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aktUalNoŚCi kUltURalNe okis

oŚRoDek
kUltURy i sZtUki
we Wrocławiu
S TY CZ EN´ 20 10

Dyrektor: Piotr borkowski
Zastępca dyrektora: igor wójcik
www.okis.pl, okis@okis.pl

rynek-ratusz 24, 50 -101 wrocław
tel.: 71 344 28 64
fax: 71 344 28 65

zaprasza pn-pt , w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

PoPlenerowa wystawa iii MięDZynaroDowego Pleneru
i syMPoZjuM sZKła artystycZnego

EkOglAss FEsTiWAl 2010

JEsTTAkiWiEcZóR
Koncert KolęD PolsKich
Program zespołu the wellness sound,
przygotowany specjalnie z myślą o nastającym co roku czasie Świąt bożego narodzenia. Kolędy, które będzie można usłyszeć, stanowią pewnego rodzaju opowieść,
w której zawarte są nie tylko radość i zaduma, ale także tęsknoty i smutki,
a wszystko utrzymane w duchu Polskich
Świąt. nie zabraknie też świątecznej poezji.
Pomysłodawcą formacji jest Marek Dygdała – solista renomowanego wrocławskiego zespołu spirituals singers band.
opiekę muzyczną i techniczną nad całością
projektu sprawuje tomasz basel. soliści
zespołu specjalizują się w śpiewaniu standardów jazzowych i rozrywkowych, ale nie
stronią też od innych gatunków muzycznych – zasłynęli już ze znakomitego wykonania koncertu kolęd polskich.
skład zespołu: Monika wiśniowska
– vocal (mezzosopran); Marek Dygdała
– vocal (baryton); tomasz basel – fortepian; Piotr sypień – kontrabas.
na wszystkie koncerty wstęp wolny!
koNCeRty:
26 stycznia, godz. 19.00
stRoNie Śląskie
kościół pw matki Bożej królowej Polski
i św. maternusa
27 stycznia, godz. 19.00
ląDek-ZDRój – kinoteatr
28 stycznia, godz. 19.00
BystRZyCa kłoDZka
kościół pw św. michała archanioła

W dniach 5–18 lipca 2010 roku w szklarskiej Porębie oraz Desnej
(Czechy) – historycznych ośrodkach hutnictwa szkła na pograniczu karkonoszy i Gór izerskich, odbył się iii międzynarodowy Plener i sympozjum szkła artystycznego „ekoglass Festiwal 2010”.
jest on owocem wieloletniej współpracy polsko-czeskiej. w tym roku
w festiwalu wzięli udział obok artystów, hutmistrzów i technologów z Polski i republiki czeskiej, również twórcy ze słowacji.
festiwalowi przyświecała idea promocji sztuki szkła, propagowania ekologicznych sposobów jego produkcji, jak również chęć wymiany doświadczeń i zacieśnianie więzów pomiędzy środowiskami artystycznymi.
tradycyjnie już artyści skupili się przede wszystkim na technikach hutniczych pracując w „leśnej hucie” (szklarska Poręba, Polska), jak również
w hucie szkła „Martin Štefánek” (Desna, czechy). Do wyrobu szklanych
obiektów użyto szkła odpadowego tzw. stłuczki szklanej. Powstałe dzieła
sztuki są dowodem na to, że jest to tak samo dobry i szlachetny materiał,
możliwy do użycia zarówno w cyklu przemysłowym jak i artystycznym,
a efekty są identyczne jak w tradycyjnym sposobie produkcji. efekty współpracy 12 artystów będzie można podziwiać podczas całego cyklu poplenerowych wystaw organizowanych w 2011 roku. serdecznie zapraszamy.
wszelkie informacje związane z „festiwalem ekoglass 2010” są dostępne
na stronie organizatora: http://www.okis.pl/ekoglass
aRtyŚCi: Z Polski: beata Damian-speruda, rafał Kaufhold, Marzena Krzemińska, dr Mariusz łabiński, dr Marta sienkiewicz, igor wójcik.
Z Czech: jakub berdych, andrej németh, oldřich Plíva, jíři Šuhájek.
Ze słowacji: Peter Ďuriš, Martina Paljesková Pišková
Wernisaż – 13 stycznia, godz. 17.00. Wystawa czynna do 4 lutego 2011
instytut Polski w Bratysławie, ul. Nám. sNP 27

igor wójcik

Martina Paljesková Pišková

TRWAŁOŚĆi PRZEMiANA
Zbiorowa wystawa fotografii okręgu Dolnośląskiego ZPaf
do 29 stycznia 2011 – DCF Domek Romański, pl. Bp Nankiera 8

Bilety: normalne: 2 zł, ulgowe: 1 zł. w poniedziałki wstęp wolny!

W stCZNioWym NUmeRZe miesięCZNika „oDRa”:
Polska po wyborach samorządowych · Rozmowy ze szpocińskim i Półtawskim · Giełżyński o swojej
„Warszawce” · list od Gombrowicza · alice munro · Uwe Rada: jak Niemcy wyobrażają sobie swoich
Polaków · american Film Festival i Camerimage · Upiory z „Naszej klasy” · Grupa sędzia Główny
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eWa miChNik ZaPRasZa

STYCZEŃ 2010
1 so 1700

OpOwieści HOFFManna Jacques OFFenBacH

2 nd 1700

OpOwieści HOFFManna Jacques OFFenBacH

5 śr 1900

ZeMsta nietOperZa JOHann strauss

6 cz 1900

ZeMsta nietOperZa JOHann strauss

7 pt 1900

wesele FiGara wOlFGanG aMadeusZ MOZart

8 so 1900

wesele FiGara wOlFGanG aMadeusZ MOZart

9 nd 1700 rOMeO i Julia sierGieJ prOKOFiew
11 wt 1900 leGendY O MarYi BOHuslaV Martinů
13 cz 1900 ZeMsta nietOperZa JOHann strauss
14 pt 1900 ZeMsta nietOperZa JOHann strauss
15 so 1900 ZeMsta nietOperZa JOHann strauss
16 nd 1700 ZeMsta nietOperZa JOHann strauss
18 wt 1900 naBuccO Giuseppe Verdi
19 śr 1900 raJ utracOnY KrZYsZtOF penderecKi
20 cz 19

00

29 cz 1900

30 cz 1900

riGOlettO Giuseppe Verdi
JOanna d’arc Giuseppe Verdi
preMiera

JOanna d’arc Giuseppe Verdi
preMiera

w styczniowym repertuarze, jak przystało na karnawał, umieściliśmy spektakle, które powinny wprowadzić widzów w dobry nastrój. Proponujemy obejrzenie „opowieści
hoffmanna”j. offenbacha, „Zemsty nietoperza” j. straussa,
„wesela figara” w. a. Mozarta. Zapraszam również na przedstawienia „nabucco” i „rigoletto” g. Verdiego, „raj utracony” K. Pendereckiego i ostatni w tym sezonie spektakl
„legendy o Maryi” b. Martinu, którym „dzielimy się” w ramach koprodukcji z narodnim Divadlem w Pradze.
ewa michnik
dyrektor naczelny i artystyczny opery Wrocławskiej
fot. M. Grotowski

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

w ostatnich dniach stycznia (29
i 30) zapraszamy na artystyczne
i historyczne wydarzenie. w 166
lat po prapremierze w mediolańskiej la scali w operze wrocławskiej odbędzie się pierwsze
w Polsce sceniczne wykonanie
opery „joanna d’arc” giuseppe
Verdiego. Postać francuskiej bohaterki narodowej, patronki francji, urodzonej w 1412 roku w Domremy
la Pucelle, straconej na stosie 30 maja 1431, od wieków inspirowała kompozytorów, dramaturgów, filmowców. Między innymi, honegger skomponował oratorium poświęcone
historii jej życia, rossini kantatę, Maurycy Moszkowski
– poemat symfoniczny. joanna d’arc była również inspiracją dla liszta i czajkowskiego. opera g. Verdiego, której bohaterką jest patronka francji, to dzieło niezwykle atrakcyjne
nie tylko muzycznie ale i inscenizacyjnie i w XiX w. odniosło sukces na wielu europejskich scenach.
opera wrocławska zaprezentuje polskie prawykonanie
sceniczne „joanny d’arc” 29 i 30 stycznia. reżyseruje
natasha ursuliak, która współrealizowała spektakle w operach w Monachium, wiedniu i londynie. autorką scenografii jest claudia weinhart, kostiumy projektuje
Małgorzata słoniowska. chór pracuje pod kierunkiem
anny grabowskiej-borys.
w czołowych partiach wystąpią soliści: karol Vii – ewan
bowers, nikołaj Dorozhkin, iwan Kit, Giacomo – Mariusz
godlewski, bogusław szynalski, joanna – evgeniya
Kuzniecova, anna lichorowicz, Delil – łukasz gaj, aleksander Zuchowicz, talbot – Damian Konieczek, Marek Paśko.

i n F Or Ma c J a i r e Z e r w a c J a B i l e t Ó w
dział promocji i organizacji widzów:
tel: 71 370 88 80, 71 370 89 48 tel/fax: 71 370 88 81
s prZ edaŻ Bi let Ó w
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
w w w . o p e r a . w r o c l a w. p l

Opowieści Hof fmanna J. Offenbach

203_CJG

27-12-10

22:44

Strona 4

TiTiFLFL

TOWARZYSTWO
IMIENIA
FERENCA
LISZTA
IMIENIA
FERENCA LISZTA
TOWARZYSTWO
TOWARZYSTWO
im. FERENCA
LISZTA
FERENC
LISZT
SOCIETY
IN POLAND
POLAND
FERENC
LISZT
SOCIETY
IN
50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9, tel./fax: (48 71) 351 9735
50-028 Wrocław, pl. Tadeusza
Kościuszki9,9,50-028
tel./fax:Wrocław
(48 71) 351 9735
pl. T. Kościuszki
NIP 896-10-01-401
• KRS 0000239406
• REGON 931603829
KRS
0000239406 • • REGON
931603829
NIP 896-10-01-401
tel. 0 600 39 •36 34
• http://www.liszt.art.pl
e-mail:tifl@poczta.fm
600
39 36 34; www.
liszt.art.pl
tel.:
1050 1575 1000 0022 9094 3675• ING
Bank Śląski, O/Wrocław
tel. 0 600 39 konto
36 34nr •18 http://www.liszt.art.pl
e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław

940 Wieczór lisztowski

AlEksANDRAŚWigUT– Recitalfortepianowy
28. i g. 18.30 – oborniki Śląskie
salonik czterech Muz, ul. j. Piłsudskiego 13

w programie utwory f. chopina, w. a. Mozarta, s. Prokofiewa i K. szymanowskiego. Koncert prowadzi juliusz adamowski.

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

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800
sobota 1100 − 1400
K om pute r owe
badanie wzr ok u
Soczewki kontaktowe
Duży wybór opraw i szkieł
Naprawy okularów
wszelkiego rodzaju
Usługi na recepty NFZ
krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800
sobota 1100 − 1400

aleksandra Świgut – pianistka urodzona w nowym sączu w 1982 r., jest
laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych.
uzyskała m. in.: i miejsce i dwie nagrody specjalne na V ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym ePta (Kraków, 2006), i miejsce na Międzynarodowym Kursie Pianistycznym
„Morningside Music bridge” w kategorii „najlepszy koncert z orkiestrą”
oraz iii miejsce w kategorii „Muzyka
kameralna” (calgary, 2007), iii miejsce w ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. fryderyka chopina
organizowanym przez nifc (warszawa, 2008), ii nagrodę w new orleans
international Piano competition (nowy orlean, 2009), ii nagrodę oraz dwie
nagrody specjalne (eMcy Prize, bärenreiter urtext Prize) na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów (ettlingen, niemcy, 2010)
oraz ii miejsce i nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w enschede (holandia, 2010).
Koncertowała w wielu miastach Polski, w niemczech, na ukrainie, w Kanadzie. występowała na wielu międzynarodowych festiwalach m.in. na 64.
Międzynarodowym festiwalu chopinowskim w Dusznikach Zdroju, podczas 11. wielkanocnego festiwalu ludwiga van beethovena w auditorium
Maximum uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie, na festiwalu PreMia
filharmonii łódzkiej, a także podczas inauguracji roku chopinowskiego
w akademii Muzycznej w Katowicach.
od 2003 roku jest objęta programem pomocy dla wybitnie uzdolnionej
młodzieży prowadzonym przez Krajowy fundusz na rzecz Dzieci w warszawie. wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury oraz Małopolskiej
fundacji stypendialnej saPere auso z siedzibą w Krakowie.
w 2010 r. otrzymała także stypendium artystyczne im. franciszka wybrańczyka oraz zaproszenie do udziału w charakterze solisty w koncercie
z orkiestrą sinfonia Varsovia.
występowała z orkiestrą filharmonii łódzkiej, orkiestrą opery i filharmonii Podlaskiej, orkiestrą symfoniczną uMfc w warszawie, orkiestrą Kameralną auKso, orkiestrą akademii beethovenowskiej. Koncertuje
wspólnie z siostrą skrzypaczką w duecie kameralnym. jest abiturientką
w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego w Zespole szkół Muzycznych
im. K. szymanowskiego w warszawie.
Koncert jest realizowany przy pomocy finansowej gminy oborniki Śląskie.
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WAŁBRZYCH ul. J. Słowackiego 4

