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ogłaszamy nabór prac do konkursu.
udział w konkursie jest bezpłatny,
a każdy z autorów, w wieku 14-25 lat,
może przesłać do 5 fotografii. celem
jest zmobilizowanie młodych ludzi
do spojrzenia na Wrocław z własnej, alternatywnej perspektywy. Prace konkursowe można przesyłać do 14
lutego 2011r. na adres dcF„domek romański” (pl. bpa nankiera 8, 50-140
Wrocław). jury w składzie: przewodniczący j. Bortkiewicz, W. zieliński,
d. Ilow, j. Braun, k. szymoniak. najlepsze fotografie będzie można zobaczyć
na wystawie w dniach 3-26 marca.
www.forum-mlodych-liderow.info

godnynastĘPCa
BEEtHoVEna

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

BZwBk PrEss Foto 2010
WystaWa PokonkursoWa
to już szósta edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do fotografów
prasowych,
którego
organizatorem jest Bank zachodni
WBk, a patronem medialnym
dziennik „rzeczpospolita”. do biura
fot. tomasz Woźny
konkursowego wpłynęło niemal 7
nagroda specjalna rzeczpospolitej
tysięcy zdjęć oraz kilkadziesiąt fotokastów nadesłanych przez 368 autorów w siedmiu kategoriach: społeczeństwo, Portret, Wydarzenia, cywilizacja, sport, Przyroda i środowisko
naturalne oraz Fotokast. laureatem głównej nagrody został łukasz ostalski
z agencji fotograficznej reporter za zdjęcie przedstawiające Władimira Putina i donalda tuska podczas spotkania na molo w sopocie, przy okazji uroczystości upamiętniających 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
nagrodę specjalną rzeczpospolitej otrzymał wrocławianin tomasz Woźny za fotografię wykonaną na Haiti nawiedzonym w styczniu 2010 roku trzęsieniem
ziemi, które praktycznie zrównało z ziemią stolicę tego kraju, Port-au-Prince.
Bilety wstępu: ulgowy – 1zł, normalny – 2zł, w poniedziałki wstęp wolny.
galeria jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00

Wykład Marka dyŻeWskIego
collegIuM MusIcuM.
szczególną wartością wykładów jest
ich szeroka perspektywa humanistyczna, ukazywane są związki muzyki z innymi dziedzinami sztuki. Ich autor,
Marek dyżewski, komentował w II Programie Polskiego radia i telewizji największe, odbywające się w naszym
kraju, imprezy muzyczne: Festiwale
„Wratislavia cantans”, konkursy dyrygenckie im. g. Fitelberga, konkursy
skrzypcowe im. H.Wieniawskiego oraz
konkursy Pianistyczne im. F. chopina.
Prowadził wykłady na wszystkich polskich uczelniach muzycznych oraz
na kilku uniwersytetach. Wykładał też
w niemczech, Belgii, austrii, rosji,
Francji i Hiszpanii. Był rektorem wrocławskiej akademii Muzycznej. za wybitne dokonania w dziedzinie kultury
otrzymał nagrodę im. św. Brata alberta.

PoPleneroWa WystaWa III MIędzynarodoWego
Pleneru I syMPozjuM szkła artystycznego
Festiwal odbył się w dniach 5–18 lipca 2010 roku
w szklarskiej Porębie oraz desnej (cz). Przyświecała
mu idea promocji sztuki szkła, propagowania ekologicznych sposobów jego produkcji, jak również chęć wymiany doświadczeń i zacieśnianie więzów pomiędzy
środowiskami artystycznymi z Polski, czech i słowacji. artyści: Z Polski: Beata
damian-speruda, dr Mariusz łabiński, rafał kaufhold, Marzena krzemińska, dr
Marta sienkiewicz, Igor Wójcik. Z Czech: jakub Berdych, andrej németh, oldřich
Plíva, jíří Šuhájek. Ze Słowacji: Peter Ďuriš, Martina Paljesková Pišková.

20 lutego, godz. 16.00, Klub Muzyki
i Literatury, pl. Kościuszki 9

Wernisaż: 10 lutego, godz. 18.00. Wystaw czynna do 1 marca.
Willa Decjusza, ul. 28 lipca 17a, Kraków

Wernisaż: 7 lutego, godz. 17.00. Wystawa czynna do 23 lutego.
DCF Domek Romański, pl. bpa nankiera 8

stanisŁaw drÓŻdŻ
PoczątekonIec. PojęcIokształty.
Poezja konkretna. Prace z lat 1967-2007
Wernisaż: 25 luty, godz. 18.00. Wystawa do 21 marca.
Europejskie Centrum Kultury Hellerau w Dreźnie

EkoglassFEstiwal 2010
Igor Wójcik

aKTUaLnOŚCI KULTURaLnE OKiS

OŚRODEK
KULTURY i SZTUKI
we Wrocławiu
L U TY 20 11

W LUTOWYM nUMERZE MIESIęCZnIKa „ODRa”:
· Gałązka o polskiej scenie politycznej · Polska i USa – miłość bez wzajemności · Turnau o księżach
· Zrozumieć Koreę · Liu Xiaobo · alfabet filozoficzny Dehnela · Tymoteusz Karpowicz · Bukowski
· Whitman · Skolimowskiego portret podwójny
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LUTY 2011
1 wt 19

00

Matka CzarnoskrzydłyCh snów hanna kulenty

3 cz 1900

falstaff Giuseppe Verdi

4 pt 19

5 so 1900
6 nd 1900

W lutym opera Wrocławska proponuje publiczności szeroki repertuar, od klasyki po dzieła współczesnych kompozytorów. gorąco zapraszam na spektakle premierowe opery
g. Verdiego „joanna d’arc”, dzieła od ponad wieku nieprezentowanego na polskich scenach. Wrocław czekał na jego sceniczną inscenizację aż 166 lat.

Czarodziejski flet wolfGanG aMadeusz Mozart

2 śr 1900

00

EWa MICHnIK ZaPRaSZa

halka stanisław Moniuszko
joanna d’arC Giuseppe Verdi
preMiera

szczególnie też zachęcam do obejrzenia „ester”
Prasquala i „Hagith” k. szymanowskiego oraz opery
e. knapika „la libertà chiama la libertà”, która miała swoją
światową premierę we Wrocławiu w listopadzie ubiegłego
roku. te spektakle już nie będą wystawiane w tym sezonie
artystycznym, to więc ostatnia okazja, aby je zobaczyć.
również na kilka miesięcy pożegnamy się z bardzo dobrze
przyjętą przez publiczność i recenzentów baletową opowieścią „romeo i julia” do muzyki s. Prokofiewa. spektakl powstał w koprodukcji z teatrem Wielkim w łodzi i będzie
teraz prezentowany łódzkiej publiczności.

joanna d’arC Giuseppe Verdi
preMiera

8 wt 1900 straszny dwór stanisław Moniuszko
9 śr 1900

riGoletto Giuseppe Verdi

10 cz 1900 riGoletto Giuseppe Verdi
11 pt 1900 roMeo i julia sierGiej prokofiew
12 so 1900 koBieta Bez Cienia riChard strauss
13 nd 1700 CarMen GeorGes Bizet

W lutowym repertuarze umieściliśmy bardzo lubiane przez
publiczność dzieła klasyków opery: „czarodziejski flet”
i „cosi fan tutte” W. a. Mozarta, „cyrulik sewilski”
g. rossiniego, „Falstaff”, „rigoletto”, „traviata”, „nabucco” g. Verdiego, „cyganeria” g. Pucciniego, „napój miłosny” g. donizettiego, „carmen” g. Bizeta.

15 wt 1900 ester / haGith prasqual / karol szyManowski
16 śr 19

00

traViata Giuseppe Verdi

17 cz 1900 la liBertÀ ChiaMa la liBertÀ euGeniusz knapik
18 pt 1900 naBuCCo Giuseppe Verdi
19 so 1900 Chopin GiaCoMo orefiCe

Polskich kompozytorów reprezentują na naszej scenie
dzieła: „Halka” i „straszny dwór” s. Moniuszki oraz
„Matka czarnoskrzydłych snów” H. kulenty. natomiast
wielbicieli wspaniałego polskiego kompozytora zapraszam
na spektakl „chopin” g. orfice, zachęcam też do obejrzenia przedstawienia „Borys godunow” M. Musorgskiego
w pięknej inscenizacji Waldemara zawodzińskiego.

20 nd 1700 Cosi fan tutte wolfGanG aMadeusz Mozart
22 wt 1900 CyGaneria GiaCoMo puCCini
23 śr 1900 CyGaneria GiaCoMo puCCini
24 cz 1900 napój Miłosny Gaetano donizetti
25 pt 1900 dziadek do orzeChów piotr Czajkowski

Ewa Michnik
dyrektor naczelny i artystyczny Opery Wrocławskiej

26 so 1900 Cyrulik sewilski GioaCChino rossini
27 nd 1700 Borys Godunow Modest MusorGski

i nf o rM aC ja i re z e rwaC ja Bi le 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 la w .p l

fot. M.Grotowski

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

Hagith karol szymanowski
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TiFTiLFL

TOWARZYSTWO
IMIENIA
LISZTA
IMIENIAFERENCA
FERENCA LISZTA
TOWARZYSTWO
TOWARZYSTWO
im. FERENCA
LISZTA
LISZT
SOCIETY
IN POLAND
FERENC
FERENC
LISZT
SOCIETY
IN
POLAND
50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9, tel./fax: (48 71) 351 9735
WAŁBRZYCH ul. J. Słowackiego 4

4 lutego, godz. 19.00
koncert karnaWałoWy

50-028 Wrocław, pl. pl.
Tadeusza
Kościuszki
tel./fax:
(48 71) 351 9735
T. Kościuszki
9, 9,50-028
Wrocław
NIP 896-10-01-401
• KRS 0000239406
• REGON
931603829
NIP 896-10-01-401
0000239406 •• e-mail:tifl@poczta.fm
REGON 931603829
tel. 0 600 39 36•34KRS
• http://www.liszt.art.pl
tel.:
600
39
36
34;
www.
liszt.art.pl
konto
1575 1000 0022 9094 3675 ING
Bank Śląski, O/Wrocław
36 nr
3418•1050
http://www.liszt.art.pl
• e-mail:tifl@poczta.fm
tel. 0 600 39
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław

941-949 Wieczory lisztowskie

dyrygent: czesław grabowski

grZEgorZniEMCZUk– FortEPian

dyrygent: jan Miłosz zarzycki

orkiestra symfoniczna Filharmonii
sudeckiej. dyrygent: czesław grabowski. Program: Wielkie przeboje
srebrnego ekranu
11 lutego, godz. 19.00
koncert syMFonIczny
orkiestra symfoniczna Filharmonii sudeckiej. dyrygent: jerzy salwarowski.
soliści: Hubert salwarowski (fortepian), janusz szadowiak (trąbka). Program: ch. W. gluck – uwertura
do opery „Ifigenia w aulidzie”. a. gedicke – etiuda na trąbkę i orkiestrę. d. szostakowicz – koncert
na fortepian, trąbkę i orkiestrę. l. van
Beethoven – II symfonia d-dur op. 36
18 lutego, godz. 19.00
koncert WalentynkoWy
Big–Band’owe granie dla zakochanych
25 lutego, godz. 19.00
koncert syMFonIczny

orkiestra symfoniczna Filharmonii
sudeckiej. dyrygent: jan Miłosz zarzycki. Program: j. Brahms: IV symfonia e-moll op. 98
4 str. « co jest grane « luty 2011

młody, w ostatnim roku bardzo wyróżniający się pianista, laureat wielu konkursów. koncerty w 201 rocznicę urodzin Fryderyka chopina:
25 II g. 18.00 – Oława, ośrodek kultury, ul. 11 listopada 27
26 II g. 18.00 – Brzeg, zamek Piastów Śląskich, plac zamkowy 1
27 II g. 18.00 – Włoszakowice, Pałac sułkowskich, ul. k. kurpińskiego 29
28 II g. 18.00 – Wrocław, klub Muzyki i literatury, pl. t. kościuszki 9
1 I|I g. 18.00 – Trzebnica, klub-„ik” ul. B. głowackiego 15
2 |II g. 18.30 – Oborniki Śląskie, salonik 4 Muz, ul. j. Piłsudskiego 13
28 II, 1,2.||| g. 12.30 we Wrocławiu, trzebnicy i obornikach Śl. odbędą się
koncerty umuzykalniające „jak słuchać muzyki“ dla młodzieży. W programie
utwory j. Haydna, l. v. Beethovena, F. chopina i F. liszta.
koncerty prowadzi juliusz adamowski.
„zdolny, muzykalny bardzo, ma dużo do powiedzenia w pianistyce, ma dużo
do powiedzenia w chopinistyce, ma urok jego granie, a szkoła pianistyczna nieskazitelna. Brawo, brawo, brawo!” (Bogusław kaczyński)

