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WIECZORY W ARSENALEWIECZORY W ARSENALE
Festiwal Muzyki Kameralnej

Wrocław, dziedziniec Arsenału
ul. Cieszyńskiego 9

24.06-10.07.2011 r.

Bilety: 30/24 zł; 60/45 zł oraz karnety: 210/170 zł – do nabycia:
· Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS – Rynek Ratusz 24, tel.: 71 342 22 91;
· na godzinę przed koncertami w Arsenale oraz na stronach internetowych Festiwalu: www.wieczorywarsenale.pl
· PROMOCJA!! Na wszystkie bilety oraz karnety kupowane przez internet zniżka 5%!!

WWIIEECCZZOORRYY  NNAARROODDÓÓWW
Pod pa tro na tem Pre zy den ta Wro cła wia, Ra fa ła Dut kie wi cza

Po raz pięt na sty roz po czy na się na uro kli wym dzie dziń cu wro cław skie go Ar se na łu Fe sti wal Mu zy ki 
Ka me ral nej „Wie czo ry w Ar se na le” (24 czerw ca -10 lip ca). Na ten cykl ple ne ro wych spo tkań z mu zy -
ką róż nych epok i sty lów za pra sza ją, jak zwy kle, ar ty ści two rzą cy Or kie strę Ka me ral ną Wra ti sla via
pod kie run kiem skrzyp ka i dy ry gen ta Ja na Sta nien dy.
Ju bi le uszo wy fe sti wal to w tym ro ku „Wie czo ry Na ro dów”. Pu blicz ność usły szy mu zy kę po cho dzą cą
z krę gu aż ośmiu na ro dów: nie miec ką, wło ską, szwedz ką, au striac ką, hisz pań ską, fran cu ską, pol ską
i es toń ską. W pro gra mie zna la zły się za rów no „kla sycz ne prze bo je” słyn nych kom po zy to rów („Czte ry
po ry ro ku”  Vi val die go, III Kon cert bran den bur ski Ba cha), jak też utwo ry rza dziej wy ko ny wa ne, wy -
bra ne z do rob ku twór ców m.in. szwedz kich i es toń skich. Fe sti wal nie ogra ni czy się wy łącz nie do re -
per tu aru kla sycz ne go, mu zy kę pol ską re pre zen to wać bę dzie ze spół „Raz, Dwa, Trzy”, a w ra mach
„Wie czo ru Hisz pań skie go” wy stą pi Ra fa el Cortés, mistrz fla men co. Gwiaz dą „Wie czo ru Fran cu skie -
go” jest bez wąt pie nia zna ko mi ty pia ni sta Pas cal Rogé, któ ry wraz z in ny mi wy ko naw ca mi za pre zen -
tu je się w ka me ra li sty ce znad Se kwa ny (Fauré, Franck, Ta il le fer re). Pod czas koń czą ce go fe sti wal
„Wie czo ru Es toń skie go” 10 lip ca za brzmi mu zy ka m.in. cie szą ce go się świa to wą sła wą współ cze sne -
go es toń skie go kom po zy to ra Arvo Pärta. 
Wy stę py jak zwy kle roz po czy na ją się o godz. 20 na pięk nym dzie dziń cu wro cław skie go Ar se na łu, 
po śród za byt ków, zie le ni i śpie wu pta ków. Spe cjal nie roz sta wio ny na miot ochro ni pu blicz ność i ar ty -
stów przed desz czem, w przy pad ku zaś chłod nej au ry kon cer ty prze nie sio ne bę dą do jed nej z sal.

