry,�Bra�ty�sła�wa.
(www.ni�ce�an�de�asy.pl)

Wer ni saż 1 grud nia, godz. 18.00. Ga le ria cK Aagora, ul. Serbska 5a
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KLu�b�pRO�MyK
ZI�MO�WE�ŚWIę�TO�WA�NIE

„Zi�mo�wym� zmierz�chem� cze�kam
na cie�bie�i stół�na�kry�wam�ko�ron�ką.”
Sek�cja�ha�ftu� i ko�ro�nek�Klu�bu�„Pro�-
myk”�SM�„Ci�chy�Ką�cik”�po�wsta�ła 10
lat�te�mu.�Jej�człon�ki�nie�spo�ty�ka�ją�się
co�śro�dę�w osie�dlo�wym�klu�bie,�gdzie
wy�ko�nu�ją�ko�ron�ki�szy�deł�ko�we�i róż�ne
ro�dza�je�ha�ftu.�W skład�sek�cji�wcho�-
dzą:Emi�lia�Ga�lik,�Ma�ria�Ja�ki�miec,�Ire�-
na�Ja�ło�szyń�ska,�Ma�ria�Ja�rych,�Ma�ria
Kos,� Ali�cja� No�wak,� Emi�lia� No�wak,
Hen�ry�ka�Sło�mian,� Ja�ni�na�Woł�czyń�-
ska,�Ire�na�Żym�liń�ska,�Łu�cja�Żak.

Wernisaż 6 grud nia, godz. 18.00
(do 5.I.2011, w pn, śr, pt, 16-20.00)
Salonik Trzech Muz, ul. zawalna 7

RObERt�ŻytyńSKI
BLACKFOOT�

www.robertzytynski.eu
Otwarcie 3 grudnia, godz 17.00
Galeria na Solnym, pl. Solny 11

bE�AtA�MAK�-SO�bO�tA
TRANS�GLAS�SCO�LO�URS

Ar�tyst�ka�pre�zen�tu�je�cykl�od�no�szą�cy
się�do dwóch�zu�peł�nie�in�nych�dys�cy�-
plin�–�ma�lar�stwa�i rzeź�by.�
Na po�cząt�ku�jest�idea.�Po niej�na�stę�-
pu�je� kil�ka� szki�ców.� Te� są� punk�tem
wyj�ścia� dla� pra�cy� z gli�ną� w trak�cie
któ�rej� po�wsta�je� for�ma� rzeź�biar�ska.�
To�ona�za�wrze�w so�bie�ma�lar�ski�ak�-
cent.�W for�mie�wy�ko�na�nej�z mo�de�lu
rzeź�bio�ne�go� w gli�nie� umiesz�czam
ma�lo�wa�ne� bry�ły� szkła,� któ�re� to�piąc
się�w wy�so�kiej�tem�pe�ra�tu�rze�two�rzą
we�wnętrz�ną� płasz�czy�znę� ma�lar�ską
czy�też�struk�tu�rę�ko�lo�ru.
Doo 31 grud nia br. (www.bwa.wroc.pl)

BWA Ga le ria Szkła i ce ra mi ki
pl. Ko ściusz ki 9/10 

DA�MIAn�chRO�bAK
LON�DYN�–�MIA�STO�W AN�GLII�

Na wy�sta�wie� pre�zen�to�wa�ne� są 22
czar�no�-bia�łe� fo�to�gra�fie� po�wsta�-
łew Lon�dy�nie�w�ciągu�ostat�nich 4�lat.�

do 15 grudnia br.
ODA Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

bO�Gu�SłAW�uK�LE�jA
FO�TO�GRA�FIE�–�POR�TRE�TY�DZIE�CI

MA�LI�TWóR�CY
Ar�ty�sta�pla�styk�i pe�da�gog�od wie�lu�lat
zwią�za�ny�z edu�ka�cją�przez�sztu�kę�–�dy�-
rek�tor�Mło�dzie�żo�we�go�Do�mu�Kul�tu�ry
–� Wro�cław� Śród�mie�ście.� Dzie�cięce
emo�cje�od�na�la�zły�swój�wy�raz�w jego
fo�to�gra�fiach�pre�zen�to�wa�nych�na wy�-
sta�wie.�Z uchwy�co�nych�przez�ar�ty�stę
ka�drów�ob�ser�wo�wa�nych�sy�tu�acji�spo�-
glą�da�ją�ma�li�twór�cy�–�twór�cy�przy�szłe�-
go� świa�ta.� Świa�do�mie� i z peł�ną
spon�ta�nicz�no�ści�za�ba�wą�stro�ją�mi�ny,
gry�ma�sy�do obiek�ty�wu,�do nas�do�ro�-
słych.�Mo�że�chcą�nam�po�wie�dzieć,�że
świat�się�śmie�je.

Wer ni saż 10 grud nia, godz. 17.30
(do 5.01.2011)

MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

nAj�pIęK�nIEj�SZA�SZOp�KA
bE�tLE�jEM�SKA 2010

Po�kon�kur�so�wa�wy�sta�wa�pt.�Dzie�cię�-
ce� re�ali�za�cje� rzeź�biar�skie�przy�go�to�-
wa�na we� współ�pra�cy� z MDK
Śród�mie�ście.�W Pol�sce�zwy�czaj�ten
ugrun�to�wa�li o.o.�Fran�cisz�ka�nie.
11 grud nia, godz. 12.00 (do 30.1.2011)

Mu zeum Et no gra ficz ne
ul. Trau gut ta 111/113

EWA�ADA�MOW�SKA
BI�ŻU�TE�RIA�AR�TY�STYCZ�NA

Ar�tyst�ka�wy�ko�rzy�stu�je�do swo�ich�wy�-
ro�bów�szkło,�ka�mie�nie�pół�sz�la�chet�ne,
mi�ne�ra�ły,�ce�ra�mi�kę�opra�wio�ne�w ocy�-
no�wa�ny�mo�siądz�i miedź.�Wy�ko�rzy�stu�-
jąc� pla�stycz�ność� ma�te�ria�łu� uzy�sku�je
nie�po�wta�rzal�ne�for�my�i kształ�ty.�Za�pra�-
sza�my�na wy�sta�wę�jak�i za�kup�prac.

Wystawa czynna od 10 grudnia
wt -pt w godz. 11.00-18.00

Ga le ria Art -Si de, ul. Le le we la 17 
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tO�MASZ�WO�LAK
MA�RIAN�NA�ORAŃ�SKA
W MO�NO�CHRO�MIE

Do 6 grud nia hol pi jal ni „Woj ciech”
Lą DEK -zDRóJ 

Od 6 grud nia 2010 r. do 5 stycz nia 2011 r.
za mek na Ska le – TRzE BIE SzO WI cE

WY�KŁAD�MAR�KA�DY�ŻEW�SKIE�GO�Z CY�KLU:�COL�LE�GIUM�MU�SI�CUM
WE�nE�Zu�ELA�–�LI�DER�Mu�ZycZ�nEj�EDu�KA�cjI

Col�le�gium�Mu�si�cum�–�ta�ką�na�zwę�mia�ły�dzia�ła�ją�ce�w cza�sach�Ja�na Se�ba�stia�-
na Ba�cha�sto�wa�rzy�sze�nia�me�lo�ma�nów,�mu�zy�ków�oraz�lu�dzi�za�in�te�re�so�wa�nych
po�zna�wa�niem�mu�zy�ki�od stro�ny�teo�re�tycz�nej.�Tym�ra�zem�owa�na�zwa�okre�śla
cykl�wy�kła�dów�o mu�zy�ce,�pro�wa�dzo�nych�przez�Mar�ka�Dy�żew�skie�go,�któ�re�or�-
ga�ni�zu�je�i na któ�re�za�pra�sza�Ośro�dek�Kul�tu�ry�i Sztu�ki�we�Wro�cła�wiu.

12 grud nia (nie dzie la), godz. 16.00, KMiL, pl. Ko ściusz ki 9. Wstęp wol ny!
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W GRU DnIO WYM nU ME RzE MIE SIĘcz nI KA „OD RA”:
· Kie res o sa mo rzą dach · Gaj dziń ski i Gieł żyń ski o emo cjach w po li ty ce · 3 ra zy Llo sa · Szym bor ska
· ci ta ti · ni ka la jew · Mau ro co va cich · Ży liń ska · Dzien ni ki rzym skie Wo sia · zło ty śro dek po ezji
pol skiej i wier sze z pocz tó wek · Bie niasz · Gwiazd ko wy Sty czeń

Rynek-Ratusz�24,�50�-101�Wrocław
tel.:�71�344�28�64
fax:�71�344�28�65

Dyrektor:�Piotr�Borkowski
Zastępca�dyrektora:�Igor�Wójcik
www.okis.pl,�okis@okis.pl

GO�LEc�uOR�KIE�StRA
8 stycz nia 2011 r. (so bo ta), godz. 19.30, Ba zy li ka Gar ni zo no wa pw. św. Elż bie ty

Ośro�dek�Kul�tu�ry�i Sztu�ki�we�Wro�cła�wiu�za�pra�sza�na KON�CERT�KO�LęD�w wy�-
ko�na�niu�ze�spo�łu�Go�lec�uOr�kie�stra�pod pa�tro�na�tem�ho�no�ro�wym:�Ks.�Abp.�
Ma�ria�na Go�łę�biew�skie�go�–�Me�tro�po�li�ty�Wro�cław�skie�go.
Bi le ty: 30 zł�(przed�sprze�daż),�35 zł�(w�dniu�koncertu), DCIK�OKiS,�Ry�nek�-
-Ra�tusz 24,�dzie�ci�do lat 10�(w to�wa�rzy�stwie�ro�dzi�ców)�–�wstęp�wol�ny.�In�for�-
ma�cje�i re�zer�wa�cje:�tel. 71 342 22 91,�e�-ma�il:�cik@okis.pl;�bi�le�ty@okis.pl