Grzegorz niemczuk ukończył z wyróżnieniem akademię Muzyczną im.
k. szymanowskiego w katowicach
studiując pod kierunkiem prof. józefa stompla, z którym współpracuje
od 2001 roku. swoje umiejętności
doskonalił na mistrzowskich kursach
pianistycznych, gdzie gdzie jego profesorami byli m. in.: joseph Banovetz,
klausa Hellwig, Menahem Pressler,
Philippe entremont, jeffrey swann, joaquin achucarro, Mykola suk, Piotr
Paleczny, yuan sheng, alexander kobrin, alberto nose, andrzej jasiński, aleksiej orłowiecki, jerome rose, dang
thai son, krystian zimerman.
Prowadzi ożywioną działalność koncertową, regularnie występując w Polsce,
oraz w całej europie. Występował również w usa (nowy jork – steinway
Hall, Mannes college) i w Bowral w australii. Był solistą wielu prestiżowych
festiwali muzycznych w Polsce i zagranicą – m. in.: International keybord Institute & Festiwal w nowym jorku (dwukrotnie), i 65 Międzynarodowego Festiwalu chopinowskiego w dusznikach zdroju. często występuje również jako
kameralista, współpracując z wieloma instrumentalistami oraz śpiewakami.
jest laureatem I nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych
w trieście (2007) i Waterloo (2008) oraz na Międzynarodowym konkursie
Pianistycznym im. Fryderyka chopina w Warszawie (styczeń 2010). zajął
również czołowe miejsca na kilku innych konkursach poświęconych Fryderykowi chopinowi w Polsce i zagranicą.
W lipcu 2008 r. został laureatem „janet and William schwartz scholarship
award” w nowym jorku, zaś we wrześniu 2009 r. – „estrady Młodych” na 43
Festiwalu Pianistyki Polskiej w słupsku.
koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Województwa dolnośląskiego,
starosty Brzeskiego, starosty trzebnickiego, ośrodka kultury w oławie, gminnego
ośrodka kultury we Włoszakowicach.
www.cojestgrane.pl
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tErEsasalgUEiro
ethno jazz Festival – Muzyka Świata.
Wokalistka ikony fado Madredeus we
własnym projekcie. teresa salgueiro
jest portugalską śpiewaczką, byłą
wokalistką zespołu Madredeus.
Bilety: 150; 120; 90; wejściówki
60 zł 12 lutego, godz. 20.00
Synagoga pod Białym Bocianem,
Włodkowica 7

204_MUZ

MartynaJakUBowiCZ
&Żonalota
koncert promujący nową płytę „okruchy życia” – 12 utworów, których
można posłuchać na www.martynajakubowicz.pl i na myspace. „zaryzykuję stwierdzenie, że Martyna jeszcze
nigdy nie nagrała takiego znakomitego
albumu. słucham i nie mogę się uwolnić od tej muzyki. klasa joni Mitchell.
dwanaście piosenek, których długo
będziemy słuchali.”
/fr. blogu Marka niedźwieckiego/
Bilety: 80; 65; 50 zł; weiściówki 35 zł
19 lutego, godz. 20.30
CS Impart, ul. Mazowiecka 17

dŻEM

ariElraMirEZQUartEt
tango argentyŃskIe
ariel, wnuk ariela ramireza, jednego
z najsłynniejszych kompozytorów argentyńskich, twórcy mszy kreolskiej.
W latach 2009-10 akompaniował wokaliście Marcelo toledo. niedawno
odbył po Polsce trasę z el Muso (Buena Vista social club). W roku 2010,
we Wrocławiu, wraz ze znakomitymi
muzykami: joao teixteira da sousa –
wokal, dariusz samerdak – piano,
dominika Białostocka – gitara., rozpoczął pracę nad swą debiutancką
płytą „aires”. album stanowi kompilację autorskich interpretacji największych utworów tradycyjnego tanga
argentyńskiego. Premiera płyty
„aires” 7 lutego 2011,
27 lutego, godz. 18.00
Synagoga pod Białym Bocianem
Włodkowica 7
6 str. « co jest grane « luty 2011

dziś ze śpiewającym Maciejem Balcarem grupa nawiązuje do swych najlepszych dokonań sprzed lat. zwłaszcza,
że zawsze należała do bardzo dobrych
koncertowych wykonawców.
Bilety: 45 psp; 50 zł – wdk

rECitalJanUsZaradka
koncert na głos I ręce
Przez cztery dni kilkunastu warsztatowiczów szkolić będzie głosy
pod czujnym okiem Haliny Bednarek
i damiana Borowca oraz szlifować interpretację wybranych przez siebie
utworów korzystając z rad i doświadczenia janusza radka, którego
przy fortepianie wspomagać będzie
Piotr rachoń. efekt tej wspólnej pracy zobaczymy podczas piątkowego
koncertu na scenie ośrodka działań
twórczych Światowid. zwieńczeniem
tego koncertu będzie kameralny recital janusza radka zatytułowany
„koncert na głos i ręce”. artysta zaprezentuje swoje największe hity.
Wokaliście towarzyszy krakowski
pianista: Paweł Piątek. Bilety: 35zł
18 lutego, godz. 17.00
ODT ŚWIaTOWID, Sempołowskiej 54a

5 lutego, godz. 20.00
KULTOWa, pl. Wolności 7

gotanProJECt

Bilety: 43 zł – pierwsze 300 szt.
48 zł – psp., 55 zł – w dniu koncertu

Fuzja argentyńskiego tanga, dubu
i nowych brzmień, która debiutanckim albumem revancha del tango
podbiła serca słuchaczy na całym
świecie. nostalgiczne dźwięki akordeonu, fortepianu czy skrzypiec idealnie współbrzmią z dubowymi czy
house’owymi bitami, których naturalną bazą jest argentyńskie tango.
Bilety: 250/200/150/120/90zł

27 lutego, godz. 19.00
Klub Eter, Kazimierza Wielkiego 19

24 lutego, godz. 19.00
Hala ORBITa, ul. Wejcherowska 34

MysloVitZ

www.cojestgrane.pl
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www.teatralna.wroclaw.pl

KULISY SMAKU

Pożegnanie, litografia - Georges Barbiera - 1920

WALENTYNKI W TEATRALNEJ
W SOBOTY DANCINGI Z MUZYKĄ NA ŻYWO
pl. Teatralny 4 - budynek Teatru Lalek
rezerwacje: 502 725 813, 608 63 15 83
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sZantywEwroCŁawiU 2011
XXII sPotkanIa z PIosenką Żeglarską I Muzyką Folk
Kultowa,pl.Wolności 7
17.02, godz. 19.00 – WROCŁaW ŚPIEWa orkiestra samanta, za Horyzontem, znienacka Project, Ireneusz
„Messalina” Wójcicki &na razie, dariusz „Macoch” raczycki, Betty Blue, Pod Masztem. Bilety: 8zł/psp, 10zł/wdk
HalaIASE,ul.Wystawowa 1
18.02, godz. 19.00 – XXV LaT ZESPOŁU EKT – GDYnIa
ekt – gdynia, Mietek Folk, orkiestra samanta, ryczące
dwudziestki, Mirosław „koval” kowalewski, Waldek
Mieczkowski z zespołem, arek Wlizło, słodki całus od Buby, kuśka Brothers, Betty Blue. Bilety: 35zł/psp, 40zł/wdk
19.02, godz. 11.00 – SZanTY DLa DZIECI
„Bałtycka wyprawa neptuna”, Mirosław „koval” kowalewski z zespołem zejman & garkumpel.
Bilety: 30zł/psp, 35z/wdk, 20zł/psp, 25zł/wdk (dzieci do lat 14)
19.02, godz. 20.00 – KOnCERT nOCnY
Mechanicy shanty, zejman&garkumpel, atlantyda, Prawdziwe Perły, Formacja, Banana Boat, sąsiedzi, za Horyzontem, Pod Masztem, Flash creep, znienacka Project.
Bilety: 44zł/psp, 50zł/wdk

VooVooWszyscy Muzycy to WojoWnIcy
Po raz pierwszy we Wrocławiu będzie można usłyszeć materiał legendarnej grupy Voo Voo z ich najnowszej płyty
„Wszyscy muzycy to wojownicy”. nowy krążek pełen jest
rockowej muzyki nawiązującej do brzmień z lat 60 i 70 –
mocnej, bezpretensjonalnej i surowej. Mieszanka stylów, zaprawiona pierwszorzędnymi solówkami Waglewskiego
i Pospieszalskiego, wciąż nie pozwala zaszufladkować formacji, która tym razem zdecydowała się na współpracę
z młodymi producentami (emade, Maciej cieślak ze Ścianki).
Występ Voo Voo poprzedzi młody, intrygujący swym rockandrollowym energetycznym obliczem wrocławski zespół
People of the Haze. jak sami mówią o sobie: „naszym celem jest granie muzyki opartej na riffach z lat 60' i 70', chcemy odgrzebać trochę starej dobrej muzyki, pokazać ją KlubMuzycznyŁykend,Podwale 37/38
w dzisiejszej oprawie i odbiec od stereotypu rockowej kape- 19.02, godz. 24.00 Waldek Mieczkowski, słodki całus
li panującego na polskim rynku” Bilety: 40zł
od Buby, za Horyzontem, Pod Masztem, orkiestra saman12 lutego, godz. 20.00, CK aGORa, ul. Serbska 5a
ta, Banana Boat, Formacja, Flash creep, Prawdziwe Perły.
20.02 godz. 13.00 – PRZESŁUCHanIa KOnKURSOWE
straCHynalaCHyiŚwiEtliki
C.S.Impartul.Mazowiecka 17
Bilety: 35 – pierwsze 300 szt., 40 zł psp, 45 zł wdk
19.02, godz. 15.00 – SZanTY KLaSYCZnE
25 lutego, godz. 19.00, Klub Eter, Kazimierza Wielkiego 19
stare dzwony, 4 refy, ryczące dwudziestki, sąsiedzi,
aliBiklUBul. grunWaldzka 67
Prawdziwe Perły. Bilety: I sektor 40zł/psp, 50zł/wdk; II sek13.02 jaMal godz. 20:00
tor 30zł/psp, 35zł/wdk
17.02 doda godz. 21
20.02, godz. 17.00 – BEnEFIS STaRYCH DZWOnÓW
20.02 zaBIlI MI ŻÓłWIa, konIec ŚWIata, BunkIer, j. Porębski, r. Muzaj, M. szurawski, a. korycki, d. ŻukowlenIWIec, tHe BIll godz. 18:00
ska i goście. Bilety: I sektor 40zł/psp, 50zł; II sektor
27.02 kat & roMan kostrzeWskI godz. 19:00
30zł/psp, 35zł/wdk
klUBMUZyCZnyŁykEndul.PodWale 37/38
8.02, godz. 20.00
THE DREaDnOUGHTS(KanaDa) + SKanDaL
bilety: 20 zł – przedsprzedaż, 25 zł – w dniu koncertu
12.02, godz. 20.00
PROLETaRYaT + ZBERnY
bilety: 25 zł – przedsprzedaż, 30 zł – w dniu koncertu
23.02, godz. 20.00
PERKaLaBa (UKRaIna)
bilety: 20 zł – przedsprzedaż, 25 zł – w dniu koncertu