JAN STA NIEN DA
dy rek tor ar ty stycz ny

TO MASZ KWIE CIŃ SKI
dy rek tor or ga ni za cyj ny
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DuO�gRA�NAt�–�ta�ma�ra�gra�nat�–�for�te�pian,�Da�niel�Prop�per�–�for�te�pian

RA�FA�el�CORtéS –�gi�ta�ra,�
Ju�an�fe�lu�en�go�–�gi�ta�ra,�
Ra�fa�ela�escoz�–�ta�niec,�
Mi�gu�el�So�te�lo�–�śpiew,�gi�ta�ra,
Da�vid�Hu�er�tas�–�per�ku�sja

PAS�CAl�ROgé –�for�te�pian
Jan�Sta�nien�da�–�skrzyp�ce
Wie�sław�Kwa�śny�–�skrzyp�ce
Piotr�Re�ichert�–�al�tów�ka
li�dia�grzan�ka�-urba�niak�–�wio�lon�cze�la

AN�NA�-lII�SA�BeZ�ROD�Ny –�skrzyp�ce
Si�grid�Ku�ul�mann�-Mar�tin�–�skrzyp�ce
Jan�Sta�nien�da,�Or�kie�stra�Ka�me�ral�na�Wra�ti�sla�via

Ze�spół�RAZ,�DWA,�tRZy…

tHe�SteN�HAM�MAR�Qu�AR�tet

Ale�xAN�DRA�CO�Nu�NO�vA –�skrzyp�ce�(Hoch�schu�le�für�Mu�sik�und�the�ater,�Ha�no�wer)
JAN�StA�NIeN�DA,�Or�kie�stra�Ka�me�ral�na�Wra�ti�sla�via
G.�F.�Ha�en�del�–�Con�cer�to�gros�so�d�-moll�op. 6�nr 10
J.�S.�Bach�–�III Kon�cert�bran�den�bur�ski�G�-dur�BWV 1048
J.�Raff�–�Oktet C�-dur�op. 176
F.�Men�dels�sohn�-Bar�thol�dy�–�Kon�cert�skrzyp�co�wy�d�-moll
F.�Men�dels�sohn�-Bar�thol�dy�–�Oktet�Es�-dur�op. 20

J.�Wik�mans�son�–�Kwar�tet�smycz�ko�wy�d�-moll�op. 1:1
A.�Hil�l�borg�–�Kongs�ga�ard�Va�ria�tions�(The�Ariet�ta�Qu�ar�tet)
W.�Sten�ham�mar�–�IV Kwar�tet�smycz�ko�wy�a�-moll�op. 25

JAN�StA�NIeN�DA,�Or�kie�stra�Ka�me�ral�na�Wra�ti�sla�via

C.�Czer�ny�–�Uwer�tu�ra�h�-moll�op. 54
W.�A.�Mo�zart�–�So�na�ta D�-dur�KV 381
W.�A.�Mo�zart�–�So�na�ta C�-dur�KV 521
F.�Schu�bert�–�Fan�ta�zja�f�-moll D. 940
F.�Schu�bert�–�Grand�Ron�de�au�A�-dur D. 951
F.�Schu�bert�–�Marsz D�-dur D. 733�nr 1
F.�Schu�bert�–�Marsz�cha�rak�te�ry�stycz�ny C�-dur D. 968b�nr 1�

Wie�czór�z mu�zy�ką�fla�men�co.�Gi�ta�ra,�śpiew�i ta�niec…

G.�Ta�il�le�fer�re�–�Kwar�tet�smycz�ko�wy
G.�Fauré�–�I Kwin�tet�for�te�pia�no�wy�d�-moll�op. 89
C.�Franck�–�Kwin�tet�for�te�pia�no�wy�f�-moll�FWV 7

W pro�gra�mie�m.in.:�„Ju�tro�mo�że�my
być�szczę�śli�wi”,�„Trud�no�nie�wie�rzyć
w nic”,�„Już”,�„W wiel�kim�mie�ście”,�
„Pod nie�bem�peł�nym�cu�dów”...

J.�Rääts�–�Kon�cert�na or�kie�strę�ka�me�ral�ną
E.�Mägi�–�Se�re�na�da�na skrzyp�ce�i smycz�ki
A.�Pärt�–�Fra�tres�na skrzyp�ce,�smycz�ki�i per�ku�sję
H.�El�ler�–�Pięć�utwo�rów�na or�kie�strę�ka�me�ral�ną
A.�Pärt�–�Ta�bu�la�ra�sa�na 2�skrzy�piec,�smycz�ki�i for�te�pian