DUObUENOsAiREs–aŻ Dwa Koncerty!!!
Wrocławska orkiestra kameralna leoPolDiNUm
w pierwszym koncercie 16 stycznia, solistką będzie agata Zubel, sopran, która wykona folk songs luciana berio – cykl pieśni skomponowanych dla legendarnej wokalistki cathy barberian. w programie także kompozycje
straussa, gershwina, Małeckiego i innych. Koncert prowadzi ernst Kovacic.
na drugi koncert, 30 stycznia zapraszamy na popołudnie z muzyką południowo-amerykańską: Piazzolla, Villa-lobos i słynne tango z filmu Zapach Kobiety. solistami będą: jeremy Vannereau – bandoneon, eric franceries – gitara
oraz christian Danowicz – skrzypce i prowadzenie koncertu.
bilety: 30 i 20 zł w kasie filharmonii. tel. 71/342 24 59

styCZeń 2011
14 stycznia, godz. 19.00
Koncert Karnawałowy
orkiestra symfoniczna fs
Dyrygent: jerzy Kosek
solista: iwona hossa – sopran
adam Zdunikowski – tenor
wieDeńsKa gala oPeretKowa
21 stycznia, godz. 19.00
orkiestra symfoniczna fs
Dyrygent: oleg Zverev
Program: alexander sojnikow: Via
Dolorosa; Michał glinka: Kamarinskaja; Modest Musorgski: fantazja orkiestrowa noc na łysej górze; Piotr
czajkowski: iV symfonia f-moll op. 36
22 stycznia, godz. 17.00
Koncert Karnawałowy
Michelangelo ensemble

16 stycznia, godz. 18.00 | 30 stycznia, godz. 19.30
sala koncertowa Filharmonii Wrocławskiej, ul. j. Piłsudskiego 19

Program: tango gala
28 stycznia, godz. 19.00
orkiestra symfoniczna fs
Dyrygent: stanisław rybarczyk
solista: lindsay Davidson – dudy
Program: wojciech Kilar: Krzesany
utwory lindsaya Davidsona
fot. K. Zaremba

MAŁANkAcZyli wschoDni sylwester Z ZesPołeM buraKy
grupa folkowa buraky powstała w czerwcu 2001 roku. Muzycy formacji są
bardzo otwarci na wszelkie eksperymenty łączące tradycyjną muzykę ludową
z różnymi stylami czy brzmieniami. Program muzyczny zespołu obejmuje tradycyjne pieśni polskie, łemkowskie, ukraińskie, bałkańskie, cygańskie opracowane w nowoczesnych i żywiołowych aranżacjach, a także własne
kompozycje inspirowane muzyką ludową. nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt współpracy muzyków z takimi zespołami jak hurt, blade loki, Pidżama Porno, czy brytyjskim bluesmanem tonym McPhee, co z pewnością
inspiruje zespół do oryginalnego potraktowania folkowych tematów.
skład zespołu: olga jurczyszyn śpiew, intrumenty pekusyjne; joanna ulatowska skrzypce, śpiew; józef gruszka – altowka, śpiew; Krzysztof opalski
– gitara, mandolina; andrzej Pindelski – gitara basowa; Michał sowiński
– akordeon; tomasz szałęga – perkusja. bilety: psp 8 zł wdk 10 zł
14 stycznia, godz. 20.00, klub łykend, Podwale
6 str. « co jest grane « styczeń 2011

www.cojestgrane.pl
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sZlaGieRy oPeRetkoWe, ReWioWe
30 stycZnia 2011 – ŚWiDNiCa, Ś.o.K. sala teatralna; 5 lutego 2011 – Nysa, nyski Dom Kultury
9 lutego 2011 – WRoCłaW, sala Koncerowa filharmonii; 5 Marca 2011 – kalisZ, centrum Kultury i sztuki

Gala oPeRetki
11 Marca 2011 – WRoCłaW, sala Koncerowa filharmonii

księżNiCZka CZaRDasZa
6 Marca 2011 – DZieRżoNióW, Kino-teatr Zbyszko
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AlibiklUbul. grunwalDZKa 67
VieNio
to warszawski raper, członek legendarnego składu hip-hopowego Molesta ewenement. nagrywał w duecie
z Pelsonem i współpracował m.in. z o. s. t. r., fu, tede
i grupą Vavamuffin. w 2010 roku Vienio nagrał utwór
„nowe bloki” promujący jego pierwszy solowy album.
9 stycznia, godz. 20.00
ChaDa & Pih
chada podczas swojego występu zaprezentuje zarówno
utwory dobrze znane wszystkim fanom z „Procederu” jak
i te starsze z płyty „o nas Dla was” oraz zupełnie nowe,
nigdy wcześniej niepublikowane!
Pih natomiast zaprezentuje słuchaczom utwory z najnowszej płyty „Dowód rzeczowy nr 1”, ze złotych „Kwiatów
Zła” oraz starsze takie jak „nie ma miejsca jak dom”!
16 stycznia, godz. 20.00
hi Fi BaNDa
to dwaj charyzmatyczni Mc – Diox i hades, jeden z najlepszych producentów i realizatorów nagrań hiphopowych w Polsce – czarny oraz twórca doskonałych cutów
i scratchy w niezliczonej ilości projektów – Dj Kebs. ich
twórczość to wyjątkowe połączenie świadomych poglądów i inteligentnych tekstów z mocnymi i świetnie
brzmiącymi produkcjami najlepszych beat-makerów.
27 stycznia, godz. 20.00
Bakshish
27 (tak, tak: Dwadzieścia siedem) lat ciągłej pracy mimo
wielu przeciwności losu, wbrew muzycznym modom
i na przekór listom przebojów. trudno przecenić taką sytuację, gdyż prawdopodobnie nie ma ona precedensu
na polskim rynku muzycznym. ostoja, legenda, kultowość – słowa, które pasują do baKshishu, ale od których zespół ucieka. jarex i kolejni muzycy (było ich już
kilkudziesięciu!) bardziej stawiają na wspólnotę, przyjaźń
z fanami i szczerość przekazu. Po błyskotliwym początku
lat osiemdziesiątych, zdobyciu kilku nagród w konkursach i festiwalach (min. oMPP i jarocin), młody zespól
z małego miasta Kluczborka stal się jednym z trzech najpopularniejszych zespołów reggae w Polsce.
30 stycznia, godz. 20.00

WiElkibAlŚNiEŻNYcHElFóW
wieloPoKoleniowy bal PrZebierańcÓw
dla babci, DZiaDKa i wnucZĄt
jedna z niewielu imprez, na której można zobaczyć przebranych w stroje karnawałowe nie tylko maluchy, ale także dziadków i rodziców. to niepowtarzalny bal łączący
pokolenia, organizowany z okazji przypadającego w styczniu święta babć i Dziadków, a także trwającego karnawału. Warunkiem udziału jest oryginalne przebranie.
w programie konkursy z nagrodami: taneczne, plastyczne, sprawnościowe, pokazy zespołów tanecznych, wspólne korowody oraz dobra zabawa dla wszystkich – i tych
najmłodszych, i tych najstarszych, którzy często na co
dzień poświęcają najwięcej czasu swoim wnukom.
Zabawę prowadzą królowe elfów oraz leśne skrzaty.
tel. 71 325 14 83. bilety: 10 zł/dziecko, 5 zł/opiekun
19 stycznia, godz. 17.00-19.00, Ck agora, ul. serbska 5a

NOWOROcZNYkONcERTkOlĘD
Świąteczny koncert kolęd w wykonaniu i aranżacji Chóru
akademii medycznej pod dyrekcją agnieszki Franków-żelazny, usłyszymy w ramach cyklu: Verbum cum Musica. fundacja studium culturae ecclesiae wraz
z Diecezjalnym Moderatorem biblijnym zaprasza na to noworoczne wspólne kolędowanie, podczas którego wykład
pt. Maria i Marta: czy napewno jezus zganił Martę a pochwalił Marię? (łk 10,38-42) wygłosi siostra prof. józefa jezierska osu. wstęp wolny!
16 stycznia, godz. 19.15, katedra Wrocławska

HEJkOlĘDA,kOlĘDA…
Koncert w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych działających w MDK Śródmieście.
usłyszymy znane polskie kolędy i pastorałki w tradycyjnych i nowoczesnych aranżacjach.

sERDEcZNYkONcERT

fot. P. Kamiński

baKshish
8 str. » co jest grane » styczeń 2011

Koncert z okazji Dnia babci i Dziadka. wystąpią dziecięce zespoły artystyczne MDK Śródmieście.
24 stycznia, godz. 17.00, mDk Śródmieście, ul. Dubois 5
www.cojestgrane.pl
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PWsT tel. 71 373 56 94
Pl. teatralny 4
www.teatrlalek.wroclaw.pl

lATOMUMiNkóW tove jansson
reż. i inscenizacja: Mariusz Kiljan
spektakl oparty na wątku teatralnym lata Muminków i ma
na celu zapoznanie dzieci z tajemnicami teatru.
Podzielone na grupy dzieci oprowadzane są po różnych zakamarkach teatru, gdzie poznają kolejne etapy przygotowywania spektaklu. Przedstawienie przenosi dzieci w świat
tove jansson – świat pogodny i przyjazny, a jednocześnie
niezwykle tajemniczy. Przepiękne kostiumy zostały stworzone z szacunkiem dla utrwalonego w świadomości małych czytelników wizerunku Muminków. radosne piosenki
z zabawnymi tekstami dzieci będą śpiewać razem z aktorami – i z pewnością zapamiętają je na długo.
Do 11 styCZNia
Po sPektaklU sPotkaNie Z mikołajem
4, 5, 11 stycznia, godz. 9.00
12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 stycznia, godz. 9.30
9, 16, 23, 30 stycznia, godz. 11.00
11 stycznia, godz. 12.00
8, 15, 22, 29 stycznia, godz. 15.00

TEATRARkAul. MennicZa 3

fot. a. nowak

Bilety: normalny: 25 zł, ulgowy: 20 zł
13 stycznia, godz. 19.00
osKar i Pani rÓŻa wg erica-emmanuela schmitta
14 stycznia, godz. 19.00
KaMienie na sZaniec – ZaKaZane PiosenKi
reż. Dariusz taraszkiewicz
20 stycznia, godz. 19.00
nieoDwracalne – leKcja historii
wg Przypadki adolfa h. erica-emmanuela schmitta
21 stycznia, godz. 19.00
sen nocy letniej reż. renata jasińska
29 stycznia, godz. 19.00 – PRemieRa
ŚwiĄtynia. DybuK – legenDy ŻyDowsKie
reż. renata jasińska
Postanowiliśmy przybliżyć kulturę żydowską naszym widzom i odwołać się do kabały, by zrozumieć rzeczywistość.
Połączyliśmy żydowskie mity z okrutną historią i w ten sposób powstał spektakl o życiu, śmierci, wierze i etycznej odpowiedzialności za zło tych, którzy nieprawość i okrucieństwo tłumaczą wyższymi racjami. tak jest do dziś.

stRaż PoRZąDkoWa – komPRomis Z teatRem
na podstawie dramatów tadeusza różewicza
15, 16 stycznia, godz. 19.00 – PRemieRa
18, 19, 20, 21 stycznia, godz. 18.00
scena Pwst – pl. teatralny 6/7 (sala 107)
Kim jest absolwent wyższej szkoły artystycznej wobec
wielkiego Świata show-biznesu? Kim jest pojedynczy
człowiek we współczesnym świecie? Kim jest jednostka
wobec systemu schematów?
Zawsze jest ktoś, kto ustala zasady i ktoś, kto musi według
tych zasad postępować. „to się złożyć nie może.”
straż porządkowa to tekst, który nie jest dramatem lecz, jak
określił to tadeusz różewicz, „opisaniem dramaturgii”. jaki
byłby teatr, gdyby pozbawić go początku, środka i końca,
fabuły i postaci – czyli wszystkiego tego, co sam różewicz
uznał za swoje „kompromisy z teatrem”? gdyby z pokorą
podążyć za najbardziej radykalnymi didaskaliami, uznając je
za ważniejsze niż dialogi? „to się złożyć nie może.” wszyscy
czegoś pragniemy. wszyscy się czegoś boimy. wszyscy
chcemy ustalać reguły. wszyscy jesteśmy „niepodobni do
niczego... jak wszyscy”. „to się złożyć nie może.”
PoeZja + realiZM + ironia + sPrZecZnoŚci
„to się złożyć nie może.”

akt 125 na podstawie Procesu franza Kafki
21 stycznia, godz. 20.00; 22 stycznia, godz. 18.00
scena Pwst – hotel savoy, pl. Kościuszki 19
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histoRia o PtakU Cis joanny Kulmowej
25, 26, 27 stycznia, godz. 10; 28 stycznia, godz. 11.00
scena Pwst – hotel savoy, pl. Kościuszki 19

12.OgólnopolskiFEsTiWAlewentualnych
TAlENTóWAkTORskicH–FeTA 2011
feta to jedyny festiwal w Polsce, który pozwala w krótkich, 10-minutowych monodramach – zaprezentować młodym uczestnikom (15-20 lat) pełnię swoich umiejętności
aktorskich, przy wykorzystaniu rozmaitych środków wyrazu i rekwizytów. specyficzną atmosferę stwarza omawianie
monodramów, bezpośrednio po prezentacji przez profesjonalne jury, złożone z aktorów, kadry Pwst, reżyserów.
CZekamy Na ZGłosZeNia moNoDRamóW
nagranych na DVD do 10 marca!
Xii edycja festiwalu odbędzie się 15-17 kwietnia 2011r.
15 kwietnia – warsztaty teatralne
16 kwietnia – prezentacje wybranych monodramów
17 kwietnia – finał festiwalu oraz monodram mistrza

Kamienie na szaniec – zakazane piosenki

PA

czytaj o feta – www.ckagora.pl. tel. 71 325 14 83 w. 122
www.cojestgrane.pl
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