tRWA�łOŚć�I pRZE�MIA�nA�ZBIOROWA�WYSTAWA�FOTOGRAFII
W dniach 10�grud�nia 2010�–�29�stycz�nia 2011�r.�w Dol�no�ślą�skim�Cen�trum�Fo�to�gra�fii�„Do�mek�Ro�mań�ski”�za�pre�zen�-
to�wa�na zo�sta�nie�zbio�ro�wa�wy�sta�wa�fo�to�gra�fii�pt.�TRWA�ŁOŚĆ�i PRZE�MIA�NA�Okrę�gu�Dol�no�ślą�skie�go�Związ�ku�Pol�-
skich�Ar�ty�stów�Fo�to�gra�fi�ków.�Tym�ra�zem�ku�ra�tor�wy�sta�wy�(kon�ty�nu�ują�cej�tra�dy�cję�do�rocz�nych�wy�staw�śro�do�wi�ska
Okrę�gu�Dol�no�ślą�skie�go�ZPAF) An�drzej�Du�dek�-Dürer�za�pro�po�no�wał�pre�zen�ta�cję�fo�to�gra�fii�od�no�szą�cych�się�do idei�ty�-
tu�łu�eks�po�zy�cji�TRWA�ŁOŚĆ�i PRZE�MIA�NA.�Swo�je�pra�ce�skon�fron�tu�je 25�au�to�rów,�któ�rzy�ana�li�zu�ją�od�wiecz�ne�fi�lo�zo�-
ficz�ne�za�gad�nie�nie�pro�ce�su�prze�mia�ny�–�trans�for�ma�cji�–�prze�kształ�ce�nia.�Uczest�ni�ka�mi�wy�sta�wy�są:�Zdzi�sław�Da�dos,
Bar�ba�ra�Gór�niak,�Ma�ciej�Sta�wiń�ski,�Wal�de�mar�Zie�liń�ski,�Krzysz�tof�Ku�czyń�ski,�Ewa�An�drze�jew�ska,�Woj�ciech�Za�wadz�-
ki,�Sła�woj�Du�biel,�Piotr�No�wak,�Ma�rek�Ma�ru�szak,�Ja�cek�La�lak,�Iwo�na Woj�ty�cza,�An�drzej�Ru�ty�na,�Ro�man�Hla�wacz,
Ewa�Mar�ty�ni�szyn,�Cze�sław�Chwisz�czuk,�Ze�non�Ha�ra�sym,�Wa�cław�Ro�piec�ki,�Da�ria�Ilow,�Piotr�Ko�mo�row�ski,�Adam
Le�sisz,�Jan�Bort�kie�wicz,�Ka�ta�rzy�na Karcz�marz,�Krzysztof�Kowalski,�An�drzej�Du�dek�-Dürer.
Jak�pi�sze�ku�ra�tor�wy�sta�wy�–�au�to�rzy�w róż�nych�sty�li�sty�kach,�kon�wen�cjach�ar�ty�stycz�nych,�tech�ni�kach,�tech�no�lo�giach,
for�ma�tach�zgłę�bia�ją�i ob�ra�zu�ją�ideę�wy�sta�wy.�Sztu�ka�–�Fo�to�gra�fia�jest�tą�szcze�gól�ną�for�mą�eks�pre�sji�ar�ty�stycz�nej,�któ�-
ra�w nie�po�wta�rzal�ny�spo�sób�re�je�stru�je�pro�ces�prze�mian�sta�jąc�się�prze�ja�wem�trwa�ło�ści,�re�flek�sji�nad prze�mi�ja�niem.

Jan�Bort�kie�wicz
kie�row�nik�ar�ty�stycz�ny

14 grud nia br., godz. 18.00, DcF DO MEK RO MAń SKI, pl. Bp nankiera 8
Bi le ty: normalne:�2 zł,�ulgo�we: 1 zł.�W po�nie�dział�ki�wstęp�wolny!

Ja�cek�La�lak Iwona�Wojtycza Cze�sław�Chwisz�czukAn�drzej�Du�dek�-Dürer Krzysztof�Kowalski Bar�ba�ra�Gór�niak
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pA�tRy�cjA�DO�łO�Wy
UKRY�TE�HI�STO�RIE.�Fo�to�gra�fia

Wro�cław�ska�eks�po�zy�cja�bę�dzie�prze�-
glą�dem� do�tych�cza�so�wej� twór�czo�ści
ar�tyst�ki.�PA�TRY�CJA�DO�ŁO�WY�uro�dzi�-
ła�się�w Bo�sto�nie�w sta�nie�Mas�sa�chu�-
setts�w USA�w 1978�r.�Two�rzy�bar�dzo
su�biek�tyw�ną�fo�to�gra�fię�in�sce�ni�zo�wa�-
ną,�uży�wa�jąc�kla�sycz�nych�tech�nik.�Kli�-
sze�bar�wi,�ma�lu�je,�wy�dra�pu�je,�gnie�cie.
Swo�je�se�sje�na�zy�wa�se�an�sa�mi.� Jest
au�tor�ką� kil�ku� cy�kli� fo�to�gra�ficz�nych.
Wy�da�ła� al�bum� „Efe�me�ry�ki/Ephe�me�-
rics”�(War�sza�wa 2005).�Jest�dok�to�rem
na�uk� bio�lo�gicz�nych� (2007),� ab�sol�-
went�ką�Stu�dium�Fo�to�gra�fii�AFA�(wy�-
róż�nio�na pra�ca�dy�plo�mo�wa�pt.�„Li�lith
od�cho�dzi...”�pod kie�run�kiem�dra�Pio�tra
Ko�mo�row�skie�go, 2005).�Wi�ce�na�czel�-
na ma�ga�zy�nu�„Aca�de�mia”�i dzia�łacz�ka
Fun�da�cji�Ma�Ma.�Jej�pra�ce�by�ły�pre�zen�-
to�wa�ne�na wie�lu�wy�sta�wach�zbio�ro�-
wych�oraz�in�dy�wi�du�al�nych�w Pol�sce
i za�gra�ni�cą.�Ku�ra�tor�Krzysz�tof�Dzie�dzic

Wer ni saż 7 grud nia, godz. 19
Ga le ria Im pART, ul. Ma zo wiec ka 17

Lu�XuS�PO�KAZ�WY�RO�BóW�CU�KIER�NI�CZYCH�
O PRZE�DŁU�ŻO�NYM�OKRE�SIE�TRWA�ŁO�ŚCI�–�RE�DE�GU�STA�CJA

Pra�wie�dwa�dzie�ścia�lat�te�mu�na otwar�cie�Ga�le�rii�miej�skiej�we�Wro�cła�wiu�mia�ł�miej�-
sce�„Po�kaz�wy�ro�bów�cu�kier�ni�czych�o prze�dłu�żo�nym�okre�sie�trwa�ło�ści”.�Po�ka�zem
tym�gru�pa�Lu�xus�ce�le�bro�wa�ła�na�dej�ście�no�wych�cza�sów,�cza�sów�nie�ogra�ni�czo�nej
wol�no�ści,�ra�do�snej�za�ba�wy�i ogól�nej�pro�spe�ri�ty.�Su�to�za�sta�wio�ne�sto�ły�ugi�na�ły�się
od sztucz�nych�tor�tów�i ciast,�któ�re�na do�da�tek�jesz�cze�krę�ci�ły�się,�świe�ci�ły�i wy�da�-
wa�ły�roz�kosz�ne�dźwię�ki.�Nie�ste�ty�po pa�ru�dniach,�nad ca�ło�ścią�za�czął�się�uno�sić
nie�przy�jem�ny�za�pach.�Być�mo�że�z po�wo�du�nie�dość�do�kład�nie�za�la�kie�ro�wa�nych
w jed�nym�z tor�tów,�ku�rzych�nó�żek.�Fakt�ten�nie�prze�szko�dził�jed�nak�w try�um�fal�nym
po�cho�dzie�te�go�ze�sta�wu�przez�wie�le�ga�le�rii�w Pol�sce,�by�fi�nal�nie�uświet�nić�ob�cho�-
dy�No�cy�Świę�to�jań�skiej�w ogro�dach�pol�skiej�am�ba�sa�dy�w sto�li�cy�Cze�cho�sło�wa�cji.
Nie�ste�ty�w przed�dzień�wer�ni�sa�żu�za�pa�dła�de�cy�zja�o roz�pa�dzie�te�go�uro�cze�go�kra�-
ju�na dwa�mniej�sze.�Dla�te�go�po�wrót�wy�ro�bów�cu�kier�ni�czych�do kra�ju�od�był�się
w wa�run�kach�przy�po�mi�na�ją�cych�pa�nicz�ną�uciecz�kę.�Ża�ło�sne�ich�reszt�ki�za�le�ga�ły
naj�ciem�niej�sze�za�ka�mar�ki�ma�ga�zy�nów�gru�py�Lu�xus. I mo�że�by�tak�da�lej�do�go�ry�-
wa�ły,�po�kry�wa�jąc�się�ku�rzem�i ple�śnią,�gdy�by�nie�po�ja�wi�ła�się,�zu�peł�nie�nie�spo�dzie�-
wa�nie�pro�po�zy�cja�po�ka�za�nia�ich�cał�kiem�nie�daw�no�w by�łym�pa�ła�cu�nie�sław�nej
pa�mię�ci�Ge�niu�sza�Kar�pat�w Bu�ka�resz�cie.�Zra�zu�gru�pa�Lu�xus�uzna�ła,�że�nie�ma�to
naj�mniej�sze�go�sen�su�ale�po pa�ru�wi�zy�tach�na miej�skich�tar�go�wi�skach,�oka�za�ło
się,�że�spo�łe�czeń�stwo�wy�da�la�z sie�bie�jesz�cze�pięk�niej�sze�śmie�ci�i od�pad�ki�niż�lat
te�mu�dwa�dzie�ścia.�Oczy�wi�ście,�jak�mó�wi�sta�re�po�rze�ka�dło,�nie�wcho�dzi�się�dwa�ra�-
zy�do tej�sa�mej�wo�dy�i dla�te�go�fi�nal�ny�efekt�w spo�sób�nie�znacz�ny�róż�ni�się�od pier�-
wo�wzo�ru.� Jed�nak� pew�ne� war�to�ści� są� nie� prze�mi�ja�ją�ce� i lu�dzie� da�lej� chcą
kon�su�mo�wać�w spo�sób�zu�peł�nie�nie�ogra�ni�czo�ny,�a prze�syt�i sza�leń�stwo�w dal�-
szym�cią�gu�prze�sła�nia�ją�nam,�to�co�ofi�cjal�nie�de�kla�ru�je�my,�ja�ko�sens�na�sze�go�ży�-
cia.�Dla�te�go�też,�po ty�lu�la�tach�i uda�nych�po�ka�zach�w Bu�ka�resz�cie�i De�bre�czy�nie,
gru�pa�Lu�xus�jesz�cze�raz�zde�cy�do�wa�ła�się�za�pre�zen�to�wać�wro�cław�skiej�pu�blicz�no�-
ści�swoje�prace,�na krót�ko�przed świę�ta�mi�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�2010.