An�to�nio�Vi�val�di
Kon�cert�na 2�skrzy�piec�B�-dur�RV 524
Kon�cert�na 2�skrzy�piec�G�-dur�RV 516
Kon�cert�na skrzyp�ce�i wio�lon�cze�lę�F�-dur�RV 544
Il�Pro�teo�o sia�il�mon�do�al�ro�ve�scio
Kon�cert�na 2�skrzy�piec�i 2�wio�lon�cze�le�G�-dur�RV 575
Czte�ry�Po�ry�Ro�ku

WieCZÓr�nie�mieC�ki�–�24�czerw�ca�(Pt)�godz. 20.00.�Bi�le�ty: 30/24

Wie�CZÓr Wło�ski –�26�czerw�ca�(nd)�godz. 20.00.�Bi�le�ty: 30/24

Wie�CZÓr au�striaC�ki�–�1�lip�ca�(Pt)�godz. 20.00. Bi�le�ty: 30/24

WieCZÓr HisZ�Pań�ski –�3�lip�ca�(nd)�godz. 20.00. Bi�le�ty: 60/45

Wie�CZÓr Fran�Cu�ski –�6�lip�ca�(Śr)�godz. 20.00. Bi�le�ty: 30/24�

WieCZÓr es�toń�ski –�10�lip�ca�(nd)�godz. 20.00. Bi�le�ty: 30/24

WieCZÓr sZWedZ�ki
28�czerw�ca�(Śr)�godz. 20.00. Bi�le�ty: 30/24

WieCZÓr Pol�ski
8�lip�ca�(Pt)�godz. 20.00. Bi�le�ty: 60/45

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
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W CZERW�CO�WYM�mie�sięcz�ni�ku�OD�RaOD�Ra:�·�Gaj�dziń�ski�o bra�ku�ją�cym�przy�wód�cy�ide�al�nym
·�Tecz�ka�Ma�ria�na�Ma�rzyń�skie�go�·�Ra�dom�po 25�la�tach�·�ami�chaj,�Ca�sa�do,�Przy�by�lak�–�wier�sze
·�Pad�get�ta�dzien�ni�czek�z Ho�lan�dii�·�Pod�gór�nik�–�kró�lo�wa�po�ezji�·�Skwar�czyń�ski
·�To�pol�ski�o mi�kro�to�nach�·�Ma�erz�Mu�sik

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

OŚRODEK
KULTURY�i�SZTUKI
we�Wrocławiu

CCZZEERRWWIIEECC  22001111
zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00

tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

TO�MASZ�WO�LAK�MA RIAN NA ORAŃ SKA W MO NO CHRO MIE
Wystawa�potrwa�do�11�lipca�br.�Dawny�kościół�Trójcy�Świętej,�Kamieniec�Ząbkowicki

WRO�CŁAW�ŚPIE�WA�DZIE�CIOM
19 czerw ca na wro cław skim Ryn ku ty sią ce miesz kań ców Wro cła wia zjed no -
czy się we wspól nym śpie wie zna nej pio sen ki „Pa nie Ja nie”. Wy ko na nie pie -
śni wes prze kil ka na ście chó rów, wy bit ni ar ty st ści oraz przed sta wi cie le władz
mia sta. Im pre zę po pro wa dzi pre zen ter ka, ak tor ka i wo ka li sta Pa tri cia Ka za di.
Idei wspól nej za ba wy przy świe ca waż ny cel cha ry ta tyw ny, ja kim jest wspar -
cie Fun da cji Na Ra tu nek dzie ciom z cho ro bą no wo two ro wą w zbiór ce fun du -
szy na bu do wę Przy ląd ka Na dziei – no wej sie dzi by dla Kli ni ki Trans plan ta cji
Szpi ku On ko lo gii i He ma to lo gii Dzie cię cej AM we Wro cła wiu. Te go rocz na,
pierw sza, edy cja im pre zy bę dzie „pró bą ge ne ral ną” do po bi cia Re kor du Gu -
in nes sa przez wro cła wian w zbio ro wym wy ko na niu „Pa nie Ja nie”