PAUL PÖERTNER

SZALONE NOŻYCZKI
reż. Marcin Sławiński
Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbeta Woźniak
Scenografia: Anita Szprych, Michał Chabielski
Barbara Markowska: Małgorzata Kałuzińska
Helena Maria Dąbek: Marzena Oberkorn
Komisarz Kowalewski: Wojciech Dąbrowski
Aspirant Tomasiuk: Marian Czerski
Edward Wurzel: Krzysztof Grębski / Paweł Okoński
Antoni Wzięty: Tomasz Lulek
Rzecz dzieje się w salonie fryzjerskim. Zwyczajny dzień pracy, rozmowy o pogodzie, dowcipy, aktualności z życia codziennego… Piętro wyżej, nad salonem mieszka wielka gwiazda, pianistka Izabela Richter, której częsta i głośna gra
powoduje nerwową atmosferę w akustycznym wnętrzu salonu fryzjerskiego. Nagle dochodzi do morderstwa...
Dochodzenie prowadzą dwaj policjanci… Świadkami w sprawie będą…

STYCZEŃ 2011
www.teatrkomedia.com
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SZALONE NOŻYCZKI
godz. 17.00
SZALONE NOŻYCZKI
godz. 20.00
SZALONE NOŻYCZKI
godz. 20.00
SZALONE NOŻYCZKI
godz. 18.00
SZALONE NOŻYCZKI
godz. 17.00
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
godz. 20.00
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
godz. 20.00
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
godz. 20.00
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
godz. 16.30
RODZINA KERWOODÓW
godz. 20.00
PSYCHOTERAPIA
godz. 17.00
MAYDAY 2
godz. 20.00
MAYDAY 2
godz. 20.00
MAYDAY 2
godz. 20.00
ZEMSTA
godz. 9.00 I 11.00

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

MICHAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
reż. Wojciech Dąbrowski
Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbieta Woźniak
Asystent reżysera: Marzenia Kopczyńska
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Opracowanie muzyczne: Paweł Okoński
Kostiumy: Bajka Tworek
Producent wykonawczy: Paweł Okoński
Brenda Dixon: Marzena Kopczyńska, Pani Cowper: Emilia Krakowska, Linda Swan: Iwona Stankiewicz, Sally
Chessington: Dorota Wierzbicka–Matarrelli, Pan Jenkins: Marian Czerski, Wujek George: Edward Kalisz, Pan
Forbright: Radosław Kasiukiewicz, Dr Chapman: Tomasz
Lulek, Norman Bassett: Jerzy Mularczyk
Eric Swan: Paweł Okoński
Eryk Swan do perfekcji opanował sztukę wyłudzania
świadczeń z biura opieki społecznej. Dzięki pomocy wujka George i Normana Bassetta – cudownie rozmnożonego do sześcioosobowej, wielopokoleniowej rodziny ulegającej wszelkim możliwym wypadkom i cierpiącej
na wszelkie przypadłości i choroby – osiąga roczny dochód 250 tysięcy funtów i to bez podatku! Zaczynają się
jednak kłopoty...
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cAPiTOl–TeatrMuzyczny

centrumsztuki iMPART

ckMuza w lUbiNiE

scena cs impart, ul. Mazowiecka 17
haiR reż. Konrad imiela
5, 6, 7 stycznia, godz. 19.00
8 stycznia, godz. 16.00 i 20.00
9 stycznia, godz. 17.00
Mała scena, ul. j. Piłsudskiego 72
RZeCZe BUDDa ChiNaski
reż. cezary studniak
12, 13 stycznia, godz. 20.00
mURy heBRoNU
reż. cezary studniak
19, 20 stycznia, godz. 20.00
scena w tP – ul. g. Zapolskiej 3
ŚCiGająC Zło – PRemieRa
reż. Konrad imiela
27, 28, 29, 30 stycznia, godz. 20.00
29 stycznia, godz. 17.00

styCZeń 2011 (www.impart.art.pl)
10.01 – wernisaż – godz. 19.00
iii ogólnopolski Konkurs grafiki – wystawa pokonkursowa
11.01, godz. 20.00
bluesowy jaM session
12.01, godz. 9.00
Mała aKaDeMia teatralna
12.01, godz. 19.30
Do MiKrofonu ProsiMy
13.01, godz. 19.00
Przed premierą – Michał łanuszka
– recital, teatr PiosenKi
18, 19.01, godz. 9.30, 12.00
PiotruŚ Pan i Piraci – dla dzieci
20.01, godz. 19.00
robert Kasprzycki – Koncert
21.01, godz. 19.00
Maja i anDrZej siKorowscy
sprawa rodzinna – koncert
25.01, godz. 20.00
bluesowy jaM session
27 i 28.01 – godz. 19.00
leningraD spektakl, teatr Piosenki
30.01, godz. 11.00-17.00
warsZtaty tanecZne
31.01, godz. 19.00
roZMowy Z DiabłeM. wielkie kazanie księdza bernarda – monodram
w wykonaniu jerzego treli.
Wtorki, w godz. 17.00-21.00
Pracownia teatralna warsztaty

styCZeń 2011 (www. ckmuza. pl)
7 stycznia, godz. 20.00-3.00
iMPreZa tanecZna prow. Deimonth
luke – muzyka klubowa (house, electro, progressive), bilety 10 zł
8 stycznia, godz. 20.00
lucyone /rock/ – koncert, bilety 8 zł
9 stycznia, godz. 18.00
XiX finał woŚP – aukcja
– koncerty zespołów illinx i evolution
14 stycznia, godz. 20.00
the PostMan – koncert, bilety 20 zł
15 stycznia, godz. 20.00
yelraM /roots, reggae, rock/, support jaVara sounD systeM
Klub Pod Muzami, bilety 10 zł
17 stycznia, godz. 17.00
Koncert noworoczny Państwowej
szkoły Muzycznej i stopnia w lubinie
Duża sala, bilety 5 zł
17 stycznia, godz. 18.00
gÓraMi PrZeZ aZję, autostoPeM
Do chin – anna borecka-Pasek
sala kameralna, wstęp wolny
20 stycznia, godz. 19.00
właŚnie leci KabareciK
amatorskie prezentacje kabaretowe
21 stycznia, godz. 20.00
MosKwa – koncert z okazji 25-lecia
działalności płyty koncertowej
Klub Pod Muzami, bilety 15, 20 zł
22 stycznia, godz. 20.00
frontstyl hip hop shou – Midz birthday, Pih, Xl3, w2w, ProMidz
Klub Pod Muzami, bilety 20, 25 zł
23 stycznia, godz. 11.00-17.00
iii lubińsKie targi Ślubne
sale cK Muza, bilety 10 zł
25 stycznia, godz. 16.00-16.30
Kiermasz plakatów filmowych
28 stycznia, godz. 20.00-3.00
iMPreZa tanecZna – prow. Deimonth luke – r’n’b, funk, soul i dancehall, bilety 10 zł
29 stycznia, godz. 18.00
Kuba – projekcja filmu buena Vista social club. wieczór taneczny przy muzyce
i potrawach kubańskich, bilety 20 zł
30 stycznia, godz. 14.00
MagicZna truPa robinsona bluesa teatr wielkie Koło, bilety 9, 15 zł

ŚCiGająC Zło
rewia sensacyjna – piosenki
z filmów o jamesie bondzie
scenariusz i reż.: Konrad imiela
głównym źródłem inspiracji dla realizatorów jest legenda jamesa bonda, superagenta służb specjalnych jej
Królewskiej Mości. realizatorzy czerpią
obficie z konwencji filmów sensacyjnych, bawiąc się sensacją w stylu glamour. Piękne kobiety w efektownych
kreacjach, przystojni mężczyźni w wytwornych smokingach, szybkie samochody, lśniąca broń i pełen zestaw
wszelkich bondowskich gadżetów, to
oczywiste komponenty stylu, których
w rewii sensacyjnej zabraknąć nie może.
Przystawki, proponowane przez realizatorów do legendarnego martini jamesa
bonda pozostawią publiczność w stanie
„wstrząśnięcia, nie zmieszania”, choć
nie obejdzie się tu bez mrugnięcia
okiem – sporą dawkę błyskotliwego humoru widownia doceni z pewnością.

TEATRMAŁY
antygona wg sofoklesa
10, 17, 24, 31 stycznia, g. 9, 11 i 19
oDa Firlej, ul. Grabiszyńska 58

Koncert

MAJsTERNiAPisNi
Po naroDZeniu
słowo i głos: mowa świętowania
tradycyjny kanon śpiewu, archaiczny
rytm, video-art – obraz tajemnicy we
współczesnej formie artystycznej.
Wykonawczynie: natalia Połowynka,
olena Kostiuk, uljana horbaczewska
scenografia: uljana horbaczewska
wideo: olena Kostiuk
bilety: 20 zł, stud. muzykologii 10 zł
12 stycznia, godz. 19.00
oratorium marianum
pl. Uniwersytecki 1
13 stycznia, godz. 19.00
studio na Grobli, ul. Na Grobli 30/32
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Galeria Ck mUZa 10 i – 13 ii 2011
Marek hołodniak: Moje fascynacje...
– rysunek
www.cojestgrane.pl

203_CJG

27-12-10

22:44

Strona 13

REPERTUARʼ 01

203_PAN

203_CJG
27-12-10 27-12-10
22:44 Strona
203_WSPOLCZESNY
16:39 14
Strona 1

Wrocławski Teatr Współczesny

www.wteatrw.pl

BILETY:
•na stronie www.wteatrw.pl
•kasa: tel.: 71 358 89 22
wt. – so. 12.00 – 19.00
nd. i święta na 2 godz.
przed spektaklem
email: rezerwacja@wteatrw.pl
Wrocławski Teatr Współczesny
ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław

STA

TRANS-ATLANTYK

20,

Witold Gombrowicz
reżyseria: Jarosław Tumidajski
2, 4, 5, 6 stycznia, godz. 19.00
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

Teatr

scena
muzy
kostiu
sceno
wspó

BAT YAM
Yael Ronen i Amit Epstein
reżyseria: Yael Ronen
7, 8, 9, 11, 12, 13 stycznia, godz. 19.15
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

S

K

POWRÓT DO DOMU

Pla

Harold Pinter
reżyseria: Yael Ronen
14, 15, 16 stycznia, godz. 19.00
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

PRODUKT
Mark Ravenhill
reżyseria: Jakub Kamieński
19, 20 stycznia, godz. 19.00
bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł

Śp

AKROPOLIS. REKONSTRUKCJA
na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego
i spektaklu Jerzego Grotowskiego
reżyseria: Michael Marmarinos
21, 22, 23, 25 stycznia, godz. 18.15
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

KLAUS DER GROSSE
14

reżyseria: Maćko Prusak
26, 27 stycznia, godz. 19.00
bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł

KRÓL LEAR
William Shakespeare
reżyseria: Cezaris Graužinis
28, 29, 30 stycznia, godz. 19.15
bilety: normalny 32 zł, ulgowy 24 zł

fot. Bartlomiej Sowa
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STAZIONE TERMINI
20, 21, 22, 23 stycznia, godz.19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim » pl. Orląt Lwowskich 20c
scenariusz i reżyseria – Marek Oleksy
muzyka – Cezary Duchnowski
kostiumy – Elżbieta Terlikowska
scenografia – Jan Polivka
współpraca choreograficzna – Piotr Biernat

STUDIO PANTOMIMY cykl spotkań z pantomimą i teatrem ruchu
KKV NALANDA, pl. Kościuszki 12

O notacji ruchu teoretycznie i praktycznie

Plakaty Wrocławskiego Teatru Pantomimy
Cardenio i Celinda,
czyli nieszczęśliwie zakochani
Co to znaczy robić ruch sceniczny?

Pantomima Henryka Tomaszewskiego
jako artystyczna realizacja archetypów.

