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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

BZwBk PrEss Foto 2010
WystaWa PokonkursoWa
to już szósta edycja ogólnopolskie-
go konkursu skierowanego do foto-
grafów prasowych, którego
organizatorem jest Bank zachodni
WBk, a patronem medialnym
dziennik „rzeczpospolita”. do biura
konkursowego wpłynęło niemal 7
tysięcy zdjęć oraz kilkadziesiąt foto-

kastów nadesłanych przez 368 autorów w siedmiu kategoriach: społeczeń-
stwo, Portret, Wydarzenia, cywilizacja, sport, Przyroda i środowisko
naturalne oraz Fotokast. laureatem głównej nagrody został łukasz ostalski
z agencji fotograficznej reporter za zdjęcie przedstawiające Władimira Puti-
na i donalda tuska podczas spotkania na molo w sopocie, przy okazji uro-
czystości upamiętniających 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
nagrodę specjalną rzeczpospolitej otrzymał wrocławianin tomasz Woźny za fo-
tografię 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

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

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

dyrektor: Piotr Borkowski
zastępca dyrektora: Igor Wójcik
www.okis.pl, okis@okis.pl

OŚRODEKOŚRODEK
KULTURY i SZTUKIKULTURY i SZTUKI

we Wrocławiu
LLUUTTYY  22001111

zaprasza pn-pt , w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

ogła sza my na bór prac do kon kur su.
udział w kon kur sie jest bez płat ny,
a każ dy z au to rów, w wie ku 14-25 lat,
mo że prze słać do 5 fo to gra fii. ce lem
jest zmo bi li zo wa nie mło dych lu dzi
do spoj rze nia na Wro cław z wła snej, al -
ter na tyw nej per spek ty wy. Pra ce kon -
kur so we moż na prze sy łać do 14
lu te go 2011r. na ad res dcF„do mek ro -
mań ski” (pl. bpa nan kie ra 8, 50-140
Wro cław). ju ry w skła dzie: prze wod ni -
czą cy j.Bort kie wicz, W. zie liń ski,
d. Ilow, j.Braun, k.szy mo niak. naj lep -
sze fo to gra fie bę dzie moż na zo ba czyć
na wy sta wie w dniach 3-26 mar ca. 
www.fo rum -mlo dych -li de row.in fo

god�ny�na�stĘP�Ca
BEEtHo�VE�na

Wy kład Mar ka dy ŻeW skIe go
col le gIuM Mu sI cuM.

szcze gól ną war to ścią wy kła dów jest
ich sze ro ka per spek ty wa hu ma ni stycz -
na, uka zy wa ne są związ ki mu zy ki z in -
ny mi dzie dzi na mi sztu ki. Ich au tor,
Ma rek dy żew ski, ko men to wał w II Pro -
gra mie Pol skie go ra dia i te le wi zji naj -
więk sze, od by wa ją ce się w na szym
kra ju, im pre zy mu zycz ne: Fe sti wa le
„Wra ti sla via can tans”, kon kur sy dy ry -
genc kie im. g.Fi tel ber ga, kon kur sy
skrzyp co we im. H.Wie niaw skie go oraz
kon kur sy Pia ni stycz ne im. F.cho pi na.
Pro wa dził wy kła dy na wszyst kich pol -
skich uczel niach mu zycz nych oraz
na kil ku uni wer sy te tach. Wy kła dał też
w niem czech, Bel gii, au strii, ro sji,
Fran cji i Hisz pa nii. Był rek to rem wro -
cław skiej aka de mii Mu zycz nej. za wy -
bit ne do ko na nia w dzie dzi nie kul tu ry
otrzy mał na gro dę im. św. Bra ta al ber ta. 

20 lu te go, godz. 16.00, Klub Mu zy ki
i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 9 

fot. tomasz Woźny
nagroda specjalna rzeczpospolitej

Eko�glass�FE�sti�wal 2010
Po Ple ne ro Wa Wy sta Wa III MIę dzy na ro do We go
Ple ne ru I syM Po zjuM szkła ar ty stycz ne go 
Fe sti wal od był się w dniach 5–18 lip ca 2010 ro ku
w szklar skiej Po rę bie oraz de snej (cz). Przy świe ca ła

mu idea pro mo cji sztu ki szkła, pro pa go wa nia eko lo gicz nych spo so bów je go pro -
duk cji, jak rów nież chęć wy mia ny do świad czeń i za cie śnia nie wię zów po mię dzy
śro do wi ska mi ar ty stycz ny mi z Pol ski, czech i sło wa cji. artyści: Z Pol ski: Be ata
da mian -spe ru da, dr Ma riusz ła biń ski, ra fał kau fhold, Ma rze na krze miń ska, dr
Mar ta sien kie wicz, Igor Wój cik. Z Czech: ja kub Ber dych, an drej németh, oldřich
Plíva, jíří Šuhájek. Ze Sło wa cji: Pe ter Ďuriš, Mar ti na Pal je sková Pišková.

Wer ni saż: 10 lu te go, godz. 18.00. Wy staw czyn na do 1 mar ca.
Wil la De cju sza, ul. 28 lip ca 17a, Kra ków
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Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny Ope ry Wro cław skiej

iinnffoorrMMaaCCjjaa  ii  rreezzeerrwwaaCCjjaa  BBiilleettóóww
dział promocji i organizacji widzów: 

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

sspprrzzeeddaaŻŻ  BBiilleettóóww
kasa opery, ul. Świdnicka 35:  pn-so: 12.00-19.00, nd: 11.00-17.00

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

LUTY 2011

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

EWa MICH nIK Za PRa SZa

W lu tym ope ra Wro cław ska pro -
po nu je pu blicz no ści sze ro ki re -
per tu ar, od kla sy ki po dzie ła współ cze snych kompozy-
to rów. go rą co za pra szam na spek ta kle pre mie ro we ope ry
g.Ver die go „jo an na d’arc”, dzie ła od po nad wie ku niepre -
zen to wa ne go na pol skich sce nach. Wro cław cze kał na je -
go sce nicz ną in sce ni za cję aż 166 lat.

szcze gól nie też za chę cam do obej rze nia „es ter” 
Pra squ ala i „Ha gith” k. szy ma now skie go oraz ope ry
e.kna pi ka „la li ber tà chia ma la li ber tà”, któ ra mia ła swo ją
świa to wą pre mie rę we Wro cła wiu w li sto pa dzie ubie głe go
ro ku. te spek ta kle już nie bę dą wy sta wia ne w tym se zo nie
ar ty stycz nym, to więc ostat nia oka zja, aby je zo ba czyć.
rów nież na kil ka mie się cy po że gna my się z bar dzo do brze
przy ję tą przez pu blicz ność i re cen zen tów ba le to wą opo wie -
ścią „ro meo i ju lia” do mu zy ki s.Pro ko fie wa. spek takl po -
wstał w ko pro duk cji z te atrem Wiel kim w ło dzi i bę dzie
te raz pre zen to wa ny łódz kiej pu blicz no ści.

W lu to wym re per tu arze umie ści li śmy bar dzo lu bia ne przez
pu blicz ność dzie ła kla sy ków ope ry: „cza ro dziej ski flet”
i „co si fan tut te” W. a. Mo zar ta, „cy ru lik se wil ski” 
g.ros si nie go, „Fal staff”, „ri go let to”, „tra via ta”, „na buc -
co” g.Ver die go, „cy ga ne ria” g.Puc ci nie go, „na pój mi ło -
sny” g.do ni zet tie go, „car men” g.Bi ze ta.

Pol skich kom po zy to rów re pre zen tu ją na na szej sce nie
dzie ła: „Hal ka” i „strasz ny dwór” s. Mo niusz ki oraz 
„Mat ka czar no skrzy dłych snów” H. ku len ty. na to miast
wiel bi cie li wspa nia łe go polskiego kom po zy to ra za pra szam
na spek takl „cho pin” g. or fi ce, za chę cam też do obej rze -
nia przed sta wie nia „Bo rys go du now” M. Mu sorg skie go
w pięk nej in sce ni za cji Wal de ma ra za wo dziń skie go.

1 wt 1900 CCzzaarrooddzziieejjsskkii  fflleett    wolfGanG aMadeusz Mozart

2 śr 1900 MMaattkkaa  CCzzaarrnnoosskkrrzzyyddłłyyCChh  ssnnóóww    hanna kulenty

3 cz 1900 ffaallssttaaffff    Giu sep pe Ver di

4 pt 1900 hhaallkkaa    stanisław Moniuszko

5 so 1900 jjooaannnnaa  dd’’aarrCC    Giu sep pe Ver di
pprreeMMiieerraa

6 nd 1900 jjooaannnnaa  dd’’aarrCC    Giu sep pe Ver di
pprreeMMiieerraa

8 wt 1900 ssttrraasszznnyy  ddwwóórr    stanisław Moniuszko

9 śr 1900 rriiGGoolleettttoo    Giu sep pe Ver di

10 cz 1900 rriiGGoolleettttoo    Giu sep pe Ver di

11 pt 1900 rrooMMeeoo  ii  jjuulliiaa    sierGiej prokofiew

12 so 1900 kkooBBiieettaa  BBeezz  CCiieenniiaa    riChard strauss

13 nd 1700 CCaarrMMeenn    GeorGes Bizet

15 wt 1900 eesstteerr  //  hhaaGGiitthh    prasqual / karol szyManowski

16 śr 1900 ttrraaVViiaattaa    Giu sep pe Ver di

17 cz 1900 llaa  lliiBBeerrttÀ CChhiiaaMMaa  llaa  lliiBBeerrttÀ euGeniusz knapik

18 pt 1900 nnaaBBuuCCCCoo    Giu sep pe Ver di

19 so 1900 CChhooppiinn    GiaCoMo orefiCe

20 nd 1700 CCoossii  ffaann  ttuuttttee    wolfGanG aMadeusz Mozart

22 wt 1900 CCyyGGaanneerriiaa    GiaCoMo puCCini

23 śr 1900 CCyyGGaanneerriiaa    GiaCoMo puCCini

24 cz 1900 nnaappóójj  MMiiłłoossnnyy    Gaetano donizetti

25 pt 1900 ddzziiaaddeekk  ddoo  oorrzzeeCChhóóww      piotr Czajkowski

26 so 1900 CCyyrruulliikk  sseewwiillsskkii      GioaCChino rossini

27 nd 1700 BBoorryyss  GGoodduunnooww    Modest MusorGski

Hagith karol szymanowski
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TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

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

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

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

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

941-949 Wie czo ry lisz tow skie 
grZE�gorZ�niEM�CZUk�– For�tE�Pian

mło dy, w ostat nim ro ku bar dzo wy róż nia ją cy się pia ni sta, lau re at wie lu kon -
kur sów. kon cer ty w 201 rocz ni cę uro dzin Fry de ry ka cho pi na:
25 II g. 18.00 – Oła wa, ośro dek kul tu ry, ul. 11 li sto pa da 27
26 II g. 18.00 – Brzeg, za mek Pia stów Ślą skich, plac zam ko wy 1
27 II g. 18.00 – Wło sza ko wi ce, Pa łac suł kow skich, ul. k. kur piń skie go 29
28 II g. 18.00 – Wro cław, klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. t. ko ściusz ki 9
1 I|I g. 18.00 – Trzeb ni ca, klub -„ik” ul. B. gło wac kie go 15
2 |II g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, sa lo nik 4 Muz, ul. j.Pił sud skie go 13
28 II, 1,2.||| g. 12.30 we Wrocławiu, trzebnicy i obornikach  Śl. odbędą się
koncerty umuzykalniające „jak słuchać muzyki“ dla młodzieży. W pro gra mie
utwo ry j. Hayd na, l. v. Beetho ve na, F. cho pi na i F. lisz ta. 
kon cer ty pro wa dzi ju liusz ada mow ski.

„zdol ny, mu zy kal ny bar dzo, ma du żo do po wie dze nia w pia ni sty ce, ma du żo
do po wie dze nia w cho pi ni sty ce, ma urok je go gra nie, a szko ła pia ni stycz -
na nie ska zi tel na. Bra wo, bra wo, bra wo!” (Bo gu sław ka czyń ski) 

Grze gorz niem czuk ukoń czył z wy -
róż nie niem aka de mię Mu zycz ną im.
k. szy ma now skie go w ka to wi cach
stu diu jąc pod kie run kiem prof. jó ze -
fa stom pla, z któ rym współ pra cu je
od 2001 ro ku. swo je umie jęt no ści
do sko na lił na mi strzow skich kur sach
pia ni stycz nych, gdzie gdzie je go pro -
fe so ra mi by li m. in.: jo seph Ba no vetz,
klau sa Hel l wig, Me na hem Pres sler,
Phi lip pe en tre mont, jef frey swann, jo -
aqu in achu car ro, My ko la suk, Piotr
Pa lecz ny, yuan sheng, ale xan der ko -

brin, al ber to no se, an drzej ja siń ski, alek siej or ło wiec ki, je ro me ro se, dang
thai son, kry stian zi mer man. 

Pro wa dzi oży wio ną dzia łal ność kon cer to wą, re gu lar nie wy stę pu jąc w Pol sce,
oraz w ca łej eu ro pie. Wy stę po wał rów nież w usa (no wy jork – ste in way
Hall, Man nes col le ge) i w Bow ral w au stra lii. Był so li stą wie lu pre sti żo wych
fe sti wa li mu zycz nych w Pol sce i za gra ni cą – m. in.: In ter na tio nal key bord In -
sti tu te & Fe sti wal w no wym jor ku (dwu krot nie), i 65 Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu cho pi now skie go w dusz ni kach zdro ju. czę sto wy stę pu je rów nież ja ko
ka me ra li sta, współ pra cu jąc z wie lo ma in stru men ta li sta mi oraz śpie wa ka mi. 

jest lau re atem I na gród na mię dzy na ro do wych kon kur sach pia ni stycz nych
w trie ście (2007) i Wa ter loo (2008) oraz na Mię dzy na ro do wym kon kur sie
Pia ni stycz nym im. Fry de ry ka cho pi na w War sza wie (sty czeń 2010). za jął
rów nież czo ło we miej sca na kil ku innych kon kur sach po świę co nych Fry de ry -
ko wi cho pi no wi w Pol sce i za gra ni cą. 

W lip cu 2008 r. zo stał lau re atem „ja net and Wil liam schwartz scho lar ship
award” w no wym jor ku, zaś we wrze śniu 2009 r. – „es tra dy Mło dych” na 43
Fe sti wa lu Pia ni sty ki Pol skiej w słup sku. 

kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Wo je wództwa dol no ślą skie go,
starosty Brzeskiego, starosty trzebnickiego, ośrod ka kul tu ry w oła wie, gmin ne go
ośrod ka kul tu ry we Wło sza ko wi cach.