19�czerw�ca,�godz. 15.00�na wro�cław�skim�Ryn�ku

WOJ�CIE�CH�WIL�CZY�K�NIE WIN NE OKO NIE IST NIE JE
Wy sta wa pre zen to wa na w ra mach Fe sti wa lu Kul tu ry Ży dow skiej SIM CHA.
Au tor, przez po nad dwa la ta, od wie dzał za kąt ki
ca łe go kra ju i fo to gra fo wał bu dyn ki re li gij ne go
kul tu Ży dów – sy na go gi i pry wat ne do my mo -
dli twy. Wie le z nich jest dziś w sta nie ru iny, ca łą
ma sę za adap to wa no do zu peł nie in nych ce lów.
Po wstał ob szer ny do ku ment o tych miej scach.
Au tor przy wo łu je hi sto rię, a za ra zem zwra ca
uwa gę na zmia ny, któ re ła two prze oczyć.
Na wy sta wie zdję ciom to wa rzy szył bę dzie po -
kaz mul ti me dial ny do po wia da ją cy hi sto rię
uwiecz nio nych miejsc i uka zu ją cy ku li sy ich po wsta wa nia.

Wer�ni�saż 30�ma�ja,�godz. 17.00.�Wystawa�potrwa�do�30�czerwca�br.
DCF�„Do�mek�Ro�mań�ski”,�pl.�bp�Nan�kie�ra 8

SZTU�KA�NA�JE�ZIO�RZE
Wy sta wa rzeź by współ cze snej za ty tu -
ło wa na Sztu ka na je zio rze jest pro jek -
tem Mu zeum Sztuk Pięk nych w Bu da-
pesz cie na Wę grzech.
Pierw sza edy cja wy sta wy od by ła się
w 2000 r, wów czas wzię li w niej udział
wy łącz nie ar ty ści wę gier scy. W tym ro -
ku – m.in. z uwa gi na wę gier skie prze -
wod nic two w Ra dzie UE – wy sta wa
bę dzie mia ła cha rak ter mię dzy na ro do -
wy. Na wysta wie swo je pra ce za pre zen -
tu je po nad dwu dzie stu współ cze snych
ar ty stów z kra jów UE. Wśród za pro szo -
nych twór ców zna leź li się świa to wej
sła wy pol scy ar ty ści: Mag da le na
Aba ka no wicz oraz Krzysz tof Bed nar ski.
OKiS we Wro cła wiu jest współ or ga ni -
za to rem wy sta wy. Rzeź ba Krzysz to fa M.
Bed nar skie go jest współ fi nan so wa na ze
środ ków Sa mo rzą du Dol no ślą skie go.

Wy�sta�wa�potrwa�do 4�wrze�śnia�br.
XIV.�Olof�Pal�me�sétány 5,�Bu�da�peszt, Wę�gry

MI�STY�KA�ŻY�DOW�SKA
WY STA WA PO KON KUR SO WA W RA MACH XIII FE STI WA LU SIM CHA

Na wystawie moż na obej rzeć na gro dzo ne i wy róż nio ne w kon kur sie pra ce
uka zujące au tor ską in ter pre ta cję te ma tu kon kur su. Zdjęcia ukazują ob rzę do -
wo ść ży dow ską, jej sym bo li kę, i ry tu ały ju da izmu.

Wystawa�potrwa�do�30�czerwca�br.,�DCIK�OKiS,�Ry�nek�-Ra�tusz 24

WY�STA�WA�FO�TO�GRA�FII
AB�SOL�WEN�TÓW�

PRY WAT NE GO PO LI CE AL NE GO
STU DIUM FO TO GRA FICZ NE GO

PHO -BOS WE WRO CŁA WIU
Swo je pra ce za pre zen tu je oko ło dwu -
dzie stu pię ciu mło dych twór ców. Pro -
mo to ra mi prac są wy kła dow cy
stu dium: Ane ta Lis, Ma ciej Sta wiń ski,
Łu kasz Ka nia i Ja cek La lak. Ku ra to rem
te go rocz nej wy sta wy jest Łu kasz Ka nia.