Śpiew młodzieńców w piecu gorejącym

Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5
O znaczeniu muzyki
w przedstawieniach teatru ruchu

Jiu-jitsu, czyli jak umierają małe dziewczynki

OTWARTE WARSZTATY SZTUKI MIMU
14 - 16 stycznia » Wrocławski Teatr Pantomimy » al. Dębowa 16 » tel: 71 337-21-04

53-121 Wrocław, al. Dębowa 16, tel.: 71 337-21-03, fax.: 71 337-21-04

promocja@pantomima.wroc.pl » WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
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MUZEUM
NARODOWE
we Wrocławiu
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zaprasza:
środa, czwartek, piątek: 10.00-16.00
sobota, niedziela: 10.00-17.00
pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

www.mn.wroclaw.pl

EKSPOZYCJE STAŁE
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 drewnianej i malarstwie tablicowym. Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX W.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego regionu, poczynając od renesansu, a kończąc na czasach kształtowania się nowych tendencji stylowych na początku XX w. Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby, graﬁki i rzemiosła artystycznego. Prezentowana 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, Malczewskiego, 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 Mariusza Hermansdorfera jest prezentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO
MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113, 50-420 Wrocław
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 problem 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, rzemiosło, 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 ﬁlmowe, dokumenty, fotograﬁe oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, 50-115 Wrocław
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 we Wrocławiu w 1985r. w specjalnie skonstruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w formie hiperboloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.
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GLORIA DEO. RZEMIOSŁO W SŁUŻBIE RELIGII
18 października 2010 – 30 stycznia 2011

:\VWDZDSRGKRQRURZ\PSDWURQDWHPNV+HQU\ND.DUG\QDãD*XOELQRZLF]D

RELHNWyZSRZVWDã\FKRG;,,GR;;ZLHNXREUD]XMĈF\FKİ\FLH
UHOLJLMQHPLHV]NDęFyZģOĈVND3RND]DQH]RVWDã\PLčG]\LQQ\PL
NLHOLFK\PRQVWUDQFMHLNRQ\ĤZLHF]QLNLV]DEDWRZHLPHEOH

RYSZARD W. ZAMORSKI - RZEŹBA

29 listopada 2010 – 30 stycznia 2011
'UHZQLDQ\Å3OD\ER\µLSUDFDÅ0RGDZLRGĈFDµRUD]NLONDQDĤFLHLQQ\FKG]LHã
]PDUãHJRZURNXZURFãDZVNLHJRU]HĮELDU]D5\V]DUGD=DPRUVNLHJR]QD
OD]ãRVLčQDWHMZ\VWDZLH

MEBLOWY SALON GIER

4 grudnia 2010 – 26 czerwca 2011
'DZQHNDVHW\LVWROLNLGRJLHUÀJXU\V]DFKRZHNDUW\RUD]LQQHHNVSRQDW\
]ZLĈ]DQH]JUDPL]QDOD]ã\VLčQDWHMZ\VWDZLH2ELHNW\SRFKRG]Ĉ]RNUHVX
RG;9,GR;;ZLHNX

SECESYJNE SZKŁO CZESKIE

4 grudnia 2010 – 13 marca 2011
QDMSLčNQLHMV]\FKRELHNWyZZ]OLF]ĈFHMSRQDGG]LHãNROHNFMLVHFHV\M
QHJRV]NãDF]HVNLHJRPRİQDRJOĈGDþQDZ\VWDZLHZPX]HDOQ\P6NDUEFX
:ĤUyGQLFKVĈQLH]Z\NOHRU\JLQDOQ\ZD]RQ]PXV]ODPLLQDF]\QLDRSODWDQH
V]NODQ\PLQLþPL

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

„ZASTAW WIĘCIERZ, WÓDŹ NIEWODEM…
RYBOŁÓWSTWO DRZEWIEJ”

4 stycznia – 25 marca 2011
:\VWDZDSRĤZLčFRQDMHVWMHGQHPX]QDMVWDUV]\FK]DMčþVãXİĈF\FK]GR
E\ZDQLXSU]H]OXG]LSRİ\ZLHQLD²U\ERãyZVWZX1DZ\VWDZLH]JURPD
G]RQRPLQSXãDSNLQDU\E\Z\SODWDQH]FKUXVWXOXEZLNOLQ\VDPRãyZNL
Z\NRQDQH]PDWHULDãyZVLHFLRZ\FK

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA 2010

11 grudnia 2010 - 30 stycznia 2011
6WDMHQND ] IUDJPHQWyZ WDĤP\ PDJQHWRIRQRZHM L Sã\W &' V]RS
ND²WHOHZL]RU]HĤZLčWĈURG]LQĈZ\NRQDQĈ]İDUyZHN²WRQLHNWyUH
]SUDFSRND]\ZDQ\FKQDWHMZ\VWDZLH:VXPLHPRİQD]REDF]\þ
QLH]Z\Nã\FKV]RSHNZ\NRQDQ\FKSU]H]G]LHFLLPãRG]LHİ]'RO
QHJRģOĈVND

3$125$0$5$&â$:,&.$

W DOBRYM SĄSIEDZTWIE – FOTOGRAFIE
MUZEUM I JEGO OKOLICY.

7 – 30 stycznia 2011
$XWRUHPSRND]\ZDQ\FK]GMčþMHVW.U]\V]WRI.RZDOVNLSUDFRZQLN
0X]HXP1DURGRZHJRZH:URFãDZLXLF]ãRQHN3ROVNLHJR=ZLĈ]NX
$UW\VWyZ)RWRJUDÀNyZ
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ŁUkAsZcENDROWskii gRZEgORZgDUlA
43% organic 67% synthetic
rzeźby cendrowskiego i malarstwo gduli stanowią swoistą odpowiedź na piktograficzne przeładowanie percypowanego przez zmysły świata. Z punktu widzenia tzw. przekazu artystycznego w ich pracach praktycznie nic się nie dzieje, są to obiekty o minimalistycznej formie, inspirowane ciszą, pustką, idealnym światem geometrii i liczb. Przez to są
to twory autoreferencjalne, nie odnoszące się do rzeczywistości, ale też nie próbujące kreować nowych bytów.
rzeźby cendrowskiego formalnie nawiązują do architektury modernistycznej, a malarstwo gduli porusza zagadnienie obecności realizującej się w purystycznej, monochromatycznej warstwie wizualnej. Prace generują estetyczne
zapętlenie, w którym wrażenia czysto zmysłowe sprzężone zostają z zagadką logiczną, jaką (być może) ukrywają.
sam tytuł wystawy odnosi się do materiałów, jakich używają artyści, jednocześnie jest jednak ironicznym komentarzem do ich logicznej struktury. Prace tych dwóch twórców wzajemnie się uzupełniają, ale i tworzą dla siebie nowe
konteksty. Zestawione i zsyntetyzowane w jednym pokazie są subtelną manifestacją przeciwko hiperestetyzacji świata obrazów, będąc jednocześnie apoteozą czystej formy.
(Magdalena Zięba)

łukasz Cendrowski (rocznik 1983), student rzeźby
na iV roku asP we wrocławiu. inspiracje czerpie zarówno z historii rzeźby, jak i architektury. architekci, których
ceni szczególnie to Max berg, Mies van der rohe, le
corbusier, frank lloyd wright. anish Kapoor to nazwisko, które można by przytoczyć, jeśli chodzi o rzeźbiarskie źródło jego twórczości. rzeźby jego autorstwa to
synteza minimalistycznej formy i nowoczesnych technik.

Grzegorz Gdula (rocznik 1984) w październiku 2010 roku ukończył akademię sztuk Pięknych we wrocławiu.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym. w galerii cK
agora zaprezentuje prace z wystawy dyplomowej, których część pokazał w galerii eMDes we wrocławiu. cykl
malarski pt. „Punkt skupienia” jest oszczędny w formie,
stanowi drogę do wyciszenia i kontemplacji.

Wernisaż 27 stycznia, godz. 18.00, (do 17 lutego, w godz. 9.00-18.00)
Galeria Ck aGoRa, ul. serbska 5a. Wstęp wolny!

sPEciAlEFFEcTKoMÓrKowa transgresja cZyli: taK jaKby telefon KoMÓrKowy
na wystawie zobaczymy telefony-zabawki, które wprowadzają dzieci
w świat dorosłych, a także komórki-zabawki dla dorosłych, które pokazują, że telefon jest na tyle „trendy”,
że warto go mieć także w postaci breloczka, szczoteczki do zębów czy żelu pod prysznic. setce eksponatów
towarzyszyć będą fotografie (60x60 cm) przedstawiające
dorosłych i małych dorosłych korzystających z komórek.
czym jest dla człowieka naszych czasów telefon komórkowy? Zaskakuje niepoliczalna liczba zastosowań urządzenia, które stało się chyba bardziej powszednie niż
chleb. wystawa ma na celu przybliżenie specyficznych
cech użytkowych i estetycznych aparatu telefonicznego.
Proponuję wspólnie przyjrzeć się rolom, jakie pełni on

w przestrzeni codzienności oraz sytuacjom przekraczania oswojonych granic.
czy naprawdę telefon może być wszystkim?
Zabawką dla dużych i małych, atrybutem
prestiżu, egzemplifikacją gustu, źródłem
rozrywki, nauczycielem życia, budowniczym postępu. ale też kreatorem dystansu, zbiegiem z rzeczywistości, symbolem
pseudo-kultury i wabikiem kiczowatych dodatków…
Z pewnością to nieodzowny element współczesnego życia określający swego właściciela lepiej niż inne akcesoria. często jedyny przyjaciel. warto się bliżej poznać.
Zapraszam! Krystyna Kaleniewicz
autorką wystawy jest Krystyna Kaleniewicz, absolwentka wydziału grafiki (kierunek Komunikacja wizualna)
na akademii sztuk Pięknych w Poznaniu.

otwarcie wystawy 21 stycznia br. muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. krasińskiego 1
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gAl ER iAJEDN Eg OPROJ EkT U
PlaC No Wy taRG We WRo Cła WiU
Miejski design stał się trendy. łódź, gdynia, Poznań i warszawa to miasta, które w trosce o styl i jakość miejskich przestrzeni publicznych propagują konsekwentnie od kilku lat niekonwencjonalne idee plastyków, architektów, projektantów. coraz częściej też zaniedbane i zdegradowane miejskie place stają się tematem
urbanistyczno-architektonicznych konkursów. i choć na wymierne efekty tych działań przyjdzie nam zapewne poczekać, żywimy nadzieję, iż wniosą pozytywną zmianę. tymczasem zapraszamy na spotkanie z autorami projektu modernizacji placu nowy targ we wrocławiu – pracownią roman rutkowski architekci.

snohetta opera photo by jiri havran

anna tyczyńska, Płacząca 2009

13 stycznia 2011 r., godz. 17.30
fot. jiri havran

Czynne: Poniedziałek nieczynne. wtorek 11.00-17.00. Środa 10.00-16.00. czwartek 12.00-19.00. Piątek, sobota, niedziela 11.00-17.00
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MiEsvANDERROHEAWARD 2009

ROZ-POZNANiEMiEJscA

nagroDa unii euroPejsKiej
w DZieDZinie architeKtury wsPÓłcZesnej
norweska opera narodowa i balet w oslo oraz gimnazjum 46º 09 e w chorwackiej Koprzywnicy to laureaci
jednej z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie architektury współczesnej na świecie – nagrody im. Miesa
van der rohe, przyznawanej co dwa lata wybitnym realizacjom architektonicznym i ich twórcom. fotografie i plany architektoniczne obu obiektów oraz 48 innych,
nominowanych przez ekspertów z całej europy do tego
konkursu, można zobaczyć na prezentowanej po raz
pierwszy w Polce wystawie w Muzeum architektury.

twÓrcZoŚć wyKłaDowcÓw
uniwersytetu artystycZnego w PoZnaniu
to pierwsza, tak licznie reprezentowana, wystawa
twórczości poznańskiej we wrocławiu. wzięło w niej
udział ponad czterdziestu pedagogów uniwersytetu
artystycznego (dawniej asP) w Poznaniu, wśród nich
Mirosław bałka, jarosław Kozłowski, jan i Marcin berdyszakowie czy rafał jakubowicz. tytuł wystawy nawiązuje zarówno do miejsca pochodzenia osób
wystawiających jak i miejsca prezentacji, każąc zastanowić się nad tożsamością miejsc, ich determinującym wpływem i symbolicznym określaniem.

Wystawa czynna do 27 lutego 2011

Wystawa czynna do 5 lutego 2011

POMNikROTMisTRZAPilEckiEgOWEWROcŁAWiU
wystawa PoKonKursowa – styczeń 2011

PRZEsTRZEńARcHiTEkTURY/PRZEsTRZEń.sZTUkiARcHiTEkTURAPEJZAŻU
wystawa wykładowców Zakładu rysunku, Malarstwa i rzeźby wydziału architektury Politechniki wrocławskiej.
Wystawa czynna do 13 lutego 2011

www.ma.wroc.pl

Zapałki, akryl na płótnie, 2009
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gomułka, z cyklu bogowie
akryl, sitodruk na płót. 2010

ANDRZEJkWiETNiEWskiMy Polacy
jak mógłby wyglądać pop-art w Prl-u, gdyby jakimś cudem się wydarzył? odpowiedzi na to pytanie możemy
szukać na pierwszej we wrocławiu indywidualnej wystawie andrzeja Kwietniewskiego.
andrzej kwietniewski ur. 1951, łódzki artysta, scenograf,
KolejĄ transsyberyjsKĄ
twórca filmów, pisarz. sam o sobie mówi: Polak w pierwNAD
bAJkAŁi DO bURiAcJi
szym pokoleniu, współzałożyciel „łodzi Kaliskiej”, obecnie członek (grupy) w stanie spoczynku. Zainteresowania: dr agnieszka latocha, uniwersytet wrocławski, instytut
geografii i rozwoju regionalnego
idee i stygmaty polskości. Kuratorka: Patrycja sikora
Popularnonaukowa prelekcja podróżnicza z pokazem slajdo 16 stycznia br, BWa awangarda, ul. Wita stwosza 32
dów, w trakcie której odbędziemy podróż koleją transsyCzynna od wt- do nd w godz. 11-18 (www.bwa.wroc.pl)
beryjską do serca syberii – nad bajkał. Zobaczymy
drewniane, pięknie zdobione domy w irkucku oraz popłyniemy na olchon – największą wyspę na bajkale i jednocześnie centrum syberyjskiego szamanizmu. Zanurzymy
się w mroki tajgi oraz powędrujemy otwartą przestrzenią
stepu. Poznamy różne oblicza wybrzeży bajkału
– od piaszczystych plaż po urwiste skalne klify. Zwiedzimy bardzo zróżnicowaną etnicznie i religijnie stolicę buriacji, ułan ude, wraz z największym w rosji klasztorem
lUXUsreDegustacja
buddyjskim w pobliskim iwołgińsku. odbędziemy także
PoKaZ wyrobÓw cuKiernicZych
górską wędrówkę w sajanach wschodnich, odwiedzając
o PrZeDłuŻonyM oKresie trwałoŚci
słynne uzdrowiska w Dolinie tunkińskiej.
do 14 stycznia br.
Galeria eNtRoPia, ul. Rzeźnicza 4 (www.entropia.art.pl)

Wernisaż 12 stycznia, godz. 17.00
klub oficerski ŚoW, ul. Pretficza

bARTOsZHĘĆkAi JEgOUcZNiOWiE

traKtat o rysunKu

10 lat Pracowni PlastycZnej nr 6
wystawa z cyklu „Mistrz i uczniowie”.
bartosz hęćka – opiekun artystyczny Pracowni nr 6, urodził się we wrocławiu. tu ukończył liceum renowacji Zabytków a następnie asP (dyplom na kierunku architektura
wnętrz). Malarstwo studiował w pracowni prof. wandy
gołkowskiej, prof. anny Kowalskiej-szewczuk i prof. Piotra błażejewskiego. współtwórcuje z grupą artystyczną
gouhaus powstałą w 2000 roku. oprócz malarstwa zajmuje się zawodowo kształceniem dzieci i młodzieży.
„Dzisiaj wszystkim moim wychowankom oraz ich rodzicom chciałbym gorąco podziękować za zaufanie i szacunek, którym obdarzaliście mnie przez te 10 lat. Dzięki
wam ta specyficzna materia, jaką jest praca nauczyciela
jest przyjemnością, chwilową odskocznią i zanurzeniem
się w zupełnie inny świat.”
(bartosz hęćka)

RADEkŚlANY
do 16 stycznia br.
BWa awangarda
ul. Wita stwosza 32

Wernisaż 11 stycznia, godz. 17.00
Galeria mDk Śródmieście, ul. Dubois 5
20 str. » co jest grane » styczeń 2011
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AgNiEsZkADEllFiNA

ZDZisŁAWNiTkAgesty MalarsKie

what you thinK, you becoMe
fotografie/obiekt/video
wizualną inspiracją wielkoformatowych prac fotograficznych była sztuka tatuażu, reprezentująca dla artystki wyzwalające cierpienie. w projekcie, którego
tytuł nawiązuje do słów
buddy: „stajesz się tym co
myślisz” użyła ona swojego
ciała jako płótna, ekranu,
na którym wyświetliła własne myśli i emocje.
Poprzez użycie technik
„metody aktorskiej” oraz
elementów psychomagii
w rozumieniu alejandro jodorowskiego artystka stworzyła niezwykle sugestywne,
psychologiczne
obrazy,
poddając się jednocześnie
procesowi autoterapii, wewnętrznego oczyszczenia
i wyzwolenia.