WWAAŁŁBBRRZZYYCCHH  uull..  JJ..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  44

4 lu te go, godz. 19.00 
kon cert kar na Wa ło Wy

or kie stra sym fo nicz na Fil har mo nii
su dec kiej. dy ry gent: cze sław gra -
bow ski. Pro gram: Wiel kie prze bo je
srebr ne go ekra nu

11 lu te go, godz. 19.00 
kon cert syM Fo nIcz ny
or kie stra sym fo nicz na Fil har mo nii su -
dec kiej. dy ry gent: je rzy sal wa row ski.
so li ści: Hu bert sal wa row ski (for te -
pian), ja nusz sza do wiak (trąb ka). Pro -
gram: ch.W.gluck – uwer tu ra
do ope ry „Ifi ge nia w au li dzie”. a.ge -
dic ke – etiu da na trąb kę i or kie -
strę. d.szo sta ko wicz – kon cert
na for te pian, trąb kę i or kie strę. l.van
Beetho ven – II sym fo nia d -dur op. 36

18 lu te go, godz. 19.00 
kon cert Wa len tyn ko Wy
Big–Band’owe gra nie dla za ko cha nych

25 lu te go, godz. 19.00 
kon cert syM Fo nIcz ny

or kie stra sym fo nicz na Fil har mo nii
su dec kiej. dy ry gent: jan Mi łosz za -
rzyc ki. Pro gram: j.Brahms: IV sym -
fo nia e -moll op. 98

d
y r

y g
en

t: 
cz

e s
ła

w
 g

ra
 bo

w
 sk

i
d

y r
y g

en
t: 

ja
n 

M
i ło

sz
 z

a r
zy

c k
i

204_CJG  30-01-11  18:37  Strona 4



204_CJG  30-01-11  18:37  Strona 5



6 str. « co jest grane  « luty 2011 www.cojestgrane.pl 

tE�rE�sa�sal�gU�Eiro
eth no jazz Fe sti val – Mu zy ka Świa ta.
Wo ka list ka iko ny fa do Ma dre deus we
wła snym pro jek cie. te re sa sal gu eiro
jest por tu gal ską śpie wacz ką, by łą
wo ka list ką ze spo łu Ma dre deus. 

Bi le ty: 150; 120; 90; wej ściów ki
60 zł 12 lu te go, godz. 20.00

Synagoga pod Białym Bocianem,
Włodkowica 7

ariEl�ra�Mi�rEZ�QU�ar�tEt
tan go ar gen tyŃ skIe 

ariel, wnuk arie la ra mi re za, jed ne go
z naj słyn niej szych kom po zy to rów ar -
gen tyń skich, twór cy mszy kre ol skiej.
W la tach 2009-10 akom pa nio wał wo -
ka li ście Mar ce lo to le do. nie daw no
od był po Pol sce tra sę z el Mu so (Bu -
ena Vi sta so cial club). W ro ku 2010,
we Wro cła wiu, wraz ze zna ko mi ty mi
mu zy ka mi: jo ao te ixte ira da so usa –
wo kal, da riusz sa mer dak – pia no,

do mi ni ka Bia ło stoc ka – gi ta ra., roz -
po czął pra cę nad swą de biu tanc ką
pły tą „aires”. al bum sta no wi kom pi -
la cję au tor skich in ter pre ta cji naj więk -
szych utwo rów tra dy cyj ne go tan ga
ar gen tyń skie go. Pre mie ra pły ty
„aires” 7 lu te go 2011, 

27 lu te go, godz. 18.00
Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem

Włod ko wi ca 7

go�tan�Pro�JECt
Fu zja ar gen tyń skie go tan ga, du bu
i no wych brzmień, któ ra de biu tanc -
kim al bu mem re van cha del tan go
pod bi ła ser ca słu cha czy na ca łym
świe cie. no stal gicz ne dźwię ki akor -
de onu, for te pia nu czy skrzy piec ide -
al nie współ brz mią z du bo wy mi czy
ho use’owy mi bi ta mi, któ rych na tu ral -
ną ba zą jest ar gen tyń skie tan go.
Bi le ty: 250/200/150/120/90zł

24 lu te go, godz. 19.00
Ha la OR BI Ta, ul. Wej che row ska 34

KULISY SMAKU
www.teatralna.wroclaw.pl

WALENTYNKIWTEATRALNEJ
WSOBOTYDANCINGIZMUZYKĄNAŻYWO

pl. Teatralny 4 - budynek Teatru Lalek
rezerwacje: 502 725 813, 608 63 15 83

Pożegnanie, litogra8a - Georges Barbiera - 1920
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MysloVitZ
Bilety: 43 zł – pierwsze 300 szt.
48 zł – psp.,   55 zł – w dniu koncertu

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

rE�Ci�tal�Ja�nU�sZa�rad�ka
kon cert na głos I rę ce

Przez czte ry dni kil ku na stu warsz ta -
to wi czów szko lić bę dzie gło sy
pod czuj nym okiem Ha li ny Bed na rek
i da mia na Bo row ca oraz szli fo wać in -
ter pre ta cję wy bra nych przez sie bie
utwo rów ko rzy sta jąc z rad i do świad -
cze nia ja nu sza rad ka, któ re go
przy for te pia nie wspo ma gać bę dzie
Piotr ra choń. efekt tej wspól nej pra -
cy zo ba czy my pod czas piąt ko we go
kon cer tu na sce nie ośrod ka dzia łań
twór czych Świa to wid. zwień cze niem
te go kon cer tu bę dzie ka me ral ny re ci -
tal ja nu sza rad ka za ty tu ło wa ny
„kon cert na głos i rę ce”. ar ty sta za -
pre zen tu je swo je naj więk sze hi ty.
Wo ka li ście to wa rzy szy kra kow ski
pia ni sta: Pa weł Pią tek. Bilety: 35zł

18 lu te go, godz. 17.00
ODT ŚWIa TO WID, Sem po łow skiej 54a

Mar�ty�na�Ja�kU�Bo�wiCZ�
&�Żo�na�lo�ta�

kon cert pro mu ją cy no wą pły tę „okru -
chy ży cia” – 12 utwo rów, któ rych
moż na po słu chać na www.mar ty na ja -
ku bo wicz.pl i na my spa ce. „za ry zy ku -
ję stwier dze nie, że Mar ty na jesz cze
ni gdy nie na gra ła ta kie go zna ko mi te go
al bu mu. słu cham i nie mo gę się uwol -
nić od tej mu zy ki. kla sa jo ni Mit chell.
dwa na ście pio se nek, któ rych dłu go
bę dzie my słu cha li.”

/fr. blo gu Mar ka niedź wiec kie go/
Bi le ty: 80; 65; 50 zł; weiściówki 35 zł 

19 lu te go, godz. 20.30
CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

dŻEM
dziś ze śpie wa ją cym Ma cie jem Bal ca -
rem gru pa na wią zu je do swych naj lep -
szych do ko nań sprzed lat. zwłasz cza,
że za wsze na le ża ła do bar dzo do brych
kon cer to wych wy ko naw ców.
Bi le ty: 45 psp; 50 zł – wdk

5 lu te go, godz. 20.00
KUL TO Wa, pl. Wol no ści 7
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KULISY SMAKU
www.teatralna.wroclaw.pl

WALENTYNKIWTEATRALNEJ
WSOBOTYDANCINGIZMUZYKĄNAŻYWO

pl. Teatralny 4 - budynek Teatru Lalek
rezerwacje: 502 725 813, 608 63 15 83

Pożegnanie, litogra8a - Georges Barbiera - 1920
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ali�Bi�klUB�ul. grun Waldz ka 67
13.02 jaMal godz. 20:00
17.02 doda godz. 21
20.02 zaBIlI MI ŻÓłWIa, konIec ŚWIata, BunkIer,
lenIWIec, tHe BIll godz. 18:00
27.02 kat & roMan kostrzeWskI godz. 19:00

aCCEPt
Blood oF tHe natIons tour 2011

SUPPORT: STELLWInG 
Po twier dził się sup port na eu ro pej skiej tra sie kon cer to -
wej for ma cji ac cept! Bę dzie to zna na już pol skim fa nom
me ta lu szwedz ka for ma cja ste el wing. For ma cja sza le nie
uta len to wa nych mu zy ków za ło żo na za rok te mu – w 2009
ro ku. Bez kom pro mi so wy, naj wyż szej ja ko ści he avy me -
tal. dzię ki po par ciu ze stro ny „praw dzi we go me ta lo we -
go” pod zie mia i po ko na niu aż 1200 ze spo łów, zdo by li
na gro dę „rock the na tion award 2009”. ze spół je sie nią
za grał w na szym kra ju bar dzo uda ne kon cer ty z ze spo -
łem sa ba ton.  ac cept po ja wi się w Pol sce w skła dzie:
Wolf Hof f mann – gi ta ry, Mark tor nil lo – wo kal, Pe ter Bal -
tes – gi ta ra ba so wa, Her man Frank – gi ta ry oraz ste fan
schwarz man – per ku sja.  Bilety: 110/ 120 zł (w dniu koncertu)
5 lutego, godz. 20.00, Eter Klub, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19

klUB�MUZyCZny�ŁykEnd�ul.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

straCHy�na�laCHy�i�ŚwiEtliki
Bilety: 35 – pierwsze 300 szt., 40 zł psp, 45 zł wdk

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

Voo�Voo�Wszy scy Mu zy cy to Wo joW nI cy
Po raz pierw szy we Wro cła wiu bę dzie moż na usły szeć ma -
te riał le gen dar nej gru py Voo Voo z ich naj now szej pły ty
„Wszy scy mu zy cy to wo jow ni cy”. no wy krą żek pe łen jest
roc ko wej mu zy ki na wią zu ją cej do brzmień z lat 60 i 70 –
moc nej, bez pre ten sjo nal nej i su ro wej. Mie szan ka sty lów, za -
pra wio na pierw szo rzęd ny mi so lów ka mi Wa glew skie go
i Po spie szal skie go, wciąż nie po zwa la za szu flad ko wać for -
ma cji, któ ra tym ra zem zde cy do wa ła się na współ pra cę
z mło dy mi pro du cen ta mi (ema de, Ma ciej cie ślak ze Ścian ki).
Wy stęp Voo Voo po prze dzi mło dy, in try gu ją cy swym roc -
kan drol lo wym ener ge tycz nym ob li czem wro cław ski ze spół
Pe ople of the Ha ze. jak sa mi mó wią o so bie:   „na szym ce -
lem jest gra nie mu zy ki opar tej na rif fach z lat 60' i 70', chce -
my od grze bać tro chę sta rej do brej mu zy ki, po ka zać ją
w dzi siej szej opra wie i od biec od ste reo ty pu roc ko wej ka pe -
li pa nu ją ce go na pol skim ryn ku” Bi le ty: 40zł

12 lu te go, godz. 20.00, CK aGO Ra, ul. Serb ska 5a

JaM�sEs�sion�W lu lu Bel le ca Fe
Wy stą pią mło dzi mu zy cy i wo ka li ści.
sek cja pod sta wo wa: gi ta ra (szy mon gme rek); gi ta ra ba -
so wa (Piotr Ma zu rek); per ku sja (łu kasz ko wal czyk); kla -
wi sze (Piotr Świę ty Świę to niew ski). gra my: funk, jazz,
so ul, pop, rock, blu es. Wstęp wol ny!

2, 9, 16, 23 lu te go, godz. 20.00
Lu lu Bel le Ca fe, ul. Pur ky nie go 1

sZan�ty�wE�wro�CŁa�wiU 2011
XXII sPo tka nIa z PIo sen ką Że glar ską I Mu zy ką Folk
Kul�to�wa,�pl.�Wol�no�ści 7
17.02, godz. 19.00 – WRO CŁaW ŚPIE Wa or kie stra sa -
man ta, za Ho ry zon tem, znie nac ka Pro ject, Ire ne usz
„Mes sa li na” Wój cic ki &na ra zie, da riusz „Ma coch” ra -
czyc ki, Bet ty Blue, Pod Masz tem. Bi le ty: 8zł/psp, 10zł/wdk

Ha�la�IA�SE,�ul.�Wy�sta�wo�wa 1�
18.02, godz. 19.00 – XXV LaT ZE SPO ŁU EKT – GDY nIa
ekt – gdy nia, Mie tek Folk, or kie stra sa man ta, ry czą ce
dwu dziest ki, Mi ro sław „ko val” ko wa lew ski, Wal dek
Miecz kow ski z ze spo łem, arek Wli zło, słod ki ca łus od Bu -
by, kuś ka Bro thers, Bet ty Blue. Bi le ty: 35zł/psp, 40zł/wdk
19.02, godz. 11.00 – SZan TY DLa DZIE CI
„Bał tyc ka wy pra wa nep tu na”, Mi ro sław „ko val” ko wa lew -
ski z ze spo łem zej man & gar kum pel. 
Bi le ty: 30zł/psp, 35z/wdk, 20zł/psp, 25zł/wdk (dzie ci do lat 14)
19.02, godz. 20.00 – KOn CERT nOC nY
Me cha ni cy shan ty, zej man&gar kum pel, atlan ty da, Praw -
dzi we Per ły, For ma cja, Ba na na Bo at, są sie dzi, za Ho ry -
zon tem, Pod Masz tem, Flash cre ep, znie nac ka Pro ject.
Bi le ty: 44zł/psp, 50zł/wdk

Klub�Mu�zycz�ny�Ły�kend,�Pod�wa�le 37/38
19.02, godz. 24.00 Wal dek Miecz kow ski, słod ki ca łus
od Bu by, za Ho ry zon tem, Pod Masz tem, or kie stra sa man -
ta, Ba na na Bo at, For ma cja, Flash cre ep, Praw dzi we Per ły.
20.02 godz. 13.00 – PRZE SŁU CHa nIa KOn KUR SO WE

C.�S.�Im�part�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17
19.02, godz. 15.00 – SZan TY KLa SYCZ nE
sta re dzwo ny, 4 re fy, ry czą ce dwu dziest ki, są sie dzi,
Praw dzi we Per ły. Bi le ty: I sek tor 40zł/psp, 50zł/wdk; II sek -
tor 30zł/psp, 35zł/wdk
20.02, godz. 17.00 – BE nE FIS STa RYCH DZWO nÓW
j.Po ręb ski, r.Mu zaj, M.szu raw ski, a.ko ryc ki, d.Żu kow -
ska i go ście. Bi le ty: I sek tor 40zł/psp, 50zł; II sek tor
30zł/psp, 35zł/wdk

Kar ne ty: 75zł! – pierw sze 300 szt., 100zł – po zo sta łe
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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 Komi-
sji Wspólnego Rynku ma być wybrany na jej przewodniczące-
go. 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...