Wer�ni�saż 13�czerw�ca,�godz. 18.00
Wy�sta�wa�po�trwa�do 30�czerw�ca br.�

DCF�Do�mek�Ro�mań�ski,�pl.�bp�Nan�kie�ra 8

Synagoga, Lubań
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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

CZERWIEC 2011

EWa�MICH�NIK�Za�PRa�SZa

12 czerw ca na wro cław skim
Ryn ku po Mszy Świę tej dzięk -
czyn nej za be aty fi ka cję Ja na
Paw ła II od bę dzie się świa to we
pra wy ko na nie czę ści III „Tryp ty ku Rzym skie go” za ty tu -
ło wa nej „Wzgó rze w Krai nie Mo ria” Ju liu sza Łu ciu ka
do tek stów Pa pie ża Ja na Paw ła II. Utwór skom po no wa -
ny na mez zo so pran, ba ry ton, chór mie sza ny i or kie strę
sym fo nicz ną wy ko na ze spół Ope ry Wro cław skiej.

W czerw cu Wro cław bę dzie go ścił człon ków To wa -
rzystw Wa gne row skich z ca łe go świa ta. Ob ra dy mię -
dzy na ro do we go kon gre su od bę dą się w Ope rze
Wro cław skiej, a de le ga ci mię dzy in ny mi obej rzą spek -
ta kle: „Bo rys Go du now” M. Mu sorg skie go, „Par si fal”
R. Wa gne ra i „Król Ro ger” K. Szy ma now skie go. Wy -
słu cha ją rów nież wy kła dów mię dzy in ny mi prof. Han sa
Pe te ra Leh man na, re ży se ra wro cław skiej in sce ni za cji
wa gne row skiej te tra lo gii „Pier ścień Ni be lun ga” oraz
„Ko bie ty bez cie nia” R. Straus sa pre zen to wa nej na na -
szej sce nie. Uczest ni cy ob rad Mię dzy na ro do we go Kon -
gre su Ri char da Wa gne ra ma ją rów nież w pro gra mie
kon cer ty w Fil har mo nii, w Ko ście le Uni wer sy tec kim,
w Lu bią żu i Ko ście le Po ko ju w Świd ni cy.

Dzie ci za pra sza my 1 czerw ca na mu zycz ną opo wieść
o przy go dach „Si da, wę ża któ ry chciał śpie wać”
M. Fo xa. Spek takl bę dzie re je stro wa ny przez TVP,
a dzie ci, któ re przyj dą do ope ry pół go dzi ny
przed roz po czę ciem spek ta klu (10.30), bę dą mia ły
oka zję spo tkać się z dy rek to rem ZOO i praw dzi wy mi
wę ża mi. Me lo ma nów za chę cam do obej rze nia na szej
naj now szej po zy cji re per tu aro wej: „Don Gio van nie -
go” W. A. Mo zar ta w re we la cyj nej in sce ni za cji Ma riu -
sza Tre liń skie go oraz spek ta kli: „Hal ka” S. Mo niusz ki,
„Ko bie ta bez cie nia” R. Straus sa, „Cy ga ne ria” G.
Puc ci nie go, „Par si fal” R. Wa gne ra, „Cho pin” G. Ore -
fi ce. Ju bi le uszo wy, 65. se zon ar ty stycz ny za koń czy -
my „Na po jem mi ło snym” G. Do ni zet tie go.

W sierp niu ze spół Ope ry Wro cław skiej bę dzie uczest ni -
czył w Fe sti wa lu Ope ro wym w Xan ten (Niem cy), pre -
zen tu jąc wie lo ty sięcz nej pu blicz no ści w pięk nym
rzym skim am fi te atrze „Car men” Bi ze ta oraz kon cert
naj pięk niej szych arii za ty tu ło wa ny „Vi va ope ra”.

Ży czę Pań stwu uda nych wa ka cji
i wspa nia łe go wy po czyn ku.