Don't thinK twice it's all right
haPPeNiNG i NoWe oBRaZy
Gest malarski w najczystszej postaci utożsamiam z obrazami Franza Kline'a, Pollocka i de Kooninga – artystów,
których bardzo podziwiałem w młodości.
Przez jakiś czas uczyłem się malarstwa korzystając z ich
lekcji, a i do tej pory – chociaż moje obrazy są przedstawiające – ciągle towarzyszy mi gestualny sposób pracy.
Gest jest dla mnie przednią zabawą, która w sztuce wydaje się być sprawą priorytetową. Gert jest poddaniem się
działaniu przypadku bo dobrze jest zasypać świadomość
twórczą. Gest jest wspaniały. Napisał mi receptę na sztuotwarcie wystawy 25 stycznia, godz. 18.00, (do 14.02.2011)
kę: „Podejdź do płótna, uderz je! Nie myśl dwa razy.
Galeria entropia, ul. Rzeźnicza 4
Zdzisław nitka
trzecia odsłona projektu galerii „gesty malarskie” otwartego na działania i zdarzenia odnoszące się umownie
do malarstwa. Zapraszamy artystów i widzów do akcji,
które mogą mieć charakter eksperymentu z różnymi mediami i formami wyrażania ekspresji w kontekście gestu
malarskiego; sytuacji, w których ów gest uaktywnia proRObERTcAHENchoPinPiano
ces twórczy, a także stymuluje i poszerza odbiór sztuki
wystawa wybitnego francuskiego klasyka sztuki wideo
i samego malarstwa. Koordynator: andrzej rerak
i artysty medialnego.
happening 18 stycznia, godz. 18.00, (18-21.01.2011)
do 19 stycznia br, Cs Wro, ul. Widok 7

Galeria entropia, ul. Rzeźnicza 4

bEATAsTANkiEWicZ-sZcZERbiksZKło
do 31 stycznia br.
muzeum karkonoskie, jeleNia GóRa, ul. matejki 28

Śpiąca z kręgosłupem
www.cojestgrane.pl

czarna Madonna
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P. Pasiewicz

cZARNONA biAŁYM
wystawa grafik i rysunków dwóch
artystów, którzy w podobny sposób,
za pomocą swobodnych szkiców
opowiadają pewną historię...
PiotR PasieWiCZ – grafik, rysownik, performer, fotograf, ilustrator.
od 2008 roku student asP w łodzi
na wydziale Malarstwa i grafiki (kierunek grafika warsztatowa). należy
do grupy łódzkich twórców młodego
pokolenia. w swych działaniach performance artysta przekształca się
w pędzel-narzędzie, które z pozoru
mechanicznie wykonuje szkice tuszem czy farbami na białej płaszczyźnie papieru, tworzy przedziwny świat
pełen metafor i odniesień do otaczającej nas rzeczywistości.
DoRiaN DeNes – grafik, ilustator.
studiował sztukę i projektowanie
na university college syffolk (uea,
wielka brytania). jego główne inspiracje to obiektywne spostrzeganie
i manipulacja symboliki, oraz fizyka
i/albo psychika człowieka.
14 stycznia, Galeria arttrakt
ul. ofiar oświęcimskich 1/1

TEREsARAJskAPastele
oDra we wrocławiu
Wernisaż 18 stycznia, godz. 18.00
klub muzyki i literatury, pl. kościuszki 9

roman Michalik – Portret

ROMANMicHAlik
MalownicZa fotografia
Dawne techniKi fotografii
urodzony w 1969 r. w Świdnicy.
Z wykształcenia geolog, doktor nauk
o Ziemi, od 2003 roku pracuje jako
dziekan wydziału rzemiosł artystycznych w wyższej szkole rzemiosł artystycznych i Zarządzania we
wrocławiu. od 2002 r. zajmuje się
dawnymi technikami fotograficznymi.
swe prace wykonuje głównie w technikach chromianowych takich jak:
guma arabska, technika olejowa
i bromolejowa, jak również stosując
fotografię albuminową i cyjanotypię
oraz połączenia gumy z tymi technikami. autor prowadził warsztaty fotografii w technice gumy arabskiej
w ramach Klubu Miłośników Dawnych technik fotograficznych. jego
prace były wystawiane na kilkunastu
wystawach. tematyka fotografii
r. Michalika obejmuje głównie krajobraz i architekturę, rzadziej portret.
Wernisaż 10 stycznia, godz. 18.00
(pn, wt, pt, 16.00-20.00)
salonik trzech muz, ul. Zawalna 7

gRZEgORZliTYńskigalaPagos – wyspy zaczarowane
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „kultury swiata”, tym razem
z podróżnikiem grzegorzem lityńskim, który opowie o malowniczych wyspach galapagos. spotkanie rozpocznie wykład o fotografowaniu przyrody,
a o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy oraz fotorelacja z wyprawy.
9 stycznia, godz. 16.30, Ck Zamek, pl. Świętojański 1

JOANNA bOROWiEc
sny nieDoKońcZone fotografie
„Moje sny bywają niczym motyle, wirujące, delikatne, nadlatują niespodziewanie chmarą i zanim się im
dokładniej przyjrzę, już gdzieś znikają. czasami jednak zdarza się, że sny
przypominają ćmy krążące w mojej
głowie jak wokół żarówki. Mnożą się
z nadejściem nocy i nie dają się odpędzić. nie są piękne i porywające jak
kolorowe motyle, lecz nachalne i nie
dające spokoju, jak zbłąkane dusze.
wywołują niepokój. to łącznicy między światem żywych i zmarłych. Pojawiają się i niespodziewanie znikają.
Mimo że nie zawsze je rozumiem i się
ich obawiam, czuję, że są dla mnie
ważne”. (joanna borowiec)
joanna Borowiec – absolwentka europejskiej akademii fotografii w warszawie, praca dyplomowa w Pracowni
fotografii Kreacyjnej i ekspresyjnej
pod kierunkiem dr izabeli jaroszewskiej. fotografuje od kilku lat, manager, wielbicielka fotografii analogowej,
pasjonatka filozofii wschodu.
(www.joannaborowiec.fotea.pl)
wstęp wolny!
Wernisaż 21 stycznia, godz. 18.00
(do 20.02.2011)
Firlej, ul. Grabiszyńska 56

cZEsŁAWsŁANiA
w KoleKcji jerZego KrysiaKa
ekspozycja liczy ok. 4900 eksponatów, głównie walory filatelistyczne,
projekty znaczków, rysunki, ryty,
próbne odbitki matrycowe, całostki
pocztowe, materiały pomocnicze
do rytu banknotów, banknoty, pamiątkowe wydania okazjonalne.
do 31 stycznia br.
muzeum Pit, ul. Z. krasińskiego 1
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agata gertchen, grand Prix
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natalia romaniuk, i nagroda

kONkURsgRAFikiiM.lUDWigAMEiDNERA

AgNiEsZkAlAsOTAPrace
wystawa jest pierwszym monograficznym pokazem twórczości agnieszki lasoty. Prezentacja obejmuje serie:
autoportrety, Meble z pamięcią, szkice, słoneczko, Śniące ciała.
Prace są realizacjami badającymi zależność pomiędzy dziełem artystycznym, a produktem dizajnerskim.
artystka czerpie z dokonań poprzednich pokoleń, z rzemiosła artystycznego czy typowo kobiecych aktywności,
przekształcając przedmioty w artystyczne fetysze o niezwykle silnym ładunku emocjonalnym. są bardzo
osobistym zapisem wrażeń artystki, rodzajem artystycznego notatnika, którego zawartość markuje ciągłe istnienie
momentów z przeszłości, widzianych
poprzez soczewkę współczesności.
agnieszka lasota ukończyła wydział
architektury wnętrz na warszawskiej
akademii sztuk Pięknych (1996 r.)
oraz podyplomowe studia w istituto
europeo di Design w Mediolanie
(2006 r.). Pracowała jako dyrektor
kreatywny w fashion tV Polska, była związana z magazynem „twój
styl”, gdzie prowadziła dział wnętrz.
architektka wnętrz, autorka unikatowych mebli oraz prac z pogranicza
dizajnu oraz sztuki. eksperymentuje
z „pracą z procesem”, metodą opracowaną przez psychologa arnolda
Mindella. uczestniczyła w licznych
wystawach, targach i festiwalach
sztuki i dizajnu, m.in. w warszawie,
łodzi, Krakowie, berlinie, Mediolanie,
londynie, brukseli.
Kurator: alicja Klimczak-Dobrzaniecka
Wernisaż 7 stycznia, godz. 18.00
(do 5.02.2011)
Galeria BWa Design, ul. Świdnicka 2-4
(www. bwa. wroc. pl)
www.cojestgrane.pl

wystawa będąca pokłosiem iii ogólnopolskiego Konkursu grafiki im. ludwiga Meidnera. Przedmiotem Konkursu są wszelkie dzieła grafiki warsztatowej
wykonane w powielanych technikach graficznych oraz inne druki unikatowe
wykonane z użyciem nowoczesnych technik zapisu cyfrowego oraz autorskiego sposobu tworzenia odbitki z wyłączeniem fotografii. Mogą wziąć w nim
udział profesjonalni artyści plastycy i studenci wyższych uczelni plastycznych
z kraju i zagranicy. jego celem jest prezentacja prac o najwyższym poziomie
artystycznym w dziedzinie grafiki oraz promocja ich twórców, a także upamiętnienie niemieckiego malarza i grafika l. Meidnera (1884, bierutów
– 1966, Darmstadt), wybitnego ekspresjonisty, uznanego w faszystowskich
niemczech za „artystę zdegenerowanego” i obłożonego zakazem wystawiania swoich prac. organizator: stowarzyszenie Konfraternia Kulturalna.
laureaci: agata gertchen – nagroda grand Prix, natalia romaniuk – i nagroda, szymon Kaźmierczak – ii nagroda, eugeniusz Delekta – iii nagroda.
Wystawa czynna 7-31 stycznia br, Cs impart, ul. mazowiecka 17

JAcEksROkAmalarstwo/grafika – niebeZPiecZeństwa Miasta
(…) odbiór jego dzieł staje się zajęciem fascynującym, gdyż rozgrywa się
na wielu poziomach. widz po otrzymaniu pierwszego gwałtownego uderzenia „po oczach” ostrymi formami i barwami, może poświęcić się dalszej, spokojniejszej i bardziej intrygującej lekturze obrazu, która wciąga go
do tajemniczego świata znaków i przedstawień. obok sfery wizualnej wyobraźnię odbiorcy rozbudza warstwa semantyczna jego prac. ważną rolę odgrywa, podobnie jak u surrealistów, często zagadkowy, zaskakującym tytuł
obrazu lub grafiki. sens przedstawienia plastycznego uzupełniają inskrypcje
i napisy, nanoszone często na płaszczyznę obrazową.
Prof. tomasz gryglewicz z katalogu do wystawy.
jacek sroka (ur. 1957) – absolwent wydziału grafiki krakowskiej asP (1981).
specjalizuje się w sztuce figuratywnej. w swoich pracach posługuje się głównie metaforą i groteską, które łączy z elementami współczesnego ekspresjonizmu. Prof. teresa grzybkowska tak
pisze o sroce: „podejmuje (on) tematy zaczerpnięte z życia, ale też z historii, zwłaszcza stulecia XViii i XiX. (...)
stworzył nowy wizyjny język malarski,
łatwo rozpoznawalny dzięki wyrazistości zdeformowanych i karykaturalnie ujętych postaci oraz jasnemu,
często mocnemu kolorytowi. (...)
artysta jest laureatem licznych nagród, m.in. grand Prix biennale grafiki w Vaasa 1987r., grand Prix biennale
grafiki w seoulu 1988r., nagrody
ZPaP im. w. wojtkiewicza 2001r.
Wernisaż 5 stycznia, godz. 16.30
(do 1 lutego 2011r.)
BWa, jeleNa GóRa, ul. Długa 1
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JAcEkRYkAŁA
Malarstwo grafika i obiekty znanego artysty, profesora
akademii sztuk Pięknych w Katowicach. Dzieła jacka rykały wprowadzają nas w niezwykły świat gry, iluzji i przedmiotów gotowych. w jego malarstwie skumulowały się
doświadczenia Duchampa z współczesną techniką montażu filmowego. rykała powracając do sztuki opowiadania nadaje zjawiskom wyraz uniwersalny zmuszając widza
do kontemplacji i uruchomienia wyobraźni.