LUTY 2011
www.teatrkomedia.com

02.02 ŚR UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
03.02 CZ UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
04.02 PT UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
05.02 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
06.02 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 17.00
12.02 SO PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
13.02 ND PSYCHOTERAPIA godz. 17.00
16.02 ŚR SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
17.02 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
18.02 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
19.02 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
20.02 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
26.02 SO Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
27.02 ND Z RĄCZKI DO RĄCZKI 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

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA KERWOODÓW
reż. Wojciech Ziemiański
Katerina: Anna Filusz / Marzena Kopczyńska, Mrs.
Potter: Wioletta Jabłońska, Linda Kerwood: Małgo-
rzata Kałuzińska / Beata Rakowska, Dick Kerwood:
Wojciech Dąbrowski / Jerzy Mularczyk, Posterunko-
wy Downs: Radosław Kasiukiewicz / Edward Kalisz,
Tom Kerwood: Mariusz Kiljan / Łukasz Płoszajski,
Harry Kerwood: Paweł Okoński / Krzysztof Grębski,
Andreas: Edwin Petrykat / Lech Gwit, Borys: Krzysz-
tof Szponar / Mirosław Zarzycki

204_KOMEDIA:- 25-01-11 14:47 Strona 1

Ca�Pi�tol�–�te�atr�Mu�zycz�ny
cs Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

Ma ła sce na, ul. j. Pił sud skie go 72
teatr Polski, ul. g. za pol skiej 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

11, 12 luty, godz. 20.00 ashia grzesik - recital Mała scena

17 luty, godz. 18.00; 18 luty, godz. 10.00, 12.30
czarnoksiężnik z krainy oz cs Impart

19, 20 luty, godz. 20.00 rzecze Budda chinaski Mała scena

19, 20 luty, godz. 20.00 opera smocza sala Baletowa

24, 25, 26 luty, godz. 19.00; 27 luty, godz. 17.00
Hair cs Impart

26, 27 luty, godz. 20.00 evergreen Mała scena

MÓJ�Bo�ski�roZ�wÓd
Mo no draM kry sty ny Pod le skIej

to wzru sza ją ca i peł na opty mi zmu hi sto ria ko bie ty w śred -
nim wie ku, któ rą po rzu ca mąż, a cór ka wy pro wa dza się
do na rze czo ne go. do wy peł nie nia pust ki an ge la ma tyl ko
psa i te le fon. te raz na no wo mu si zna leźć swo je miej sce
na zie mi, od na leźć sens ży cia i szczę ście. kry sty na Pod le ska
– słyn na ola, z kul to we go fil mu „Miś” w reż. sta ni sła wa Ba -
rei w mo no dra mie „Mój Bo ski roz  wód”. Bi le ty: 25/20zł

15 lu te go, godz. 19.00, CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

lEningrad�sPektakl Muzyczny
Hymn rosji "leningrad" w reż. łukasza czuja w teatrze
Piosenki we Wrocławiu.  Bilety: 35, 30 zł

10 lutego, godz. 19.00, CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

wroCŁawski�tEatr�wsPÓŁCZEsny
ul. rzeźnicza 12

1,2 lutego, godz. 19.00, Sala Prób
Produkt, Mark ravenhill, opieka reż.: jakub kamieński 
3, 4, 5, 6 lutego, godz. 19.00, Scena na Strychu
nie do pary, andrew Bowell, reż.: agnieszka olsten
8, 9, 10, 11 lutego, godz. 19.15, Duża Scena
Pułapka, tadeusz różewicz, reż.: gabriel gietzky
12, 13, 15, 16 lutego, godz. 19.00, Scena na Strychu
Przytuleni, jonas gardell reż., opr. muz.: gabriel gietzky
17, 18, 19, 20 lutego, godz. 19.15, Duża Scena
Białe małżeństwo, t.różewicz, reż.: krystyna Meissner
22, 23, 24, 25 lutego, godz. 19.00, Scena na Strychu
trans-atlantyk, W. gombrowicz reż.: jarosław tumidajski
26, 27 lutego, godz. 19.15
orkiestra „titanic”, c.Bojczew, reż.: krystyna Meissner 

ka�ta�rZy�na�gro�niEC�re cI tal
to wy jąt ko wa wo ka list ka i praw dzi wa oso bo wość pol skiej
es tra dy. kie dy śpie wa, ma się wra że nie, że ca ła bez resz -
ty za nu rzo na jest w świe cie, o któ rym opo wia da ją jej pio -
sen ki. każ dy kon cert to przej mu ją cy spek takl, któ ry
po chła nia wi dzów bez resz ty. to wa rzy szą cy ar ty st ce mu -
zy cy w ide al ny spo sób daw ku ją emo cje, bu du jąc nie po -
wta rzal ny na strój. Bilety: 50, 40, 30 zł

3 lutego, godz. 19.00, CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

MaCiEJ�BalCar
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

9 lutego, godz. 19.00, CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

Psy�CHo�dan�Cing�Ma cIej Ma leŃ czuk
wo ka li sta, in stru men ta li sta, po eta, kom po zy tor, au tor tek -
stów. ar ty sta, któ ry swo bod nie po ru sza się w wie lu sty -
lach mu zycz nych, ta kich jak pop, rock, mu zy ka folk,
mu zy ka co un try, a na wet pie śni re li gij ne. Ma leń czuk jest
też ak to rem te atral nym i fil mo wym, au to rem wier szy i fe -
lie to nów. W tym ro ku ob cho dzi ju bi le usz ćwierć wie cza
pra cy ar ty stycz nej. Bi le ty: 85, 75, 60zł

14 lu te go, godz. 19.00, CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

ŁUkasZ�JEMioŁa� Przed PreMIerą: 
jan PoPraWa I BogusłaW soBczuk rekoMendują
łukasz jemioła pochodzi z limanowej, ale od wielu lat
mieszka i pracuje w lublinie. Pieśniarz, gitarzysta,
kompozytor, pedagog. laureat wielu konkursów, między
innymi I nagrody 45. studenckiego Festiwalu Piosenki w
krakowie (2009). Wstęp wolny.

4 lu tego, godz. 19.00, CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

CEn�trUM�sZtU�ki�iM�Part
ul. Ma zo wiec ka 17

1, 2 lu ty, godz. 19.00
eve en sler – Mo no lo gi wa gi ny
3 lu te go, godz. 19.00
ka ta rzy na gro nIec – re ci tal
4 lu te go, godz. 19.00
łu kasz je MIo ła Przed Pre MIe rą
jan Po pra wa i Bo gu sław sob czuk re ko men du ją
9 lu te go, godz. 19.00
Ma cIej Bal car – kon cert pro mu ją cy pły tę ogIeŃ I Wo da
10 lu te go, godz. 19.00
le nIn grad – spek takl mu zycz ny
15 lu te go, godz. 19.00, 
MÓj Bo skI roz WÓd – mo no dram kry sty ny Pod le skiej
14 lu te go, godz. 19.00
Psy cHo dan cIng – Ma ciej Ma leń czuk
18 lu te go, godz. 19.00
to Mek gro cHot Qu In tet, fe at. ed dIe Hen der son
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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 Komi-
sji Wspólnego Rynku ma być wybrany na jej przewodniczące-
go. 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...

LUTY 2011
www.teatrkomedia.com

02.02 ŚR UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
03.02 CZ UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
04.02 PT UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
05.02 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
06.02 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 17.00
12.02 SO PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
13.02 ND PSYCHOTERAPIA godz. 17.00
16.02 ŚR SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
17.02 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
18.02 PT MAYDAY 2 godz. 20.00
19.02 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
20.02 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
26.02 SO Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
27.02 ND Z RĄCZKI DO RĄCZKI 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

RAY I MICHAEL COONEY

RODZINA KERWOODÓW
reż. Wojciech Ziemiański
Katerina: Anna Filusz / Marzena Kopczyńska, Mrs.
Potter: Wioletta Jabłońska, Linda Kerwood: Małgo-
rzata Kałuzińska / Beata Rakowska, Dick Kerwood:
Wojciech Dąbrowski / Jerzy Mularczyk, Posterunko-
wy Downs: Radosław Kasiukiewicz / Edward Kalisz,
Tom Kerwood: Mariusz Kiljan / Łukasz Płoszajski,
Harry Kerwood: Paweł Okoński / Krzysztof Grębski,
Andreas: Edwin Petrykat / Lech Gwit, Borys: Krzysz-
tof Szponar / Mirosław Zarzycki
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wi�Bra�CJE�ta�nECZ�nE
so lo Pro jekt – II edy cja

alek san dra Bo rys – Lost in de ta ils.
cho re ogra fia i wy ko na nie: alek san dra
Bo rys; mu zy ka: gonçalo al me ida;
dra ma tur gia: Pe ter Pley er; dźwięk:
łu kasz kę dzier ski. 

an na no wic ka – the truth is just
a pla in pic tu re. sa id bob
kon cept, cho re ogra fia i wy ko na nie: an na no wic ka; opie ka ar ty stycz na: Pe ter
Pley er; mu zy ka: tian rot te ve el; re ali za cja tech nicz na: łu kasz kę dzier ski; opra -
wa gra ficz na: Fi lip gru ber Bo jo vic; stro na wi zu al na: ca ri to Mal do na do, 
ju lia ne Bröse mann. 

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. Bi le ty: 20/25zł

5 lu te go, godz. 19.00, CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17
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SPRAWA DANTONA

tE�atr�ar�ka�ul. Men nI cza 3
3 lu ty, godz. 19.00
ka MIe nIe na sza nIec 
– za ka za ne PIo sen kI
w re ży se rii da riu sza ta rasz kie wi cza
4, 5, 11, 25 lu ty, godz. 19.00
ŚWIą ty nIa. dy Buk 
– le gen dy Ży doW skIe (Pre MIe ra)
w re ży se rii re na ty ja siń skiej

spek takl łą czy w so bie dra mat i ab -
surd Ho lo cau stu oraz ele men ty kul -
tu ry ży dow skiej. na stro jo wa mu zy ka
jac ka za mec kie go oraz wzru sza ją ce
wy ko na nie pie śni ży dow skich. opo -
wieść o mi ło ści Ha na na i lei wple cio -
na w dra mat i ab surd Ho lo cau stu
na da ją dra ma to wi szloj me zajn wi lo -
wi ra pa por to wi (szy mon an -ski) no -
wy wy miar. dziś w nie któ rych du żych
pol skich mia stach, rów nież we Wro -
cła wiu, mo że my ze tknąć się z kul tu rą
ży dow ską. jest to jed nak je dy nie na -
miast ka jej obec no ści w na szej na ro -
do wej co dzien no ści. sztu ka, wo bec
któ rej nikt nie po zo sta nie obo jęt nym,
a wra że nia ze spek ta klu po zo sta ną
na dłu go w pa mię ci.
9 lu ty, godz. 18.00
oskar I Pa nI rÓ Ża 
wg eri ca -em ma nu ela schmit ta

Pwst tel. 71 373 56 94
10.02. godz. 18.00
11.02. godz. 11.00
We se le – st. Wy spiań skie go
sce na te atru PWst 
Ho tel sa voy, Plac ko ściusz ki 19
15, 16, 17.02. godz. 10.00
18.02. godz. 11.00
Hi sto ria o pta ku cis – j. kul mo wej

sce na te atru PWst 
Ho tel sa voy, Plac ko ściusz ki 19
22, 23, 24, 25.02. godz. 18.00
straż po rząd ko wa -kom pro mis z te atrem
– na pod sta wie dra ma tów t.ró że wi cza

sce na te atru PWst 
Plac te atral ny 6/7 (sa la 107)

fot. k.lupa

fot. k.lupa

tE�atr�For�My
sCE�na Pan�to�Mi�My

ul. Hal le ra 15 (bu dy nek ki na lwów)
11.02, godz. 19.00
14.02, godz. 18.30
on ly you – czy li far sa na dwo je

spek takl pan to mi my ob fi tu ją cy w mo -
men ty, ko micz ne, gro te sko we, ale
i też nie po zba wio ne wąt ków wzru sza -
ją cych. jest to oso bi ste wspo mnie nie
dzie ciń stwa i prze żyć z nim zwią za -
nych. ak cja sztu ki roz po czy na się
na po cząt ku lat trzy dzie stych w Pol -
sce i dzie je się bez ma ła na prze strze -
ni lat 60. nie któ re z po śród uka za nych
w tej hi sto rii zda rzeń… to za mglo ny
sen, któ ry po wró cił do mnie z dzie ciń -
stwa. to opo wieść o mi ło ści trud nej,
cza sa mi ab sur dal nej, ale moż li wej…
ob sa da: jó zef Mar koc ki, ewe li na ci -
szew ska, da mian rut kie wicz
Bi le ty: ulgo wy 25 zł, nor mal ny 30 zł

sa�MU�El�BEC�kEtt:�
sZCZĘ�Śli�wE�dni
te atr dra Ma tycz ny 

W War sza WIe
re ży se ria: an to ni li be ra. 28 lu te go
przed spek ta klem o godz. 17: 00 spo -
tka nie z Ma ją ko mo row ską

27–28 lu te go, godz. 19.00 
Stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32
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LUTY 2011

MEBLOWY SALON GIER
4 grudnia 2010 – 26 czerwca 2011

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

SECESYJNE SZKŁO CZESKIE
4 grudnia 2010 – 13 marca 2011

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

  
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

MERECZOWSZCZYZNA NA KRESACH. MIEJSCE URODZIN 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI. 
Fotografie Ryszarda Sławczyńskiego
 7 lutego – 15 maja 2011

Natalia  Lach - Lachowicz 
Opera Omnia

14 lutego – 3 maja 2011 

www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa, czwartek, piątek: 10.00-16.00

sobota, niedziela: 10.00-17.00
pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

MUZEUM
NARODOWE
weWrocławiu
EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI W.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemiany dokonujące się w gotyckiej rzeźbie drewnia-
nej i malarstwie tablicowym.Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki śre-
dniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX W.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego regionu, poczynając od renesansu, a kończąc na czasach kształtowania się no-
wych tendencji stylowych na początku XX w. Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezen-
towana w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana została przez ścierające się
na Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandzkie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych
na tej wystawie należą dzieła Michaela Wilmanna.