Karnety: 75zł! – pierwsze 300 szt., 100zł – pozostałe

aCCEPt

Blood oF tHe natIons tour 2011
SUPPORT: STELLWInG
Potwierdził się support na europejskiej trasie koncertowej formacji accept! Będzie to znana już polskim fanom
metalu szwedzka formacja steelwing. Formacja szalenie
utalentowanych muzyków założona za rok temu – w 2009
roku. Bezkompromisowy, najwyższej jakości heavy metal. dzięki poparciu ze strony „prawdziwego metalowego” podziemia i pokonaniu aż 1200 zespołów, zdobyli
JaMsEssionW lulu Belle caFe
nagrodę „rock the nation award 2009”. zespół jesienią
Wystąpią młodzi muzycy i wokaliści.
sekcja podstawowa: gitara (szymon gmerek); gitara ba- zagrał w naszym kraju bardzo udane koncerty z zesposowa (Piotr Mazurek); perkusja (łukasz kowalczyk); kla- łem sabaton. accept pojawi się w Polsce w składzie:
wisze (Piotr Święty Świętoniewski). gramy: funk, jazz, Wolf Hoffmann – gitary, Mark tornillo – wokal, Peter Baltes – gitara basowa, Herman Frank – gitary oraz stefan
soul, pop, rock, blues. Wstęp wolny!
schwarzman – perkusja. Bilety: 110/ 120 zł (w dniu koncertu)
2, 9, 16, 23 lutego, godz. 20.00
Lulu Belle Cafe, ul. Purkyniego 1
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5 lutego, godz. 20.00, Eter Klub, ul. Kazimierza Wielkiego 19
www.cojestgrane.pl
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katarZynagroniECrecItal
to wyjątkowa wokalistka i prawdziwa osobowość polskiej
estrady. kiedy śpiewa, ma się wrażenie, że cała bez reszty zanurzona jest w świecie, o którym opowiadają jej piosenki. każdy koncert to przejmujący spektakl, który
pochłania widzów bez reszty. towarzyszący artystce muzycy w idealny sposób dawkują emocje, budując niepowtarzalny nastrój. Bilety: 50, 40, 30 zł

204_KOM

CEntrUMsZtUkiiMPart

ul. Mazowiecka 17
1, 2 luty, godz. 19.00
eve ensler – Monologi waginy
3 lutego, godz. 19.00
katarzyna gronIec – recital
4 lutego, godz. 19.00
łukasz jeMIoła Przed PreMIerą
3 lutego, godz. 19.00, CS Impart, ul. Mazowiecka 17
jan Poprawa i Bogusław sobczuk rekomendują
9 lutego, godz. 19.00
ŁUkasZJEMioŁa Przed PreMIerą:
MacIej Balcar – koncert promujący płytę ogIeŃ I Woda
jan PoPraWa I BogusłaW soBczuk rekoMendują 10 lutego, godz. 19.00
łukasz jemioła pochodzi z limanowej, ale od wielu lat lenIngrad – spektakl muzyczny
mieszka i pracuje w lublinie. Pieśniarz, gitarzysta, 15 lutego, godz. 19.00,
kompozytor, pedagog. laureat wielu konkursów, między MÓj BoskI rozWÓd – monodram krystyny Podleskiej
innymi I nagrody 45. studenckiego Festiwalu Piosenki w 14 lutego, godz. 19.00
krakowie (2009). Wstęp wolny.
PsycHodancIng – Maciej Maleńczuk
4 lutego, godz. 19.00, CS Impart, ul. Mazowiecka 17
18 lutego, godz. 19.00
toMek grocHot QuIntet, feat. eddIe Henderson

MaCiEJBalCar

koncert ProMujący Płytę ogIeŃ I Woda
absolwent Wydziału architektury Politechniki Wrocławskiej
(2000 r.), autor tekstów, muzyk, kompozytor oraz aktor
teatralny i filmowy. Wokalista roku 2004 wg czytelników
„twojego Bluesa“. od dziesięciu lat jest wokalistą grupy
dŻeM. artyście towarzyszy zespół w składzie: krzysztof
„Flipper“ krupa – instrumenty perkusyjne. robert lubera –
gitary, wydawca. Piotr „Quentin“ Wojtanowski – bas, gitary,
klawisze. Bilety: 35, 30 zł

CaPitol–teatrMuzyczny

cs Impart, ul. Mazowiecka 17
Mała scena, ul. j. Piłsudskiego 72
teatr Polski, ul. g. zapolskiej 3
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 lutego, godz. 20.00; 5, 6, 12,
13 lutego, godz. 17.00
Ścigając zło - rewia sensacyjna teatr Polski
8 luty, godz. 18.00, 20.00
Mdłość, Mniezłość, Miłość Mała scena
9 lutego, godz. 19.00, CS Impart, ul. Mazowiecka 17
11, 12 luty, godz. 20.00 ashia grzesik - recital Mała scena
lEningradsPektakl Muzyczny
17 luty, godz. 18.00; 18 luty, godz. 10.00, 12.30
Hymn rosji "leningrad" w reż. łukasza czuja w teatrze czarnoksiężnik z krainy oz cs Impart
Piosenki we Wrocławiu. Bilety: 35, 30 zł
19, 20 luty, godz. 20.00 rzecze Budda chinaski Mała scena
10 lutego, godz. 19.00, CS Impart, ul. Mazowiecka 17

19, 20 luty, godz. 20.00 opera smocza sala Baletowa
24, 25, 26 luty, godz. 19.00; 27 luty, godz. 17.00
PsyCHodanCingMacIej MaleŃczuk
wokalista, instrumentalista, poeta, kompozytor, autor tek- Hair cs Impart
stów. artysta, który swobodnie porusza się w wielu sty- 26, 27 luty, godz. 20.00 evergreen Mała scena
lach muzycznych, takich jak pop, rock, muzyka folk,
wroCŁawskitEatrwsPÓŁCZEsny
muzyka country, a nawet pieśni religijne. Maleńczuk jest
ul. rzeźnicza 12
też aktorem teatralnym i filmowym, autorem wierszy i felietonów. W tym roku obchodzi jubileusz ćwierćwiecza 1,2 lutego, godz. 19.00, Sala Prób
Produkt, Mark ravenhill, opieka reż.: jakub kamieński
pracy artystycznej. Bilety: 85, 75, 60zł
3, 4, 5, 6 lutego, godz. 19.00, Scena na Strychu
14 lutego, godz. 19.00, CS Impart, ul. Mazowiecka 17
nie do pary, andrew Bowell, reż.: agnieszka olsten
MÓJBoskiroZwÓd
8, 9, 10, 11 lutego, godz. 19.15, Duża Scena
Pułapka, tadeusz różewicz, reż.: gabriel gietzky
MonodraM krystyny PodleskIej
to wzruszająca i pełna optymizmu historia kobiety w śred- 12, 13, 15, 16 lutego, godz. 19.00, Scena na Strychu
nim wieku, którą porzuca mąż, a córka wyprowadza się Przytuleni, jonas gardell reż., opr. muz.: gabriel gietzky
do narzeczonego. do wypełnienia pustki angela ma tylko 17, 18, 19, 20 lutego, godz. 19.15, Duża Scena
psa i telefon. teraz na nowo musi znaleźć swoje miejsce Białe małżeństwo, t. różewicz, reż.: krystyna Meissner
na ziemi, odnaleźć sens życia i szczęście. krystyna Podleska 22, 23, 24, 25 lutego, godz. 19.00, Scena na Strychu
– słynna ola, z kultowego filmu „Miś” w reż. stanisława Ba- trans-atlantyk, W. gombrowicz reż.: jarosław tumidajski
26, 27 lutego, godz. 19.15
rei w monodramie „Mój Boski rozwód”. Bilety: 25/20zł
15 lutego, godz. 19.00, CS Impart, ul. Mazowiecka 17
orkiestra „titanic”, c. Bojczew, reż.: krystyna Meissner
10 str. » co jest grane » luty 2011
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Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

EDWARD TAYLOR

UNIA BEZ TAJEMNIC
reż. Marcin Sławiński
Czas trwania: 105 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbieta Woźniak
Scenografia: Andrzej Witkowski
Opracowanie muzyczne: Marcin Sławiński
Madame Miller: Iwona Kucharzak
Lady Gillan Partridge: Agata Skowrońska / Monika Szalaty
Astrid: Aldona Struzik
Prout: Wojciech Dąbrowski
Kible: Andrzej Mrozek
Sir Clive Partridge: Paweł Okoński
Monsiuor Berrie: Edwin Petrykat / Edward Kalisz
To klasyczna komedia na pograniczu farsy, opowiadająca
o codziennym życiu urzędników pracujących w strukturach
Unii Europejskiej. Sir Clive Partridge, wyższy urzędnik Komisji Wspólnego Rynku ma być wybrany na jej przewodniczącego. Jest idealnym kandydatem: zna tajniki dyplomacji. W dniu
wyboru na stanowisko w wytwornym paryskim apartamencie
Sir Partridge nie spodziewa się, że wydarzy się coś zupełnie
nieoczekiwanego… A co, przekonajcie się Państwo sami...

RAY I MICHAEL COONEY

LUTY 2011
www.teatrkomedia.com

RODZINA KERWOODÓW
reż. Wojciech Ziemiański
Katerina: Anna Filusz / Marzena Kopczyńska, Mrs.
Potter: Wioletta Jabłońska, Linda Kerwood: Małgorzata Kałuzińska / Beata Rakowska, Dick Kerwood:
Wojciech Dąbrowski / Jerzy Mularczyk, Posterunkowy Downs: Radosław Kasiukiewicz / Edward Kalisz,
Tom Kerwood: Mariusz Kiljan / Łukasz Płoszajski,
Harry Kerwood: Paweł Okoński / Krzysztof Grębski,
Andreas: Edwin Petrykat / Lech Gwit, Borys: Krzysztof Szponar / Mirosław Zarzycki
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UNIA BEZ TAJEMNIC
UNIA BEZ TAJEMNIC
UNIA BEZ TAJEMNIC
RODZINA KERWOODÓW
RODZINA KERWOODÓW
PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA
SZALONE NOŻYCZKI
SZALONE NOŻYCZKI
MAYDAY 2
MAYDAY 2
MAYDAY 2
Z RĄCZKI DO RĄCZKI
Z RĄCZKI DO RĄCZKI

godz. 20.00
godz. 20.00
godz. 20.00
godz. 20.00
godz. 17.00
godz. 20.00
godz. 17.00
godz. 20.00
godz. 20.00
godz. 20.00
godz. 20.00
godz. 17.00
godz. 20.00
godz. 17.00

WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA
Plac Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)
SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek - piątek, godz. 9.00-19.00
oraz na 2 godziny przed spektaklami
tel.: 071 335 49 10, 071 344 12 16
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tEatrarkaul. MennIcza 3
3 luty, godz. 19.00
kaMIenIe na szanIec
– zakazane PIosenkI
w reżyserii dariusza taraszkiewicza
4, 5, 11, 25 luty, godz. 19.00
ŚWIątynIa. dyBuk
– legendy ŻydoWskIe (PreMIera)
w reżyserii renaty jasińskiej

spektakl łączy w sobie dramat i absurd Holocaustu oraz elementy kultury żydowskiej. nastrojowa muzyka
jacka zameckiego oraz wzruszające
wykonanie pieśni żydowskich. opowieść o miłości Hanana i lei wpleciona w dramat i absurd Holocaustu
nadają dramatowi szlojme zajnwilowi rapaportowi (szymon an-ski) nowy wymiar. dziś w niektórych dużych
polskich miastach, również we Wrocławiu, możemy zetknąć się z kulturą
żydowską. jest to jednak jedynie namiastka jej obecności w naszej narodowej codzienności. sztuka, wobec
której nikt nie pozostanie obojętnym,
a wrażenia ze spektaklu pozostaną
na długo w pamięci.