Otwar cie 21 grudnia, godz. 18.00, (do 14.01.2011)
Ga le ria En TRO pIA, ul. Rzeź ni cza 4 (www.en tro pia.art.pl)

nA�tA�LIA�O.�Malarstwo
MU�TA�CJE�MIL�CZĄ�CE

Na�ta�lia� O.� (Na�ta�lia� Okoń-Rud�nic�ka)
wrocławianka.�Ukoń�czy�ła�tu�tej�szą�ASP
(Wzor�nic�two�Prze�my�sło�we�).�Zaj�mu�je
się� gra�fi�ką� użyt�ko�wą,� ar�ty�stycz�ną
oraz ma�lar�stwem.�Nie�lu�bi�chał�tur�nic�-
twa�w sztu�kach�pięk�nych,�na�dę�tych�ar�-
ty�stów� jak� rów�nież� pod�li�zy�wa�nia� się

nie�wy�ro�bio�ne�mu�od�bior�cy�oraz�wy�zy�sku�ko�biet.�W swo�ich�pra�cach�ar�tyst�ka�udo�-
wad�nia,�że�de�ko�ra�cyj�ność�ma�lar�stwa�mo�że�iść�w pa�rze�z je�go�po�nad�cza�so�wą�ja�-
ko�ścią.�Ja�ko�ścią�for�my�i tre�ści.�Ob�ra�zy�Na�ta�lii�O.�są�kunsz�tow�ne�ma�lar�sko,�wręcz
pla�ka�to�we,�ale�pod ich�po�zor�nie�re�kla�mo�wym�cha�rak�te�rem�kry�ją�się�wi�zje�twór�-
czej�wy�obraź�ni�–�Mu�ta�cje�Mil�czą�ce�i wni�kli�wych�ob�ser�wa�cji�mia�sta.

Wernisaż 3 grudnia, godz.18.00 Muzeum Miejskie Wrocławia, Stary Ratusz

KAt�KA�SZMO�RąG�
BE�ŻE�–�OSWO�IĆ�–�Ró�ŻE

Pro�jekt�fo�to�gra�ficz�ny�zre�ali�zo�wa�ny�ja�-
ko�for�ma�oswa�ja�nia�ko�lo�ru.�Po�my�sło�-
daw�czy�nie:� fo�to�graf�ka� Ka�ta�rzy�na
Szmo�rąg� i pro�jek�tant�ka� Do�mi�ni�ka
Gem�biak.�Fry�zu�ry:�Mar�ta�Ro�bak,�ma�-
ki�jaż:�An�ja�Pio�trow�ska.

do 31 grud nia br.
Ga le ria zA MEK w cK zA MEK

pl. Świę to jań ski 1, Wro cław -Le śni ca
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An�nA Ku�tE�RA�PA�PIE�RO�WA�
MI�ŁOŚĆ,�czy�li�dzień�PO...

Artystka�w swo�im�naj�now�szym�pro�-
jek�cie�mul�ti�me�dial�nym�ob�na�ża�roz�licz�-
ne� sła�bo�ści� czło�wie�ka� do�by
kon�sump�cjo�ni�zmu,�ba�wi�się�fe�ty�sza�mi
„na�ło�go�we�go� wi�dza”.� Pre�tek�stem
do tej�„za�ba�wy”,�a za�ra�zem�jej�przed�-
mio�tem� sta�je� się� ga�ze�ta.� Ar�tyst�ka
–�i tym�ra�zem�prze�wrot�nie�–�znaj�du�je
in�spi�ra�cję�w czymś�tak�zwy�czaj�nym,
jak�wy�ci�nek�pra�so�wy,�frag�ment�zdję�-
cia�z ko�lo�ro�we�go�cza�so�pi�sma,�i sta�wia
fi�lo�zo�ficz�ne� py�ta�nia� o czas,� pięk�no,
toż�sa�mość…�(G.Dra�gun)�

do 17 grudnia br.
Ga le ria Entropia, ul. Rzeź ni cza 4

XVII OGóL�NO�POL�SKI�FE�STI�WAL�KO�LęD I PA�STO�RA�ŁEK
bę�DZIn'11�–�ELI�MI�nA�cjE�DOL�nO�ŚLą�SKIE

Fe�sti�wal�jest�ad�re�so�wa�ny�wy�łącz�nie�do ama�to�rów:�so�li�stów,�du�etów,�ze�spo�łów
wo�kal�nych�i in�stru�men�tal�nych�oraz�chó�rów�i scho�li�dzia�ła�ją�cych�w szko�łach
i w in�sty�tu�cjach�kul�tu�ry,�pa�ra�fiach,�sto�wa�rzy�sze�niach,�czy�or�ga�ni�za�cjach.
Eli�mi�na�cje�od�by�wa�ją� się�w po�nad 30�mia�stach�w Pol�sce�oraz�w Rów�nem
na Ukra�inie.�Ju�ry,�oce�nia�jąc�po�ziom�ar�ty�stycz�ny,�wy�ty�pu�je�re�pre�zen�tan�tów�Dol�-
ne�go�Ślą�ska�do II eta�pu�prze�słu�chań�fi�na�ło�wych�w Bę�dzi�nie,�w dn. 6-8�stycz�-
nia 2011�r.,�a lau�re�aci�wy�stą�pią�na Kon�cer�cie�Ga�lo�wym�–�9�stycz�nia 2011�r.
w Sank�tu�arium�Pol�skiej�Gol�go�ty�Wscho�du�w Bę�dzi�nie.�
Wro�cław�scy�ju�ro�rzy�wy�bio�rą�nie�wię�cej�niż�dwóch�wy�ko�naw�ców�z tej�sa�mej�ka�-
te�go�rii:�KA�TE�GO�RIA�WY�KO�NAW�CZA –�so�li�sta,�du�et,�chór,�scho�la,�chór�ka�me�-
ral�ny,�ze�spół�wo�kal�ny,�wo�kal�no�-in�stru�men�tal�ny;�KA�TE�GO�RIA�WIE�KO�WA –�dzie�ci
(od 7�lat),�mło�dzież,�do�ro�śli.�Wszyst�kich�za�in�te�re�so�wa�nych�fe�sti�wa�lem,�szcze�-
gól�nie�mi�ło�śni�ków�ko�lęd,�za�pra�sza�my�wstęp�wol�ny!
www.ofkip.pl.�Ko�or�dy�na�cja�–�tel. 071 325 14 83,�w. 123,�www.cka�go�ra.pl

10 i 11 grud nia, cK Ago ra ul. Serb ska 5a

Mał�go�rza�ta
Et�bER�War�li�kow�ska
NO�TAT�NIK�AR�TY�STYCZ�NY

Dy�plom� z gra�fi�ki� ar�ty�stycz�nej 1996
u prof.�Ha�li�ny�Paw�li�kow�skiej,�po�sze�-
rzo�ny�o aneks�z ma�lar�stwa�u prof.�An�-
drze�ja� Klim�cza�ka� -Do�brza�niec�kie�go
i ce�ra�mi�ki�uni�ka�to�wej�u prof.�Ire�ny�Lip�-
skiej�-Zwor�skiej�na ASP�we�Wro�cła�wiu.
Jest�wy�kła�dow�cą�na ro�dzi�mej�uczel�ni
w Pra�cow�ni�Gra�fi�ki�Ar�ty�stycz�nej�pro�-
fe�so�ra�Chri�sto�phe�ra�No�wic�kie�go.�Ak�-
tyw�nie�upra�wia�gra�fi�kę�warsz�ta�to�wą:
li�no�ryt,�se�ri�gra�fię,�se�ri�gra�fię�na ce�ra�-
mi�ce,�rzeź�bę�w ce�ra�mi�ce�i ma�lar�stwo.
Sty�pen�dyst�ka�Uni�wer�sy�te�tu�w Akron
(USA)�w 2000�r.

Wer ni saż 15 grud nia, godz. 17.30
(do 13 stycz nia 2011)

Ga le ria pod pla fo nem, par ter, Ry nek 58 MA�łA�cZER�WO�nA�KuR�KA/LIt�tLE�RED�hEn
W każ�dą�dru�gą�so�bo�tę�mie�sią�ca�Bi�blio�te�ka�za�pra�sza�dzie�ci�w wie�ku�przed�szkol�-
nym�wraz�z ro�dzi�ca�mi�na te�atrzy�ki�i za�ba�wy�z ję�zy�kiem�an�giel�skim�przy�go�to�wa�-
ne�przez�Cen�tra�He�len�Do�ron�Ear�ly�En�glish.

11 grud nia, godz. 11.00, Bi blio te ka Sied miu Kon ty nen tów, par ter DBp Ry nek 58

TO�MASZ�MARS
To�ja�je�stem�Fe�elem!
2.12. godz. 19.00
PIO�TRUŚ I WILK
3.12. godz. 9.30
MO�NO�LO�GI�WA�GI�NY
6, 7.12. godz. 19.00
PAR�TY�CJA�DO�ŁO�WY�wer�ni�saż
7.12. godz. 19.00
DO�MI�KRO�FO�NU�PRO�SI�MY!
8.12. godz. 19.30
BAL�U PA�NA�BO�GA
J. Sło�wiń�ska�i J.�Be�ster
9.12. godz. 19.00
Marianna�WRó�BLEWSKA
i Maciej�ZA�KO�ŚCIEL�NY
10.12. godz. 19.00

ANIA�MO�VIE�TO�UR
kon�cert�Ani�Dąbrowskiej
12.12. godz. 20.15
PRA�COW�NIA�TE�ATRAL�NA
14.12. godz. 18.00
WI�BRA�CJE�TA�NECZ�NE
spek�takl�Sce�ny�Tań�ca
14.12. godz. 19.00
BE�ATA�LE�RACH�–�re�ci�tal
W Two�ją�stro�nę�wo�łam...
16.12. godz. 19.00
BAR�BA�RA�GĄ�SIE�NI�CA�-GIE�WONT
–�Wy�lę�gar�nia�snów
17.12. godz. 19.00
PIO�TRUŚ�PAN I PI�RA�CI�pre�mie�ra
Wro�cław�skie�go�Te�atru�Dla�Dzie�ci
18.12. godz. 16.00

cS�IMpARt�UL.�MAZOWIECKA�17�www.im�part.art.pl
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Rewiowe szlagiery
Po raz pierwszy w takim wykonaniu, usłyszycie
Państwo, piosenki rewiowe szlagiery lat 30, 40, 60
i 70 – tych. Koncert to parada przebojów mu-
zycznych wykonywanych przed laty przez wiel-
kich amantów i wielkie gwiazdy kina takie jak
Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, Jan Kiepura.
Największe między i powojenne przeboje, tak
pięknie mówiące o miłosnych marzeniach, wy-
znaniach, zawodach. Przeboje charakteryzują
dowcipne, sentymentalne teksty, piękną melodię
wpadającą w ucho, którą zawsze podchwytuje pu-
bliczność, włączając się do wspólnego śpiewania.
Podczas koncertu usłyszą Państwo min.: „Po-
wróćmy jak za dawnych lat”, „Mały Książe”, „Bo
we mnie jest sex”, „Miłość ci wszystko wybaczy”,
„Już nie zapomnisz mnie”, „Sex appeal”, „Ja się bo-
ję sama spać”. I co takiego mają w sobie stare pio-
senki, że już trzecie, a nawet czwarte pokolenie tak chętnie ich słucha? Najprostsza odpowiedź:
są piękne, są czarujące! Wykonanie: Monika Gruszczyńska.
30 stycz nia Świd ni ca, 5 lu te go Ny sa, 9 lu te go Fil har mo nia Wro cław ska, 5 mar ca Ka lisz