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

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

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

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

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

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, 50-115Wrocław

tel./fax 071 343 36 39. Zaprasza: wtorek-niedziela 9.00-16.00

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893-1894 upamiętniającej 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione weWrocławiu w 1985r. w specjalnie skonstruowanej do tych celów rotundzie.Wielkie malowidło w formie hiper-
boloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny te-
ren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.
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Mi�CHa�li�na�ko�stEC�ka���
 oPo WIe ŚcI z zIe MI 

Wy sta Wa In dy WI du al na
jed ną z pierw szych rze czy, któ rą wi -
dzi my na wy sta wie Mi cha li ny ko stec -
kiej „opo wie ści z zie mi”, jest ko zet ka,
jak z ga bi ne tu psy cho ana li ty ka. jest
ona tu taj nie przy pad ko wo. sta no wi
wi docz ny znak te go, czym się au tor ka
in spi ro wa ła [...] Przy zwy cza ili śmy się

do sztu ki, któ ra zaj mu je się pro ble ma mi spo łecz ny mi lub po li tycz ny mi. je ste -
śmy w sta nie za ak cep to wać sztu kę, któ ra zaj mu je się sa mą so bą. go dzi my się
na wet na zy wać sztu ką coś, co tyl ko zdo bi wnę trza na szych miesz kań czy ga le -
rii i nie zaj mu je się ni czym wię cej. ja koś za po mnie li śmy, że sztu ka mo że, a pew -
nie na wet po win na być – na rzę dziem do po zna nia sie bie, a przez to i świa ta,
w któ rym ży je my. [...] Wej ście w in sta la cję, bo ca łą wy sta wę moż na tak po -
trak to wać, zmu sza od bior cę do pew nych za cho wań. nie jest on pro wo ko wa ny
do za cho wań fi zycz nych, jed nak ra czej nie mo że oglą dać tej eks po zy cji obo jęt -
nie. dla te go trud no tu mó wić o wi dzu a ra czej o uczest ni ku. [...] do pie ro wej -
ście w ten psy cho ana li tycz ny di sney land, po ka zu je nam je go praw dzi wą na tu rę.
a mo że na szą wła sną na tu rę? Mo że jed nak na tu rę na szej kul tu ry al bo kul tu rę
na szej na tu ry? [...] Pa�weł�Ja�rodz�ki�– Psy�cho�ana�li�tycz�ne�pa�nop�ti�kum

Wernisaż: 24 lutego, godz. 19.00. Wy sta wę moż na oglą dać do 12 mar ca
Stu dio BWa Wro cław, ul. Ru ska 46a-IIp
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to�MasZ�PiE�trEk
kre skI z dzIen nI ka

dru ga wy sta wa z cy klu „Pa tio Mło -
dych”. to masz Pie trek (1980) w la -
tach 2002-2007 stu dio wał na Wy dzia le
gra fi ki asP we Wro cła wiu. za wo do wo
zwią za ny jest z ma cie rzy stą uczel nią
ja ko asy stent w Pra cow ni ry sun ku za -
wo do we go prof. eu ge niu sza ge ta
stan kie wi cza. sam o swo jej sztu ce
mó wi „W mo im cen trum za in te re so -
wa nia jest czło wiek. do kład nie je go
emo cje i prze ży cia. czę sto sta ram się
two rzyć kom plek so wy i za mknię ty
por tret psy cho lo gicz ny. na twa rzach
lu dzi ry su ją się wszyst kie emo cje, kon -
flik ty, ra do ści, któ re de ter mi nu ją. czę -
sto swo ją uwa gę kie ru ję na ma ski,
za któ ry mi lu dzie kry ją praw dzi we ob -
li cza. te kre acje ak tor skie (ma ski)
chęt nie od twa rzam, po nie waż kry je się
za ni mi to, co w czło wie ku naj święt sze
i co chcą za wszel ką ce nę za bez pie czyć
od wpły wu świa ta ze wnętrz ne go.”
za pre zen to wa ne zo sta ną naj now sze
pra ce ar ty sty za in spi ro wa ne dzien ni ka -
mi Wil le go coh na wy da ny mi po pol -
sku pod ty tu łem „Żad ne go pra wa
– ni gdzie. dzien ni ki z Bre slau 1933-
1941”. do zmie rze nia się z tym te ma -
tem skło ni ły ar ty stę za ska ku ją ce
od czu cia po lek tu rze dzien ni ków, jak
sam przy zna je od krył w nich praw dzi -
we go czło wie ka i miej sca, któ re rów -
nież je mu, mło de mu wro cła wia ni no wi
są bli skie. aby jak naj peł niej przed sta -
wić Wil le go coh na, je go prze my śle nia
i emo cje oraz przy wią za nie do Wro cła -
wia, to masz Pie trek ko rzy sta z bar dzo
skrom nej pa le ty barw da jąc prze strzeń
ry sun ko wi, któ ry na nie sio ny na cy fro -
wy wy druk i wie lo krot nie po więk szo -
ny ude rza si łą swo je go prze ka zu. 

Wer ni saż: 4 lu te go, godz. 17.00
wy sta wę moż na oglą dać do 6 mar ca

Mu zeum Miej skie Wro cła wia
Sta ry Ra tusz  

MÓgŁ�ByM�Żyć�w aFry�CE
i Co�Uld�li�VE�in�aFri�Ca

M.Bał ka, k.Bed nar ski, M.Fi lo nik,
W.gutt i W.ra ni szew ski, k.klip sa
(l.kna flew ski), j.de ko ning, z.li be ra,
gru pa lu xus, j.Mo dze lew ski, neue Bie -
rie mien nost, W.Paw lak, j.ro ba kow -
ski, d.sku biel i z.zin czuk, M.sob czyk,
j.trusz kow ski. Wy pra wa w eg zo tycz ne,
z dzi siej szej per spek ty wy, la ta 80. Wte dy
po go rą cym sierp niu na stą pił zim ny gru -
dzień 1981, do kin miał wejść „czas
apo ka lip sy”, a na uli ce wje cha ły wo zy
opan ce rzo ne. [...] Po ko le nie wcho dzą ce w do ro słe ży cie sta nę ło przed per spek ty -
wą za mro że nia wa lą ce go się sys te mu, to tal nej bez na dziei, bra ku przy szło ści. [...]
ofi cjal ny obieg był skom pro mi to wa ny, dru gi obieg pod po rząd ko wa ny po li tycz nej
wal ce z ko mu ni stycz nym re żi mem. [...] z jed nej stro ny ota czał ją pro pa gan do wy
fałsz, z dru giej ra dio Wol na eu ro pa [...] Po wstał trze ci obieg – mu zy ka na gry wa -
na pod czas kon cer tów krą ży ła na ko pio wa nych ka se tach, po wsta wa ły fan zi ny,
na mu rach po ja wi ły się graf fi ti, po sta wę ma ni fe sto wa no ubio rem, fry zu rą. W sztu -
ce na stał po wrót do eks pre sji, pry mi tyw nych kształ tów i sko ja rzeń, się ga no
po śmie ci i od pad ki po pkul tu ry, sto so wa no ko laż i sza blo ny. Po wsta wa ły ręcz nie
ro bio ne sa miz da ty i art zi ny. za czę to otwar cie szy dzić z to ta li tar nej wła dzy, z pro -
pa gan dy, kpić z ofi cjal nej kul tu ry, z me diów ma so wych [...] Wy sta wa wzię ła swój
ty tuł z fil mu o post pun ko wej, reg gae‘owej gru pie Izra el, na krę co ne go przez mło -
de go Ho len dra, ja cqu esa de ko nin ga, któ ry pod ko niec trwa nia sta nu wo jen ne go
wy lą do wał w Pol sce i roz ma wia jąc z człon ka mi ze spo łu pró bo wał zro zu mieć, co tu
się dzie je. Wy sta wa sku pia się na ta kich for mach re ak cji na rze czy wi stość lat 80.,
któ re wy ra ża ły się w anar chicz nym sprze ci wie wo bec za klesz czo ne go sys te mu...

wy sta wę moż na oglą dać do 27 lu te go
awan gar da BWa Wro cław, ul. Wi ta Stwo sza 32
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ga�lE�ria�JEd�nE�go�Pro�JEk�tU: PLaC nO WY TaRG WE WRO CŁa WIU - wystawa czynna do 28 lutego.

PE�tra�– Mia�sto�Za�klĘ�tE…�
fo to gra fie ZDZI SŁa Wa Da DO Sa

Po dróż do an tycz nej Pe try – jor dań skie -
go mia sta wy ku te go w ska le – to, jak
twier dzi au tor, do świad cze nie nie za po -
mnia ne. Wśród pia sko wych skał i wpi -
sa nych w ich ścia ny mo nu men tal nych
bu dow li, szu kał on miejsc od osob nio -
nych. zdję cia po wsta łe podczas tej wi -
zy ty to opo wieść o wspól nym cu dzie
na tu ry, my śli i pra cy ludz kiej, za pi sa -
na bar wa mi ochry i czer wie ni.

Wer ni saż: 10 lu te go o godz. 17.00
Wystawa czyn na do 27 mar ca.

ar�CHi�tEk�tU�ra�Ja�ko�JĘ�Zyk.�da�niEl�li�BE�skind�
da niel li be skind to mię dzy na ro do wej sła wy twór ca pro jek tów ar chi tek to nicz nych i urba ni stycz nych. je go do -
ro bek obej mu je naj waż niej sze obiek ty kul tu ral ne, cen tra kon gre so we i han dlo we, uni wer sy te ty, bu dyn ki miesz -
kal ne oraz ho te le. dzie ła li be skin da by ły pre zen to wa ne w naj więk szych mu ze ach i ga le riach na ca łym świe cie,
by ły rów nież te ma tem licz nych mię dzy na ro do wych pu bli ka cji. na wy sta wie pre zen to wa ne są fo to gra fie zre ali -
zo wa nych pro jek tów da nie la li be skin da, wi zu ali za cje po wsta ją cych obiek tów, szki ce, ry sun ki, a tak że pro jek ty
sce no gra fii te atral nych i sprzę ty do mo we. Wy sta wa ta bę dzie dru gą w Pol sce pre zen ta cją do rob ku li be skin da. 

Wernisaż: 24 lutego, godz. 17.00. Wystawa czynna do 16 maja.

MiEs�Van�dEr�ro�HE�award 2009
na gro da unii eu ro pej skiej w dzie dzi nie ar chi tek tu ry współ cze snej

Wystawa czyn na do 27 lu te go.

ar�CHi�tEk�tU�ra�wsPÓŁ�CZE�sna�sŁo�wE�nii
Mi nio na de ka da to dla sło we nii czas burz li wych prze mian ustro jo wych,
go spo dar czych i spo łecz nych. jak w ich ob li czu kształ tu je się współ cze -
sna ar chi tek tu ra sło we nii? Wy sta wa uka zu je naj cie kaw sze re ali za cje
ostat nich lat i naj waż niej szych twór ców, któ rzy ma ją na ar chi tek to nicz -
ny kra jo braz sło we nii de cy du ją cy wpływ. 

Wer ni saż: 17 lu te go o godz. 17.00. Wystawa czyn na do 10 kwiet nia.

ju rij sa dar, Boštjan Vu ga – Bu dy nek Izby go spo dar czej, lju bl ja na

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

keppel Bay, singaporecontemporary art Museum, Fiera Milano, Italy
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Ewa�i Ja�CEk�do�ro�sZEn�ko�struk tu ry za Po MI na nIa
Pro jekt skła da się z kil ku po wią za nych ze so bą re ali za cji: cy klu fo to gra ficz ne -
go pt. „re mem bran ces”, in te rak tyw nej pre zen ta cji au dio wi zu al nej pt. „Hu ta
ja ko In ter fejs es te tycz ny Pa mię ci”, cy klu fo to gra ficz ne go oraz in sta la cji fo to -
gra ficz no -ma lar skiej. Wszyst kie ele men ty pro jek tu są pró bą przed sta wie nia
róż nych prze ja wów pa mię ci, zja wi ska za po mi na nia i aspek tów wspo mi na nia
wy da rzeń z prze szło ści.
Ewa Do ro szen ko ar tyst ka zaj mu ją ca się fo to gra fią, ma lar stwem, ry sun kiem
oraz ilu stra cją. jest ab sol went ką ma lar stwa oraz dok to rant ką sztuk pla stycz -
nych na Wy dzia le sztuk Pięk nych uni wer sy te tu w to ru niu.  jej ilu stra cje zna -
la zły się w książ kach pt. „dziew czyń skie baj ki na do bra noc” oraz „nie py taj
o Pol skę”. jest współ au tor ką pro jek tu au dio wi zu al ne go pt. „to no po lis”.
www.ewa -do ro szen ko.com
Ja cek Do ro szen ko ar ty sta no wych me diów, pro jek tant gra ficz ny, mu zyk, in -
stru men ta li sta. ukoń czył ma lar stwo na asP w kra ko wie. W swo jej pra cy ar -
ty stycz nej zaj mu je się głów nie sztu ką mul ti me dial ną, pro jek to wa niem
gra ficz nym, in sta la cją oraz mu zy ką i zja wi ska mi dźwię ko wy mi. Wśród zre ali -
zo wa nych przez ar ty stę pro jek tów ar ty stycz nych moż na wy mie nić m.in. „Hu -
ta art zi ne”, „so no ru ry” czy „to no po lis”. www.do ro szen ko.com

Wernisaż: 22 lutego, godz. 18.00. Wystawę można oglądać do 21 marca
CK aGO Ra, ul. Serb ska 5a

Por�CE�la�na�ina�CZEJ 2010
a. abel, g. M. da vis, P. Flą dro,
M.Flynn, g. Ha in, sa to ru H. , da ewo -
ong k. , t.lotz, a.Ma lic ka-za mor ska,
a. Mer ce des, M. Pa tu szyń ska, a. ra -
dom ska, t. schmidt, n. shi ba ta,
n. thoss, oraz go ścin nie: r. kli mas
(lapp In su la tors)
Por ce la na ma coś ta kie go, co przy -
cią ga wzrok i wzbu dza za cie ka wie nie
przy każ dym ze tknię ciu się z tym ma -
te ria łem. kie dy pa trzy my na przed -
miot wy ko na ny z por ce la ny nie tyl ko
sta je się on god nym uwa gi obiek tem,
ale na ma cal nym do wo dem ludz kiej
umie jęt no ści prze kształ ca nia świa ta,
prze obra że nia bło ta w świa tło.
Por ce la na ma zdol ność wy cza ro wy -
wa nia po ezji, bo gac twa me ta fo ry,
od przy ziem nych cie le snych po wią -
zań do spraw bar dziej ulot nych. 
(Mo ni ka Pa tu szyń ska)

wer ni saż: 3 lu te go, godz. 18.00
wy sta wę moż na oglą dać do 4 mar ca

BWa Wro cław, Ga le ria Szkła i Ce ra mi kI
pl. Ko ściusz ki 9/10 

an�na�Ha�la�rE�wiCZ�Fa sHIon or oB ses sIon
ar ty stycz na wi zja świa ta mo dy i jed nost ki uza leż nio nej od lan so wa nych przez
ten świat za sad, tren dów, ha seł. Wśród frag men tów żur na lo wych ry sun ków,
zna ków cha nel, guc ci, Pra da, ha seł z naj now szych ma ga zy nów Vo gue, po ja -
wia się syl wet ka ko bie ty i jej nie zmien ny sym bol ko bie co ści -wy so kie ob ca sy.
czę sto po zba wio na in dy wi du al nych cech, bez twa rzy, ze zna kiem fir mo wym
lub zwie rzę cą ma ską za miast niej. ko bie ta an ny Ha la re wicz to pro dukt i za -
ra zem ofia ra świa ta mo dy. ar tyst ka zda je się py tać na ile je ste śmy w sta nie
zre zy gno wać ze swo jej in dy wi du al no ści pró bu jąc ob se syj nie do sto so wać się
do pa nu ją cych tren dów. eks pre sy ny ry su nek po łą czo ny z pla ma ja skra we go
ko lo ru od zwier cie dla dy na mi kę, blichtr, barw ność świa ta mo dy, jed no cze śnie
wci śnię ta wprze strzeń ob ra zów roz człon ko wa na po stać, przy po mi na ją ca ma -
ne ki na z wy staw skle po wych za po wia da pew ną opre syj ność śro do wi ska mo -
dy i zwią za ne go z nia biz ne su. an na Ha la re wicz uro dzo na w 1983 r. ukoń czy ła
asP we Wro cła wiu na wy dzia le gra fi ki. W jej ma lar stwie waż ną ro le od gry wa
mo da oraz jej wpływ i zna cze nie ja kie wy wie ra na czło wie ku.