DOROTAWRóblEWskADreaMlanD/fotografie
absolwentka europejskiej akademii fotografii. Zajmuje
się głównie portretem i fotografią inscenizowaną. intereNAJPiĘkNiEJsZA
suje się wpływem nieświadomości na proces twórczy.
sZOPkAbETlEJEMskA 2010
Dyplom zrealizowała w Pracowni fotografii Kreacyjnej
Pokonkursowa wystawa pt. Dziecięce realizacje rzeźbiar- izabeli jaroszewskiej. od 2008 roku wraz z Moniką
skie przygotowana we współpracy z MDK Śródmieście. ostrowską tworzą pod nazwą aparatki.
w Polsce zwyczaj ten ugruntowali o.o. franciszkanie.
do 19 stycznia br., oDa Firlej, ul. Grabiszyńska 56
Finisaż 14 stycznia, godz. 18.00, (7– 30 stycznia br.)
Galeria sztuki, leGNiCa pl. katedralny 1

do 30 stycznia br.
muzeum etnograficzne, ul. traugutta 111/113

MARiAT.cHOJNAckA Z cyKlu ręce
do 18 stycznia br, Galeria tkacka, ul. stare jatki 19-23

MałgorzataETbERWarlikowska
uPrawiać ProfilKi
do 13 stycznia br, Galeria pod Plafonem, parter, Rynek 58
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!

MARiAgOsTYllAPAcHUckA
les taPisseZies | tKanina
absolwentka wrocławskiej asP na wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskała w pracowni prof. eugeniusza gepperta
w 1960 r. należała do wrocławskiej grupy 10xtaK. artystka
niemal wszechstronna. uprawia malarstwo akwarelowe, rysunek i tkaninę artystyczną. jest także absolwentką szkoły
Muzycznej ii stopnia. od 1990r. należy do artystycznej grupy tkaczek francuskich „fil en Main”. jej tkaniny z wełny
urzekają swoją przejrzystością i pozorną prostotą, eksponując walory wkykorzystywanego tworzywa. w pracach łączy różne rodzaje splotów; gobelinowy, dywanowy, sumak,
czasem pojawiają się elementy przypominające powrozy.
w trzebnickim ośrodku Kultury wystawa prezentowana jest
w dwóch galeriach: w galerii „sto5” wystawione gobeliny są
inspirowane malowidłami z jaskini lascaux, a w galerii
„100dwa” prezentuje prace przesycone muzyką chopina.
do 9 stycznia br.
Ck Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław-leśnica
les taPisseZies – wystawa czynna do 28 lutego 2011
trzebnicki ośrodek kultury, ul. Prusicka 12, tRZeBNiCa
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Paul theroux
PoCiąG WiDmo
Do GWiaZDy WsChoDU
trzydzieści lat po napisaniu
Wielkiego bazaru kolejowego Paul theroux znów wyrusza pociągiem w podróż
przez bliski wschód, indie,
chiny, japonię i syberię.
trzy dekady przyniosły
w tym regionie niewyobrażalne zmiany. rozpadł się
Związek radziecki, indie dogoniły w rozwoju gospodarczym światową czołówkę,
w birmie zapanowała dyktatura. theroux wprawnym
okiem i piórem doświadczonego pisarza rejestruje konsekwencje tych zmian.
CZaRNe

Strona 25

maria Bogucka
maRia stUaRt
tragiczna biografia władczyni, która z rozkazu elżbiety i spędziła 19 lat
w więzieniu, nim skończyła
życie na szafocie. Postać
Marii stuart wywoływała
nie tylko emocje współczesnych, ale także inspirowała poetów i dramatopisarzy.
Dramat namiętności, jaki
rozgrywał się wokół tej
prawdziwej – jak pisze autorka – femme fatale, pociągającej mężczyzn ku
zgubie, wystarczyłby nie
na jedną, lecz na kilka, i to
bujnych legend.
ossoliNeUm

maciej jońca
GłoŚNe RZymskie
PRoCesy kaRNe
rzymianie stworzyli jeden
z najdoskonalszych systemów prawnych w historii.
nie ustrzegło to ich jednak
przed próbami łamania
prawa. niektóre procesy
budziły żywe zainteresowanie współczesnych. autor
wybrał te najgłośniejsze
i przedstawił je w konwencji gawędziarskiej, przetykając opowieść licznymi
anegdotami i ciekawostkami z życia codziennego
i obyczajów panujących
w starożytnym rzymie.
ossoliNeUm

Wacław Ropiecki
Zmień ŚWiat!
fragmenty notatnika Misyjnego z okolic rosyjskiego
chabarowska. (...)
ten dokument może mieć
znaczenie dla zrozumienia
współczesnej rosji, dla polskiego reportażu, pokazuje
też, że fotografia może być
instrumentem zmieniającym
świat, próbującym go polepszyć, lecz nie w sposób utopijny (...), ale w sposób
dosłowny, bez poetyckiej
przenośni. w przypadku ropieckiego fotografia łączy się
z konkretnym czynem i działaniem społecznym i na tym
polega także jej wyjątkowość.
Krzysztof Jurecki

hURt: ZałoGa G

Daniel koziarski
PRZyPaDki
tomasZa PłaChty
Książka zadaje niewygodne,
ale aktualne pytanie o wiarygodność emigracyjnych bankrutów. Komediodramat mie
sza się tu z bezkompromisowym szyderstwem, groteską,
parodią, elementami gorzkiej
społecznej publicystyki
mG
www.cojestgrane.pl

swietłana aleksijewicz
WojNa Nie ma W soBie
NiC Z koBiety
Książka pasjonująca i wstrząsająca. wielka białoruska reporterka zapisała wojnę kobiet. nie ma tu patetycznych
komentarzy autorskich. jest
zapis opowieści tych kobiet,
które przeżyły…”
CZaRNe

Dwupłytowy album – zapis
audio koncertu, który obył się
w Muzycznym studio trójki
im. agnieszki osieckiej wzbogacony o specjalną reedycję
albumu czat. czat wybuchł
pięć lat temu. singlowa piosenka Załoga g okazała się ku zaskoczeniu zespołu nie
tylko popularnym hitem, ale i swoistym hymnem, „autobiografią” pokolenia obecnych trzydziestoparolatków
oraz przebojem nastolatków identyfikujących się z energią i mocą bohaterów bajek. intencja słów piosenki
„chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy” uruchomiła lawinę listów spływających na skrzynkę mailową zespołu. we wszystkich przewijało się jedno zdanie – „ta
piosenka jest o mnie”. Załoga g to również pierwsze miejsce na liście Przebojów Programu trzeciego Pr, to wyjątkowy koncert w „trójce” (28.05.2006), który został
utrwalony na jednym z krążków tego albumu.
lUNa mUsiC
grudzień
styczeń 2010
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HAikUi FRAsZki
WiEcZóRliTERAcki
anna KaMińsKa, regina borysenKo, teresa staPor
Panie z Klubu literackiego ananKe
przy ZnP wrocław fabryczna.
Klub ananKe powstał w 1996 r., skupia zainteresowanych twórczością literacką nauczycieli. comiesięczne
spotkania warsztatowe, wspomagają
ich usiłowania twórcze, a także umożliwiają konfrontację własnych prób.
jest to jeszcze jeden sposób na życie,
wybrany przez ludzi odczuwających
potrzebę samorealizacji i samodoskonalenia – nauczycieli, których powołaniem
była
niełatwa
praca,
a przeznaczeniem okazało się pisanie.
26 stycznia, godz.17.00
salonik literacki przy oDŚ Ro-kuźniki
ul. sarbinowska 19

sAlONikOWEWARsZTATY
liTERAckiE
17 i 31 stycznia, g. 18.00
salonik trzech muz, ul. Zawalna 7

TATOOiNE ii
weeKenD w oDległej galaKtyce
w ramach konwentu „tatooine ii” postacie z gwiezdnych wojen opanują
Zamek w leśnicy! w programie zabawy dla najmłodszych, prelekcje, pokazy i konkursy! Zostań rycerzem jedi,
poćwicz na strzelnicy i ocal galaktykę!
bilety: 12 zł dwa dni, 6 zł niedziela.
15 stycznia, godz. 10-22
16 stycznia, godz. 10-15

kARNAWAŁOWAWYMiANA
ubrań, butÓw
i wsZleKich DoDatKÓw
czy twoja szafa pęka w szwach, a ty
wciąż nie masz się w co ubrać? może
na twojej półce kurzą się książki, płyty, do których już nie wracasz?
oto okazja do zdobycia nowych, ciekawych rzeczy za niewielkie pieniądze,
lub za darmo. wymiana może przebiegać w formie bezgotówkowej, którą
preferuje zdecydowana większość
oraz w formie gotówkowej. Żelazna
zasada – ubrania muszą być czyste
i w dobrym stanie. wstęp – 3zł
22 stycznia, Ck Zamek
pl. Świętojański 1, Wrocław-leśnica
26 str. « co jest grane « styczeń 2011

12.ROcZNicAŚMiERciJERZEgOgROTOWskiEgO
wyKłaD – grotowsKi wobec ZagłaDy
PoZa DialeKtyKĄ aPoteoZy i oŚMiesZenia
Dwa przedstawienia jerzego grotowskiego odwoływały się bezpośrednio
do obrazów Zagłady: akropolis (1962) i studium o hamlecie (1964). „Poczułem wtedy coś prawdziwie obrzydliwego, naprawdę odstręczającego, coś,
co zatyka dech w piersiach” – tak zapamiętał akropolis Peter brook. eugenio
barba porównał studium o hamlecie do cuchnącej rany i tak opisał swoje
wrażenie: „ból miesza się ze wstrętem”. graniczne doświadczenia związane
z tymi spektaklami pozwoliły grotowskiemu gruntownie przemyśleć założenia własnego teatru, sformułować przesłanie ubóstwa i rozpocząć poszukiwanie „świetlistości”, „stanu łaski” i „człowieczej nagości”.
grzegorz niziołek
Grzegorz Niziołek – profesor w Katedrze teatru uniwersytetu jagiellońskiego i redaktor naczelny „Didaskaliów”, jest wybitnym znawcą polskiego teatru
współczesnego, autorem monografii twórczości Krystiana lupy (sobowtór
i utopia, Kraków 1997), tadeusza różewicza (ciało i słowo. szkice o teatrze
różewicza, Kraków 2004) i Krzysztofa warlikowskiego (warlikowski. extra
ecclesiam, Kraków 2008). obecnie pracuje nad projektem „Polski teatr Zagłady”, poświęconym pamięci i niepamięci holocaustu w teatrze polskim.
14 stycznia, godz. 17.00, sala teatru laboratorium, Rynek-Ratusz 27, Wstęp wolny!

styCZNioWe CZytaNia w BiURZe
styczniowa odsłona czytań w biurze odbędzie się w weekend warsztatów
krytycznych. w biurze literackim gościć będą roman honet i Dariusz sośnicki. główny punkt programu pierwszego noworocznego spotkania to premiera tomów: piąte królestwo oraz o rzeczach i ludziach (1991-2010).
w ramach cyklu bl tV odbędzie się także premiera filmu 15-lecie biura literackiego autorstwa artura burszty i jolanty Kowalskiej. o godzinie 19.00 rozpocznie się wernisaż wystawy laureatów konkursu dla studentów asP
na najciekawszą pracę wykonaną w dowolnej technice, ilustrującą zabawę
słowną nazwy internetowej księgarni – poeZjeM. spotkanie zwieńczy debata biurowe książki 2010.
22 stycznia, godz. 18.00, wstęp wolny
Biuro literackie, Rynek, Przejście Garncarskie 2

ANDRZEJsiEDlEckiw sKarbcu PaMięci
wiecZÓr autorsKi (ze staropolskim poczęstunkiem)
autor wspomnień z ii wojny światowej pt. barykady warszawskie – wrzesień 1939. Poezją zajmuje się od dwudziestego roku życia. jest członkiem rstK
grupy literackiej wers im. jana Kasprowicza oraz wena. Debiut literacki to wybrane wiersze wydane w 1992 roku pt. bieg rzeki – bieg czasu. Kolejne pozycje wydawnicze to słowo niech będzie chlebem (1993) i w niejednym
spojrzeniu (2001). będąc członkiem krajowego Zarządu towarzystwa Pomocy św. brata alberta, w okresie stanu wojennego organizował zebrania
w świetlicy dworca PKP, niosąc pomoc bezdomnym, wybrany społecznym
kuratorem sądowym i opiekunem. członek civitas christiana i K. s. K. P.
współtwórca ruchu Światło – Życie. Pionier solidarności. Przyjaciel dzieci
i młodzieży harcerskiej. uczestniczył w otwarciu pierwszego schroniska dla
samotnych matek pod Kielcami. współautor międzynarodowego przewodnika turystycznego po Polsce. Założyciel Koła emerytów i rencistów przy sM
cichy Kącik. sympatyk legionów. twórca ołtarza na Partynicach w czasie
drugiej pielgrzymki jana Pawła ii do ojczyzny (1983). Pasjonuje się muzyką,
turystyką i grą w szachy. Zwolennik wartości stałych. jego credo życiowe
brzmi: rodzina, rozum i miłość – to trzy główne kolumny jedności.
24 stycznia, godz. 18.00, salonik trzech muz, ul. Zawalna 7
www.cojestgrane.pl
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Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego
Rynek 58, 50-116 Wrocław, tel.: 71 344-39-03
wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl
Dyrektor: Andrzej Tyws