1�śr�1100 SSIIDD,,��WWąążż,,��KKTTóóRRyy��CCHHCCIIAAłł��śśPPIIEEWWAAćć����MAlCOlM�FOx

1�śr�1900 HHAAllKKAA STANISłAW�MONIUSzKO

3�pt�1900
MIęDzyNARODOWy�KONGRES�RICHARDA�WAGNERA
BBOORRyySS��GGOODDUUNNOOWW MODEST�MUSORGSKI

4�so�1800
MIęDzyNARODOWy�KONGRES�RICHARDA�WAGNERA
PPAARRSSIIFFAAll����RICHARD�WAGNER

5�nd�1800
MIęDzyNARODOWy�KONGRES�RICHARDA�WAGNERA
KKRRóóll��RROOGGEERR����KAROl�SzyMANOWSKI

7�wt�1900 DDOONN��GGIIOOVVAANNNNII����WOlFGANG�AMADEUSz�MOzART�

8�śr�1900 KKOOBBIIEETTAA��BBEEzz��CCIIEENNIIAA�� RICHARD�STRAUSS

9�cz�1900 CCyyGGAANNEERRIIAA�� GIACOMO�PUCCINI

10�pt�1800 PPAARRSSIIFFAAll����RICHARD�WAGNER

11�so�1900 CCHHOOPPIINN����GIACOMO�OREFICE

12�nd�1900 NNAAPPóóJJ��MMIIłłOOSSNNyy����GAETANO�DONIzETTI

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze



CENTRUM KULTURY AGORA

12.06.2011 r., godz. 17.00

MATEUSZ BIERYT

JOANNA KACZMAREK

JAGODA KURPIOS-POTOCZNA

MARIANNA LINDE

WOJCIECH MAKOWSKI

ALICJA PYZIAK

 JERZY SATANOWSKI

 ARTUR ANDRUS

 RENATA PRZEMYK, JERZY SATANOWSKI

              GRUPA ImPRESJA

X

PARTNERZY: ORGANIZATORZY:

                            

X

                                                                                                                                                                                      

ANOWSKITTANOWSKI JERZY SA JERZY SAT

 ARTUR ANDRUS

A PRZEMYK, JERZY SATTA PRZEMYK, JERZY SA RENA RENAT

A ImPRESJAGRUP              

ANOWSKI

ANOWSKITTANOWSKIA PRZEMYK, JERZY SAA PRZEMYK, JERZY SAT

A ImPRESJA              

ANOWSKI
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CZERWIEC 2011�
5�godz. 16.00,�FS
KON CERT FI NA ŁO WY V Mię dzy na ro -
do we go Fe sti wa lu Pio sen ki Dzie cię cej
10�godz. 19.00,�FS
Or kie stra Sym fo nicz na FS
Dy ry gent: Ja cek Ro ga la
Do ro ta Gra ca-Sztaj nic (skrzyp ce)
K. Szy ma now ski: Etiu da b – moll op. 4; H.
Wie niaw ski: II Kon cert skrzyp c. d-moll op. 22;
I. Stra wiń ski: Su ita z baletu Ogni sty ptak
17�godz. 19.00
Ko�ściół�Św.�anio�łów�Stró�żów,�Wał�brzy�ch
ZA KOŃ CZE NIE SE ZO NU 2010/2011
Or kie stra Sym fo nicz na FS
Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki Wro -
cław skiej; Chór I i II st. ZSM im. 
St. Mo niusz ki w Wał brzy chu
Dy ry gent: Je rzy Ko sek
So li ści: Mag da le na Wit czak (so pran)
Piotr Ku sie wicz (te nor)
Je rzy Me chliń ski (ba ry ton)
Pro gram: C. Orff: „Car mi na Bu ra na”
25�godz. 19.00
Ko�ściół�NMP�Kró�lo�wej�Pol�ski�w Świd�ni�cy
NO CE KO ŚCIO ŁóW
Or kie stra Sym fo nicz na FS
Dy ry gent: Je rzy Ko sek
Do ro ta Gra ca-Sztaj nic (skrzyp ce)
R. Wa gner: Cwa ło wa nie Wal ki rii; H. Wie niaw -
ski: II Kon cert skrzyp co wy d – moll op. 22;
I. Stra wiń ski: Su ita z ba le tu Ogni sty ptak

WAŁBRZYCH ul. Słowackiego 4
tel. 74 8422893

Dy rek tor  – JE RZY KO SEK

Wę�DRÓW�KI�PO UKRA�INIE
LE SZEK BRĄ GIEL 

TA RAS KOM PA NI CHEN KO
Widowisko�poetycko-muzyczne

Wła sną kra inę ma gicz nych opo wie ści
z wę dró wek po Ukra inie za pre zen tu je
po dróż nik, po eta i fi lo zof, Le szek Brą -
giel. Wy da rze niu to wa rzy szyć bę dzie
nie zwy kła opra wa mu zycz na w wy ko -
na niu le gen dar ne go ukra iń skie go bar -
da Ta ra sa Kom pa ni chen ko. Bi let: 10zł