Wernisaż: 11 luty, godz. 19.00. Wystawa czynna do 1 marca (wt-so 11.00-19.00)
Ga le ria Sztu ki Współ cze snej aRT TRaKT, ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1
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Bo�gU�sŁaw�Ja�siń�ski
sztu ka za MIast FI lo zo FII

Fi lo zof i ar ty sta, au tor kil ku na stu ksią -
żek z za kre su fi lo zo fii i es te ty ki, z któ -
rych naj waż niej sze to: „es te ty ka
re ali zmu gy oer gy lu kac sa i jej prze -
słan ki fi lo zo ficz ne”, „twór czość a sztu -
ka. Wpro wa dze nie do es te ty ki pro ce-
sów twór czych”, „My śle nie He ideg ge -
rem”, „te zy o etho so fii”, „za gu bio ny
ethos”, „dwie fe no me no lo gie: Hus serl i He ideg ger”, „lek sy kon fi lo zo fów współ -
cze snych” i ostat nio wy da nej „es te ty ka po es te ty ce. Pro le go me na do on to lo gii
pro ce su twór cze go”. opu bli ko wał tak że po nad 140 ar ty ku łów i roz praw na uko -
wych. lau re at na gro dy mi ni ste rial nej I -go st. im. st.Wy spiań skie go, czło nek sto -
wa rzy szeń na uko wych i ar ty stycz nych w kra ju i za gra ni cą. tak że pi sarz, au tor
po wie ści „Ży cie i cier pie nie mło de go W.”, to mu opo wia dań „da lej, za …”, dra ma -
tów. Pi sze po ezje, któ re by ły pu bli ko wa ne w cza so pi smach li te rac kich, a obec nie
przy go to wu je ich wy da nie książ ko we. re ży ser te atral ny, per for mer. Ży je na ubo -
czu. W gó rach. Ma ra toń czyk. Wio dą cą pro ble ma ty ką spo tka nia w ga le rii en tro pia
bę dzie pró ba re flek sji nad przy szło ścią sztu ki współ cze snej. au tor za pre zen tu je
rów nież swo je książ ki, w tym naj now szą „sztu ka? – tyl ko wte dy, kie dy je stem”

3 lu te go, godz. 18.00
Ga le ria En TRO PIa, ul. Rzeź ni cza 4

luty 2011  « co jest grane  « str. 19www.cojestgrane.pl

UPa�dEk�Ma�lar�stwa
Za�CHod�nio�EU�ro�PEJ�skiE�go
do mi nik Pod sia dły: in sta la cja rzeź biar -
ska. an drzej re rak: ge sty ma lar skie.
Do mi nik Pod sia dły (1967), uwa ża się
za „wie lo -rze mieśl ni ka” i „ar ty stycz ne -
go kre ato ra”. Mó wi o so bie: „Ma lu ję
jak ma larz neo -pol ski, in sta lu ję jak re -
-in sta la tor i psu ję jak pa ra -per for mer.”
tłem dla je go dzia łań jest zmie nia ją cy
się urba ni stycz ny i so cjo lo gicz ny kra -
jo braz mia sta, swo ista dżun gla, któ rej
ta jem ni ce tęt nią pod po wierz chow no -
ścią me dial nych ob ra zów, któ ra ma
swo je ar che ty py i za ma sko wa ne
wśród od pa dów ofi cjal nej kul tu -
ry sym bo le. z te go wzglę du two rząc
swo je obiek ty, czę sto się ga po ma te -
ria ły „z od zy sku”, po przy pad ko wo
zna le zio ne przed mio ty, kto re ko lek cjo -
nu je, z my ślą o przy szłych pra cach.
two rząc fil my wi deo świa do mie na da -
je im wa lor „low -tech”.
an drzej Re rak (1959), ma larz, au tor
wie lu wy staw, obiek tów i dzia łań in -
dy wi du al nych na po gra ni czu ma lar -
stwa, col la ge'u, envi ron ment i per-
for man ce. two rzy pra ce re cy klin go -
we trak tu jąc pro ces two rze nia ja ko
nie koń czą cą się prze mia nę.

czwar ta od sło na pro jek tu „ge sty ma -
lar skie” otwar te go na dzia ła nia i zda -
rze nia  od no szą ce się umow nie
do ma lar stwa i w za mie rze niu przy -
wra ca ją ce ge sto wi ma lar skie mu pier -
wot ną ener gię.   za pra sza my
ar ty stów i wi dzów do ak cji, któ re mo -
gą mieć cha rak ter eks pe ry men tu
z róż ny mi me dia mi i for ma mi wy ra -
ża nia eks pre sji, w któ rych gest uak -
tyw nia pro ces twór czy a tak że
sty mu lu je i po sze rza al ter na tyw ny
od biór sztu ki i sa me go ma lar stwa. 

ak cja: 22 lu te go, godz. 18.00
envi ron ment/wy sta wa do 25 lu te go
Ga le ria En TRO PIa, ul. Rzeź ni cza 4

wi�told�lisZ�kow�ski
Mul tI struk tu ry 
sztu ka oso BI sta

Fi nał wie lo aspek to we go pro jek tu
z udzia łem so pra nist ki do mi ni ki za ma -
ry i dVj to ma sza Mnia mo sa. to au to -
ma tycz ne i emo cjo nal ne za pi sy
pod mio to wej in tu icji twór czej. ob ra zy
ma ją cha rak ter za mknię ty w for mie roz -
ra sta ją cych się krę gów i in nych fi gur
geo me trycz nych, jak i ol brzy mich
struk tur otwar tych, roz ra sta ją cych się
trans for ma cyj nych mo du łów, przy po -
mi na ją cych mi go tli we struk tu ry or ga -
nicz ne i ro ślin ne oraz swo iste ma py
i wi do ki miast. od wie lu lat ar ty sta re ali -
zu je swo iste in sta la cje ma lar skie, ob le -
ka jąc struk tu ra mi i zna ka mi ścia ny,
pod ło gi i su fi ty wy bra nych po miesz -
czeń, two rząc ar ty stycz ne po ko je. re -
ali za cje te to per so nal ne wnę trza,
bę dą ce syn te zą te go, co oso bi ste
i emo cjo nal ne, z tym, co obiek tyw ne
i kon kret ne. Wie le z tych in sta la cji po -
zo sta je na sta łe w miej scach, w któ rych
po wsta ły, in ne, bę dą ce efe me rycz ny mi
przed się wzię cia mi na ma lo wa ny mi
na rzecz kon kret nych wy staw, do ku -
men tu je i pre zen tu je na stęp nie w for -
mie wiel ko for ma to wych wy dru ków.

ak cja: 22 lu te go, godz. 19.00
CS IM PaRT, ul. Ma zo wiec ka 17

ra�FaŁ�wEr�sZ�lEr
na je dWa BIu

Pra ce wy ko na ne tech ni ką ba ti ku na zim -
no na je dwa biach. Prze wod nim te ma -
tem jest po stać. cia ło ko bie ty ja ko
ide al na na tu ral na kom po zy cja pięk na
i har mo nii. Wi dać tu kom po zy cje, gdzie
splo ty prze ni ka ją się z kształ ta mi i li nia -
mi. jest to for ma ma lar skiej gro te ski,
po łą czo na z de li kat no ścią ma te rii je daw -
biu. Pa ste lo we bar wy kon tra stu ją z bla -
skiem zło ta i in ten syw ny mi ak cen ta mi
na ma lo wa nych „splo tów”. cie pła ga ma
barw, cie ka we te ma ty z nie co kon tro -
wer syj ny mi po zy cja mi mo de lek...
Wer ni saż 4 lu te go (pią tek), godz. 18.00

wy sta wę moż na oglą dać do 3 mar ca
Ga le ria Tkac ka na Jat kach 

Sta re Jat ki 19-23
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na�Uki�daw�nE�i niE�daw�nE
Fa scy nu ją cą W ŚWIat na ukI!

eks po zy cja zo sta ła po łą czo na z pre -
zen ta cją mi sji i ob sza rów dzia łal no ści
Wro cław skie go cen trum Ba dań eIt+
na kam pu sie Pra cze, za wie ra ją cych
się w przed sta wie niu w for mie wy sta -
wy pro jek tu in fra struk tu ral ne go „dol -
no ślą skie cen trum Ma te ria łów
i Bio ma te ria łów”. Przed sta wio ne
na wy sta wie eks po na ty to spe cjal ne
in te rak tyw ne mo de le, któ re moż -
na do tknąć, a na wet sa me mu prze -
pro wa dzić do świad cze nie. zwie dza-
nie w asy ście mo de ra to ra, któ ry do -
kład nie tłu ma czy pre zen to wa ną te -
ma ty kę, przed sta wia moż li wo ści
eks po na tów, za pew nia bez pie czeń -
stwo i w peł ni in stru uje wi dza. 
Bi le ty: 3 zł (gru py), 5/7 zł

Otwar cie: 2 lutego, godz. 18.00
wy sta wę moż na oglą dać do 31 mar ca

(pn -wt 9.00-17, so -nd 11.00-18.00
CK ZaMEK, pl. Świę to jań ski 1

sZtU�ka�wy�oBraŹ�ni
sZtU�kĄ�BEZ�gra�niC

MIę dzy na ro do Wa Wy sta Wa
Ma lar stWa dzIe cI

ga le ria twór czo ści Pla stycz nej Mło -
dych dzia ła ją ca w Mło dzie żo wym do -
mu kul tu ry Śród mie ście we
Wro cła wiu, go ści wy sta wę ma lar stwa
dzie ci z od le głych geo gra ficz nie i kul -
tu ro wo kra jów: z egip tu, Fran cji, nie -
miec, sri lan ki, Mek sy ku oraz
ja po nii. Po kaz prac dzie cię cych bę -
dą cych za pi sem in dy wi du al nej wraż -
li wo ści, któ ra ma na ce lu przy bli że nie
re aliów ży cia w tak od mien nych czę -
ściach świa ta, wy obraź ni i ma rzeń ich
au to rów oraz od na le zie nie wspól nej,
dziw nie bli skiej wię zi. Pra ce ma łych
au to rów za ska ku ją wni kli wym zmy słem ob ser wa cji, sta no wiąc bo ga tą opo -
wieść o współ cze snym ży ciu i nie ogra ni czo nych moż li wo ściach kre acyj nych
czło wie ka, ma ją cych swe ko rze nie w tra dy cji i kul tu rze ro dzi me go kra ju.

1 – 28 lu te go 2011. Ga le ria MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

dol�no�ŚlĄ�skiE�wUl�ka�ny
dr agniesz ka la to cha uW, In sty tut
geo gra fii i roz wo ju re gio nal ne go.
Wy kład po pu lar no nau ko wy w no -
wym cy klu te ma tycz nym pt. „zro zu -
mieć zie mię”. W cza sie pre zen ta cji
mul ti me dial nej za po zna my się z od -
le gły mi dzie ja mi zie mi, kie dy na te re -
nie dol ne go Ślą ska ak tyw nie dzia ła ły
licz ne wul ka ny. zo ba czy my, w ja ki
spo sób we współ cze snym kra jo bra -
zie roz po znać śla dy daw ne go wul ka -
ni zmu. Po zna my ty po we dla na sze go
re gio nu przy kła dy skał i form rzeź by
bę dą cych po zo sta ło ścią burz li wych
cza sów zie mi, ta kie jak la wy po dusz -
ko we, cios słu po wy, ne ki wul ka nicz -
ne. Prze ko na my się tak że, że daw ne
dol no ślą skie wul ka ny mo gą mieć
dziś tak że za sto so wa nie prak tycz ne!

9 lu te go, godz. 17.00
Klub Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go

ul. Pret fi cza 24

Wrocław
ul. Kuźnicza 25

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

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400

204_CJG  30-01-11  18:39  Strona 20



luty 2011  « co jest grane  « str. 21www.cojestgrane.pl

Har�Mo�nia�MiĘ�dZy�
oB�ra�ZEM�a sPlo�tEM

tkaC�kiM
Wy sta Wy ar ty stÓW 

gru Py „Wą tek”
ar ty ści, od 1996 ro ku two rzą i roz wi -
ja ją swo je umie jęt no ści tkac kie
w Pra cow ni – ga le rii tkac kiej
„na jat kach” we Wro cła wiu pod kie -
run kiem prof. zw. ewy Ma rii Po ra -
dow skiej-Wer sz ler.[...] Pre zen to wa ne
dzie ła skła nia ją, do roz wa ża nia ich
kre acji w dwóch aspek tach – sen su -
al nym i ma nu al nym. W sztu ce włók -
na na wi zu al ny od biór dzie ła za wsze
ma ją wpływ te dwa pier wiast ki. Wra -
że nia zmy sło we prze ka zy wa ne za po -
mo cą splo tów i tech nik tkac kich są
po tę go wa ne struk tu ra mi uży tej ma te -
rii, na tu ral ny mi świa tło cie nia mi, re -
lie fa mi lub jed no li to ścią barw nej
włók ni stej płasz czy zny tka ni ny. Wy -
ła nia ją cy się ob raz jest su mą prze my -
śleń i do świad czeń tech nicz nych
każ de go twór cy. Pra ce pre zen tu ją:
Prof. ewa Ma ria Po ra dow ska -Wer sz -
ler (ani ma tor gru py), Mał go rza ta Bi -
bro wicz, Mał go rza ta Biel ska,
teo do zja Buj now ska -nie dziel ska,
ana tol Igor chla bicz, dag ma ra chot -
nic ka Świat, kry sty na Hen dry chow -
ska, Mał go rza ta Ho bler, an na
je si no wicz -nguy en, do ro ta ko zak -
-ro ga la, Ha li na kwiat kow ska, ja dwi -
ga Mur dza, lu dwi ka ol szew ska, ewa
Piss, Bar ba ra strze li chow ska -za sa -
da, ewa szaj kow ska, do ro ta sza ła pak

     wy sta wę moż na oglą dać do 28 lu te go
Ga le ria Za MEK, pl. Świę to jań ski 1

Ma�rian�wal�dE�Mar�kUCZ�Ma,�Mag�da�lE�na�kUCZ�Ma
oB sza ry WsPÓl ne

ob sza ry wspól ne to na sza prze strzeń ży cio wa i ar ty stycz na a w niej my dwo -
je o róż nym spoj rze niu na ży cie; to opo wieść o tym co nas łą czy a co dzie li,
o cią głym od kry wa niu sie bie na wza jem i do ra sta niu do ak cep ta cji róż nic i po -
do bieństw. ob sza ry wspól ne to na sze wspól ne prze ży wa nie, roz mo wy, na -
sze miej sca, po dró że; to roz wa ża nia o ży ciu, sen sie two rze nia
przy jed no cze snym by ciu ra zem a jed nak osob no; to wspól na aka de mia, pro -
fe so ro wie i po szu ki wa nia wła snych kon cep cji ar ty stycz nych.  ob sza ry wspól -
ne za kre ślo ne zde cy do wa nie lub sub tel nie, wy ra żo ne na płót nie i pa pie rze.

wy sta wę moż na oglą dać do 28 lu te go, Ga le ra Sztu ki PLaTOn, ul. Krup ni cza 13

rE�na�ta�Za�gaJ�CZyk
Mo je ogro dy

Wer ni saż po łą czo ny bę dzie z wie czo -
rem au tor skim oraz pro mo cją naj -
now sze go to mi ku wier szy pt. „Ży cie
jak dro ga”. Wro cła wian ka, uro dzo na
w na my sło wie. Po et ka. twór ca re -
gio nal ny (ike ba ny, stro iki świą tecz ne,
pi san ki, prze strzen ne i pła skie kom -
po zy cje kwia to we). swo ją twór czość
pre zen tu je na roz ma itych wy sta wach
i kier ma szach sztu ki lu do wej.