P L AK A T Y
M O N I K I M AR E K
Galeria pod Plafonem, parter
Absolwentka wrocławskiej ASP (dyplom 2009 – Wydział Grafiki i Sztuki
Mediów) oraz Instytutu Sztuk Pięknych w Lublinie. O swoich plakatach
napisała: „Rysuję, maluję, drę, wycinam.
Piszę. A plakat staje się szczególną przestrzenią spotkania słowa i obrazu”.
Wystawa czynna do połowy lutego.
wernisaż – 14 stycznia, godz. 17.30

AUSGEZEICHNET 2010/11! D Y S KU S Y J N Y K LU B
K S I Ą Ż K I D L A S E N I O R ÓW
REWELAC JA 2010/11!
przy Bibliotece Niemieckiej, I piętro
Wystawa prezentująca niemieckojęzyczne książki nagrodzone w międzynarodowych konkursach i piszących w języku
niemieckim laureatów nagród literackich.
1 – 31 stycznia

F I Z J O T ER A P I A
WSP OM AGAJĄC A
Akademii Z drowego Seniora
Czytelnia, II piętro
Fizjoterapeuta Paweł Winiewicz omówi metody masażu i kinezyterapii.
19 stycznia, godz. 16.00

D L A

„ Kap u ściński non -fiction”
Biblioteka Niemiecka, I piętro
5 stycznia, godz. 16.00

D Y S K U S Y J N Y K LU B
M U ZY K I I FI L M U
„ So l ista” Jo eg o Wrig hta
Czytelnia, II piętro
12 stycznia, godz. 16.00
D Y S K U S Y J N Y K LU B
K S I Ą Ż K I D L A D O R O S ŁY C H
„ Shantar am” G. Rob er tsa
Biblioteka Niemiecka, I piętro
26 stycznia, godz. 16.00

D Z I E C I

LITTLE FROGGY – MAŁA ŻABKA
W każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym
wraz z rodzicami na teatrzyki i zabawy
z językiem angielskim przygotowane
przez Centra Helen Doron Early English.
Tym razem na pierwszym planie „Mała
żabka” 8 stycznia, godz. 11.00

SK R ZY P I, S TUK A B I AŁY Ś NI E G
W Bibliotecznej Akademii Malucha
zajęcia z cyklu „Podróż po krainie muzyki i instrumentów”. Dzieci poznają
skrzypiące i trzeszczące instrumenty
m.in. terkotki i pudełka akustyczne.
zapisy od 24 stycznia
www.cojestgrane.pl
www.cojestgrane.pl

U KOGO SIĘ LECZĄ ZWIER ZĘTA?
Tematem Spotkań Bajkowych będzie
praca weterynarza, o której opowie lek.
wet. Mateusz Porzuczek. Zajęcia dla
dzieci w wieku 4-6 lat (z rodzicami).
zapisy od 24 stycznia

Usytuowana w kamienicy „Pod Złotą
Palmą” na wrocławskim Rynku Dolnośląska Biblioteka Publiczna udostępnia
bogate zbiory książek i czasopism, ale
także proponuje Dolnoślązakom atrakcyjną ofertę kulturalną, (m. in. projekty: „Z Książką na Walizkach”, „Aktywny senior w bibliotece XXI w.”, „Biblioteka-Światoteka”). Od kilku lat
DBP kształtuje swój profil tak, by odpowiadał społecznej potrzebie otwarcia
na świat. Stworzono wyspecjalizowane
agendy, które popularyzują kultury innych narodów – Bibliotekę Niemiecką,
Amerykańskie Centrum Informacji
i Kultury „American Corner”, Centrum
Informacji i Kultury „Biblioteka Romańska” i Bibliotekę Koreańską. Wyposażono je w unikalne kolekcje książkowe
i audiowizualne i nowoczesny sprzęt.
DBP prowadzi też stałą działalność ekspozycyjną. Galeria pod Plafonem prezentuje wystawy sztuki, a prace
dziecięce – Galeria Podróżnika. Odbywają się też wystawy książek i dokumentów i rozmaite spotkania organizowane
przez inne działy biblioteki.
««« wszystkie spotkania dla dzieci
odbędą się w Bibliotece Siedmiu Kontynentów, na parterze.
styczeń2011
2011 «« co
COjest
JESTgrane
GRANE «« str.
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11 i 12 stycznia, 9.00-14.00
orbita – ul. Wejherowska 34

Podczas targów wszyscy zainteresowani studiami w stolicy Dolnego Śląska będą mogli bezpłatnie zapoznać się
z ofertą 25 wrocławskich uczelni, których przedstawiciele udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. to jedyna tego
typu inicjatywa w Polsce.
targi wrocławski indeks to także wiele dodatkowych
atrakcji takich jak darmowy dostęp do lodowisk czy sala
gier. w związku z niestandardowym sposobem prezentacji oferty uczelni, w ramach stoisk, wystawcy prezentować będą również wiele ciekawostek, i nowinek
pokazujących nieszablonowe podejścia do nauki.
wstęp wolny!

8.WscHODNiAsZkOŁAZiMOWA 2011
Kolegium europy wschodniej im. jana nowaka-jeziorańskiego i studium europy wschodniej uniwersytetu warszawskiego ogłaszają nabór uczestników Ósmej
wschodniej szkoły Zimowej, która odbędzie się
w dniach 1-10 marca 2011 roku we wrocławiu.
szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku
studiów humanistycznych, którzy nie ukończyli 25 roku
życia (w wyjątkowych przypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności europy Środkowej i wschodniej
(historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, muzykologia, etnologia, geografia,
prawo, ekonomia). (www.kew.org.pl)
termin przesyłania zgłoszeń: 25 stycznia 2011 roku

UNivERsYTETŚWiATA
miejsce: MuZeuM naroDowe
pl. Powstańców Warszawy 5

1 godz. 10 zł, rezerwacja: tel. 511 132 287
8 stycznia, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
PływajĄce jajo, czyli wodne eksperymenty
8 stycznia, godz. 13.00, 15.00 (6-12 lat)
gry i Zabawy nasZych PraDZiaDKÓw
15 stycznia, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
PrZygoDy cZerwonego KaPturKa
15 stycznia, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
lustrZane eKsPeryMenty
22 stycznia, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
Karnawałowe sZaleństwa
22 stycznia, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
na troPie cZasZeK i sZKieletÓw
29 stycznia, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
w KrÓlestwie ZiMy
29 stycznia, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
holenDersKie KliMaty
UWaGa miejsce: Muzeum architektury (+ 5zł/dziecko)

rozmowki-polsko-czeskie.pl; ceskatelevize.cz/hranicedokoran

tVP WRoCłaW – każda NieDZiela o godz. 17.00
PowtÓrKi w ŚroDy o 18.00
tVP Polonia – każdy CZWaRtek o godz. 16.00
w czechach audycja jest nadawana w ogólnokrajowym
kanale informacyjnym Čt24 (dostępnym również drogą
satelitarną) w każdą niedzielę o godz. 11.00.
teMaty oDcinKÓw: 2 stycznia – huMor; 9 stycznia
– niePełnosPrawni; 16 stycznia – seniorZy; 23
stycznia – literatura; 30 stycznia – rZeMiosło
autorzy programu: Kinga wołoszyn-Świerk z tVP wrocław
oraz Šárka bednářová z Čt ostrava.
formuła programu opiera się na zasadzie „Polska oczami
czechów, czechy oczami Polaków”. Każdy odcinek programu, utrzymany w formie magazynu i poświęcony jest
innemu zagadnieniu.

WĘDRUJ i ZWiEDZAJZ NAMi
Zapraszają przewodnicy z Klubu turystów Miłośników wrocławia przy tMw oraz Klubu Przewodników „oskar”.
1 stycznia, godz. 10.00 spacer noworoczny nadodrzańskimi bulwarami – spotkanie przy pomniku hr. a. fredry
2 stycznia, godz. 10.00 spacer po wrocławiu – spotkanie
przy pomniku hr. a. fredry 13 stycznia spotkanie klubowe w kamieniczce „Małgosia” – odrzańska 39 16 stycznia, godz. 7.40 *Ślęża – Dw. centr. PKs 22 stycznia
wedrówka dookoła w-wia szlakiem b. turonia: Zakrzów
– raków 29 stycznia, g. 8.00 *oleśnica i okolice
Zgłoszenia na wycieczki *Przewodnik czeka: na spacerze,
spotkaniu klubowym lub tel. 0661701176; 071 3570119
wieczorem. wyjazdy z Placu solidarności.

PrzeglądAnimacji kAN 2011
Ruszyły przygotowania do 12 edycji Festiwalu kina amatorskiego i Niezależnego kaN. tym razem Festiwal będzie gościł w monumentalnym, wrocławskim
kinie lwów, 4-8 maja 2011 r.
Kan to przede wszystkim dwa konkursy, trzony festiwalowego programu: Konkurs filmów Polskich i znacznie
rozwinięty w tym roku Konkurs filmów Zagranicznych.
Do 15 stycznia 2011 r., zapraszamy polskich i zagranicznych twórców offu do nadsyłania swoich prac o dowolnej tematyce, a w Konkursie filmów Zagranicznych
o długości nie przekraczającej 30 minut. te będą następnie poddane preselekcji, a do ścisłego finału trafi około 80-90 filmów, które powalczą o najwyższe wyróżnienia
festiwalu – Kanewki – oraz o specjalne wyróżnienia.
Regulamin i Formularz zgłoszeniowy
dostępne na stronie: www.kan.art.pl

® nr 103265. wydawca: co jest grane agencja wydawniczo-reklamowa grażyna Migniewicz. adres korespondencyjny: co jest grane
skr. poczt. 1007, 50-950 wrocław 68. redaktor naczelny: grażyna Migniewicz, tel. 666 878 930, grazyna.migniewicz@cojestgrane.pl
internet: www.cojestgrane.pl, redakcja@cojestgrane.pl. Druk – Print. redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powierzony materiał, zmiany w kalendarium, treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. sprawy sporne rozpatrywane są przez sąd właściwy dla wydawcy.
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kiNOWARsZAWA
sala not, ul. PiłsuDsKiego 74

sTYcZEńZ bERgMANEMW DkF
spotkania Dyskusyjnego Klubu filmowego „Kino Minionej epoki” w 2011 roku otworzy cykl projekcji dzieł ingmara bergmana. Pięć klasycznych tytułów z filmografii
szwedzkiego mistrza: siódma pieczęć, tam, gdzie rosną
poziomki, Milczenie, Źródło i jesienna sonata.
W poniedziałki: 3, 10, 17, 24, 31 stycznia, godz. 20.00

Przeglądzwycięzców gRANDOFF 2010
granD off – Światowe nagrody filmowe niezależnych,
to coroczne przedsięwzięcie, do udziału w którym nominowane są najlepsze krótkie metraże, zgłaszane przez reprezentantów środowisk filmowych z 24 krajów.
obejrzymy wszystkie nagrodzone na listopadowej gali
tytuły. filmy wyświetlane będą z polską i angielską wersją językową (w dialogach lub napisach). bilety:10 i 8 zł.

Dyrektor Andrzej Białas

STYCZEŃ 2011
· 3.01
DKF: „Siódma pieczęć” Bergmana
· 7-8.01 Przegląd zwycięzców GRAND OFF 2010
· 10.01 DKF: „Tam, gdzie rosną poziomki” Bergmana
· 15.01
Pokaz specjalny „Pawła z Tarsu”
· 17.01
DKF: „Milczenie” Bergmana
· 21-27.01 Era Nowe Horyzonty Tournée
· 24.01
DKF: „Źródło” Bergmana
· 31.01
DKF: „Jesienna sonata” Bergmana

7 i 8 stycznia 2011

ZDObYWcAgRANDPRiXW cANNEs
PrZeDPreMierowo
między 10 a 18 stycznia odra-film planuje przeprowadzić w wybranych kinach przedpremierowe pokazy filmu „ludzie boga” („Des hommes et des dieux”) Xaviera
beauvois, zdobywcy grand Prix tegorocznego Międzynarodowego festiwalu filmowego w cannes.

LUDZIE BOGA

Pokazspecjalny–PAWEŁZ TARsU
trzyodcinkowy fragment poświęconego biografii św.
Pawła miniserialu dokumentalnego „Paweł z tarsu. Pojednanie Światów”. Pokazowi towarzyszyć będzie spotkanie z producentem Dariuszem trętowiczem oraz
scenarzystą i reżyserem grzegorzem Misiewiczem.