Pwst tel. 71 373 56 94
10.02. godz. 18.00
11.02. godz. 11.00
Wesele – st. Wyspiańskiego
scena teatru PWst
Hotel savoy, Plac kościuszki 19
15, 16, 17.02. godz. 10.00
18.02. godz. 11.00
Historia o ptaku cis – j. kulmowej

fot. k.lupa

scena teatru PWst
Hotel savoy, Plac kościuszki 19
22, 23, 24, 25.02. godz. 18.00
straż porządkowa-kompromis z teatrem
– na podstawie dramatów t.różewicza

fot. k.lupa

scena teatru PWst
Plac teatralny 6/7 (sala 107)

tEatrForMy
sCEna PantoMiMy
ul. Hallera 15 (budynek kina lwów)
11.02, godz. 19.00
14.02, godz. 18.30
only you – czyli farsa na dwoje

spektakl pantomimy obfitujący w momenty, komiczne, groteskowe, ale
i też nie pozbawione wątków wzruszających. jest to osobiste wspomnienie
dzieciństwa i przeżyć z nim związanych. akcja sztuki rozpoczyna się
na początku lat trzydziestych w Polsce i dzieje się bez mała na przestrzeni lat 60. niektóre z pośród ukazanych
w tej historii zdarzeń… to zamglony
sen, który powrócił do mnie z dzieciństwa. to opowieść o miłości trudnej,
czasami absurdalnej, ale możliwej…
obsada: józef Markocki, ewelina ciszewska, damian rutkiewicz
Bilety: ulgowy 25 zł, normalny 30 zł

9 luty, godz. 18.00
oskar I PanI rÓŻa
wg erica-emmanuela schmitta

wiBraCJEtanECZnE
solo Projekt – II edycja
aleksandra Borys – Lost in details.
choreografia i wykonanie: aleksandra
Borys; muzyka: gonçalo almeida;
dramaturgia: Peter Pleyer; dźwięk:
łukasz kędzierski.
anna nowicka – the truth is just
a plain picture. said bob
koncept, choreografia i wykonanie: anna nowicka; opieka artystyczna: Peter
Pleyer; muzyka: tian rotteveel; realizacja techniczna: łukasz kędzierski; oprawa graficzna: Filip gruber Bojovic; strona wizualna: carito Maldonado,
juliane Brösemann.
Rafał Urbacki - Mt 9,7. koncepcja i ruch: rafał urbacki; muzyka: Perfect,
arka noego, Bp. leszek długosz, siostra suzzy; teksty piosenek: rafał
urbacki i siostra suzzy; animacje: kacper lipiński; światło i dźwięk: łukasz
kędzierski. Bilety: 20/25zł
5 lutego, godz. 19.00, CS Impart, ul. Mazowiecka 17
12 str. « co jest grane « luty 2011

saMUElBECkEtt:
sZCZĘŚliwEdni
teatr draMatyczny
W WarszaWIe
reżyseria: antoni libera. 28 lutego
przed spektaklem o godz. 17: 00 spotkanie z Mają komorowską
27–28 lutego, godz. 19.00
Studio na Grobli, ul. na Grobli 30/32
www.cojestgrane.pl
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MUZEUM
NARODOWE
we Wrocławiu

Strona 2

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.

3

prasza:
-16.00
-17.00
rocław
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z dwóch
drewniabytki śre-

ia się noo. Prezenające się
zywanych

kularnych
schodniej
era, Mal-

20 tysięcy
ograﬁi aż
ra Mariuostatnich.

muje proII wojną
tukę, rzew bliskich
cje ﬁlmo-

mie hiperuczny te-

Natalia Lach - Lachowicz
Opera Omnia

14 lutego – 3 maja 2011
3RND]DQH]RVWDQĈQDMVWDUV]HLQDMQRZV]HSUDFHMHGQHM]QDMEDUG]LHM
LQWU\JXMĈF\FKSROVNLFKDUW\VWHNZVSyãF]HVQ\FKPRİQDEčG]LH
]REDF]\þF\NOÅ6]WXND]ZLHU]čFDµ]ODWLF\NOH]RVWDW
QLFKODWPLQÅ)XWU]DVWĈZãRFKDWRĤþµLÅ7UDQVÀJXUDFMč2G\QDµ7H
ZF]HĤQLHMV]HG]LHãDE\ã\LQVFHQL]RZDQHIRWRJUDÀDPLXND]XMĈF\PL
DXWRUNčSR]XMĈFĈGRNDPHU\LF]čĤFLRZR]DNU\ZDMĈFĈIXWUHP
QDJLHFLDãR=ZLHU]čMDZLVLčMDNROXNVXVRZDPDVNRWNDEH]SLHF]Q\
HNVWUDNWQDWXU\ZV]WXF]Q\PVWZRU]RQ\PFDãNRZLFLHSU]H]F]ãR
ZLHNDĤURGRZLVNX2NU\WHIXWUHPFLDãRNRELHW\SRGREQLHVSURZD
G]RQH]RVWDãRGRUROLJDGİHWXSRGSRU]ĈGNRZDQHJRNU\WHULXP
OXNVXVXLSU]\MHPQRĤFL

MICHAEL FLYNN - FACES IN THE FOREST
2 lutego - 20 marca 2011

.DPHUDOQDZ\VWDZDSUH]HQWXMĈFDZLHONRIRUPDWRZĈNRPSR]\FMčFHUDPLF]QĈSU]\JR
WRZDQDSU]H]EU\W\MVNLHJRDUW\VWč0LFKDHOD)O\QQDQD0LčG]\QDURGRZH6\PSR]MXP
Å3RUFHODQD,QDF]HMµLSRGDURZDQĈ0X]HXP1DURGRZHPXZH:URFãDZLX

SECESYJNE SZKŁO CZESKIE

4 grudnia 2010 – 13 marca 2011

QDMSLčNQLHMV]\FKRELHNWyZZ]OLF]ĈFHMSRQDGG]LHãNROHNFMLVHFHV\MQHJRV]NãD
F]HVNLHJRPRİQDRJOĈGDþQDZ\VWDZLHZPX]HDOQ\P6NDUEFX:ĤUyGQLFKVĈQLH]Z\NOH
RU\JLQDOQ\ZD]RQ]PXV]ODPLLQDF]\QLDRSODWDQHV]NODQ\PLQLþPL

MEBLOWY SALON GIER

4 grudnia 2010 – 26 czerwca 2011

'DZQHNDVHW\LVWROLNLGRJLHUÀJXU\V]DFKRZHNDUW\RUD]LQQHHNVSRQDW\]ZLĈ]DQH
]JUDPL]QDOD]ã\VLčQDWHMZ\VWDZLH2ELHNW\SRFKRG]Ĉ]RNUHVXRG;9,GR;;ZLH
NX

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
„ZASTAW WIĘCIERZ, WÓDŹ NIEWODEM…RYBOŁÓWSTWO
DRZEWIEJ”
4 stycznia – 25 marca 2011

:\VWDZDSRĤZLčFRQDMHVWMHGQHPX]QDMVWDUV]\FK]DMčþVãXİĈF\FK]GRE\ZDQLX
SU]H]OXG]LSRİ\ZLHQLD²U\ERãyZVWZX1DZ\VWDZLH]JURPDG]RQRPLQSXãDS
NLQDU\E\Z\SODWDQH]FKUXVWXOXEZLNOLQ\VDPRãyZNLZ\NRQDQH]PDWHULDãyZ
VLHFLRZ\FK

3$125$0$5$&â$:,&.$
MERECZOWSZCZYZNA NA KRESACH. MIEJSCE URODZIN
TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
Fotograﬁe Ryszarda Sławczyńskiego
7 lutego – 15 maja 2011

5HSRUWDİ IRWRJUDÀF]Q\ SRND]XMĈF\ PLHMVFH XURG]HQLD 7DGHXV]D .RĤFLXV]
NL0RİQDEčG]LH]REDF]\þPLčG]\LQQ\PLGZRUHNZNWyU\PVLčZ\FKRZDã
LZNWyU\PREHFQLHPLHĤFLVLčSRĤZLčFRQHPXPX]HXP
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MÓgŁByMŻyćw aFryCE
i CoUldliVEinaFriCa

toMasZPiEtrEk
kreskI z dzIennIka
druga wystawa z cyklu „Patio Młodych”. tomasz Pietrek (1980) w latach 2002-2007 studiował na Wydziale
grafiki asP we Wrocławiu. zawodowo
związany jest z macierzystą uczelnią
jako asystent w Pracowni rysunku zawodowego prof. eugeniusza geta
stankiewicza. sam o swojej sztuce
mówi „W moim centrum zainteresowania jest człowiek. dokładnie jego
emocje i przeżycia. często staram się
tworzyć kompleksowy i zamknięty
portret psychologiczny. na twarzach
ludzi rysują się wszystkie emocje, konflikty, radości, które determinują. często swoją uwagę kieruję na maski,
za którymi ludzie kryją prawdziwe oblicza. te kreacje aktorskie (maski)
chętnie odtwarzam, ponieważ kryje się
za nimi to, co w człowieku najświętsze
i co chcą za wszelką cenę zabezpieczyć
od wpływu świata zewnętrznego.”
zaprezentowane zostaną najnowsze
prace artysty zainspirowane dziennikami Willego cohna wydanymi po polsku pod tytułem „Żadnego prawa
– nigdzie. dzienniki z Breslau 19331941”. do zmierzenia się z tym tematem skłoniły artystę zaskakujące
odczucia po lekturze dzienników, jak
sam przyznaje odkrył w nich prawdziwego człowieka i miejsca, które również jemu, młodemu wrocławianinowi
są bliskie. aby jak najpełniej przedstawić Willego cohna, jego przemyślenia
i emocje oraz przywiązanie do Wrocławia, tomasz Pietrek korzysta z bardzo
skromnej palety barw dając przestrzeń
rysunkowi, który naniesiony na cyfrowy wydruk i wielokrotnie powiększony uderza siłą swojego przekazu.
Wernisaż: 4 lutego, godz. 17.00
wystawę można oglądać do 6 marca
Muzeum Miejskie Wrocławia
Stary Ratusz
16 str. « co jest grane « luty 2011

M. Bałka, k. Bednarski, M. Filonik,
W. gutt i W. raniszewski, k. klipsa
(l. knaflewski), j. de koning, z. libera,
grupa luxus, j. Modzelewski, neue Bieriemiennost, W. Pawlak, j. robakowski, d. skubiel i z. zinczuk, M. sobczyk,
j. truszkowski. Wyprawa w egzotyczne,
z dzisiejszej perspektywy, lata 80. Wtedy
po gorącym sierpniu nastąpił zimny grudzień 1981, do kin miał wejść „czas
apokalipsy”, a na ulice wjechały wozy
opancerzone. [...] Pokolenie wchodzące w dorosłe życie stanęło przed perspektywą zamrożenia walącego się systemu, totalnej beznadziei, braku przyszłości. [...]
oficjalny obieg był skompromitowany, drugi obieg podporządkowany politycznej
walce z komunistycznym reżimem. [...] z jednej strony otaczał ją propagandowy
fałsz, z drugiej radio Wolna europa [...] Powstał trzeci obieg – muzyka nagrywana podczas koncertów krążyła na kopiowanych kasetach, powstawały fanziny,
na murach pojawiły się graffiti, postawę manifestowano ubiorem, fryzurą. W sztuce nastał powrót do ekspresji, prymitywnych kształtów i skojarzeń, sięgano
po śmieci i odpadki popkultury, stosowano kolaż i szablony. Powstawały ręcznie
robione samizdaty i artziny. zaczęto otwarcie szydzić z totalitarnej władzy, z propagandy, kpić z oficjalnej kultury, z mediów masowych [...] Wystawa wzięła swój
tytuł z filmu o postpunkowej, reggae‘owej grupie Izrael, nakręconego przez młodego Holendra, jacquesa de koninga, który pod koniec trwania stanu wojennego
wylądował w Polsce i rozmawiając z członkami zespołu próbował zrozumieć, co tu
się dzieje. Wystawa skupia się na takich formach reakcji na rzeczywistość lat 80.,
które wyrażały się w anarchicznym sprzeciwie wobec zakleszczonego systemu...
wystawę można oglądać do 27 lutego
awangarda BWa Wrocław, ul. Wita Stwosza 32

MiCHalinakostECka
oPoWIeŚcI z zIeMI
WystaWa IndyWIdualna
jedną z pierwszych rzeczy, którą widzimy na wystawie Michaliny kosteckiej „opowieści z ziemi”, jest kozetka,
jak z gabinetu psychoanalityka. jest
ona tutaj nieprzypadkowo. stanowi
widoczny znak tego, czym się autorka
inspirowała [...] Przyzwyczailiśmy się
do sztuki, która zajmuje się problemami społecznymi lub politycznymi. jesteśmy w stanie zaakceptować sztukę, która zajmuje się samą sobą. godzimy się
nawet nazywać sztuką coś, co tylko zdobi wnętrza naszych mieszkań czy galerii i nie zajmuje się niczym więcej. jakoś zapomnieliśmy, że sztuka może, a pewnie nawet powinna być – narzędziem do poznania siebie, a przez to i świata,
w którym żyjemy. [...] Wejście w instalację, bo całą wystawę można tak potraktować, zmusza odbiorcę do pewnych zachowań. nie jest on prowokowany
do zachowań fizycznych, jednak raczej nie może oglądać tej ekspozycji obojętnie. dlatego trudno tu mówić o widzu a raczej o uczestniku. [...] dopiero wejście w ten psychoanalityczny disneyland, pokazuje nam jego prawdziwą naturę.
a może naszą własną naturę? Może jednak naturę naszej kultury albo kulturę
naszej natury? [...] PawełJarodzki– Psychoanalitycznepanoptikum
Wernisaż: 24 lutego, godz. 19.00. Wystawę można oglądać do 12 marca
Studio BWa Wrocław, ul. Ruska 46a-IIp
www.cojestgrane.pl
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contemporary art Museum, Fiera Milano, Italy

keppel Bay, singapore

arCHitEktUraJakoJĘZyk.daniElliBEskind
daniel libeskind to międzynarodowej sławy twórca projektów architektonicznych i urbanistycznych. jego dorobek obejmuje najważniejsze obiekty kulturalne, centra kongresowe i handlowe, uniwersytety, budynki mieszkalne oraz hotele. dzieła libeskinda były prezentowane w największych muzeach i galeriach na całym świecie,
były również tematem licznych międzynarodowych publikacji. na wystawie prezentowane są fotografie zrealizowanych projektów daniela libeskinda, wizualizacje powstających obiektów, szkice, rysunki, a także projekty
scenografii teatralnych i sprzęty domowe. Wystawa ta będzie drugą w Polsce prezentacją dorobku libeskinda.
Wernisaż: 24 lutego, godz. 17.00. Wystawa czynna do 16 maja.