Agencja Artystyczna Daga: www.daga.wroclaw.pl
tel.: 503 166 129

Ga la ope ret ko wa
NAJ WIĘK SZE OPE RET KO WE HI TY!
W za cza ro wa ny i pięk ny świat ope ret ki wpro wa dzą Pań -
stwa so li ści scen wro cław skich: Mo ni ka Grusz czyń ska
(so pran), Ta de usz Pszon ka (te nor), Ma rek Szy dło (ba ry -
ton). Bę dzie to nie zwy kła mu zycz na po dróż po róż nych
epo kach. Pod czas kon cer tu usły szy cie naj pięk niej sze
i naj bar dziej zna ne arie z ope re tek: „My fa ir la dy”, „Księż -
nicz ka Czar da sza” „Cy gań ska mi łość”. Nie za brak nie
rów nież utwo rów współ cze snych nam An drew
Lloyd’a Web ber’a i An drei Bo ciel le go. Ar ty stom to wa -
rzy szyć bę dzie dzie się cio oso bo wa or kie stra ka me ral -
na pod kie run kiem Ra fa ła Ol szew skie go, An na
Sta szew ska (ba let), Ra do sław Pa lut kie wicz (ba let), a ca -
łość z wdzię kiem po pro wa dzi Ewa Swan car. 
6 mar ca Dzier żo niów – Księż nicz ka Czar da sza
11 mar ca Fil har mo nia Wro cław ska – Ga la ope ret ko wa

fot. Iza Gaweł

fot. Iza Gaweł
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pIOTR WOź nIAK
Dys�po�nu�ją�cy� cha�rak�te�ry�stycz�nym
gło�sem,�wraż�li�wy�i sku�pio�ny�in�ter�pre�-
ta�tor�swo�ich,�ale�tak�że�„po�ży�czo�nych
na za�wsze”�słów�i me�lo�dii.�Piotr�to�ar�-
ty�sta�osob�ny,�kon�tem�plu�ją�cy�spo�tka�-
nie�dwoj�ga,�po�trze�bę�zgo�dy�z sa�mym
so�bą� i za�pa�trze�nie�w świat.�Przede
wszyst�kim�jed�nak�to�ar�ty�sta�li�rycz�ny.
W pro�gra�mie�re�ci�ta�lu�–�au�tor�skie�pio�-
sen�ki,�przede�wszyst�kim�z wy�da�nej
w tym�ro�ku�pły�ty�„Dom�na da�chu”,
ale�też�świet�ne�in�ter�pre�ta�cje�pięk�nych
bal�lad�z po�cząt�ku�lat 70-tych.�Na�stro�-
je,�czu�cia�i prze�czu�cia...
Bi�le�ty: 15, 20 zł

11 grud nia, godz. 20.00 
Klub Ły kend, pod wa le 37/38

ME LA nIE FIO nA
Ar�tyst�ka�ka�na�dyj�skie�go�po�cho�dze�nia,
naj�więk�sze�mu�zycz�ne�od�kry�cie�ostat�-
nie�go�ro�ku.�Spe�cjal�nie�dla�swo�ich�fa�-
nów� Me�la�nie� Fio�na za�pre�zen�tu�je
na ży�wo�naj�więk�sze�prze�bo�je�„Mon�day
Mor�ning”,�„Gi�ve�It�To�Me�Ri�ght”,�„It
Kills�Me”�oraz�wie�le�in�nych�mi�strzow�-
skich�kom�po�zy�cji,�ta�kich�jak�„Walk�On
By”,� „Bang� Bang”,� „Te�ach� Him”,�
czy�„Ple�ase�Don’t�Go�(Cry�Ba�by)”.
Bi�le�ty: 80, 90 zł

8 grud nia, godz. 20.00 
Klub Eter, Ka zi mie rza Wiel kie go 19

L.u.c�LOOp�chOpIn
5� grud�nia,� we� wro�cław�skim� klu�bie
Eter,�Łu�kasz L.�U. C�Rost�kow�ski�–�te�-
go�rocz�ny�lau�re�at�Pasz�por�tu�Po�li�ty�ki,
na proś�bę�róż�nych�in�sty�tu�cji�kul�tu�ry,
roz�ło�ży�mu�zy�kę�Cho�pi�na�na czyn�ni�ki
pierw�sze�i za�pre�zen�tu�je�wła�sny�klu�-
bo�wy�pro�jekt�za�in�spi�ro�wa�ny�utwo�ra�-
mi� wiel�kie�go� mi�strza.� Bę�dzie� to
pre�mie�ro�wa�pre�zen�ta�cja�te�go�ma�te�-
ria�łu�we�Wro�cła�wiu.�Zna�ny�z nie�ty�po�-
wych� po�my�słów� i kon�cep�tu�al�nych
pro�jek�tów L.�U. C�tym�ra�zem�wy�ko�-
rzy�stał�krót�kie�frag�men�ty�kom�po�zy�cji
Cho�pi�na�–�tzw.�lo�opy,�czy�li�pę�tle,�bę�-
dą�ce�pod�sta�wą�współ�cze�snej�mu�zy�ki
roz�ryw�ko�wej.�Swo�je�go�se�ta,�opar�te�-
go� na su�biek�tyw�nie� wy�szu�ka�nych
i sty�lo�wo� po�cię�tych� se�kwen�cjach
cho�pi�now�skich, L.�U. C�za�pre�zen�tu�je
wy�ko�rzy�stu�jąc�elek�tro�ni�kę�i kom�pu�te�-
ry.�Wy�stą�pi�przy akom�pa�nia�men�cie
Bart�ka� Nie�bie�lec�kie�go� (per�ku�sja),
Mar�ci�na�Spe�ry�(kon�tra�bas�i bas�syn�-
te�tycz�ny)�i Ada�sia�Lep�ki�(trąb�ka).�
Dzi�wią�mnie�dość�mo�no�ton�ne�i po�-
dob�ne�in�ter�pre�ta�cje�mu�zy�ki�Fry�de�ry�-
ka.�Chciał�bym�udo�wod�nić,�że�Cho�pin
za�warł�w swo�jej�mu�zy�ce�tak�po�tęż�ną
daw�kę�emo�cji�i ener�gii,�że�od�po�wied�-
nio�ją�sam�plu�jąc�i aran�żu�jąc,�moż�na
by�we�współ�cze�snym�klu�bie�po�ru�szyć
nie�tyl�ko�ser�ca�i umy�sły,�ale�też�pa�-
lusz�ki,�ko�la�na�i bio�dra.�To�mój�pry�-
wat�ny� hołd� dla� te�go� wraż�liw�ca
–�mó�wi�za�pro�szo�ny�do re�mi�xo�wa�nia
Cho�pi�na L.�U. C�(www.�elu�ce.�pl).
Im�pre�za roz�pocz�nie�się�o godz. 19.00
wy�stę�pa�mi�sup�por�to�wy�mi.
Bi le ty: 10� zł� psp�w klu�bie� i Em�pi�k
w Ryn�ku,�w dniu�kon�cer�tu 15�zł.�

5 grud nia, godz. 21.00, Klu b Eter
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19 

fo
t.�
B.
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ZDE�nEK�bI�nA
ACO�USTIC�PRO�JECT

W grud�niu�na czte�ry�kon�cer�ty�przy�je�-
dzie�do na�sze�go�kra�ju�Zde�nek�Bi�na,�ex
li�de�ra� cze�skie�go� ze�spo�łu� –� 123min.
wraz�z no�wym�pro�jek�tem.�Tym�ra�zem
jest�to�du�et�z Ja�nem�Urna�cem.�Mu�zy�-
ka�zmie�nia�jąc�na�stro�je�wę�dru�je�przez
róż�ne�kon�wen�cje�i miej�sca�na zie�mi.
Mu�zy�ka� jest� Zden�ko�wa,� sły�chać� to
w każ�dej� nu�cie,� w każ�dej� pio�sen�ce.
Zde�nek�jest�głów�ną�po�sta�cią�przed�sta�-
wie�nia,�opro�wa�dza�po swo�im�świe�cie
opo�wia�da�jąc� wła�sne� hi�sto�rie.� Nie�co
cha�otycz�ne,�roz�bie�ga�ne,�roz�im�pro�wi�-
zo�wa�ne.�Zde�nek,�jak�zwy�kle,�ma�wie�le
do prze�ka�za�nia,�a w jed�nym�utwo�rze
od�na�leźć�moż�na po�my�słów�na kil�ka
pio�se�nek.�Kon�cert�to�po�dróż�po peł�-
nym�hu�mo�ry�a nie�kie�dy�za�du�my�świe�-
cie�Zden�ka�Bi�ny.�Bi�le�ty: 20, 25 zł

10 grud nia, godz. 20.00
Klub Ły kend, pod wa le 37/38

pER�cI�VAL�Schut�tEn�bAch
I SłO�WIAń�SKI�MIt

O StWO�RZE�nIu�ŚWIA�tA
Wspól�ny� kon�cert� pro�jek�tu� Per�ci�-
val&Rad�bor� oraz� ze�spo�łu� Per�ci�val
Schut�ten�bach�w ra�mach�tra�sy�Folk'em
All�To�ur.�W pierw�szej�od�sło�nie�w nie�-
co�dzien�nej�aku�stycz�nej�opra�wie�za�pre�-
zen�to�wa�ne�zo�sta�ną�sło�wiań�skie�mi�ty,
czy�li�ży�wa�od�sło�na�mu�zycz�nej�opo�wie�-
ści�i za�ra�zem�mi�stycz�na�po�dróż�ku�ko�-
rze�niom� dzie�dzic�twa� sło�wiań�skiej
kul�tu�ry.�W dru�giej�czę�ści�roz�pę�ta�się
he�avy�fol�ko�wy�sło�wiań�ski�ży�wioł�po�-
ry�wa�ją�cy�ser�ca�za�rów�no�fa�nów�fol�ku
jak�i cięż�kie�go�brzmie�nia.�
17 grud nia, godz. 20.00, Klub Li ver po ol 

ul. Świd nic ka 37
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Rewiowe szlagiery
Po raz pierwszy w takim wykonaniu, usłyszycie
Państwo, piosenki rewiowe szlagiery lat 30, 40, 60
i 70 – tych. Koncert to parada przebojów mu-
zycznych wykonywanych przed laty przez wiel-
kich amantów i wielkie gwiazdy kina takie jak
Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, Jan Kiepura.
Największe między i powojenne przeboje, tak
pięknie mówiące o miłosnych marzeniach, wy-
znaniach, zawodach. Przeboje charakteryzują
dowcipne, sentymentalne teksty, piękną melodię
wpadającą w ucho, którą zawsze podchwytuje pu-
bliczność, włączając się do wspólnego śpiewania.
Podczas koncertu usłyszą Państwo min.: „Po-
wróćmy jak za dawnych lat”, „Mały Książe”, „Bo
we mnie jest sex”, „Miłość ci wszystko wybaczy”,
„Już nie zapomnisz mnie”, „Sex appeal”, „Ja się bo-
ję sama spać”. I co takiego mają w sobie stare pio-
senki, że już trzecie, a nawet czwarte pokolenie tak chętnie ich słucha? Najprostsza odpowiedź:
są piękne, są czarujące! Wykonanie: Monika Gruszczyńska.
3300 ssttyycczz nniiaa ŚŚwwiidd nnii ccaa,, 55 lluu ttee ggoo NNyy ssaa,, 99 lluu ttee ggoo FFiill hhaarr mmoo nniiaa WWrroo ccłłaaww sskkaa,, 55 mmaarr ccaa KKaa lliisszz