ZABIŁEM MOJĄ MATKĘ

15 stycznia, godz. 18.00

ERANOWEHORYZONTYTOURNéE
Projekcje filmów ostatniej edycji wrocławskiego święta
kina, które stały się wydarzeniami festiwalu, zostały nagrodzone, były szeroko komentowane lub cieszyły się
wyjątkową popularnością. będą to: Zwyczajna historia,
le quattro volte, we Don't care about Music anyway,
Mama, hadewijch, wkraczając w pustkę oraz łagodny
potwór – projekt frankenstein.
Projekcje od 21 do 27 stycznia 2011

kiNOTEATRAlNEKino tańca. wstęp wolny!
13 stycznia (czwartek), godz. 18.00
café Müller reż. i choreografia: Pina bausch
niemcy/francja 1987r. czas trwania: 49 minut
20 stycznia (czwartek), godz. 18.00
blush reż., scenariusz, choreografia: wim Vandekeybus
Muzyka: David eugene edwards
belgia 2005r. czas trwania: 53 minuty
27 stycznia (czwartek), godz. 18.00
the cost of liVing
reż., scenariusz i choreografia: lloyd newson
Muzyka: nick hooper, Paul charlier, jonathan cooper
wielka brytania 2004r. czas trwania: 35 minut
sala kinowa instytutu Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27

AJAMI

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

zapraszamy do naszych kin
Wrocław

Głogów

WARSZAWA sala NOT
tel. (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 78

JUBILAT tel. (076) 72 769 59

LALKA tel. (071) 79 244 05

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71
ZORZA tel. (074) 847 84 72

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl
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Dla c ze go Wroc ła w
u b i e g a s i ę o t y t u ł E u r o p e j s k i e j S t o l i c y Ku l t u r y ?
My, wrocławianie,
ch cemy, aby w 2016 roku
nasze miasto zost ało
Eu ropejską Stolicą Kultur y.
Nasze pra gnie nie wypływa
z wie lu źródeł.

Radość sprawia nam sama możliwość ubiegania się
o tytuł kulturalnej stolicy Europy. Sposobność ta
otwiera się przed naszym miastem, ponieważ
w 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Cieszymy się z tej przynależności, z powrotu
do wspólnoty narodów Europy, od której oddzielały
nas nieprzekraczalne bariery jeszcze dwie dekady temu, cieszymy się z roztopienia granic, jeszcze niedawno trudnych do sforsowania dla większości z nas. Unia
Europejska to unikalna sfera pokoju różnorodnych
kultur, języków, religii. Cieszą nas płynące z niej inspiracje i impulsy, które pobudzają nasz kraj do rozwoju;
dzięki nim Polska i nasze miasto ulegają długo oczekiwanej metamorfozie.
Wrocławianie, obywatele miasta o kosmopolitycznej historii, przyjaznego wobec przybyszów z innych części
świata, pragną dążyć do zbliżania narodów europejskich w sferze kultury. Nasze miasto o wielonarodowej i wielokulturowej przeszłości, czuje się predestynowane, by działać na rzecz głębszej integracji
kulturowej mieszkańców Europy. Motywuje nas także
poczucie obowiązku wobec historycznego i współczesnego dorobku kulturalnego Wrocławia oraz jego
twórców, reprezentujących wiele narodów. Pragniemy, aby Europejczycy poznali i docenili wkład dawnych i obecnych wrocławian w życie duchowe
naszego kontynentu i świata.
Wrocław to miasto skoku cywilizacyjnego, miasto najlepiej oceniane przez własnych mieszkańców. Jesteśmy dumni z dokonań Wrocławia w ciągu minionych
dwudziestu lat, z jego coraz mocniejszej pozycji na gospodarczej i kulturalnej mapie Polski. Jednakże pytanie o to, jaki Wrocław będzie, jest znacznie ważniejsze
od pytania, jaki Wrocław jest. Staramy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, ponieważ dostrzegamy
ucieczkę od obywatelskości.
30 str. » CO JEST GRANE » styczeń 2011

Słow
rę w

Pragniemy wyzwolić aktywność obywatelską, społeczną, zawodową i twórczą. Liczymy na wzrost udziału
mieszkańców w kulturze i przez nią chcemy budować
kapitał zaufania społecznego. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wyzwoli nowe myślenie o mieście, ujawni
niezgodę na jego braki estetyczne, stworzy nowe przestrzenie dla bezinteresownej aktywności ludzi.
Mamy świadomość, że przyszłość przyniesie ze sobą
również zjawiska dobrze znane w miastach Europy
Zachodniej: napływ imigrantów, a wraz z nimi większe
różnice obyczajowe, narodowe i religijne. Chcemy
ubiec kształtowanie się postaw nietolerancji przez rozwój inkluzywnej kultury.
Uważamy, że integracja społeczna w wymiarze gospodarczym i politycznym w Polsce znacząco wyprzedza
integrację kulturalną. Kultura Polaków, z powodu niższego poziomu życia, historycznej separacji oraz niedostatecznej znajomości języków obcych, pozostaje
w znacznej mierze kulturą narodową. Starania o tytuł
i przygotowania do roli Europejskiej Stolicy Kultury
mogą to zmienić.
Mamy także świadomość, że doświadczenie Wrocławia, to doświadczenie wielu miast o podobnej przeszłości, miast ulegających przyspieszonym, nie zawsze
korzystnym przeobrażeniom. Wierzymy, że pozytywna odpowiedź Wrocławia może znaleźć naśladownictwo w innych miastach naszego regionu Europy.
Wrocławskie przygotowania do rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury toczą się w okresie globalnych zaburzeń ekonomicznych, które nastąpiły
po dekadach globalnej ekspansji kapitalizmu. Globalna ekspansja gospodarki oraz nie mniej globalne zaburzenia jej rozwoju wystawiły wiele krajów świata
na głęboką destabilizację życia społecznego. Zaburzenia te są odczuwane szczególnie mocno w relatywnie
uboższym regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
W strukturze budżetów polskich gospodarstw domowe wydatki na kulturę są znikome i wynoszą równowartość około 300 euro rocznie na osobę. Pod tym
względem Polska sytuuje się na przedostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Sąsiednie Niemcy wydają przeciętnie 1500 euro; Czesi – 700 euro;
www.cojestgrane.pl
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Słowacy – 400 euro. Budżet państwa finansuje kulturę w Polsce jedynie na poziomie 0,36 % PKB.
Zjawiska te mają negatywne konsekwencje dla rozwoju kultury w całym kraju i w naszym regionie. Pragniemy wykorzystać sposobność, jaką daje tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury do tego, aby uprzytomnić społeczności polskiej i europejskiej, jak wielkie
znaczenie ma kultura w życiu każdego człowieka. Nasza decyzja została podjęta w przeświadczeniu, że kultura nie może być traktowana wyłącznie jako
uzupełnienie materialnych wymiarów życia jednostek
i grup społecznych, bez którego mogą się one obywać
bez znaczącej szkody dla jakości swojego istnienia.
Oceniając z zadowoleniem liczne aspekty dwóch dekad transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej kraju, dostrzegamy nierówności w podziale
bogactwa tworzonego przez wrocławian. Wskutek tego wielu mieszkańców naszego miasta, stanowiących
największy kapitał Wrocławia, jest wykluczonych
z uczestnictwa w kulturze. Przystępujemy do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury z wiarą, że uda
się nam to zmienić. Sądzimy bowiem, że życie pozbawione obcowania z dziełami autentycznej sztuki jest
życiem zubożonym i niepełnym.
Przeszłość naszego miasta przyniosła rozlegle zniszczenia tkanki miejskiej oraz postawiła silne bariery powstrzymujące jego rozwój na długie dziesięciolecia.
W ciągu minionego dwudziestolecia Wrocław podjął
starania o uzupełnienie najdotkliwszych strat i braków
w mocno zaburzonej infrastrukturze kulturalnej miasta. Mimo wielu sukcesów, praca ta jest jeszcze daleka od zakończenia. Naszą rywalizację o tytuł
Europejskiej Stolicy Kultury traktujemy również jako
bodziec motywujący do przeobrażenia naszego miasta w obszarze infrastruktury służącej kulturze.
Zabiegając o status Europejskiej Stolicy Kultury chcemy się przeciwstawić instrumentalizacji dóbr kultury
i sztuki oraz zaprzęganiu ich w służbę innych celów,
zwłaszcza ekonomicznych. Mając pełną świadomość
związków między ekonomią i kulturą, a także tego, że
kultura może funkcjonować jako czynnik sprzyjający
rozwojowi gospodarki i społeczeństwa, jesteśmy zarazem głęboko przekonani, że dzieła kultury i sztuki
mogą odgrywać taką mobilizującą i rozwojową rolę
wyłącznie wtedy, gdy są traktowane jako dobra autoteliczne, nieredukowalne do innych. Wierzymy, że wysoka kultura i prawdziwie wielkie dzieła sztuki mogą
powstawać tylko wtedy, gdy są tworzone w warun-

kach autentycznej wolności od presji gospodarczych, politycznych i światopoglądowych.
Wrocławski program Europejskiej Stolicy Kultury będzie
świętem i dialogiem kultur narodów Europy, które
w 2016 roku pragniemy zaprosić do Wrocławia. Wierzymy, że radosny w kulturze Wrocław może być odpowiedzią na pytanie o Europę jutra, o Europę wielu kultur,
Europę aktywnych obywateli.
Profesor Adam Chmielewski,
Dyrektor Instytucji Kultury Wrocław 2016
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N a s ze p o w o d y
Poczuwając się do obowiązku wobec historycznego
i współczesnego dorobku kulturalnego, a także wobec jego minionych oraz obecnych twórców, reprezentujących wiele narodów, oraz chcąc wesprzeć proces
kulturowej integracji społeczeństwa polskiego z narodami Europy, pozostający w tyle za integracją gospodarczą i polityczną, formułujemy nasze powody:

Tkanina naszej historii: pragniemy opowiedzieć Europie o tkaninie wyjątkowo skomplikowanej historii, jaka
została spleciona przez dawnych oraz obecnych
mieszkańców Wrocławia.
Przezwyciężanie enigmatyczności: polscy mieszkańcy
polisemiotycznego Wrocławia pragną przezwyciężyć
enigmatyczność swego miasta i na trwałe zapaść w świadomość europejską jako miasto polskie i europejskie.
Budowanie wielokrotnej tożsamości: stworzywszy naszą odrębną, wyjątkową „wielokrotną tożsamość”,
chcemy przyłączyć się do budowania nowej wielokrotnej tożsamości zjednoczonej Europy.
Kwiat i szmaragd Europy: Wrocław, „kwiat Europy”,
chce być ambasadorem naszego regionu Dolnego
Śląska, „szmaragdu Europy”, oraz dziedzictwa śląskiej
architektury, które pilnie wymaga ocalenia; chcemy je
przywrócić kulturze polskiej i europejskiej.
Kultura przeciw wykluczeniom: pragniemy aktywnie
zwalczać wykluczenia społeczne i wykluczenia z udziału w kulturze ludzi młodych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, seniorów i niepełnosprawnych.
Przeciw komodyfikacji kultury: pragniemy zwalczać
bariery finansowe, które uniemożliwiają demokratyczny dostęp ludzi do dzieł autentycznej sztuki i czerpanie radości z ich poznawania.
Kultura pr zeciw agorafobii publicznej: przestrzenie
współczesnych miast budzą często w ich mieszkańcach lęk – agorafobię publiczną. Z jej powodu chronią
się w swej prywatności lub emigrują. Chcemy, aby
dzięki kulturze ponownie poczuli się autentycznymi
współgospodarzami swych miast.
Kultura przeciw interpasywności: Urządzenia najnowszych technologii, zamiast wspierać interaktywne relacje między ludźmi, często odbierają im
podmiotowość wytwarzając nowe zjawisko: interpasywność. W cyberprzestrzeni chcemy mieć sprzymierzeńca wolnej twórczości artystycznej.
Eko-estetyka w obronie natury: Wrocław, miasto nowoczesne i innowacyjne, pragnie szukać autentycznie innowacyjnych metod gospodarowania, które
będą przyjazne dla środowiska naturalnego.
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K a l e n d a r i u m w y d a r ze ń
G r u d zi e ń 2 0 0 8
Rada Miejska Wrocławia decyduje o starcie Wrocławia w konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016.
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L uty 2010
Decyzją Rady Miejskiej Wrocławia powołana zostaje instytucja kultury Wrocław 2016.

C o to jes t
Europ ejsk a Stoli c a Kul tu r y?
Idea Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) zrodziła się
w roku 1985 podczas owianej legendą rozmowy
między ówczesną minister kultury Grecji Meliną Mercouri a Jackiem Langiem, ministrem kultury Francji.
Najważniejszymi celami, jakie realizuje projekt ESK
jest wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog międzykulturowy Europejczyków. Tytuł ESK jest przyznawany na okres jednego roku miastu, które pomyślnie
przejdzie dwa etapy selekcji konkursowej. W przypadku powodzenia rok 2016 stanie się dla naszego
miasta niepowtarzalną okazją, by zaprezentować Europie swoje życie kulturalne. Okres ten wypełniony
zostanie festiwalami, koncertami, konferencjami i innymi przedsięwzięciami społecznymi i artystyczno-kulturalnymi, które na stolicy Dolnego Śląska
skupią uwagę nie tylko mieszkańców miasta, regionu i kraju, ale także całego kontynentu.
www.cojestgrane.pl

27 sie rp nia 2010
Po 7 miesiącach intensywnych prac aplikacja konkursowa trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
13 pa ździe r nik a 2010
Panel jurorów pod przewodnictwem doktora Manfreda
Gaulhofera ogłosił awans Wrocławia do finału konkursu.
16 m aja 2011
Termin dostarczenia
drugiej, finałowej aplikacji konkursowej.
C ze r wie c 2011
Wizyta reprezentacji panelu jurorów we Wrocławiu.
20-21 c ze r wc a 2011
Finał konkursu w Warszawie.
I I kwa r tał 2012
Oficjalna nominacja
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w oparciu
o rekomendację Parlamentu Europejskiego.
styczeń 2011 « CO JEST GRANE « str. 33
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Inst ytucja Kultury Wrocław 2016
Rynek-Ratusz 7/9, 50-101 Wrocław
tel.: +48 71 777 87 38, fax: +48 71 777 87 39