Petra, fot. zdzisław dados

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

204_CJG

PEtra– MiastoZaklĘtE…
fotografie ZDZISŁaWa DaDOSa
Podróż do antycznej Petry – jordańskiego miasta wykutego w skale – to, jak
twierdzi autor, doświadczenie niezapomniane. Wśród piaskowych skał i wpisanych w ich ściany monumentalnych
budowli, szukał on miejsc odosobnionych. zdjęcia powstałe podczas tej wizyty to opowieść o wspólnym cudzie
natury, myśli i pracy ludzkiej, zapisana barwami ochry i czerwieni.
Wernisaż: 10 lutego o godz. 17.00
Wystawa czynna do 27 marca.

jurij sadar, Boštjan Vuga – Budynek Izby gospodarczej, ljubljana

arCHitEktUrawsPÓŁCZEsnasŁowEnii
Miniona dekada to dla słowenii czas burzliwych przemian ustrojowych,
gospodarczych i społecznych. jak w ich obliczu kształtuje się współczesna architektura słowenii? Wystawa ukazuje najciekawsze realizacje
ostatnich lat i najważniejszych twórców, którzy mają na architektoniczny krajobraz słowenii decydujący wpływ.
Wernisaż: 17 lutego o godz. 17.00. Wystawa czynna do 10 kwietnia.

norweska opera narodowa i Balet, oslo - snohetta, fot. c.Hagelund

MiEsVandErroHEaward 2009
nagroda unii europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej
Wystawa czynna do 27 lutego.

galEriaJEdnEgoProJEktU: PLaC nOWY TaRG WE WROCŁaWIU - wystawa czynna do 28 lutego.
www.ma.wroc.pl
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PorCElanainaCZEJ 2010

Ewai JaCEkdorosZEnkostruktury zaPoMInanIa
Projekt składa się z kilku powiązanych ze sobą realizacji: cyklu fotograficznego pt. „remembrances”, interaktywnej prezentacji audiowizualnej pt. „Huta
jako Interfejs estetyczny Pamięci”, cyklu fotograficznego oraz instalacji fotograficzno-malarskiej. Wszystkie elementy projektu są próbą przedstawienia
różnych przejawów pamięci, zjawiska zapominania i aspektów wspominania
wydarzeń z przeszłości.
Ewa Doroszenko artystka zajmująca się fotografią, malarstwem, rysunkiem
oraz ilustracją. jest absolwentką malarstwa oraz doktorantką sztuk plastycznych na Wydziale sztuk Pięknych uniwersytetu w toruniu. jej ilustracje znalazły się w książkach pt. „dziewczyńskie bajki na dobranoc” oraz „nie pytaj
o Polskę”. jest współautorką projektu audiowizualnego pt. „tonopolis”.
www.ewa-doroszenko.com
Jacek Doroszenko artysta nowych mediów, projektant graficzny, muzyk, instrumentalista. ukończył malarstwo na asP w krakowie. W swojej pracy artystycznej zajmuje się głównie sztuką multimedialną, projektowaniem
graficznym, instalacją oraz muzyką i zjawiskami dźwiękowymi. Wśród zrealizowanych przez artystę projektów artystycznych można wymienić m.in. „Hu ta artzine”, „sonorury” czy „tonopolis”. www.doroszenko.com
Wernisaż: 22 lutego, godz. 18.00. Wystawę można oglądać do 21 marca
CK aGORa, ul. Serbska 5a

a. abel,
g. M. davis,
P. Flądro,
M. Flynn, g. Hain, satoru H. , daewoong k. , t. lotz, a. Malicka-zamorska,
a. Mercedes, M. Patuszyńska, a. radomska, t. schmidt, n. shibata,
n. thoss, oraz gościnnie: r. klimas
(lapp Insulators)
Porcelana ma coś takiego, co przyciąga wzrok i wzbudza zaciekawienie
przy każdym zetknięciu się z tym materiałem. kiedy patrzymy na przedmiot wykonany z porcelany nie tylko
staje się on godnym uwagi obiektem,
ale namacalnym dowodem ludzkiej
umiejętności przekształcania świata,
przeobrażenia błota w światło.
Porcelana ma zdolność wyczarowywania poezji, bogactwa metafory,
od przyziemnych cielesnych powiązań do spraw bardziej ulotnych.
(Monika Patuszyńska)
wernisaż: 3 lutego, godz. 18.00
wystawę można oglądać do 4 marca
BWa Wrocław, Galeria Szkła i CeramikI
pl. Kościuszki 9/10

annaHalarEwiCZFasHIon or oBsessIon
artystyczna wizja świata mody i jednostki uzależnionej od lansowanych przez
ten świat zasad, trendów, haseł. Wśród fragmentów żurnalowych rysunków,
znaków chanel, gucci, Prada, haseł z najnowszych magazynów Vogue, pojawia się sylwetka kobiety i jej niezmienny symbol kobiecości-wysokie obcasy.
często pozbawiona indywidualnych cech, bez twarzy, ze znakiem firmowym
lub zwierzęcą maską zamiast niej. kobieta anny Halarewicz to produkt i zarazem ofiara świata mody. artystka zdaje się pytać na ile jesteśmy w stanie
zrezygnować ze swojej indywidualności próbując obsesyjnie dostosować się
do panujących trendów. ekspresyny rysunek połączony z plama jaskrawego
koloru odzwierciedla dynamikę, blichtr, barwność świata mody, jednocześnie
wciśnięta wprzestrzeń obrazów rozczłonkowana postać, przypominająca manekina z wystaw sklepowych zapowiada pewną opresyjność środowiska mody i związanego z nia biznesu. anna Halarewicz urodzona w 1983 r. ukończyła
asP we Wrocławiu na wydziale grafiki. W jej malarstwie ważną role odgrywa
moda oraz jej wpływ i znaczenie jakie wywiera na człowieku.
Wernisaż: 11 luty, godz. 19.00. Wystawa czynna do 1 marca (wt-so 11.00-19.00)
Galeria Sztuki Współczesnej aRTTRaKT, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
18 str. « co jest grane « luty 2011

www.cojestgrane.pl
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BogUsŁawJasiński

UPadEkMalarstwa
ZaCHodnioEUroPEJskiEgo
dominik Podsiadły: instalacja rzeźbiarska. andrzej rerak: gesty malarskie.
Dominik Podsiadły (1967), uważa się
za „wielo-rzemieślnika” i „artystycznego kreatora”. Mówi o sobie: „Maluję
jak malarz neo-polski, instaluję jak re-instalator i psuję jak para-performer.”
tłem dla jego działań jest zmieniający
się urbanistyczny i socjologiczny krajobraz miasta, swoista dżungla, której
tajemnice tętnią pod powierzchownością medialnych obrazów, która ma
swoje archetypy i zamaskowane
wśród odpadów oficjalnej kultury symbole. z tego względu tworząc
swoje obiekty, często sięga po materiały „z odzysku”, po przypadkowo
znalezione przedmioty, ktore kolekcjonuje, z myślą o przyszłych pracach.
tworząc filmy wideo świadomie nadaje im walor „low-tech”.
andrzej Rerak (1959), malarz, autor
wielu wystaw, obiektów i działań indywidualnych na pograniczu malarstwa, collage'u, environment i performance. tworzy prace recyklingowe traktując proces tworzenia jako
niekończącą się przemianę.
czwarta odsłona projektu „gesty malarskie” otwartego na działania i zdarzenia odnoszące się umownie
do malarstwa i w zamierzeniu przywracające gestowi malarskiemu pierwotną energię.
zapraszamy
artystów i widzów do akcji, które mogą mieć charakter eksperymentu
z różnymi mediami i formami wyrażania ekspresji, w których gest uaktywnia proces twórczy a także
stymuluje i poszerza alternatywny
odbiór sztuki i samego malarstwa.
akcja: 22 lutego, godz. 18.00
environment/wystawa do 25 lutego
Galeria EnTROPIa, ul. Rzeźnicza 4
www.cojestgrane.pl

sztuka zaMIast FIlozoFII
Filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to: „estetyka
realizmu gyoergy lukacsa i jej przesłanki filozoficzne”, „twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych”, „Myślenie Heideggerem”, „tezy o ethosofii”, „zagubiony
ethos”, „dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, „leksykon filozofów współczesnych” i ostatnio wydanej „estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii
procesu twórczego”. opublikował także ponad 140 artykułów i rozpraw naukowych. laureat nagrody ministerialnej I-go st. im. st. Wyspiańskiego, członek stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą. także pisarz, autor
powieści „Życie i cierpienie młodego W.”, tomu opowiadań „dalej, za …”, dramatów. Pisze poezje, które były publikowane w czasopismach literackich, a obecnie
przygotowuje ich wydanie książkowe. reżyser teatralny, performer. Żyje na uboczu. W górach. Maratończyk. Wiodącą problematyką spotkania w galerii entropia
będzie próba refleksji nad przyszłością sztuki współczesnej. autor zaprezentuje
również swoje książki, w tym najnowszą „sztuka? – tylko wtedy, kiedy jestem”
3 lutego, godz. 18.00
Galeria EnTROPIa, ul. Rzeźnicza 4

witoldlisZkowski
MultIstruktury
sztuka osoBIsta
Finał wieloaspektowego projektu
z udziałem sopranistki dominiki zamary i dVj tomasza Mniamosa. to automatyczne i emocjonalne zapisy
podmiotowej intuicji twórczej. obrazy
mają charakter zamknięty w formie rozrastających się kręgów i innych figur
geometrycznych, jak i olbrzymich
struktur otwartych, rozrastających się
transformacyjnych modułów, przypominających migotliwe struktury organiczne i roślinne oraz swoiste mapy
i widoki miast. od wielu lat artysta realizuje swoiste instalacje malarskie, oblekając strukturami i znakami ściany,
podłogi i sufity wybranych pomieszczeń, tworząc artystyczne pokoje. realizacje te to personalne wnętrza,
będące syntezą tego, co osobiste
i emocjonalne, z tym, co obiektywne
i konkretne. Wiele z tych instalacji pozostaje na stałe w miejscach, w których
powstały, inne, będące efemerycznymi
przedsięwzięciami
namalowanymi
na rzecz konkretnych wystaw, dokumentuje i prezentuje następnie w formie wielkoformatowych wydruków.
akcja: 22 lutego, godz. 19.00
CS IMPaRT, ul. Mazowiecka 17

raFaŁwErsZlEr
na jedWaBIu
Prace wykonane techniką batiku na zimno na jedwabiach. Przewodnim tematem jest postać. ciało kobiety jako
idealna naturalna kompozycja piękna
i harmonii. Widać tu kompozycje, gdzie
sploty przenikają się z kształtami i liniami. jest to forma malarskiej groteski,
połączona z delikatnością materii jedawbiu. Pastelowe barwy kontrastują z blaskiem złota i intensywnymi akcentami
namalowanych „splotów”. ciepła gama
barw, ciekawe tematy z nieco kontrowersyjnymi pozycjami modelek...
Wernisaż 4 lutego (piątek), godz. 18.00
wystawę można oglądać do 3 marca
Galeria Tkacka na Jatkach
Stare Jatki 19-23
luty 2011 « co jest grane « str. 19
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sZtUkawyoBraŹni
sZtUkĄBEZgraniC