Wer ni saż: 7 lu te go, godz. 18.00
Wy sta wa czyn na do 2 mar ca
(pn, wt, pt, 16.00 – 20.00)

Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

agniEsZ�ka�dEl�l�Fi�na
WHat you tHInk, you Be co Me

za wsze za fa scy no wa na by łam psy -
cho lo gicz ny mi aspek ta mi ży cia, po -
wo dem de ter mi nu ją cym każ dy czyn,
ana li zą po ję cia praw dy. jak w ma rze -
niach sen nych kry ją cych pier wot ne
na mięt no ści, mo je in stynk ty ukształ -
to wa ły for mę eks pre sji, w któ rej przez
uży cie wła sne go cia ła jed no cze śnie
ja ko na rzę dzia pra cy jak i płót na,
na któ rym wy świe tlam wła sne my śli
i emo cje, spro wa dzam przed miot,
pod miot i sam akt two rze nia do jed -
no ści...” (agniesz ka del l fi na)
Wy sta wę moż na oglą dać do 14 lu te go

Ga le ria En TRO PIa, ul. Rzeź ni cza 4
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MA RIA GO STYL LA 
PA CHUC KA – TKA NI NY
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Wer ni saż – 11 lu te go, godz. 17.30.
Ab sol went kA wro cław skiej ASP. Dy -
plom uzy ska ła w pra cow ni prof. Eu ge -
niu sza Gep per ta w 1960 r. Oprócz
tka ni ny ar ty stycz nej upra wia ma lar -
stwo akwa re lo we i ry su nek. Na wy sta -
wie za pre zen tu je swo je tka ni ny,
prze po jo ne cie płem, ko lo rem, ko bie cą
wraż li wo ścią. Łą czy w nich róż ne ro -
dza je splo tów; go be li no wy, dy wa no wy,
su mak, cza sem po ja wia ją się ele men ty
przy po mi na ją ce po wro zy. 
Wy sta wa po trwa do 2 mar ca.

AKA DE MIA 
ZDRO WE GO SE NIO RA
Cho ro ba Par kin so na – roz po zna nie i le -
cze nie. Spo tka nie z neu ro lo giem 
Sła wo mi rem Bu dre wi czem. 
Czy tel nia, II pię tro
16 lu te go, godz. 16.00

MARSZ MA ŁE GO NIEDŹ WIAD KA
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
Za ję cia w ra mach cy klu Po dróż po Kra inie
Mu zy ki i In stru men tów, któ ry jest opar ty
na tre ści ksią żek dla dzie ci. Wier sze, opo -
wia da nia i baj ki, w któ rych bo ha te ra mi
są: mu zy ka i in stru men ty, sta no wią in spi -
ra cję do za baw, a przez to uła twia ją po -
zna nie świa ta.
10 lu te go, godz. 17.00

THE RE WE RE FI VE IN THE BED
ZA BA WA Z PIO SEN KĄ
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
Spo tka nie z ję zy kiem an giel skim dla
przed szko la ków (z ro dzi ca mi) wy peł nio -
ne bę dzie za ba wa mi osnu ty mi wo kół zna -
nej an giel skiej pio sen ki. Wstęp wol ny!
12 lu te go, godz. 17.00

CZY PSY OD WIE DZA JĄ 
SA LO NY MO DY? 
Za wo dy we Fran cji
Za ję cia z cy klu: 
Kim bę dę, gdy do ro snę bę dą po świę co ne
pro fe sjom we Fran cji – tak że tym tro -
chę nie ty po wym – np. spe cja li stom
od per fum, któ rzy pra cu ją no sem czy
fry zje rom cze szą cym psy do mo we. 
Spo tka nie dla dzie ci w wie ku 4-6 lat.
11 lutego, godz. 17.00

Wszyst kie spo tka nia dla dzie ci
od bę dą się w Bi blio te ce Sied miu
Kon ty nen tów, na par te rze. 
Za pi sy na miej scu lub 
te l. 71 33-52-217 od 7 lu te go.

FE RIE W BI BLIO TE CE
SPO TKA NIA ZE SZTU KĄ
Zi ma w mie ście mo że być cie ka wa. Te -
go rocz ne fe rie w bi blio te ce bę dą zwią -
za ne z ru chem, ryt mem i dźwię kiem.
Mu zy ka bę dzie in spi ra cją do za baw
pla stycz nych, nie za brak nie warsz ta tów
gry na in stru men tach, oraz spo tkań
z tań cem i te atrem. Kre atyw ne fe rie
w bi blio te ce zwień czy wer ni saż prac
pla stycz nych wy ko na nych przez
uczest ni ków za jęć. Z fe rii w bi blio te ce
mo gą ko rzy stać dzie ci w wie ku szkol -
nym (6-12 lat). Zapisy od 1  lutego.
14 lu te go (po nie dzia łek)
Na lu do wą nu tę – roz tań czo nym kro -
kiem po mu zycz nej ma pie Pol ski.
15 lu te go (wto rek)
Mu zycz ne wy ci nan ki
spo tka nia z tra dy cją. 
16 lu te go (śro da)
Par ty tu ra i in stru men tal ne wy bry ki,
czy li jak to jest z or kie stra mi.
17 lu te go (czwar tek)
Ruch i rytm – ko lo ro we emo cje.
18 lu te go (pią tek)
Mu zycz ne slaj do wi sko.
21 lu te go (po nie dzia łek)
Pal cem po mu zycz nej ma pie świa ta
– Bra zy lia.
22 lu te go (wto rek)
In stru men ty z czte rech stron świa ta.
23 lu te go (śro da)
Mu zycz ne la bo ra to rium.
24 lu te go (czwar tek)
Te atr Pod dźwię ka mi
25 lu te go (pią tek)
Sza fa gra – baj ka mu zycz na.
Za ję cia trwa ją od 14 do 25 lu te go,
w godz. 11.00-14.00. 

DYS KU SYJ NY KLUB KSIĄŻ KI
DLA SE NIO RÓW
De ba ta o książ ko wych pre zen tach
pod cho in kę
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
2 lu te go, godz. 16.00

DYSKUSYJNY KLUB 
MUZYKI I FILMU
Wenecja Jana Jakuba Kolskiego
Czytelnia, II pię tro
9 lutego, godz. 16.00

D L A D Z I E C I

DYS KU SYJ NY KLUB KSIĄŻ KI
DLA DO RO SŁYCH
G. Gar cia Ma rqu ez 
Rzecz o mych smut nych dziw kach
Ka ja Ma la now ska 
Drob ne sza leń stwa dnia co dzien ne go
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
23 lu te go, godz. 16.00
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ŁU�kasZ�CEn�drow�ski
i grZE�gorZ�gdU�la

43% or ga nIc 67% syn tHe tIc
rzeź by cen drow skie go i ma lar stwo
gdu li sta no wią swo istą od po wiedź
na pik to gra ficz ne prze ła do wa nie per -
cy po wa ne go przez zmy sły świa ta.
z punk tu wi dze nia tzw. prze ka zu ar ty -
stycz ne go w ich pra cach prak tycz nie
nic się nie dzie je, są to obiek ty o mi -
ni ma li stycz nej for mie, in spi ro wa ne ci -
szą, pust ką, ide al nym świa tem
geo me trii i liczb.[...] rzeź by for mal -
nie na wią zu ją do ar chi tek tu ry mo der -
ni stycz nej, a ma lar stwo po ru sza
za gad nie nie obec no ści re ali zu ją cej
się w pu ry stycz nej, mo no chro ma -
tycz nej war stwie wi zu al nej. [...] sam
ty tuł wy sta wy od no si się do ma te ria -
łów, ja kich uży wa ją ar ty ści, jed no cze -
śnie jest jed nak iro nicz nym
ko men ta rzem do ich lo gicz nej struk -
tu ry. [...]  (Mag da le na zię ba)
Wy sta wę moż na oglą dać do 17 lu te go,

w godz. 9.00-18.00
Ga le ria CK aGO Ra, ul. Serb ska 5a.

Wstęp wol ny!

Jo�an�na Bo�ro�wiEC
sny nIe do koŃ czo ne fo to gra fie

„Mo je sny by wa ją ni czym mo ty le, wi -
ru ją ce, de li kat ne, nad la tu ją nie spo -
dzie wa nie chma rą i za nim się im
do kład niej przyj rzę, już gdzieś zni ka -
ją. [...] to łącz ni cy mię dzy świa tem
ży wych i zmar łych. Po ja wia ją się
i nie spo dzie wa nie zni ka ją. Mi mo że
nie za wsze je ro zu miem i się ich oba -
wiam, czu ję, że są dla mnie waż ne”.
(jo an na Bo ro wiec)
Wystawę można oglądać do 20 lutego.

Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

to�MasZ�do�Mań�ski
WIek Śred nI

to tak, jak by nie spo dzie wa nie na -
uczy ciel ka zał mi od po wia dać
przed ca łą kla są na róż ne krę pu ją ce
py ta nia. a ja wca le nie je stem przy -
go to wa ny. a prze cież nic mnie nie
uspra wie dli wia, wie dzia łem, że zo sta -
nę wy wo ła ny do od po wie dzi. ja ki jest
bi lans... na wciąż, wy da wać by się
mo gło, opty mi stycz nym pół met ku?
Ile rze czy pu ści łem, jak wie lu pro jek -
tów nie do pil no wa łem, gdzie oka za ło
się, że po przecz ka jest za wy so ko.
na po cie sze nie za wsze moż na po wie -
dzieć, że wy bu do wa łem dom, po sa -
dzi łem drze wo, mam pięk ne go
sy na… a jed nak czu ję nie do syt, dys -
kom fort pew no ści, ja ką ma za pew ne
sa mo za do wo le nie. je dy ną pew ność,
któ rą zdo by łem przez te la ta, to wal -
ka z ru ty ną, bo to ona za bi ja w nas
cie ka wość dziec ka, nie od kry te ta jem -
ni ce, nie spo dzian kę, dla któ rej war to
ry zy ko wać. a im czło wiek star szy,
tym wa ga ry zy ka cięż sza; dla te go też
wiek śred ni od bie ram ja ko wy bór.
do pie ro te raz mo gę po czuć smak ry -
zy ka – po cią ga ją cej nie pew no ści.
(to masz do mań ski)
Pre zen to wa ne pra ce: spór, 2010;
Żar na cza su, 2010; Po wrót czło wie -
ka zwa ne go drze wem, 2010; Ma ma -
ta ta ija, 2009; au to por tret, 1985-2010
(dvd); Im pas, 2010; au to por tret
z Ma xem, 2010; o_o_B_e, 2010 (out
of bo dy expe rien ce); lin ga, 2010

wy sta wę moż na oglą dać do 13 mar ca
Cen trum Sztu ki WRO, Wi dok 7

wi�ZJE�na�tU�ry
go ściem, spo tka nia okrę gu dol no ślą -
skie go związ ku Pol skich Fo to gra fów
Przy ro dy, bę dzie Irek graFF z po ka -
za mi mul ti me dial ny mi: graff.art.pl.

23 lu te go, godz. 17.00
Klub Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go

ul. Pret fi cza 24

Ja�CEk�sro�ka.
nIe Bez PIe czeŃ stWa MIa sta (2)

Wy sta wa ma lar stwa i gra fi ki in spi ro -
wa nych ciem ną stro ną wiel ko miej -
skie go ży cia. W ata ku ją cych wi dza,
od waż nych ob ra zach po wra ca ją ulu -
bio ne mo ty wy au to ra. na le żą do nich
uli ce, psy czy ro bac two, me cha ni zmy
i uten sy lia chi rur gicz ne, ale tak że tor -
tu ry, sa dy stycz na na mięt ność oraz
zgro te sko wa na na gość. Pra ce sro ki,
two rzo ne z eks pre sjo ni stycz nym roz -
ma chem, dą żą do spo tę go wa nia ob -
ra zu, a nie co sur re ali stycz ne ty tu ły
po świad cza ją czar ny hu mor, któ re go
tra gi ko micz ny „sznyt” ma larz szcze -
gól nie so bie upodo bał. 
Spo tka nie au tor skie: 18 lu te go, godz. 17.00

Ga le ria RInG, Ry nek 12, Le gni ca
Wer ni saż 18 lu te go, godz. 18.00

Wy sta wę moż na oglą dać do 6 mar ca, 
Ga le ria Sztu ki pl. Ka te dral ny 1, Le gni ca
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MMAA RRIIAA GGOO SSTTYYLL LLAA 
PPAA CCHHUUCC KKAA –– TTKKAA NNII NNYY
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
Wer ni saż – 11 lu te go, godz. 17.30.
Ab sol went kA wro cław skiej ASP. Dy -
plom uzy ska ła w pra cow ni prof. Eu ge -
niu sza Gep per ta w 1960 r. Oprócz
tka ni ny ar ty stycz nej upra wia ma lar -
stwo akwa re lo we i ry su nek. Na wy sta -
wie za pre zen tu je swo je tka ni ny,
prze po jo ne cie płem, ko lo rem, ko bie cą
wraż li wo ścią. Łą czy w nich róż ne ro -
dza je splo tów; go be li no wy, dy wa no wy,
su mak, cza sem po ja wia ją się ele men ty
przy po mi na ją ce po wro zy. 
Wy sta wa po trwa do 2 mar ca.

AAKKAA DDEE MMIIAA 
ZZDDRROO WWEE GGOO SSEE NNIIOO RRAA
CChhoo rroo bbaa PPaarr kkiinn ssoo nnaa –– rroozz ppoo zznnaa nniiee ii llee --
cczzee nniiee.. Spo tka nie z neu ro lo giem 
Sła wo mi rem Bu dre wi czem. 
Czy tel nia, II pię tro
16 lu te go, godz. 16.00

MMAARRSSZZ MMAA ŁŁEE GGOO NNIIEEDDŹŹ WWIIAADD KKAA
BBii bblliioo tteecczz nnaa AAkkaa ddee mmiiaa MMaa lluu cchhaa
Za ję cia w ra mach cy klu Po dróż po Kra inie
Mu zy ki i In stru men tów, któ ry jest opar ty
na tre ści ksią żek dla dzie ci. Wier sze, opo -
wia da nia i baj ki, w któ rych bo ha te ra mi
są: mu zy ka i in stru men ty, sta no wią in spi -
ra cję do za baw, a przez to uła twia ją po -
zna nie świa ta.
10 lu te go, godz. 17.00

TTHHEE RREE WWEE RREE FFII VVEE IINN TTHHEE BBEEDD
ZZAA BBAA WWAA ZZ PPIIOO SSEENN KKĄĄ
BBii bblliioo tteecczz nnaa AAkkaa ddee mmiiaa MMaa lluu cchhaa
Spo tka nie z ję zy kiem an giel skim dla
przed szko la ków (z ro dzi ca mi) wy peł nio -
ne bę dzie za ba wa mi osnu ty mi wo kół zna -
nej an giel skiej pio sen ki. Wstęp wol ny!
12 lu te go, godz. 17.00

CCZZYY PPSSYY OODD WWIIEE DDZZAA JJĄĄ 
SSAA LLOO NNYY MMOO DDYY?? 
ZZaa wwoo ddyy wwee FFrraann ccjjii
Za ję cia z cy klu: 
Kim bę dę, gdy do ro snę bę dą po świę co ne
pro fe sjom we Fran cji – tak że tym tro -
chę nie ty po wym – np. spe cja li stom
od per fum, któ rzy pra cu ją no sem czy
fry zje rom cze szą cym psy do mo we. 
Spo tka nie dla dzie ci w wie ku 4-6 lat.
11 lutego, godz. 17.00

Wszyst kie spo tka nia dla dzie ci
od bę dą się w Bi blio te ce Sied miu
Kon ty nen tów, na par te rze. 
Za pi sy na miej scu lub 
te l. 71 33-52-217 od 7 lu te go.