Agencja Artystyczna Daga: www.daga.wroclaw.pl
tel.: 503 166 129

Ga la ope ret ko wa
NAJ WIĘK SZE OPE RET KO WE HI TY!
W za cza ro wa ny i pięk ny świat ope ret ki wpro wa dzą Pań -
stwa so li ści scen wro cław skich: Mo ni ka Grusz czyń ska
(so pran), Ta de usz Pszon ka (te nor), Ma rek Szy dło (ba ry -
ton). Bę dzie to nie zwy kła mu zycz na po dróż po róż nych
epo kach. Pod czas kon cer tu usły szy cie naj pięk niej sze
i naj bar dziej zna ne arie z ope re tek: „My fa ir la dy”, „Księż -
nicz ka Czar da sza” „Cy gań ska mi łość”. Nie za brak nie
rów nież utwo rów współ cze snych nam An drew
Lloyd’a Web ber’a i An drei Bo ciel le go. Ar ty stom to wa -
rzy szyć bę dzie dzie się cio oso bo wa or kie stra ka me ral -
na pod kie run kiem Ra fa ła Ol szew skie go, An na
Sta szew ska (ba let), Ra do sław Pa lut kie wicz (ba let), a ca -
łość z wdzię kiem po pro wa dzi Ewa Swan car. 
66 mmaarr ccaa DDzziieerr żżoo nniióóww –– KKssiięężż nniicczz kkaa CCzzaarr ddaa sszzaa
1111 mmaarr ccaa FFiill hhaarr mmoo nniiaa WWrroo ccłłaaww sskkaa –– GGaa llaa ooppee rreett kkoo wwaa

fot. Iza Gaweł

fot. Iza Gaweł
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COMA – AKUSTYCZNIE
4 grudnia, godz. 19.00
Po płycie „LIVE, Koncercie Symfo-
nicznym”, zabrzmią wersje akustycz-
ne jej utworów. Jak mówi Rogucki:
Postawiliśmy przed sobą i przed na-
szą publicznością kolejne wyzwanie.
Repertuar COMY prezentowany bez
czadu, klimatycznie – do posłucha-
nia, zanurzenia się w dźwiękach. Za-
prosiliśmy dodatkowych muzyków,
którzy na co dzień mają do czynienia
z muzyką klasyczną. Z tego powinien
wyjść bardzo zaskakujący spek-
takl,[...] będą bowiem towarzyszyć
muzycy grający na instrumentach
klasycznych... Bilety: 45zł

MARZENIA DO SPEŁNIENIA
5 grudnia, godz. 12.00
Wrocławska Scena Młodego Widza
„Twister” zaprasza! Wyruszcie razem
z nami na poszukiwanie Krainy Speł-
niających Się Marzeń a czeka Was
wyprawa pełna niezwykłych niespo-
dzianek, zabawnych sytuacji, tańca,
śmiechu i muzyki. W taką podróż nie
trzeba pakować walizek, nie trzeba
rezerwować miejsca w pociągu, ani
robić kanapek na drogę, wystarczy
popuścić wodze fantazji i dać się po-
rwać przygodzie!
Wstęp na bezpłatne wejściówki

KABARET ANI MRU MRU
17 grudnia, godz. 18.00 i 20.30
Premierowy program
CZERŃ CZY BIEL. Bilety 40zł.

KOLĘDY I PASTORAŁKI 19 grudnia, godz. 16.00
w wykonaniu Studium Wokalnego Piosenki Estardowej, Muzycznego Studia
Językowego „Yoopi” i Sekcji Rozwoju Talentów Muzycznych, działających
w Miejskim Ośrodku Kutury w Głogowie. Usłyszymy nowoczesne aranżacje,
utworów z repertuaru, min. takich wykonawców, jak Lora Szafran, Mieczy-
sław Szcześniak, Anna Maria Jopek czy Dorota Miśkiewicz.
Wstęp na bezpłatne wejściówki

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
12 grudnia, godz. 12.00
Spektakl Charlesa Dickensa w wyko-
naniu Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzy-
cha. W Noc Bożego Narodzenia żad-
ne serce nie powinno być smutne.
Skąpiec Scrooge jest sam. Z wyboru.
Na złość światu. Na złość sobie.
Aniołowie wiedzą, że w tym przypad-
ku nie wystarczy kolęda. Tu trzeba
sposobu... Na pomoc przychodzą im
duchy: wigilijnej przeszłości, teraź-
niejszości i przyszłości. Zabierają
Scrooge'a w podróż do wspomnień
i zamrożonych w zakątkach serca
uczuć. Stary sknera zaczyna rozu-
mieć, co jest najważniejsze... Czas
trwania: 70 minut. Spektakl od 10 lat
Bilety: 15zł rodzinny: dziecko + opie-
kun, 10zł bilet pojedynczy.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁOGOWIE
plac Konstytucji 3-go Maja 2, Głogów, tel.: 76 833-41-40, 833-65-74

KLIMAKTERIUM i już...
11 grudnia, godz. 16.00 i 19.30
Spektakl składa się z około 20-
u piosenek wplecionych w akcję.
Bohaterkami są cztery kobiety
w wieku „menopauzalnym”. Mimo
iż menopauza dotyczy wszystkich
kobiet, jest to temat wstydliwy, a co
za tym idzie – starannie pomijany.
Spektakl ma za zadanie pokazać że
każda kobieta ma na to wszystko
swój dobry sposób. Najważniejsze
by temat przestał być tabu, by móc
o tym rozmawiać. Ważne tematy
nie muszą być przedstawione po-
ważnie, dlatego tak ważny jest
w spektaklu humor.
Bilety: 70zł - parter i połowa
balkonu, 60zł - balkon.

www.mok.glogow.pl

WIELKI BAL MIKOŁAJKOWY
5 grudnia, godz. 16.00 – 18.00
Impreza obejmowała będzie zabawy,
konkurencje sprawnościowe oraz
bloki taneczne. Oczywiście Bal za-
szczyci swoją obecnością Św. Miko-
łaj, który rozda dzieciom słodycze
i prezenty. Zachęcamy dzieci do prze-
brania się. Bal jest imprezą zamknię-
tą. Bilet wstępu dla dziecka i jednego
opiekuna w cenie 10zł obejmuje
drobny prezent i poczęstunek.

mok-glogow-2010-12:pazdziernik-2010  26-11-10  19:36  Strona 11

GIuLIA�y�LOS�tELLARInI
Historia�zespołu�Giulia�y�los�Tellarini�jest�przepełniona�zbiegami�okoliczności
i� kaprysami� przeznaczenia.� To�właśnie� przeznaczenie� sprowadza�włoską
wokalistkę�Giulię�Tellarini�z�akordeonem�w�rękach�do�studia�MaikMajer�w
Barcelonie,� gdzie� poznaje� Maika� Alemany,� Jensa� Neumaiera� i� Alejandro
Mazzoni.�Ci�trzej�muzycy�natychmiast�zakochują�się�w�jej�głosie�i�razem�z
Giulią�tworzą�nowy�projekt,�który�jest�muzycznym�krajobrazem�całego�świata:
jest� tu� ciepło� śródziemnego� morza,� sugestywne� chanson,� łacińskie
tremendismo,�meksykańska�tragedia�i�elegancki�jazz.�Idąc�tymi�muzycznymi
ścieżkami�i�korzystając�z�pomocy�przyjaciół�muzyków,�tworzą�niesamowity
album�pod�tytułem�„Eusebio”,�pełen�przekonujących�i�zachwycających�nut.
Wszystko�wskazuje�na�to,�że�osiągnie�on�status�Złotej�Płyty.�Bilety: 55,�65�zł

6 grudnia, godz. 19.00, Eter club, ul.Kazimierza Wlk. 19

D'Artagnan

fot.�Mariano�Herrera

II MIę�DZY�NA�RO�DO�WY�FE�STI�WAL�Gyp�Sy�jAZZ 2010
ŚWIA�TO�WY�ROK�DJAN�GO�RE�IN�HARD�TA

Tym�razem�Festiwal�zaprezentuje�dwie�gru�py:�SpI RIT OF STE phA nE GRA -
pEL LI –�Pol�ska�–�zna�ko�mi�ty�kwar�tet�ze�świet�nym�skrzyp�kiem�To�ma�szem�Mu�-
chą�oraz�D’AR TA GnAn –�Niem�cy�–�trio,�w któ�rym�gra�dwóch�wspa�nia�łych
gi�ta�rzy�stów�rom�skich.�WSTęP,�jak�zwy�kle,�WOL�NY!

LE GnI cA 3 grudnia, godz. 21.00 – ca fe Mo dje ska
WRO cŁAW 4 grudnia, godz. 21.00 – Lu lu Bel le ca fe

utWÓR�pOD chO�In�Kę
Kon�cert�w wy�ko�na�niu�uczest�ni�ków�ko�ła�key�bo�ar�do�we�go.�Przy�go�to�wa�nie�i pro�-
wa�dze�nie�kon�cer�tu�–�Ja�nusz�Ma�rut.�Wstęp�wol�ny!

18 grud nia, godz. 11.00, MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

ba�zAr't�
TARG�LU�DZI�KRE�ATYW�NYCH

Je�śli�je�steś�ar�ty�stą,�di�zaj�ne�rem,�rę�ko�-
dzieł�cą,�fo�to�gra�fem,�gra�fi�kiem�–�jed�-
nym�sło�wem�mó�wiąc�two�rzysz�–�weź
udział�w ba�zArt�-tar�gu�lu�dzi�kre�atyw�-
nych,�któ�ry�od�bę�dzie�się�w le�ża�kow�-
niach�Bro�wa�ru�Miesz�czań�skie�go.
Ba�zArt�to�miej�sce�gdzie,�za nie�wiel�ką
opła�tą,� mo�żesz� za�pre�zen�to�wać
i sprze�dać�swo�je�pra�ce,�to 100�sto�isk
w bar�dzo� kli�ma�tycz�nym� in�du�strial�-
nym�miej�scu.�Cena�stolika�100�zł.

www.browar.wroc.pl
12 grud nia, g. 10-18.00

Bro war Miesz czań ski, ul. hub ska 44-48 

jAn�GAR�bA�REK�GRO�up�
FE�AT�TRI�LOK�GUR�TU

W trak�cie�to�ur�nee�Ja�no�wi�Gar�bar�ko�wi
to�wa�rzy�szyć�bę�dzie�je�go�wie�lo�let�ni�kla�-
wi�szo�wiec�–�Ra�iner�Brünin�ghaus,�ba�-
si�sta� z Bra�zy�lii,� Yuri� Da�niel� gra�ją�cy
na ba�sie�elek�trycz�nym�oraz�mistrz�per�-
ku�sji�–�Tri�lok�Gur�tu�z In�dii.�Mu�zy�cy�ci,
gwa�ran�tu�ją,�że�wspól�ne�przed�się�wzię�-
cie�za�pew�ni�nie�zwy�kłe,�peł�ne�ma�gicz�-
nych�chwil�do�świad�cze�nia�kon�cer�to�we.