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

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800
sobota 1100 − 1400

MIędzynarodoWa WystaWa
MalarstWa dzIecI
galeria twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym domu kultury Śródmieście we
Wrocławiu, gości wystawę malarstwa
dzieci z odległych geograficznie i kulturowo krajów: z egiptu, Francji, niemiec, sri lanki, Meksyku oraz
japonii. Pokaz prac dziecięcych będących zapisem indywidualnej wrażliwości, która ma na celu przybliżenie
realiów życia w tak odmiennych częściach świata, wyobraźni i marzeń ich
autorów oraz odnalezienie wspólnej,
dziwnie bliskiej więzi. Prace małych
autorów zaskakują wnikliwym zmysłem obserwacji, stanowiąc bogatą opowieść o współczesnym życiu i nieograniczonych możliwościach kreacyjnych
człowieka, mających swe korzenie w tradycji i kulturze rodzimego kraju.
1 – 28 lutego 2011. Galeria MDK Śródmieście, ul. Dubois 5

K om puterowe
badanie w zr ok u
Soczewki kontaktowe
dolnoŚlĄskiEwUlkany

Duży wybór opraw i szkieł
Naprawy okularów
wszelkiego rodzaju
Usługi na recepty NFZ
krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800
sobota 1100 − 1400

dr agnieszka latocha uW, Instytut
geografii i rozwoju regionalnego.
Wykład popularnonaukowy w nowym cyklu tematycznym pt. „zrozumieć ziemię”. W czasie prezentacji
multimedialnej zapoznamy się z odległymi dziejami ziemi, kiedy na terenie dolnego Śląska aktywnie działały
liczne wulkany. zobaczymy, w jaki
sposób we współczesnym krajobrazie rozpoznać ślady dawnego wulkanizmu. Poznamy typowe dla naszego
regionu przykłady skał i form rzeźby
będących pozostałością burzliwych
czasów ziemi, takie jak lawy poduszkowe, cios słupowy, neki wulkaniczne. Przekonamy się także, że dawne
dolnośląskie wulkany mogą mieć
dziś także zastosowanie praktyczne!
9 lutego, godz. 17.00
Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego
ul. Pretficza 24

naUkidawnEi niEdawnE
Fascynującą W ŚWIat naukI!
ekspozycja została połączona z prezentacją misji i obszarów działalności
Wrocławskiego centrum Badań eIt+
na kampusie Pracze, zawierających
się w przedstawieniu w formie wystawy projektu infrastrukturalnego „dolnośląskie centrum Materiałów
i Biomateriałów”. Przedstawione
na wystawie eksponaty to specjalne
interaktywne modele, które można dotknąć, a nawet samemu przeprowadzić doświadczenie. zwiedzanie w asyście moderatora, który dokładnie tłumaczy prezentowaną tematykę, przedstawia możliwości
eksponatów, zapewnia bezpieczeństwo i w pełni instruuje widza.
Bilety: 3 zł (grupy), 5/7 zł
Otwarcie: 2 lutego, godz. 18.00
wystawę można oglądać do 31 marca
(pn-wt 9.00-17, so-nd 11.00-18.00
CK ZaMEK, pl. Świętojański 1
www.cojestgrane.pl
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HarMoniaMiĘdZy
oBraZEMa sPlotEM
tkaCkiM
WystaWy artystÓW
gruPy „Wątek”
artyści, od 1996 roku tworzą i rozwijają swoje umiejętności tkackie
w Pracowni – galerii tkackiej
„na jatkach” we Wrocławiu pod kierunkiem prof. zw. ewy Marii Poradowskiej-Werszler.[...] Prezentowane
dzieła skłaniają, do rozważania ich
kreacji w dwóch aspektach – sensualnym i manualnym. W sztuce włókna na wizualny odbiór dzieła zawsze
mają wpływ te dwa pierwiastki. Wrażenia zmysłowe przekazywane za pomocą splotów i technik tkackich są
potęgowane strukturami użytej materii, naturalnymi światłocieniami, reliefami lub jednolitością barwnej
włóknistej płaszczyzny tkaniny. Wyłaniający się obraz jest sumą przemyśleń i doświadczeń technicznych
każdego twórcy. Prace prezentują:
Prof. ewa Maria Poradowska-Werszler (animator grupy), Małgorzata Bibrowicz,
Małgorzata
Bielska,
teodozja Bujnowska-niedzielska,
anatol Igor chlabicz, dagmara chotnicka Świat, krystyna Hendrychowska, Małgorzata Hobler, anna
jesinowicz-nguyen, dorota kozak-rogala, Halina kwiatkowska, jadwiga Murdza, ludwika olszewska, ewa
Piss, Barbara strzelichowska-zasada, ewa szajkowska, dorota szałapak
wystawę można oglądać do 28 lutego
Galeria ZaMEK, pl. Świętojański 1
www.cojestgrane.pl

agniEsZkadEllFina
rEnataZagaJCZyk
Moje ogrody
Wernisaż połączony będzie z wieczorem autorskim oraz promocją najnowszego tomiku wierszy pt. „Życie
jak droga”. Wrocławianka, urodzona
w namysłowie. Poetka. twórca regionalny (ikebany, stroiki świąteczne,
pisanki, przestrzenne i płaskie kompozycje kwiatowe). swoją twórczość
prezentuje na rozmaitych wystawach
i kiermaszach sztuki ludowej.
Wernisaż: 7 lutego, godz. 18.00
Wystawa czynna do 2 marca
(pn, wt, pt, 16.00 – 20.00)
Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7

WHat you tHInk, you BecoMe
zawsze zafascynowana byłam psychologicznymi aspektami życia, powodem determinującym każdy czyn,
analizą pojęcia prawdy. jak w marzeniach sennych kryjących pierwotne
namiętności, moje instynkty ukształtowały formę ekspresji, w której przez
użycie własnego ciała jednocześnie
jako narzędzia pracy jak i płótna,
na którym wyświetlam własne myśli
i emocje, sprowadzam przedmiot,
podmiot i sam akt tworzenia do jedności...” (agnieszka dellfina)
Wystawę można oglądać do 14 lutego
Galeria EnTROPIa, ul. Rzeźnicza 4

MarianwaldEMarkUCZMa,MagdalEnakUCZMa
oBszary WsPÓlne
obszary wspólne to nasza przestrzeń życiowa i artystyczna a w niej my dwoje o różnym spojrzeniu na życie; to opowieść o tym co nas łączy a co dzieli,
o ciągłym odkrywaniu siebie nawzajem i dorastaniu do akceptacji różnic i podobieństw. obszary wspólne to nasze wspólne przeżywanie, rozmowy, nasze miejsca, podróże; to rozważania o życiu, sensie tworzenia
przy jednoczesnym byciu razem a jednak osobno; to wspólna akademia, profesorowie i poszukiwania własnych koncepcji artystycznych. obszary wspólne zakreślone zdecydowanie lub subtelnie, wyrażone na płótnie i papierze.
wystawę można oglądać do 28 lutego, Galera Sztuki PLaTOn, ul. Krupnicza 13
luty 2011 « co jest grane « str. 21
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JaCEksroka.
nIeBezPIeczeŃstWa MIasta (2)
Wystawa malarstwa i grafiki inspirowanych ciemną stroną wielkomiejskiego życia. W atakujących widza,
odważnych obrazach powracają ulubione motywy autora. należą do nich
ulice, psy czy robactwo, mechanizmy
i utensylia chirurgiczne, ale także tortury, sadystyczna namiętność oraz
zgroteskowana nagość. Prace sroki,
tworzone z ekspresjonistycznym rozmachem, dążą do spotęgowania obrazu, a nieco surrealistyczne tytuły
poświadczają czarny humor, którego
tragikomiczny „sznyt” malarz szczególnie sobie upodobał.
Spotkanie autorskie: 18 lutego, godz. 17.00
Galeria RInG, Rynek 12, Legnica
Wernisaż 18 lutego, godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 6 marca,
Galeria Sztuki pl. Katedralny 1, Legnica

wiZJEnatUry
gościem, spotkania okręgu dolnośląskiego związku Polskich Fotografów
Przyrody, będzie Irek graFF z pokazami multimedialnymi: graff.art.pl.
23 lutego, godz. 17.00
Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego
ul. Pretficza 24
22 str. « co jest grane « luty 2011

Joanna BorowiEC
toMasZdoMański
WIek ŚrednI
to tak, jakby niespodziewanie nauczyciel kazał mi odpowiadać
przed całą klasą na różne krępujące
pytania. a ja wcale nie jestem przygotowany. a przecież nic mnie nie
usprawiedliwia, wiedziałem, że zostanę wywołany do odpowiedzi. jaki jest
bilans... na wciąż, wydawać by się
mogło, optymistycznym półmetku?
Ile rzeczy puściłem, jak wielu projektów nie dopilnowałem, gdzie okazało
się, że poprzeczka jest za wysoko.
na pocieszenie zawsze można powiedzieć, że wybudowałem dom, posadziłem drzewo, mam pięknego
syna… a jednak czuję niedosyt, dyskomfort pewności, jaką ma zapewne
samozadowolenie. jedyną pewność,
którą zdobyłem przez te lata, to walka z rutyną, bo to ona zabija w nas
ciekawość dziecka, nieodkryte tajemnice, niespodziankę, dla której warto
ryzykować. a im człowiek starszy,
tym waga ryzyka cięższa; dlatego też
wiek średni odbieram jako wybór.
dopiero teraz mogę poczuć smak ryzyka – pociągającej niepewności.
(tomasz domański)
Prezentowane prace: spór, 2010;
Żarna czasu, 2010; Powrót człowieka zwanego drzewem, 2010; Mamatataija, 2009; autoportret, 1985-2010
(dvd); Impas, 2010; autoportret
z Maxem, 2010; o_o_B_e, 2010 (out
of body experience); linga, 2010
wystawę można oglądać do 13 marca
Centrum Sztuki WRO, Widok 7

sny nIedokoŃczone fotografie
„Moje sny bywają niczym motyle, wirujące, delikatne, nadlatują niespodziewanie chmarą i zanim się im
dokładniej przyjrzę, już gdzieś znikają. [...] 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)
Wystawę można oglądać do 20 lutego.
Firlej, ul. Grabiszyńska 56

ŁUkasZCEndrowski
i 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.[...] rzeźby formalnie nawiązują do architektury modernistycznej, a malarstwo porusza
zagadnienie obecności realizującej
się w purystycznej, monochromatycznej warstwie wizualnej. [...] sam
tytuł wystawy odnosi się do materiałów, jakich używają artyści, jednocześnie jest jednak ironicznym
komentarzem do ich logicznej struktury. [...] (Magdalena zięba)
Wystawę można oglądać do 17 lutego,
w godz. 9.00-18.00
Galeria CK aGORa, ul. Serbska 5a.
Wstęp wolny!
www.cojestgrane.pl

MA
PAC

Gale
Wer
Abso
plom
nius
tkan
stwo
wie
prze
wraż
dzaje
sum
przy
Wys

MAR
Bibl
Zajęc
Muz
na tr
wiad
są: m
rację
znan
10 lu

THE
ZAB
Bibl
Spot
przed
ne bę
nej a
12 lu

204_CJG
30-01-11
18:39
204_BIBLIOTEKA
25-01-11

Strona
23
9:56 Strona
1

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
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
D e ba ta o ks ią ż ko w yc h p re z en ta ch
p o d cho in kę
Biblioteka Niemiecka, I piętro
2 lutego, 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
We nec ja Ja na Ja kub a K ol skie g o
Czytelnia, II piętro
9 lutego, godz. 16.00

M AR I A G O ST Y L L A
PACHU CKA – T KANINY
Galeria pod Plafonem, parter
Wernisaż – 11 lutego, godz. 17.30.
AbsolwentkA wrocławskiej ASP. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta w 1960 r. Oprócz
tkaniny artystycznej uprawia malarstwo akwarelowe i rysunek. Na wystawie zaprezentuje swoje tkaniny,
przepojone ciepłem, kolorem, kobiecą
wrażliwością. Łączy w nich różne rodzaje splotów; gobelinowy, dywanowy,
sumak, czasem pojawiają się elementy
przypominające powrozy.
Wystawa potrwa do 2 marca.