FFEE RRIIEE WW BBII BBLLIIOO TTEE CCEE
SSPPOO TTKKAA NNIIAA ZZEE SSZZTTUU KKĄĄ
Zi ma w mie ście mo że być cie ka wa. Te -
go rocz ne fe rie w bi blio te ce bę dą zwią -
za ne z ru chem, ryt mem i dźwię kiem.
Mu zy ka bę dzie in spi ra cją do za baw
pla stycz nych, nie za brak nie warsz ta tów
gry na in stru men tach, oraz spo tkań
z tań cem i te atrem. Kre atyw ne fe rie
w bi blio te ce zwień czy wer ni saż prac
pla stycz nych wy ko na nych przez
uczest ni ków za jęć. Z fe rii w bi blio te ce
mo gą ko rzy stać dzie ci w wie ku szkol -
nym (6-12 lat). Zapisy od 1  lutego.
14 lu te go (po nie dzia łek)
Na lu do wą nu tę – roz tań czo nym kro -
kiem po mu zycz nej ma pie Pol ski.
15 lu te go (wto rek)
Mu zycz ne wy ci nan ki
spo tka nia z tra dy cją. 
16 lu te go (śro da)
Par ty tu ra i in stru men tal ne wy bry ki,
czy li jak to jest z or kie stra mi.
17 lu te go (czwar tek)
Ruch i rytm – ko lo ro we emo cje.
18 lu te go (pią tek)
Mu zycz ne slaj do wi sko.
21 lu te go (po nie dzia łek)
Pal cem po mu zycz nej ma pie świa ta
– Bra zy lia.
22 lu te go (wto rek)
In stru men ty z czte rech stron świa ta.
23 lu te go (śro da)
Mu zycz ne la bo ra to rium.
24 lu te go (czwar tek)
Te atr Pod dźwię ka mi
25 lu te go (pią tek)
Sza fa gra – baj ka mu zycz na.
Za ję cia trwa ją od 14 do 25 lu te go,
w godz. 11.00-14.00. 

DDYYSS KKUU SSYYJJ NNYY KKLLUUBB KKSSIIĄĄŻŻ KKII
DDLLAA SSEE NNIIOO RRÓÓWW
DDee bbaa ttaa oo kkssiiąążż kkoo wwyycchh pprree zzeenn ttaacchh
ppoodd cchhoo iinn kkęę
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
2 lu te go, godz. 16.00

DDYYSSKKUUSSYYJJNNYY KKLLUUBB 
MMUUZZYYKKII II FFIILLMMUU
WWeenneeccjjaa JJaannaa JJaakkuubbaa KKoollsskkiieeggoo
Czytelnia, II pię tro
9 lutego, godz. 16.00

DD LL AA DD ZZ II EE CC II

DDYYSS KKUU SSYYJJ NNYY KKLLUUBB KKSSIIĄĄŻŻ KKII
DDLLAA DDOO RROO SSŁŁYYCCHH
GG.. GGaarr cciiaa MMaa rrqquu eezz 
RRzzeecczz oo mmyycchh ssmmuutt nnyycchh ddzziiww kkaacchh
KKaa jjaa MMaa llaa nnooww sskkaa 
DDrroobb nnee sszzaa lleeńń ssttwwaa ddnniiaa ccoo ddzziieenn nnee ggoo
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
23 lu te go, godz. 16.00
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Mar�Cin�giEJ�son
akWarela

Wy sta wa jest dla mnie pre -
tek stem do głęb sze go za sta -
no wie nia sie nad spo so bem
wy po wie dzi ar ty stycz nej i su -
biek tyw nej oce ny któ ra z oce -
anu tech nik ry sun ko wych,
gra ficz nych czy ma lar skich
jest mi naj bliż sza... 
ab sol went 2007r. gra fi ki
Wro cław skiej asP. dy plom

w pra cow niach: prof. e. ge ta -stan kie wi cza z ry sun ku za wo -
do we go i Prze my sła wa tysz kie wi cza z gra fi ki ar ty stycz nej. 

Wy sta wę moż na oglą dać do 22 lu te go.
Mu zeum ar chi die ce zjal ne, pl. Ka te dral ny 16

Zi�Mo�wE�CZy�ta�nia��Z Pod�gÓr�nik�i Za�wa�dĄ
swo je naj now sze książ ki za pre zen tu ją Mar ta Pod gór nik
i Fi lip za wa da, a spo tka nie po pro wa dzą jo an na or ska
i Woj ciech Bro war ny. otwar ta zo sta nie tak że wy sta wa
„Port 2010 w obiek ty wie” ro ber ta Wiąc ka. 
„re zy den cja su ry ka tek” to siód ma książ ka w do rob ku gli -
wic kiej po et ki, któ ra ku ucie sze wie lu czy tel ni ków po dłuż -
szym okre sie mil cze nia od da je w ich rę ce 72-stro ni co wy
zbiór wier szy i krót kich po etyc kich próz.
sie dem lat po wy da niu ostat nie go to mi ku po etyc kie go
„snaj per” Fi li pa za wa da, czy li jed na trze cia ze spo łu In di -
go tree, de biu tu je we wro cław skim wy daw nic twie ja ko
pro za ik zbio rem „Psy po cią go we”. książ ka wro cław skie -
go mu zy ka i fo to gra fa do sprze da ży tra fi 7 lu te go.
czwart ko we spo tka nie bę dzie tak że oka zją do obej rze nia
fil mu „Ma my swo ich po etów” zre ali zo wa ne go w 1997 ro -
ku przez jo lan tę ko wal ską. Wspo mnia na już wy sta wa
„Port 2010 w obiek ty wie” ro ber ta Wiąc ka bę dzie do sko -
na łą oka zją, by na dwa mie sią ce przed 16. edy cją fe sti -
wa lu przy po mnieć so bie, co dzia ło się w stu diu na gro bli
w ubie głym ro ku. Wstęp wol ny!

10 lu te go, godz. 18:00, Przej ście Garn car skie 2

sa lo nI ko Wy wiE�CZÓr�wa�lEn�tyn�ko�wy
W pierw szej czę ści wie czo ru w mi ło sny na strój wpro wa dzą
wier sze Po etów sa lo ni ku trzech Muz – efek ty ćwi czeń li te -
rac kich wy ko na nych pod czas sa lo ni ko wych warsz ta tów li -
te rac kich. W dru giej czę ści wie czo ru, jak co ro ku, od bę dzie
się Bły ska WIcz ny kon kurs na naj PIęk nIej szy
WIersz MI ło sny. W kon kur sie mo że wziąć udział każ dy
gość wie czo ru, któ ry przy nie sie ze so bą do sa lo ni ku je den
wiersz o te ma ty ce mi ło snej – wła sne go au tor stwa, na pi sa -
ny czy tel nie i pod pi sa ny go dłem (pseu do ni mem) – oraz
od dziel ną ko per tę z roz szy fro wa niem go dła, czy li z da ny mi
au to ra. utwo ry kon kur so we moż na bę dzie skła dać aż
do za koń cze nia pierw szej czę ści wie czo ru. Wszyst kie wier -
sze zgło szo ne na kon kurs zo sta ną od czy ta ne na głos,
a oce niać je bę dzie (po przez od da nie „wa len tyn ko we go
gło su ser ca”) pu blicz ność. zwy cięz ca uho no ro wa ny zo sta -
nie ty tu łem Wa len tyn ko we go Mi strza Pió ra i na naj bliż szy
rok sta nie się po sia da czem na szej na gro dy prze chod niej:
Mi ło sne go Pió ra trzech Muz. Prze wi dzia ne sym pa tycz ne
na gro dy nie spo dzian ki!

14 lu te go, godz. 18.00
SaLOnIKOWE WaRSZTaTY LITERaCKIE

poniedziałek, 28 lutego 2011, godz. 18.00
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

isa�aC�si�BE�Ca�s�Fo to gra FIe
+ kon cert all so unds al lo Wed I cI ty to urI sts
Prace ka ta loń skiego fo to grafa Isa aca si be casa po wsta ły
w roz ma itych świa to prze strze niachi i tech ni kach. Wszyst -
kie fotografie są czar no-bia łe i za czę ły wła śnie swo je tur -
ne po Pol sce. Wstęp wol ny!

Wer ni saż + kon cert: 22 lutego, go dz. 18.00 (do 20.03. br.)
Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

ko�stiU�ME�ria
Mał go rza ta sło nIoW ska

eks po zy cja bę dzie pre zen to wa ła po nad 50 ko stiu mów ope -
ro wych au tor stwa Mał go rza ty sło niow skiej. Bę dzie moż na
zo ba czyć ko stiu my do ta kich spek ta kli, jak: car men, raj
utra co ny, opo wie ści Hof f man na, kan ta ty i wie lu in nych.

Od 25 lu te go do 29 ma ja 2011

ksiĄŻĘCa�kolEkCJa
skarBy ze zBIorÓW FundacjI 

XX czartoryskIcH W krakoWIe

Wystawę można oglądać do 3 lipca 2011
Mu zeum Mie dzi w Le gni cy, ul. Par ty zan tów 3

59-220 Le gni ca, tel./fax: (0-76) 862 02 89
Ce ny bi le tów: nor mal ny: 6,50 zł, ulgo wy: 3,50 zł

Mu zeum czyn ne od wtor ku do so bo ty w godz. 11.00-17.00
W pierw szą śro dę mie sią ca oraz so bo ty wstęp wol ny!
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12.�ogól�no�pol�ski�FE�sti�wal�ewen�tu�al�nych
ta�lEn�tÓw�ak�tor�skiCH�–�Fe�ta 2011�

je dy ny fe sti wal w Pol sce, któ ry po zwa la w krót -
kich, 10-mi nu to wych mo no dra mach – za pre zen to -
wać mło dym uczest ni kom (15-20 lat) peł nię swo ich
umie jęt no ści ak tor skich, przy wy ko rzy sta niu roz ma -
itych środ ków wy ra zu i re kwi zy tów. spe cy ficz ną at -
mos fe rę stwa rza oma wia nie mo no dra mów,
bez po śred nio po pre zen ta cji przez pro fe sjo nal ne ju -
ry, zło żo ne z ak to rów, ka dry PWst, re ży se rów. 

CZE Ka MY na ZGŁO SZE nIa MO nO DRa MÓW
na gra nych na DVD do 10 mar ca!

XII edy cja od bę dzie się 15-17 kwiet nia 2011r.
15 kwiet nia – warsz ta ty te atral ne

16 kwiet nia – pre zen ta cje wy bra nych mo no dra mów
17 kwiet nia – fi nał fe sti wa lu oraz Mo no dram Mi strza
Fe ta – www.cka go ra.pl. tel. 71 325 14 83 w. 122

BEZ PŁaT nE WaRSZ Ta TY TE aTRaL nE 
dla dzIe cI o MnIej szycH szan sacH

Po cHo dzą cycH z ro dzIn WIe lo dzIet nycH
Nie�ma�dzie�ci�nie�uz�dol�nio�nych�ar�ty�stycz�nie,�są�tyl�-
ko�ta�kie,�któ�rym�ni�gdy�nie�umoż�li�wio�no�kon�tak�tu
ze� sztu�ką. Wro cław skie cen trum twór czo ści
dziec ka za pra sza na bez płat ne warsz ta ty te atral -
ne  dzie ci i mło dzież w wie ku szkol nym i gim na -
zjal nym (7-16 lat) o mniej szych szan sach z ro dzin
wie lo dziet nych (2+3 i jesz cze wię cej). każ da gru -
pa warsz ta to wa spo ty ka się raz w ty go dniu we
Wctd  przy ul. kuź ni czej 29a.  w okre sie od mar -
ca do czerw ca 2011, cykl za koń czy spek takl te -
atral ny na pro fe sjo nal nej sce nie. do dziś Wctd
zre ali zo wa ło osiem edy cji pro jek tu, w któ rych
udział wzię ło bli sko 300 dzie ci z wro cław skich ro -
dzin wie lo dziet nych. 

In for ma cji i za spi sy: tel. 662 034 338, 
Biu ro WCTD, ul. Kuź ni cza 29a, tel. 71 341 71 02

Vio�lEt�ta�rÓ�Ża�Paw�Łow�ska
Ma skI – WIe czÓr au tor skI 

czło wiek po szu ku ją cy. W pi sa niu od naj du je lek kość.
sło wa są po kar mem dla jej du szy wraż li wej na świat
i dru gie go czło wie ka. Pra cu je tak że nad cy klem po -
rad ni ków „no sce te ip sum – Po znaj sa me go sie bie”,
w któ rych na pod sta wie wła snych ży cio wych do -
świad czeń pra gnie po móc czy tel ni ko wi od na leźć
w ży ciu dro gę pro wa dzą cą do roz wo ju du cho we go
i speł nie nia. W 2005 r. uka zał się pierw szy tom se -
rii („do li na Świa tła”), ko lej ne są w przy go to wa niu. 

21 lu te go, godz. 18.00
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

STU DIO Pan TO MI MY
cykl spo tkań z pan to mi mą i te atrem ru chu

14-17 lu te go, Ka wiar nia Li te rac ka
Ry nek 56/57 – wstęp wol ny

Róż ne ja ko ści? 

O dia lo gu z tra dy cją – bu toh, a pan to mi ma

Te atr Da da von Bzdülöw

Po kaz nie spo dzian ka 

Wro cław ski Te atr Pan to mi my, al. Dę bo wa 16

Stu dio Pan to mi my 

WWW.PanTOMIMa.WROC.PL

OTWaRTE WaRSZTaTY 
SZTUKI MIMU
18 – 20 lutego, tel.: 71 337-21-03
Wrocławski Teatr Pantomimy, al. Dębowa 16
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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!
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ZostaŁy�JEsZCZE�PiEŚni...�
jacek kaczMarskI WoBec tradycjI

au to rzy pod ję li się cie ka we go i waż ne go za da nia –
wa gę i wiel kość twór czo ści kacz mar skie go po sta no -
wi li po ka zać nie ty le w od nie sie niu do wy da rzeń
spo łecz nych i po li tycz nych lat 70. i 80. (kie dy po -
wszech nie ko ja rzo no go z so li dar no ścią i sta nem
wo jen nym, a je go twór czość iden ty fi ko wa no ja ko
głos opo zy cji) – bo tak by ło by naj pro ściej, po sta no -
wi li na to miast osa dzić au to ra ob ła wy i je go do ro bek
w kon tek ście na ro do wych tra dy cji (np. ro man ty -
zmu), w kon tek ście „wiel kich hi sto rii” (II woj ny)
i rów nie wiel kie go dzie dzic twa kul tu ry czy sztu ki.