9 grud nia, g. 20.00
ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1
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COMA – AKUSTYCZNIE
4 grudnia, godz. 19.00
Po płycie „LIVE, Koncercie Symfo-
nicznym”, zabrzmią wersje akustycz-
ne jej utworów. Jak mówi Rogucki:
Postawiliśmy przed sobą i przed na-
szą publicznością kolejne wyzwanie.
Repertuar COMY prezentowany bez
czadu, klimatycznie – do posłucha-
nia, zanurzenia się w dźwiękach. Za-
prosiliśmy dodatkowych muzyków,
którzy na co dzień mają do czynienia
z muzyką klasyczną. Z tego powinien
wyjść bardzo zaskakujący spek-
takl,[...] będą bowiem towarzyszyć
muzycy grający na instrumentach
klasycznych... Bilety: 45zł

MARZENIA DO SPEŁNIENIA
5 grudnia, godz. 12.00
Wrocławska Scena Młodego Widza
„Twister” zaprasza! Wyruszcie razem
z nami na poszukiwanie Krainy Speł-
niających Się Marzeń a czeka Was
wyprawa pełna niezwykłych niespo-
dzianek, zabawnych sytuacji, tańca,
śmiechu i muzyki. W taką podróż nie
trzeba pakować walizek, nie trzeba
rezerwować miejsca w pociągu, ani
robić kanapek na drogę, wystarczy
popuścić wodze fantazji i dać się po-
rwać przygodzie!
Wstęp na bezpłatne wejściówki

KABARET ANI MRU MRU
17 grudnia, godz. 18.00 i 20.30
Premierowy program
CZERŃ CZY BIEL. Bilety 40zł.

KOLĘDY I PASTORAŁKI 19 grudnia, godz. 16.00
w wykonaniu Studium Wokalnego Piosenki Estardowej, Muzycznego Studia
Językowego „Yoopi” i Sekcji Rozwoju Talentów Muzycznych, działających
w Miejskim Ośrodku Kutury w Głogowie. Usłyszymy nowoczesne aranżacje,
utworów z repertuaru, min. takich wykonawców, jak Lora Szafran, Mieczy-
sław Szcześniak, Anna Maria Jopek czy Dorota Miśkiewicz.
Wstęp na bezpłatne wejściówki

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
12 grudnia, godz. 12.00
Spektakl Charlesa Dickensa w wyko-
naniu Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzy-
cha. W Noc Bożego Narodzenia żad-
ne serce nie powinno być smutne.
Skąpiec Scrooge jest sam. Z wyboru.
Na złość światu. Na złość sobie.
Aniołowie wiedzą, że w tym przypad-
ku nie wystarczy kolęda. Tu trzeba
sposobu... Na pomoc przychodzą im
duchy: wigilijnej przeszłości, teraź-
niejszości i przyszłości. Zabierają
Scrooge'a w podróż do wspomnień
i zamrożonych w zakątkach serca
uczuć. Stary sknera zaczyna rozu-
mieć, co jest najważniejsze... Czas
trwania: 70 minut. Spektakl od 10 lat
Bilety: 15zł rodzinny: dziecko + opie-
kun, 10zł bilet pojedynczy.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁOGOWIE
plac Konstytucji 3-go Maja 2, Głogów, tel.: 76 833-41-40, 833-65-74

KLIMAKTERIUM i już...
11 grudnia, godz. 16.00 i 19.30
Spektakl składa się z około 20-
u piosenek wplecionych w akcję.
Bohaterkami są cztery kobiety
w wieku „menopauzalnym”. Mimo
iż menopauza dotyczy wszystkich
kobiet, jest to temat wstydliwy, a co
za tym idzie – starannie pomijany.
Spektakl ma za zadanie pokazać że
każda kobieta ma na to wszystko
swój dobry sposób. Najważniejsze
by temat przestał być tabu, by móc
o tym rozmawiać. Ważne tematy
nie muszą być przedstawione po-
ważnie, dlatego tak ważny jest
w spektaklu humor.
Bilety: 70zł - parter i połowa
balkonu, 60zł - balkon.

www.mok.glogow.pl

WIELKI BAL MIKOŁAJKOWY
5 grudnia, godz. 16.00 – 18.00
Impreza obejmowała będzie zabawy,
konkurencje sprawnościowe oraz
bloki taneczne. Oczywiście Bal za-
szczyci swoją obecnością Św. Miko-
łaj, który rozda dzieciom słodycze
i prezenty. Zachęcamy dzieci do prze-
brania się. Bal jest imprezą zamknię-
tą. Bilet wstępu dla dziecka i jednego
opiekuna w cenie 10zł obejmuje
drobny prezent i poczęstunek.
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SA�LO�nI�KO�WE�WARSZ�tA�ty�LI�tE�RAc�KIE
13 i 20 grudnia, g. 18.00 Salonik Trzech Muz, ul. zawalna 7

SpO�tKA�nIA�pRO�MO�cyj�nE�Spp
Sto�wa�rzy�sze�nie�Pi�sa�rzy�Pol�skich�Od�dział�we�Wro�cła�wiu
za�pra�sza�pod�czas�Wro�cław�skich�Pro�mo�cji�Do�brych�Ksią�-
żek�na dwa�spo�tka�nia�pro�mo�cyj�ne�do Ga�le�rii�BWA.�Pod�-
czas�obu�spo�tkań�bę�dzie�moż�na po�roz�ma�wiać�z au�to�ra�mi
i re�dak�to�ra�mi�wy�da�nych�pu�bli�ka�cji�oraz�otrzy�mać�eg�zem�-
pla�rze�sy�gnal�ne.�1).�W czwar�tek o 16.00�do Sa�li�pod Ko�-
lum�na�mi�na pro�mo�cję�trzech�to�mi�ków�wy�da�nych�w ra�mach
Wro�cław�skie�go�Fo�rum�Mło�dych�Twór�ców.�Swo�je�książ�ki�za�-
pre�zen�tu�ją�Ju�sty�na Pa�luch�(to�mik�po�ezji�pt.�„In�tro”),�Mag�-
da�Wie�te�ska�(tom�pro�zy�pt.�„Oj�ciec”)�oraz�Szy�mon�Sto�czek
(to�mik�po�ezji�pt.�„Arier�gar�da:�pró�ba�ca�ło�ści”).�Spo�tka�nie
popro�wa�dzą�Ga�briel�Le�onard�Ka�miń�ski�i Ja�cek�In�glot.

2 grud nia, godz. 16.00, Sa la pod Ko lum na mi, BWA
2).�W pią�tek 3�grud�nia�o 16.15�do Wi�try�ny�Le�wej�na pro�-
mo�cję XV nu�me�ru�rocz�ni�ka�li�te�rac�kie�go�„Po�mo�sty”.�Spo�-
tka�nie�bę�dzie�po�łą�czo�ne�z pre�zen�ta�cją�stro�ny�in�ter�ne�to�wej
rocz�ni�ka�– po�mo�sty�-dol�ny�slask.pl.�Spo�tka�nie�po�pro�wa�-
dzą�Je�rzy�Bog�dan�Kos,�An�drzej�Ga�wor�ski�i Ja�cek�In�glot.

3 grud nia, godz. 16.15, Wi try na Le wa, BWA

IRE�nA�Ku�bIAK�SPO�TKA�NIE�AU�TOR�SKIE
7 grud nia, godz. 17.00, KMiL, pl. T. Ko ściusz ki 9

SpO�tKA�nIE�pO�DRÓŻ�nI�KÓW�RO�WE�RO�Wych
W pro�gra�mie�po�ka�zy�zdjęć�i fil�mów�z po�dró�ży�na ro�we�-
rach,�któ�re�sko�men�tu�ją�na ży�wo�au�to�rzy.�Pu�blicz�ność
obej�rzy�osiem�pre�zen�ta�cji�o�zróż�ni�co�wa�nej� te�ma�ty�ce.
(www.mdk�srod�mie�scie.wroc.pl).�Wstęp�wol�ny!

11 grudnia, godz. 14.00, MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5
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WRO�cłAW�SKIE�pRO�MO�cjE
DO�bRych�KSIą�ŻEK

W dniach 2-5�grud�nia�od�bę�dzie�się�już 19.�edy�cja�Wro�-
cław�skich�Pro�mo�cji�Do�brych�Ksią�żek.�Wro�cław�za�mie�ni
się�w sto�li�cę�li�te�ra�tu�ry.�Bę�dą�go�rą�ce�dys�ku�sje,�warsz�ta�ty
ar�ty�stycz�ne,�kon�cer�ty�i wy�sta�wy.�Prócz�wie�czo�rów�li�te�rac�-
kich� bę�dzie� moż�na tak�że� po�słu�chać� mi�ni�ma�li�stycz�nych
dźwię�ków�za spra�wą�Ma�łych�In�stru�men�tów,�któ�re�za�gra�ją 2
grud�nia�w BWA�AWAN�GAR�DA�na Wi�ta�Stwo�sza 32.�Tra�dy�-
cyj�nie,�pierw�sze�go�dnia�tar�gów�wrę�czo�ne�zo�sta�ną�na�gro�dy
w Kon�kur�sie�na Naj�lep�szą�Książ�kę�Ro�ku�„Pió�ro�Fre�dry”.�Na�-
gro�dzo�ne�pu�bli�ka�cje�bę�dą�pre�zen�to�wa�ne�na spe�cjal�nie�przy�-
go�to�wa�nej�wy�sta�wie. W za�byt�ko�wych�wnę�trzach�je�dy�ne�go
w Pol�sce�MU�ZEUM�AR�CHI�TEK�TU�RY�na sto�iskach�re�no�-
mo�wa�nych�wy�daw�nictw�moż�na bę�dzie�zna�leźć�za�rów�no
naj�now�sze� ty�tu�ły,� jak� i uzu�peł�nić� do�mo�wą� bi�blio�te�kę
o książ�ki,�któ�re�trud�no�już�zdo�być�w księ�gar�niach.�Każ�dy
Czy�tel�nik,�któ�ry�od�wie�dzi�tar�gi�bę�dzie�mógł�otrzy�mać�pa�-
miąt�ko�wy�exli�bris.

Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5
(sto iska wy staw ców)

Ga le ria BWA Awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32
(spo tka nia z au to ra mi)

2.12 (cz) 14.00-18.00; 3.12 (pt) 10.00-20.00
4.12 (so ) 10.00-18.00; 5.12 (nd) 10.00-16.00

An�GE�LuS
LI�TE�RAC�KA�NA�GRO�DA�EU�RO�PY�ŚROD�KO�WEJ

Do 5.�edy�cji�kon�kur�su�zo�sta�ły�za�kwa�li�fi�ko�wa�ne 42
książ�ki.�Spo�śród�zgło�szo�nych�ksią�żek 1�wrze�śnia�ju�ry
wy�bra�ło 14�ćwierć�fi�na�ło�wych�po�zy�cji,�w tym�aż 7�ksią�-
żek�pol�skich, 3�ru�muń�skie�i po jed�nym�ty�tu�le�z Nie�miec,
Czech�i Wę�gier.�Głów�ną�na�gro�dę�pie�nięż�ną�dla�naj�lep�sze�-
go�au�to�ra�ufun�do�wa�ło�Mia�sto�Wro�cław,�w wy�so�ko�ści 150
tys.�zło�tych.�Te�go�rocz�ne�ogło�sze�nie�lau�re�ata�na�stą�pi�pod�-
czas�uro�czy�stej�ga�li,�któ�ra�od�bę�dzie�się�w Te�atrze�Ca�pi�-
tol, 4.� grud�nia.� Za�nim� jed�nak� po�zna�my� zwy�cięz�cę,
z pół�fi�na�li�sta�mi�bę�dzie�my�mo�gli�spo�tkać�się�w Sa�lo�nie
An�ge�lu�sa,�któ�ry�zo�sta�nie�zor�ga�ni�zo�wa�ny�w ra�mach�Wro�-
cław�skich�Pro�mo�cji�Do�brych�Ksią�żek.�Do�tych�cza�so�wi
lau�re�aci�–�Ju�rij�An�dru�cho�wycz�(Ukra�ina),�Mar�tin�Pol�lack
(Au�stria),� Péter� Es�terházy� (Wę�gry),� Jo�sef� Škvo�recký
(Cze�chy).�Jesz�cze�ni�gdy�zwy�cięz�cą�nie�zo�stał�Po�lak.

Sa lon An ge lu sa – so bo ta 4 grud nia:
16.00 – 17.00 An to ni Li be ra

pią tek 3 grud nia:
16.00 – 17.00 zbi gniew Kru szyń ski

17.30 – 18.30 Woj ciech Al biń ski; 19.00 – 20 G. Spi ro
Ga le ria BWA Awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32

SpO�tKA�nIA�Z jE�An�-yVES�pO�tE�LEM
fran cu skim pu bli cy stą, po lo no fi lem i dy plo ma tą

6 grud nia, godz. 19.00, 7 grudnia, godz. 18.00
Sa la Kon fe ren cyj na, III p., DBp Rynek 58

Wy�DAW�nIc�tWO�VIA�nO�VA�ZA�pRA�SZA
Au�to�rzy,�któ�rych�książ�ki�uka�za�ły�się�na�kła�dem�Wy�daw�-
nic�twa�VIA�NO�WA�za�prna�spotkanie�pod�czas�Wro�cław�-
skich�Pro�mo�cji�Do�brych�Ksią�żek.
TA�JEM�NI�CE�ŚWIę�TEJ�DZIEL�NI�CY
Be ata Ma cie jew ska (tekst),�To masz Bro da (ry�sun�ki)
Nie�zwy�kła�hi�sto�rycz�no�-sa�ty�ry�czo�-ar�ty�stycz�na�wy�pra�wa
do Dziel�ni�cy�Czte�rech�Świą�tyń.�War�to�pójść�z ni�mi,�by
prze�ko�nać�się,�w któ�rej�ka�mie�ni�cy�kon�cer�to�wał�chór�po�-
mar�łych� za�kon�nic,� ja�ką� wsty�dli�wą� cho�ro�bę� wy�wiózł
z Wro�cła�wia�Ca�sa�no�va�i gdzie�uwiódł�mło�dziut�ką�wro�cła�-
wian�kę�Jo�hann�W.�Go�ethe.�Pro�w.�Ma�riusz�Urba�nek.

4 grud nia, w so bo tę o godz. 18.00
Woj ciech chą dzyń ski WRO�CŁAW,�JA�KIE�GO�NIE�ZNA�CIE
Choć�książ�ka�ta�nie�jest�prze�wod�nikiem�po mie�ście,�pro�-
wa�dzi�nas�uli�ca�mi�i po�ka�zu�je�nie�zna�ne�hi�sto�rie�miejsc�do�-
brze�nam�zna�nych.�Za�po�mnia�ne�tra�ge�die,�wy�da�rze�nia,
epi�zo�dy,� oso�by� –� wszyst�ko� to� opo�wia�da� nam� Au�tor,
wska�zu�jąc�na mi�ja�ny�wła�śnie�dom,�plac�czy�ko�ściół.�Opo�-
wia�da�ne�ze�swa�dą�hi�sto�rie�łą�czą�ce�fak�ty,�uzu�peł�nio�ne�cie�-
ka�wost�ka�mi�i le�gen�da�mi,�w po�łą�cze�niu�z ży�wą�nar�ra�cją
spra�wia�ją,�że�książ�kę�czy�ta�się�jed�nym�tchem.�Pro�wa�dze�-
nie�Ka�ta�rzy�na�Ka�czo�row�ska.�Wstęp�wolny!

5 grud nia, godz. 12.00 
Księ gar nia i ka wiar nia Wy daw nic two, ul. Włod ko wi ca 11
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In ter net: www.cojestgrane.pl,�re�dak�cja@cojestgrane.pl�Redakcja te l.: +48�666�878�930
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.

SpOtKAnIE�Z�ZOfIą�tuROWSKą
Poświęcone�biografii� i� twórczości�Zofii�Nasierowskiej,
znakomitej�polskiej�fotografki,�autorki�pięknych�portretów
sławnych�polskich�kobiet�z�lat�60.�i�70.�XX�w.�Autorką
„Fotobiografii”�Zofii�Nasierowskiej�jest�Zofia�Turowska.
W�trakcie�spotkania�będzie�można�obejrzeć�slajdy�ze�zdjęć
z�książki�oraz�krótki�film�–�etiudę��Nasierowskiej�ze�szkoły
filmowej,�którą�nakręciły�z�Agnieszką�Osiecką.

2 grudnia, godz. 18.00, Sala III p., DBp Rynek 58

Sty�LO�WI�SE�nIO�RZy�
Wwy�jąt�ko�wy�po�ka�z�mo�dy�dla�se�nio�rów.��W po�ka�zie�we�zmą
udział�se�nior�ki�z wro�cław�skich�klu�bów�i pro�jek�tu�„Ba�bie�La�-
to�–�Cen�tra�Ak�ty�wi�za�cji�Lo�kal�nej”.�Wstęp�wol�ny!

7 grud nia, godz. 15.30, cK Agora, ul. Serbska 5a

AL�tER�GO�DZI�nA
AU�DY�CJA�SPO�ŁECZ�NIE�ZA�AN�GA�ŻO�WA�NA

Two�rzo�na przez�al�ter�glo�ba�list�ki�i al�ter�glo�ba�li�stów�zwią�za�nych
z Wro�cław�ską�Gru�pą� „Spo�łe�czeń�stwo�Ak�tyw�ne”�oraz�pi�-
smem�spo�łecz�nie�za�an�ga�żo�wa�nym�„Re�cy�kling�Idei”.�Wro�-
cła�w 91,6�FM,�w In�ter�ne�cie�(www.ra�dio�luz.pwr.wroc.pl)

W każ dą śro dę, godz. 22.00, Aka de mic kie Ra dio LUz

WęDRuj�I�ZWIEDZAj�Z�nAMI
Za�pra�sza�ją�prze�wod�ni�cy�z Klu�bu�Tu�ry�stów�Mi�ło�śni�ków�Wro�-
cła�wia�przy TMW�oraz�Klu�bu�Prze�wod�ni�ków�„Oskar”.
5 grudnia, godz. 10.00 Spa�cer�po Wro�cła�wiu;�spo�tka�nie
przy po�mni�ku�hr.�A.�Fre�dry�9 grudnia, godz. 15.30 Spo�tka�-
nie�klu�bo�we�w ka�mie�nicz�ce�„Mał�go�sia”�–�Od�rzań�ska 39�11
grudnia We�drów�ka�do�oko�ła�W�-wia� szla�kiem�B.�Tu�ro�nia:
Świ�nia�ry�–�Za�krzów�12 grudnia, godz. 7.40 *Wycieczka:
Ślę�ża�18 grudnia, g. 8.00 *Wycieczka:�Wro�cław–Wschód
Zgło�sze�nia�na wy�ciecz�ki�*Prze�wod�nik�cze�ka:�na spa�ce�rze,
spo�tka�niu�klu�bo�wym�lub�te�l. 0661701176; 071 3570119
wie�czo�rem.�Wy�jaz�dy�z Pla�cu�So�li�dar�no�ści.

W dniach 4-7 grud nia 2010 r. w Dol no ślą skiej Bi blio te -
ce pu blicz nej im. T. Mi kul skie go (Ry nek 58) od bę dą się
pierw sze tar gi książ ki re gio nal nej SI LE SIA nA.
Pod�czas�tar�gów�swo�ją�ofer�tę�za�pre�zen�tu�ją�wy�daw�cy�z Wro�-
cła�wia,�Je�le�niej�Gó�ry,�Kłodz�ka,�Gło�go�wa�i No�wej�Ru�dy,�a tak�-
że�wro�cław�skie�te�atry�oraz�Mu�zeum�Gross�-Ro�sen�z Ro�goź-
ni�cy.�Zwie�dza�ją�cy�bę�dą�mo�gli�za�po�znać�się�z pu�bli�ka�cja�mi
po�świę�co�ny�mi�hi�sto�rii�i kul�tu�rze�Dol�ne�go�Ślą�ska�oraz�je�go
atrak�cjom�tu�ry�stycz�nym.�Nie�za�brak�nie�rów�nież�li�te�ra�tu�ry
pięk�nej�au�tor�stwa�pi�sa�rzy�zwią�za�nych�z re�gio�nem�oraz�ksią�-
żek�dla�dzie�ci.�Na�spotkania�wstęp�wol�ny!
4 XII (so bo ta) w godz. 10.00-18.00
9.30 – Ga le ria pod pla fo nem, par ter
Uro�czy�sta�in�au�gu�ra�cja�pierw�szej�edy�cji�tar�gów
12.00 – sa la 31, III pię tro – spo�tka�nie�z Jo�an�ną�Lam�par�-
ską�„Do�li�na Kró�lów�–�zam�ki�i pa�ła�ce�u stóp�Kar�ko�no�szy”,
pre�zen�ta�cja�mul�ti�me�dial�na Krzysz�to�fa�Gó�ral�skie�go�o dol�-
no�ślą�skich�zam�kach,�pod�pi�sy�wa�nie�ksią�żek�
5 XII 2010 (nie dzie la) w godz. 10.00-18.00
12.00 – sa la 35, III pię tro – spo�tka�nie�z Mar�kiem�Perzyń�-
skim�„Dol�ny�Śląsk�dla�do�cie�kli�wych”�
17.00 – Ka wiar nia „Li te rat ka” – z Grze�go�rzem�So�be�lem
„O sma�kach�i smacz�kach�daw�nej�kuch�ni�Dol�ne�go�Ślą�ska”�
6 XII (po nie dzia łek) w godz. 10.00 – 18.00
12.30 – sa la 35, III pię tro – spo�tka�nie�z ar�ty�sta�mi�Wro�-
cław�skie�go�Te�atru�Współ�cze�sne�go�(Ma�ciej�To�ma�szew�ski)
7 XII (wto rek) w godz. 10.00 – 16.00
13.00 – sa la 35, III pię tro – spo�tka�nie�z Ja�nu�szem�Czer�-
wiń�skim�–�„Wro�cław�–�no�wy�prze�wod�nik�po mie�ście”
16.00 – sa la 35, III pię tro – spo�tka�nie�z Je�rzym�Że�brow�-
skim�–�„Wro�cław�–�Bar�ce�lo�na:�in�try�gu�ją�ce�po�rów�na�nia”