D L A

A K A D E M IA
Z D R O WE G O S EN I O R A
Choroba Parkinsona – rozpoznanie i lec zenie. Spotkanie z neurologiem
Sławomirem Budrewiczem.
Czytelnia, II piętro
16 lutego, godz. 16.00
D Y S KU 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
G. Gar cia Mar qu e z
R ze c z o myc h sm ut nyc h dziwkac h
K a ja Mal an ow ska
D r ob n e s z a l e ń s t w a d n i a c o d z i e n n e g o
Biblioteka Niemiecka, I piętro
23 lutego, godz. 16.00

D Z I E C I

MARSZ MAŁEG O NIEDŹWIADKA
Biblioteczna Akademia Malucha
Zajęcia w ramach cyklu Podróż po Krainie
Muzyki i Instrumentów, który jest oparty
na treści książek dla dzieci. Wiersze, opowiadania i bajki, w których bohaterami
są: muzyka i instrumenty, stanowią inspirację do zabaw, a przez to ułatwiają poznanie świata.
10 lutego, godz. 17.00
TH ERE WERE F IV E IN THE B ED
Z ABAWA Z PIOSENKĄ
Biblioteczna Akademia Malucha
Spotkanie z językiem angielskim dla
przedszkolaków (z rodzicami) wypełnione będzie zabawami osnutymi wokół znanej angielskiej piosenki. Wstęp wolny!
12 lutego, godz. 17.00

C ZY P S Y O D W I E D Z A J Ą
SA L O NY M ODY ?
Z a wod y w e Fr an cj i
Zajęcia z cyklu:
Kim będę, gdy dorosnę będą poświęcone
profesjom we Francji – także tym trochę nietypowym – np. specjalistom
od perfum, którzy pracują nosem czy
fryzjerom czeszącym psy domowe.
Spotkanie dla dzieci w wieku 4-6 lat.
11 lutego, godz. 17.00
Wszystkie spotkania dla dzieci
odbędą się w Bibliotece Siedmiu
Kontynentów, na parterze.
Zapisy na miejscu lub
tel. 71 33-52-217 od 7 lutego.

FE R I E W B I B L I OT E C E
S P O T K A N I A Z E S ZT U K Ą
Zima w mieście może być ciekawa. Tegoroczne ferie w bibliotece będą związane z ruchem, rytmem i dźwiękiem.
Muzyka będzie inspiracją do zabaw
plastycznych, nie zabraknie warsztatów
gry na instrumentach, oraz spotkań
z tańcem i teatrem. Kreatywne ferie
w bibliotece zwieńczy wernisaż prac
plastycznych wykonanych przez
uczestników zajęć. Z ferii w bibliotece
mogą korzystać dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat). Zapisy od 1 lutego.
14 lutego (poniedziałek)
Na ludową nutę – roztańczonym krokiem po muzycznej mapie Polski.
15 lutego (wtorek)
Muzyczne wycinanki
spotkania z tradycją.
16 lutego (środa)
Partytura i instrumentalne wybryki,
czyli jak to jest z orkiestrami.
17 lutego (czwartek)
Ruch i rytm – kolorowe emocje.
18 lutego (piątek)
Muzyczne slajdowisko.
21 lutego (poniedziałek)
Palcem po muzycznej mapie świata
– Brazylia.
22 lutego (wtorek)
Instrumenty z czterech stron świata.
23 lutego (środa)
Muzyczne laboratorium.
24 lutego (czwartek)
Teatr Pod dźwiękami
25 lutego (piątek)
Szafa gra – bajka muzyczna.
Zajęcia trwają od 14 do 25 lutego,
w godz. 11.00-14.00.
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kostiUMEria
Małgorzata słonIoWska
ekspozycja będzie prezentowała ponad 50 kostiumów operowych autorstwa Małgorzaty słoniowskiej. Będzie można
zobaczyć kostiumy do takich spektakli, jak: carmen, raj
utracony, opowieści Hoffmanna, kantaty i wielu innych.
Od 25 lutego do 29 maja 2011

ksiĄŻĘCakolEkCJa
skarBy ze zBIorÓW FundacjI
XX czartoryskIcH W krakoWIe

Wystawę można oglądać do 3 lipca 2011
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!

MarCingiEJson

ZiMowECZytaniaZ PodgÓrniki ZawadĄ
swoje najnowsze książki zaprezentują Marta Podgórnik
i Filip zawada, a spotkanie poprowadzą joanna orska
i Wojciech Browarny. otwarta zostanie także wystawa
„Port 2010 w obiektywie” roberta Wiącka.
„rezydencja surykatek” to siódma książka w dorobku gliwickiej poetki, która ku uciesze wielu czytelników po dłuższym okresie milczenia oddaje w ich ręce 72-stronicowy
zbiór wierszy i krótkich poetyckich próz.
siedem lat po wydaniu ostatniego tomiku poetyckiego
„snajper” Filipa zawada, czyli jedna trzecia zespołu Indigo tree, debiutuje we wrocławskim wydawnictwie jako
prozaik zbiorem „Psy pociągowe”. książka wrocławskiego muzyka i fotografa do sprzedaży trafi 7 lutego.
czwartkowe spotkanie będzie także okazją do obejrzenia
filmu „Mamy swoich poetów” zrealizowanego w 1997 roku przez jolantę kowalską. Wspomniana już wystawa
„Port 2010 w obiektywie” roberta Wiącka będzie doskonałą okazją, by na dwa miesiące przed 16. edycją festiwalu przypomnieć sobie, co działo się w studiu na grobli
w ubiegłym roku. Wstęp wolny!
10 lutego, godz. 18:00, Przejście Garncarskie 2

salonIkoWy wiECZÓrwalEntynkowy
W pierwszej części wieczoru w miłosny nastrój wprowadzą
wiersze Poetów saloniku trzech Muz – efekty ćwiczeń literackich wykonanych podczas salonikowych warsztatów literackich. W drugiej części wieczoru, jak co roku, odbędzie
się BłyskaWIczny konkurs na najPIęknIejszy
WIersz MIłosny. W konkursie może wziąć udział każdy
gość wieczoru, który przyniesie ze sobą do saloniku jeden
wiersz o tematyce miłosnej – własnego autorstwa, napisany czytelnie i podpisany godłem (pseudonimem) – oraz
oddzielną kopertę z rozszyfrowaniem godła, czyli z danymi
autora. utwory konkursowe można będzie składać aż
do zakończenia pierwszej części wieczoru. Wszystkie wierWystawę można oglądać do 22 lutego.
sze zgłoszone na konkurs zostaną odczytane na głos,
Muzeum archidiecezjalne, pl. Katedralny 16
a oceniać je będzie (poprzez oddanie „walentynkowego
głosu serca”) publiczność. zwycięzca uhonorowany zostaisaaCsiBECasFotograFIe
nie tytułem Walentynkowego Mistrza Pióra i na najbliższy
+ koncert all sounds alloWed I cIty tourIsts rok stanie się posiadaczem naszej nagrody przechodniej:
Prace katalońskiego fotografa Isaaca sibecasa powstały Miłosnego Pióra trzech Muz. Przewidziane sympatyczne
w rozmaitych światoprzestrzeniachi i technikach. Wszyst- nagrody niespodzianki!
kie fotografie są czarno-białe i zaczęły właśnie swoje tur14 lutego, godz. 18.00
ne po Polsce. Wstęp wolny!
SaLOnIKOWE WaRSZTaTY LITERaCKIE
akWarela
Wystawa jest dla mnie pretekstem do głębszego zastanowienia sie nad sposobem
wypowiedzi artystycznej i subiektywnej oceny która z oceanu technik rysunkowych,
graficznych czy malarskich
jest mi najbliższa...
absolwent 2007r. grafiki
Wrocławskiej asP. dyplom
w pracowniach: prof. e. geta-stankiewicza z rysunku zawodowego i Przemysława tyszkiewicza z grafiki artystycznej.

Wernisaż + koncert: 22 lutego, godz. 18.00 (do 20.03. br.)
Firlej, ul. Grabiszyńska 56
24 str. » co jest grane » luty 2011

poniedziałek, 28 lutego 2011, godz. 18.00
Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7
www.cojestgrane.pl
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BEZPŁaTnE WaRSZTaTY TEaTRaLnE
dla dzIecI o MnIejszycH szansacH
PocHodzącycH z rodzIn WIelodzIetnycH
Niemadziecinieuzdolnionychartystycznie,sątylkotakie,którymnigdynieumożliwionokontaktu
ze sztuką. Wrocławskie centrum twórczości
dziecka zaprasza na bezpłatne warsztaty teatralne dzieci i młodzież w wieku szkolnym i gimnazjalnym (7-16 lat) o mniejszych szansach z rodzin
wielodzietnych (2+3 i jeszcze więcej). każda grupa warsztatowa spotyka się raz w tygodniu we
Wctd przy ul. kuźniczej 29a. w okresie od marca do czerwca 2011, cykl zakończy spektakl teatralny na profesjonalnej scenie. do dziś Wctd
zrealizowało osiem edycji projektu, w których
udział wzięło blisko 300 dzieci z wrocławskich rodzin wielodzietnych.
Informacji i zaspisy: tel. 662 034 338,
Biuro WCTD, ul. Kuźnicza 29a, tel. 71 341 71 02

STUDIO PanTOMIMY
cykl spotkań z pantomimą i teatrem ruchu
14-17 lutego, Kawiarnia Literacka
Rynek 56/57 – wstęp wolny

Różne jakości?

O dialogu z tradycją – butoh, a pantomima

Teatr Dada von Bzdülöw

ViolEttarÓŻaPawŁowska
MaskI – WIeczÓr autorskI
człowiek poszukujący. W pisaniu odnajduje lekkość.
słowa są pokarmem dla jej duszy wrażliwej na świat
i drugiego człowieka. Pracuje także nad cyklem poradników „nosce te ipsum – Poznaj samego siebie”,
w których na podstawie własnych życiowych doświadczeń pragnie pomóc czytelnikowi odnaleźć
w życiu drogę prowadzącą do rozwoju duchowego
i spełnienia. W 2005 r. ukazał się pierwszy tom serii („dolina Światła”), kolejne są w przygotowaniu.
21 lutego, godz. 18.00
Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7

Pokaz niespodzianka
Wrocławski Teatr Pantomimy, al. Dębowa 16

Studio Pantomimy

OTWaRTE WaRSZTaTY
SZTUKI MIMU
18 – 20 lutego, tel.: 71 337-21-03
Wrocławski Teatr Pantomimy, al. Dębowa 16

12.ogólnopolskiFEstiwalewentualnych

talEntÓwaktorskiCH–Feta 2011
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 odbędzie się 15-17 kwietnia 2011r.
15 kwietnia – warsztaty teatralne
16 kwietnia – prezentacje wybranych monodramów
17 kwietnia – finał festiwalu oraz Monodram Mistrza

Feta – www.ckagora.pl. tel. 71 325 14 83 w. 122
www.cojestgrane.pl

WWW.PanTOMIMa.WROC.PL
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ZostaŁyJEsZCZEPiEŚni...
jacek kaczMarskI WoBec tradycjI
autorzy podjęli się ciekawego i ważnego zadania –
wagę i wielkość twórczości kaczmarskiego postanowili pokazać nie tyle w odniesieniu do wydarzeń
społecznych i politycznych lat 70. i 80. (kiedy powszechnie kojarzono go z solidarnością i stanem
wojennym, a jego twórczość identyfikowano jako
głos opozycji) – bo tak byłoby najprościej, postanowili natomiast osadzić autora obławy i jego dorobek
w kontekście narodowych tradycji (np. romantyzmu), w kontekście „wielkich historii” (II wojny)
i równie wielkiego dziedzictwa kultury czy sztuki.
Wydawnictwo MG

lEoPoldtyrMand
tyrMand WarszaWskI. teksty niewydane
leopold tyrmand powrócił po wojnie do Polski –
chyba głównie z miłości do Warszawy. I właśnie ta
miłość, z którą się bynajmniej nie krył, stanowi
osnowę tekstów na temat naszej stolicy, które pisał
w latach 1947–1956 do „stolicy”, „tygodnika Powszechnego” i „Przekroju”. tekstów, z których wiele pozostało jakże aktualnych. teksty z pierwszych
powojennych lat pełne są energii i wiary w przyszłość. ostatni nosi tytuł: Wspomnienie o Warszawie, z której nie chce się odejść. nad Warszawą wznosił się już Pałac kultury,
a nad życiem tyrmanda coraz dłuższym cieniem kładł się socjalizm.
Wydawnictwo MG