Wydawnictwo MG

lE�oPold�tyr�Mand
tyr Mand War szaW skI. tek sty nie wy da ne

le opold tyr mand po wró cił po woj nie do Pol ski –
chy ba głów nie z mi ło ści do War sza wy. I wła śnie ta
mi łość, z któ rą się by naj mniej nie krył, sta no wi
osno wę tek stów na te mat na szej sto li cy, któ re pi sał
w la tach 1947–1956 do „sto li cy”, „ty go dni ka Po -
wszech ne go” i „Prze kro ju”. tek stów, z któ rych wie -
le po zo sta ło jak że ak tu al nych. tek sty z pierw szych
po wo jen nych lat peł ne są ener gii i wia ry w przy -
szłość. ostat ni no si ty tuł: Wspo mnie nie o War sza -

wie, z któ rej nie chce się odejść. nad War sza wą wzno sił się już Pa łac kul tu ry,
a nad ży ciem tyr man da co raz dłuż szym cie niem kładł się so cja lizm.
Wy daw nic two MG

gÓw�no�siĘ�Pa�li�(czes. Ho vno hoří)
Petr ŠaBacH

Petr Šabach jest w tej chwi li jed nym z naj po pu lar niej -
szych pi sa rzy cze skich. Ma na swo im kon cie je de na -
ście po zy tyw nie przy ję tych przez czy tel ni ków oraz
kry ty kę ksią żek. na pod sta wie je go do rob ku po wsta -
ło pięć fil mów fa bu lar nych. twór czość te go cze skie -
go pro za ika peł na jest cie płe go hu mo ru i iro nii,
po go dy du cha, ale i słod ko- gorz kiej, pro stej mą dro -
ści. Petr Šabach jest uwa ża ny za kon ty nu ato ra tra dy -
cji pi sar skiej uko cha ne go rów nież przez Po la ków
au to ra- Bo hu mi la Hra ba la. gów no się pa li, to be st -

sel le ro wy zbiór, skła da ją cy się z dwóch opo wia dań i no we li, po łą czo nych mo ty wem
od wiecz nej wal ki płci. au tor w dow cip ny i traf ny spo sób opi su je tu wro dzo ne róż ni -
ce mię dzy ko bie ta mi i męż czy zna mi. książ ka bę dzie do stęp na po przez pol ską stro nę
in ter ne to wą au to ra od 14 lu te go. Pol ska stro na au to ra: www.pe tr sa bach.pl
Projekt wspierają: OKiS; Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka

MaŁ�go�rZa�ta�Ba�ra�now�ska
to jest Wa sze Ży cIe

Być so bą w cho ro bie prze wle kłej
Po jej prze czy ta niu za pra gnę łam po -
znać au tor kę [...] nasz kon takt trwa.
Wpa dam do jej nie wiel kie go, wy peł -
nio ne go po brze gi książ ka mi miesz -
ka nia na sta rej ocho cie. al bo
dzwo nię. al bo ona dzwo ni. roz ma -
wia my o ży ciu, to zna czy cho ro bie,
pra cy, po ezji, książ kach. za nim Ba ra -
now ska na pi sa ła to jest wa sze Ży cie,
od no si ła wra że nie, że uda je jej się nie
my śleć o swo jej cho ro bie. ale jed nak
mu sia ła o niej my śleć, sko ro książ ka
spa dła jej na gło wę w po sta ci nie mal
go to wej. [...] ni gdy nie uwa ża ła te go,
co ją spo tka ło, za tra ge dię, tyl ko
za ży cio wą uciąż li wość. Mo że dla te -
go czy tel ni cy od na leź li w jej książ ce
opty mizm i po cie sze nie?
– Pod sta wa me go opty mi zmu wca le
nie jest opty mi stycz na – tłu ma czy ła
mi. – My ślę o so bie: we so ły sy zyf.
ale w ra mach te go cię ża ru, któ ry mu -
szę dźwi gać, je stem opty mist ką. ta ki
opty mizm w gra ni cach czło wie czeń -
stwa. Mał go rza ta Ba ra now ska za -
strze ga się we wstę pie, że jej książ ka
nie ro ści so bie pra wa do by cia po rad -
ni kiem czy prze wod ni kiem po czy im -
kol wiek ży ciu, że ona sa ma
przed sta wia je dy nie swój jak naj bar -
dziej pry wat ny punkt wi dze nia.
(jo an na szczę sna, frag ment Po sło wia)

Wydawnictwo CZaRnE

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

Metropolita Andrzej Roman Szeptycki, z pochodzenia polski arystokrata, wnuk 
-
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European Capital of Culture

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!
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® nr 103265. Wy daw ca: co jest gra ne agen cja Wy daw ni czo -re kla mo wa gra ży na Mi gnie wicz. ad res ko re spon den cyjny: co jest gra ne
skr. poczt. 1007, 50-950 Wro cław 68. redaktor na czel ny: gra ży na Mi gnie wicz, tel. 666 878 930, gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: www.co je st gra ne.pl, re dak cja@co je st gra ne.pl. druk – Print. redakcja nie po no si  od po wie dzial no ści za po wie rzo ny ma te -
riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło szeń i re klam. za strze ga my so bie pra wo skra ca nia i  ad iu sta cji tek stów oraz zmia ny ich ty -
tu łów. spra wy spor ne roz pa try wa ne są przez sąd wła ści wy dla wy daw cy.

wĘ�drUJ i ZwiE�dZaJ�Z na�Mi
za pra sza ją prze wod ni cy z klu bu tu ry stów Mi ło śni ków Wro -
cła wia przy tMW oraz klu bu Prze wod ni ków „oskar”.
6 lu te go, godz. 10.00 spa cer no wo rocz ny nad odrzań ski -
mi bul wa ra mi – spo tka nie przy po mni ku hr.a.Fre dry
10 lu te go, godz. 15.30 spo tka nie klu bo we w ka mie nicz -
ce „Mał go sia” – od rzań ska 39; 
13 lu te go, godz. 7.40 Ślę ża* 
19 lu te go, godz. 8.17 Wę drów ka do oko ła Wro cła wia 
szla kiem B. tu ro nia: Bo ro wa – ra ków – chrzą sta wa 
zbiór ka – dwo rzec PkP głów ny
26 lu te go, godz. 7.00 jan ske la zne – cer na Ho ra (cz)*
*zgło sze nia na wy ciecz ki: na spa ce rze, spo tka niu klu bo -
wym lub tel. 661-701-176; 71 357-01-19 wie czo rem. 
Wy jaz dy z Pla cu so li dar no ści.

Uni�VEr�sy�tEt�Świa�ta
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
Miej sce: Mu zeuM na ro do We
pl. Powstańców Warszawy 5

Fe rIe zI Mo We W Mdk Fa Brycz na
Mdk za pra sza dzie ci i mło dzież na otwar te za ję cia w cza -
sie fe rii zi mo wych 14-25.02.2011. za ję cia (wśród któ rych
bę dą warsz ta ty pla stycz ne, mu zycz ne, spor to we, te atral -
ne, wyj ścia na lo do wi sko, wy ciecz ki, itp.) bę dą od by wać
się w go dzi nach 9-15. Udział jest bez płat ny (z wy jąt kiem
bi le tów wstę pów i bi le tów ko mu ni ka cji miej skiej). nie ma
też po trze by wcze śniej szych za pi sów. szcze gó ło wy har -
mo no gram oraz pro gram do stęp ny na stro nie
www.mdk.wroc.pl, oraz pod nr te le fo nu 71/78-50-920

Fe rie: 14-25 lu te go, godz. 9.00-15.00
MDK Fa brycz na, ul. Ze mska 16  a

W cen truM InI cja tyW ar ty stycz nycH
Przyj mu je my za pi sy na warsz ta ty ta necz ne. Warsz ta ty
skie ro wa ne są do dzie ci w wie ku 8-13 lat. koszt: 250 zł
z gru py uczest ni ków warsz ta tu wy bie rze my kil ko ro dzie -
ci, któ rym za pro po nu je my udział w pro fe sjo nal nym wi do -
wi sku ta necz nym „o śpią cej kró lew nie” re ali zo wa nym
w cIa od mar ca 2011r. za pi sy / in for ma cje:
+48 666 533 665 / +48 787 464 123 lub cia�cia.wroc law.pl

Fe rie: 14-18 lu te go, godz. 11.00-15.00
Cen trum Ini cja tyw ar ty stycz nych, ul. Sien kie wi cza 8a

VIII MIę dzy na ro do Wy dzIeŃ 
PrZE�wod�niC�twa�tU�ry�styCZ�nE�go

ko ło Prze wod ni ków Miej skich oW Pttk oraz chór ka me ral -
ny an ge lus pod dy rek cją Bar ba ry sza rej ko za pra sza
w dniu 19 lu te go 2011 r. na uro czy stość 770 rocz ni cy śmier -
ci Hen ry ka II Po boż ne go w bi twie pod le gni cą w 1241 r.
Po czą tek o godz. 10.00 na pl. nan ke ra przed ko ścio łem
św. ja ku ba i św. Win cen te go (ko ściół gre ko ka to lic ki) –
miej sce po chów ku księ cia – spek takl słow no -mu zycz ny,
przej ście do bł. cze sła wa w ko ście le św. Woj cie cha oraz
do Mu zeum na ro do we go (sar ko fag księ cia).

19 lu te go, godz. 10.00
ko ściół pw św. Ja ku ba, pl. nan kie ra

Ma ro ko, krÓ le stWo kon tra stÓW
zgod nie z tra dy cją, za pra sza my na ko lej ne fe rie od kry wa -
nia ta jem nic kul tur in nych na ro dów. tym ra zem wy bie -
rze my się do Ma ro ka, by zo ba czyć nie zwy kłe miej sca te go
kra ju kon tra stów. Wy sta wa fo to gra ficz na „le bi ti tu le ma -
bi ti ma bi” i mul ti me dial ny wy kład za bio rą nas na ma ro -
kań ski targ so uk, do nie zwy kłych me cze tów oraz
do me dyn – sta rych dziel nic – Fe zu i Mar ra ke szu.
za pi sy: ire na.lu ka sze wicz@cka go ra.pl, tel. 71 325 14 83
w. 107. koszt: 90 zł za ty dzień/os. z cie płym po sił kiem
14-18 lu te go, godz. 11.00-15.00, CK aGO Ra, ul. Serb ska 5a

FE�riE�Zi�Mo�wE�
te atral ne Fe rIe W ck ago ra

dru gi ty dzień fe rii to te atral na pro po -
zy cja dla mło dzie ży. Pię cio dnio we
warsz ta ty dla mło dych ak to rów wpro -
wa dzą cię w ar ka na sztu ki sce nicz nej.
stań w świe tle re flek to rów, do wiedz

się jak opa no wać tre mę i daj so bie szan sę na de biut! zdo -
bądź warsz tat ak tor ski przez pra cę nad ko or dy na cją ru chu
i świa do mo ścią cia ła, tech ni ka mi emi sji gło su oraz in ter -
pre ta cją tek stów. Po nad to cze ka cię wi zy ta za ku li sa mi
pro fe sjo nal ne go te atru. Pod su mo wa niem in ten syw nej na -
uki bę dzie po kaz etiud uczest ni ków.
za pi sy: ka ro li na.szmyt@cka go ra.pl, tel. 71 325 14 83,
w. 106/123. koszt: 5 zł za ty dzień
21-25 lu te go, godz. 11.00-15.00, CK aGO Ra, ul. Serb ska 5a
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Po�Za Pra�wEM:
ECHa�Z gU�an�ta�na�Mo
od ra Film, le Mon de di plo -
ma ti que oraz klub Fa lan ster
za pra sza ją w ra mach fe sti wa lu
Glo�ba�le na po kaz fil mu w re ż.

an dy Wor thing ton i Pol ly nash. W pro gra mie rów nież pro -
jek cja krót kich ani ma cji afgań skie go re ży se ra sa ida Moh -
se na Hos sa ini`ego. Po fil mie dys ku sja, w któ rej udział
we zmą: an dy Wor thing ton – re ży ser fil mu, nie za leż ny dzien -
ni karz śled czy, au tor The�Gu�an�ta�na�mo�Fi�les:�The�Sto�ries�of
the 774�De�ta�ine�es�in�Ame�ri�ca’s�Il�le�gal�Pri�son. an na Min kie -
wicz –pra cow nik or ga ni za cji po za rzą do wych w afga ni sta -
nie, po my sło daw czy ni i ko or dy na tor ka spo tkań i pro jek cji
fil mu. Jó zef Pi nior – by ły eu ro de pu to wa ny, czło nek ko mi sji
ue ba da ją cej spra wę taj nych wię zień na te ry to rium eu ro pej -
skim. Pro wa dze nie: ane ta jer ska. ten no wy film do ku men -
tal ny opo wia da ją cy o gu an ta na mo (wpla ta ją cy w fa bu łę
rów nież wąt ki taj nych wię zień) ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem nad użyć praw nych ja kich do pu ści ła się ad mi ni stra cja
g.W.Bu sha. Pokazuje ja ki spo sób do cho dzi ło do aresz to -
wań więź niów w afga ni sta nie i Pa ki sta nie i kim oni by li.
opar ty na wy wia dach prze pro wa dzo nych z by ły mi więź nia -
mi (m. in Mo az za mem Begg`iem, oma rem de ghay es`em),
praw ni ka mi więź niów, dzien ni ka rza mi. Bi le ty: 10 zł

4 lu te go, godz. 18.00
Ki no War sza wa – Sa La nOT, ul Pił sud skie go 74

Dyrektor Andrzej Białas

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

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

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin
Wrocław
WARSZAWA sala NOT
tel. (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 78

LALKA tel. (071) 79 244 05

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

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

PARA DO ŻYCIA

HADEWIJCH

JAK SPĘDZIŁEM KONIEC LATA

LUTY 2011

· 4.02 Pokaz „Poza prawem: Historie z Guantanamo”
· 18.02 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
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TVP WRO CŁaW – każ da nIE DZIE La o godz. 17.00
Po WtÓr kI W Śro dy o 18.00

TVP Po lo nia – każ dy CZWaR TEK o godz. 16.00
W cze chach au dy cja jest nada wa na w ogól no kra jo wym
ka na le in for ma cyj nym Čt24 (do stęp nym rów nież dro gą
sa te li tar ną) w każ dą nie dzie lę o godz. 11.05. te Ma ty od -
cIn kÓW: 6 lu te go sPor ty zI Mo We; 13 lu te go za Byt -
kI tecH nI kI; 20 lu te go MnIej szo ŚcI na ro do We
au to rzy pro gra mu: kin ga Wo ło szyn -Świerk z tVP Wro -
cław oraz Šárka Bednářová z Čt ostra va. For mu ła pro gra -
mu: „Pol ska ocza mi cze chów, cze chy ocza mi Po la ków”.

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

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

kino�tEatralnE������
kIno zWIązane z tWÓrczoŚcIą H.toMaszeWskIego
10 lutego, godz. 18.00 Salome.�XII�ilustracji�z�muzyką,
real. a. Brzozowski, 1969
17 lutego, godz. 18.00 Tragiczne�gry
reż. Hernyktomaszewski, 1999
24 lutego, godz. 18.00 Kaprys, reż. H.tomaszewski
Wstęp wolny. Sala Kinowa Inst. Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27
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