GRu�DnIO�WE�cZy�tA�nIE�W bIu�RZE
Gru�dzień�w Biu�rze�Li�te�rac�kim�za spra�wą�pu�bli�ka�cji�Se�amu�-
sa�He�aneya,�Mi�cha�ela�Lon�gleya� i Bria�na Pat�te�na upły�nie
pod zna�kiem�po�etów�z Wysp.�Spo�tka�nie�z twór�czo�ścią�au�-
to�rów�bry�tyj�skich�i ir�landz�kich,�tłu�ma�cza�mi�Je�rzym�Jar�nie�-
wi�czem� i Pio�trem� Som�me�rem� oraz� kry�ty�ka�mi� Jac�kiem
Gu�to�ro�wem�i Ada�mem�Po�pra�wą�to�głów�ne�wy�da�rze�nia�trze�-
ciej�od�sło�ny�„Czy�tań”.�Ostat�nie�spo�tka�nie�w tym�ro�ku�pod�-
su�mu�je�de�ba�ta�„Ko�go�dzi�siaj�tłu�ma�czyć”.�Start�„Czy�ta�nia
w Biu�rze” 2� grud�nia� o 18.00� w re�dak�cji� wy�daw�nic�twa
w Przej�ściu�Garn�car�skim 2.�Wstęp�na wy�da�rze�nie�wol�ny.
Z pu�bli�ka�cja�mi�wro�cław�skie�go�wy�daw�nic�twa�bę�dzie�się�moż�-
na tak�że�spo�tkać�w trak�cie�trwa�nia 19.�edy�cji�WPDK�na wie�-
czo�rach�po�świę�co�nych�książ�kom�–�3�grud�nia�o godz. 18.00
„Sa�na�to�rium”�Ra�fa�ła�Wo�jacz�ka, 4�grud�nia�o godz. 19.00
„W czte�ry�stro�ny�na�raz.�Por�tre�ty�Kar�po�wi�cza”�Jo�an�ny�Ro�-
szak�–�oraz�na sto�isku�Biu�ra�(nr 3),�gdzie�swo�je�to�my�bę�dą
pod�pi�sy�wać�m.in.�Ja�cek�Gu�to�row,�Je�rzy�Jar�nie�wicz,�Bo�gu�-
sław�Kierc�i Piotr�Som�mer.�(www.�biu�ro�li�te�rac�kie.�pl)

2 grudnia, godz. 18.00, przej ście Garn car skie 2

nIE�ZnA�ny�WO�jA�cZEK
Bli�żej�nie�zna�na i nie�pu�bli�ko�wa�na do�tąd�w ca�ło�ści�po�wieść
Ra�fa�ła�Wo�jacz�ka�„Sa�na�to�rium”�uka�że�się 7�grud�nia�na�kła�-
dem�wro�cław�skie�go�Biu�ra�Li�te�rac�kie�go.�Pre�mie�ra�książ�ki
zbie�gnie�się�z 65.�rocz�ni�cą�uro�dzin�au�to�ra.
Wy�da�nie�zo�sta�ło�opar�te�na ory�gi�nal�nym�ma�szy�no�pi�sie
z uwzględ�nie�niem�frag�men�tów�wy�łą�czo�nych�przez�cen�zu�-
rę�z pu�bli�ka�cji�w to�mie�„Utwo�ry�ze�bra�ne”�w 1976�ro�ku.�
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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
tel. (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 78

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
ZORZA tel. (074) 847 84 72

W DRODZE DO DOMU

PARAISO TRAVEL

ŚNIADANIE ZE SCOTEM

GRUDZIEŃ 2010

· 2.12 MovieWro: „Śmierć z ludzką twarzą” Koszałki
· 6.12 DKF: „Ginger i Fred” Felliniego
· 10-12.12 Przegląd FilmówWspinaczkowych „EigerWyśniony”
· 13.12 DKF: „Próba orkiestry” Felliniego
· 20.12 DKF: „Wywiad” Felliniego

· 16-18.12 Wrocławski Festiwal Filmowy „Cinemahrad”

odra-film-2010:grudzien-2010  24-11-10  10:13  Strona 6

TVp WRO cŁAW – KAŻ DA nIE DzIE LA GODz. 17.00
PO�WTóR�KI�W ŚRO�DY�O 18.00

W Cze�chach�au�dy�cja�jest�nada�wa�na�w ogól�no�kra�jo�wym
ka�na�le�in�for�ma�cyj�nym�ČT24�(do�stęp�nym�rów�nież�dro�gą
sa�te�li�tar�ną)�w każ�dą�nie�dzie�lę�o godz. 11.00.
TEMATY�ODCINKóW�GRUDNIOWYCH:�
5 grud nia –�służ�by�ra�tun�ko�we; 12 grud nia –�zdro�wie;
19 grud nia –�baj�ki; 26 grud nia –�Bo�że�Na�ro�dze�nie�
Au to rzy pro gra mu: Kin�ga�Wo�ło�szyn�-Świerk�z TVP�Wro�cław
oraz�Šárka�Bednářová�z ČT�Ostra�va.

XII KAn�–�Ru�SZA�nA�bÓR�fIL�MÓW
W dniach 4-8�ma�ja 2011�r.�od�bę�dzie�się XII edy�cja�Fe�sti�-
wa�lu�Ki�na Ama�tor�skie�go�i Nie�za�leż�ne�go�KAN.�Już�te�raz
or�ga�ni�za�to�rzy�za�pra�sza�ją�do nad�sy�ła�nia�fil�mów.�KAN�to
przede�wszyst�kim�dwa�kon�kur�sy:�Kon�kurs�Fil�mów�Pol�-
skich� i Kon�kurs� Fil�mów�Za�gra�nicz�nych.�Do 15 stycz -
nia 2011 r.,� za�pra�sza�my� pol�skich� i za�gra�nicz�nych
twór�ców�OF�Fu�do nad�sy�ła�nia�swo�ich�prac�o do�wol�nej�te�-
ma�ty�ce.�Te�bę�dą�na�stęp�nie�pod�da�ne�pre�se�lek�cji,�a do ści�-
słe�go�fi�na�łu�tra�fi�oko�ło 80-90�fil�mów.�Fi�na�li�ści�pod�da�ni
bę�dą�oce�nie�Ju�ry,�Pu�blicz�no�ści�i Dzien�ni�ka�rzy�i po�wal�czą
o naj�wyż�sze�wy�róż�nie�nia�Fe�sti�wa�lu�–�KA�New�ki.
Re�gu�la�min,�for�mu�larz�zgło�sze�nio�wy�i�in�for�ma�cje�o tym,
jak�i gdzie�zgło�sić�swój�film,�znaj�du�ją�się�na fe�sti�wa�lo�wej
stro�nie�www.kan.art.pl.�Cze�ka�my�na Wa�sze�fil�my!

Or�ga�ni�za�to�rzy XII Fe�sti�wa�lu�KAN

roz�mow�ki�-pol�sko�-cze�skie.pl;�ceskatelevize.cz/hranicedokoran

Mo�vieW�ro�–�KI�nO�MAR�cI�nA KO�SZAł�KI
KIE�DY�ŚMIERĆ�NIE�JEST�TA�BU

„Śmierć�z ludz�ką�twa�rzą”�wpi�su�je�się�w twór�czo�ści�Mar�-
ci�na Ko�szał�ki�w głów�ny�nurt�je�go�za�wo�do�wych�za�in�te�re�-
so�wań.�Re�ży�ser�„Ta�kie�go�pięk�ne�go�syn�uro�dzi�łam”�czy
„Ist�nie�nia”�naj�chęt�niej�po�ru�sza�się�w dwóch�ob�sza�rach:
ro�dzin�nych�traum�oraz�kwe�stii�zwią�za�nych�ze�śmier�cią
i od�cho�dze�niem�ze�świa�ta.�W Aka�de�mii�Fil�mu�Do�ku�men�-
tal�ne�go�„Mo�vieW�ro”�pre�zen�tu�je�my�do�ku�ment,�któ�ry�po�-
ka�zu�je� zja�wi�sko� ko�mer�cja�li�za�cji� śmier�ci.� Bo�ję� się
przed�wcze�snej�śmier�ci.�Mam�na�dzie�ję,�że�ro�biąc�o niej
film,�w ja�kiś�spo�sób�ją�oswo�ję –�to�sło�wa�Mar�ci�na Ko�-
szał�ki.�Prze�bieg�za�wo�do�wej�ka�rie�ry�do�ku�men�ta�li�sty�i ope�-
ra�to�ra� fil�mów� fa�bu�lar�nych� („Prę�gi”,� „Ko�chan�ko�wie
z Ma�ro�ny”,�„Re�wers”)�po�ka�zu�je,�że�oswa�ja�nia�śmier�ci�nie
przy�cho�dzi� ła�two.�Ko�szał�ka�spo�glą�da�jed�nak�na te�mat
z róż�nych�per�spek�tyw.
Aka�de�mia�Fil�mu�Do�ku�men�tal�ne�go�„Mo�vieW�ro”�od�by�wa
się� za�wsze�w czwart�ki� o godz. 19.00�w sa�li� NOT� ki�-
na War�sza�wa.�Zgod�nie�z tra�dy�cją�Dys�ku�syj�nych�Klu�bów
Fil�mo�wych,�wszyst�kie�po�ka�zy�są�po�prze�dzo�ne�pre�lek�cja�-
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.�Wstęp�wolny!

2 grud nia, godz. 19.00
Ki no War sza wa – sa la nOT, ul. piłsudskiego 74
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