gÓwnosiĘPali(czes. Hovno hoří)
Petr ŠaBacH
Petr Šabach jest w tej chwili jednym z najpopularniejszych pisarzy czeskich. Ma na swoim koncie jedenaście pozytywnie przyjętych przez czytelników oraz
krytykę książek. na podstawie jego dorobku powstało pięć filmów fabularnych. twórczość tego czeskiego prozaika pełna jest ciepłego humoru i ironii,
pogody ducha, ale i słodko- gorzkiej, prostej mądrości. Petr Šabach jest uważany za kontynuatora tradycji pisarskiej ukochanego również przez Polaków
autora- Bohumila Hrabala. gówno się pali, to bestsellerowy zbiór, składający się z dwóch opowiadań i noweli, połączonych motywem
odwiecznej walki płci. autor w dowcipny i trafny sposób opisuje tu wrodzone różnice między kobietami i mężczyznami. książka będzie dostępna poprzez polską stronę
internetową autora od 14 lutego. Polska strona autora: www.petrsabach.pl
Projekt wspierają: OKiS; Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
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koŚCiÓŁ,narÓd,Państwo.
ksIąŻka o andrzeju szePtyckIM
książka ukazała się nakładem kolegium europy
Wschodniej i Fundacji rodu szeptyckich. książka
jest zapisem międzynarodowej konferencji, która
odbyła się w krakowie pod koniec 2009 roku.
zamówienia: office@kew.org.pl, tel.:71 342 16
81. cena detaliczna: 29 zł
Wydawnictwo KEW
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MaŁgorZataBaranowska
to jest Wasze ŻycIe
Być sobą w chorobie przewlekłej
Po jej przeczytaniu zapragnęłam poznać autorkę [...] nasz kontakt trwa.
Wpadam do jej niewielkiego, wypełnionego po brzegi książkami mieszkania na starej ochocie. albo
dzwonię. albo ona dzwoni. rozmawiamy o życiu, to znaczy chorobie,
pracy, poezji, książkach. zanim Baranowska napisała to jest wasze Życie,
odnosiła wrażenie, że udaje jej się nie
myśleć o swojej chorobie. ale jednak
musiała o niej myśleć, skoro książka
spadła jej na głowę w postaci niemal
gotowej. [...] nigdy nie uważała tego,
co ją spotkało, za tragedię, tylko
za życiową uciążliwość. Może dlatego czytelnicy odnaleźli w jej książce
optymizm i pocieszenie?
– Podstawa mego optymizmu wcale
nie jest optymistyczna – tłumaczyła
mi. – Myślę o sobie: wesoły syzyf.
ale w ramach tego ciężaru, który muszę dźwigać, jestem optymistką. taki
optymizm w granicach człowieczeństwa. Małgorzata Baranowska zastrzega się we wstępie, że jej książka
nie rości sobie prawa do bycia poradnikiem czy przewodnikiem po czyimkolwiek życiu, że ona sama
przedstawia jedynie swój jak najbardziej prywatny punkt widzenia.
(joanna szczęsna, fragment Posłowia)
Wydawnictwo CZaRnE
www.cojestgrane.pl
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Wrocław Europejską Stolicą Kultury?
To zależy. Od każdego z nas!
Chcemy, aby program europejskiego roku kultury we Wrocławiu
stworzyli jego mieszkańcy. Czekamy na projekty:
• zwalczania wykluczeń społecznych • aktywizacji kulturalnej wrocławian •
• upiększenia przestrzeni miejskiej • ożywienia szarych blokowisk i zaniedbanych podwórek •
• nowatorskich wydarzeń kulturalnych i artystycznych •
Zwycięstwo w rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
da nam wszystkim szansę na ich realizację.
Najciekawsze projekty wejdą w skład aplikacji Wrocławia
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016,
zaś ich autorzy otrzymają nagrody.
Masz pomysł? Napisz: kultura@wro2016.pl
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj: www.wro2016.pl

ZOSTAŃ AKCJONARIUSZEM KULTURY!
Eur opean Capital of Culture
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FEriEZiMowE
teatralne FerIe W ck agora
drugi tydzień ferii to teatralna propozycja dla młodzieży. Pięciodniowe
warsztaty dla młodych aktorów wprowadzą cię w arkana sztuki scenicznej.
stań w świetle reflektorów, dowiedz
się jak opanować tremę i daj sobie szansę na debiut! zdobądź warsztat aktorski przez pracę nad koordynacją ruchu
i świadomością ciała, technikami emisji głosu oraz interpretacją tekstów. Ponad to czeka cię wizyta za kulisami
profesjonalnego teatru. Podsumowaniem intensywnej nauki będzie pokaz etiud uczestników.
zapisy: karolina.szmyt@ckagora.pl, tel. 71 325 14 83,
w. 106/123. koszt: 5 zł za tydzień
21-25 lutego, godz. 11.00-15.00, CK aGORa, ul. Serbska 5a

FerIe zIMoWe W Mdk FaBryczna
Mdk zaprasza dzieci i młodzież na otwarte zajęcia w czasie ferii zimowych 14-25.02.2011. zajęcia (wśród których
będą warsztaty plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne, wyjścia na lodowisko, wycieczki, itp.) będą odbywać
się w godzinach 9-15. Udział jest bezpłatny (z wyjątkiem
biletów wstępów i biletów komunikacji miejskiej). nie ma
też potrzeby wcześniejszych zapisów. szczegółowy harmonogram oraz program dostępny na stronie
www.mdk.wroc.pl, oraz pod nr telefonu 71/78-50-920
Ferie: 14-25 lutego, godz. 9.00-15.00
MDK Fabryczna, ul. Zemska 16a

W centruM InIcjatyW artystycznycH
Przyjmujemy zapisy na warsztaty taneczne. Warsztaty
skierowane są do dzieci w wieku 8-13 lat. koszt: 250 zł
z grupy uczestników warsztatu wybierzemy kilkoro dzieci, którym zaproponujemy udział w profesjonalnym widowisku tanecznym „o śpiącej królewnie” realizowanym
w cIa od marca 2011r. zapisy / informacje:
+48 666 533 665 / +48 787 464 123 lub cia cia.wroclaw.pl

VIII MIędzynarodoWy dzIeŃ

PrZEwodniCtwatUrystyCZnEgo
koło Przewodników Miejskich oW Pttk oraz chór kameralny angelus pod dyrekcją Barbary szarejko zaprasza
w dniu 19 lutego 2011 r. na uroczystość 770 rocznicy śmierci Henryka II Pobożnego w bitwie pod legnicą w 1241 r.
Początek o godz. 10.00 na pl. nankera przed kościołem
św. jakuba i św. Wincentego (kościół grekokatolicki) –
miejsce pochówku księcia – spektakl słowno-muzyczny,
przejście do bł. czesława w kościele św. Wojciecha oraz
do Muzeum narodowego (sarkofag księcia).
19 lutego, godz. 10.00
kościół pw św. Jakuba, pl. nankiera

wĘdrUJ i ZwiEdZaJZ naMi
zapraszają przewodnicy z klubu turystów Miłośników Wrocławia przy tMW oraz klubu Przewodników „oskar”.
6 lutego, godz. 10.00 spacer noworoczny nadodrzańskimi bulwarami – spotkanie przy pomniku hr. a. Fredry
10 lutego, godz. 15.30 spotkanie klubowe w kamieniczce „Małgosia” – odrzańska 39;
13 lutego, godz. 7.40 Ślęża*
19 lutego, godz. 8.17 Wędrówka dookoła Wrocławia
szlakiem B. turonia: Borowa – raków – chrząstawa
zbiórka – dworzec PkP główny
26 lutego, godz. 7.00 janske lazne – cerna Hora (cz)*
*zgłoszenia na wycieczki: na spacerze, spotkaniu klubowym lub tel. 661-701-176; 71 357-01-19 wieczorem.
Wyjazdy z Placu solidarności.

UniVErsytEtŚwiata

Maroko, krÓlestWo kontrastÓW
zgodnie z tradycją, zapraszamy na kolejne ferie odkrywania tajemnic kultur innych narodów. tym razem wybierzemy się do Maroka, by zobaczyć niezwykłe miejsca tego
kraju kontrastów. Wystawa fotograficzna „lebiti tu le mabi ti mabi” i multimedialny wykład zabiorą nas na marokański targ souk, do niezwykłych meczetów oraz
do medyn – starych dzielnic – Fezu i Marrakeszu.
zapisy: irena.lukaszewicz@ckagora.pl, tel. 71 325 14 83
w. 107. koszt: 90 zł za tydzień/os. z ciepłym posiłkiem

5 lutego, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
noWe Przygody jasIa I MałgosI
5 lutego, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
sensacje XX WIeku
12 lutego, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
karaWaną Przez PustynIę
12 lutego, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
ceraMIka I szkło krucHe jak Motyl
19 lutego, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
zaBaWy naszycH PradzIadkÓW
19 lutego, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
tajeMnIcza MuMIa
I HIstorIa PeWnej „egIPcjankI”
26 lutego, godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
Przygody odyseusza
26 lutego, godz. 11.30, 15.00 (6-12 lat)
sPacer Przez WIekI – Barok
1 godz. - 10 zł. rezerwacja: tel. 511 132 287
Miejsce: MuzeuM narodoWe

14-18 lutego, godz. 11.00-15.00, CK aGORa, ul. Serbska 5a

pl. Powstańców Warszawy 5

Ferie: 14-18 lutego, godz. 11.00-15.00
Centrum Inicjatyw artystycznych, ul. Sienkiewicza 8a

® 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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PoZa PrawEM:
ECHaZ gUantanaMo
odra Film, le Monde diplomatique oraz klub Falanster
zapraszają w ramach festiwalu
Globale na pokaz filmu w reż.
andy Worthington i Polly nash. W programie również projekcja krótkich animacji afgańskiego reżysera saida Mohsena Hossaini`ego. Po filmie dyskusja, w której udział
wezmą: andy Worthington – reżyser filmu, niezależny dziennikarz śledczy, autor TheGuantanamoFiles:TheStoriesof
the 774DetaineesinAmerica’sIllegalPrison. anna Minkiewicz –pracownik organizacji pozarządowych w afganistanie, pomysłodawczyni i koordynatorka spotkań i projekcji
filmu. Józef Pinior – były eurodeputowany, członek komisji
ue badającej sprawę tajnych więzień na terytorium europejskim. Prowadzenie: aneta jerska. ten nowy film dokumentalny opowiadający o guantanamo (wplatający w fabułę
również wątki tajnych więzień) ze szczególnym uwzględnieniem nadużyć prawnych jakich dopuściła się administracja
g. W. Busha. Pokazuje jaki sposób dochodziło do aresztowań więźniów w afganistanie i Pakistanie i kim oni byli.
oparty na wywiadach przeprowadzonych z byłymi więźniami (m. in Moazzamem Begg`iem, omarem deghayes`em),
prawnikami więźniów, dziennikarzami. Bilety: 10 zł

Dyrektor Andrzej Białas

LUTY 2011
· 4.02
· 18.02

Pokaz „Poza prawem: Historie z Guantanamo”
Premiera: „Wojna Restrepo”

· 12-13.02 Walentynkowa alternatywa:
„Atame” (Almodóvar), „Skaza” (Malle),
„Chinese Box” (Wang), „Kochanek” (Annaud)
· 19-20.02 Ferie z SE-MA-FORem

PARA DO ŻYCIA

4 lutego, godz. 18.00
Kino Warszawa – SaLa nOT, ul Piłsudskiego 74

grotowski-FlasZEn
Pokaz przedpremierowy filmu Małgorzaty dziewulskiej.
spotkanie z ludwikiem Flaszenem i M. dziewulską.
21 lutego, godz. 18.00, Inst. Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27

HADEWIJCH

kinotEatralnE
kIno zWIązane z tWÓrczoŚcIą H. toMaszeWskIego
10 lutego, godz. 18.00 Salome.XIIilustracjizmuzyką,
real. a. Brzozowski, 1969
17 lutego, godz. 18.00 Tragicznegry
reż. Hernyk tomaszewski, 1999
24 lutego, godz. 18.00 Kaprys, reż. H. tomaszewski
Wstęp wolny. Sala Kinowa Inst. Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27

JAK SPĘDZIŁEM KONIEC LATA

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

zapraszamy do naszych kin
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. 11.05. teMaty odcInkÓW: 6 lutego sPorty zIMoWe; 13 lutego zaBytkI tecHnIkI; 20 lutego MnIejszoŚcI narodoWe
autorzy programu: kinga Wołoszyn-Świerk z tVP Wrocław oraz Šárka Bednářová z Čt ostrava. Formuła programu: „Polska oczami czechów, czechy oczami Polaków”.

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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