4�czerw�ca,�godz. 19.00
Klub�Pod Ko�lum�na�mi,�pl.�św.�Ma�cie�ja

KON�CER�TY�JU�BI�LE�USZO�WE
Wro�cław, 9-12�czerw�ca 2011�ro�ku

Ze spół Ko le gium Eu ro py Wschod niej
im. Ja na No wa ka – Je zio rań skie go
za pra sza na cykl kon cer tów z oka -
zji 10-le cia za ło że nia KEW.
9�czerw�ca,�godz. 19.00�(bi�le�ty: 10 zł)
Mau�zo�leum�Pia�stów�Ślą�skich
pl.�Bi�sku�pa�Nan�kie�ra 16
CHO RA Ł GRE GO RIAŃ SKI
Scho la Gre go ria na Si le sien sis
10�czerwca,�godz.�20.00�(bi�le�ty: 30/20)
Ora�to�rium�Ma�ria�num,�pl.�Uni�wer�sy�tec�ki 1
PIE ŚNI I RO MAN SE UKRA IŃ SKIE
Ol ga Pa siecz nik – so pran
Na ta lia Pa siecz nik – for te pian
11�czerwca,�godz.�20.00�(bi�le�ty: 15 zł)
Klub�Ły�kend,�ul.�Pod�wa�le 37/38
WIE CZóR BIA ŁO RU SKI
Wik tor Szał kie wicz, śpiew i gi ta ra
12�czerwca,�godz.�19.00�(bi�le�ty: 20 zł)
Ka�mie�ni�ca�Pod Zło�tym�Sło�ńem,�Ry�-
nek 6
WIE CZóR PIE ŚNI ŁEM KOW SKICH
Ju lia Do szna, śpiew
Krzysz tof Pie tru cha, gi ta ra
Ja cek Srib niak, klar net

KON�CERT
MU�ZY�KI�CHÓ�RAL�NEJ

CHóR
TE ATRU NA RO DO WE GO COT T BUS

Me ike Fun ken – so pran;
Clau dia Ja eger – or ga ny
Chri stian Möbius – dy ry gent
W pro gra mie utwory: 
H. Schütz; F.-M. Bar thol dy; J. Brahms;
B. Brit ten; J. P. Na gel; F. Po ulenc;
K. Jo han n son; A. Se ifert; J.-S. Bach.

1�lip�ca,�godz. 19.00
Ewan�ge�lic�ki�Ko�ściół�Opatrz�no�ści�Bo�żej

ul.�Ka�zi�mie�rza�Wielkiego 29
2�lip�ca,�godz. 19.00

Ko�ściół�Po�ko�ju�Św.�Trój�cy,�Świd�ni�ca

MU�SI�CA�PO�ETI�CA VIII
PRZE GLĄD PIO SEN KI

PO ETYC KIEJ I AU TOR SKIEJ 
W po przed nich sied miu prze glą dach
wzię ło udział 31 pod mio tów ar ty -
stycz nych, łącz nie 57 osób. Za pra -
sza my ser decz nie wszyst kich, któ rzy
szu ka ją am bit nej roz ryw ki na ostat -
nią w tym se zo nie im pre zę. 
Go ść mi kon cer tu bę dą: 
TO MEK WACH NOW SKI – jed na z naj -
wy bit niej szych po sta ci na tej sce nie
(www.to me kwach now ski.com)
JA CEK KA DIS – zwy cięz ca wie lu
ogól no pol skich kon kur sów pio sen ki
po etyc kiej i autorskiej
HUN CWOT – ka pi tal ny du et au tor ski
oraz nie sa mo wi te ze spo ły: 
BIE GU NI I TAN TUA. Wstęp wol ny!

18�czerw�ca,�godz. 19.00
Klub�Ły�kend,�ul.�Pod�wa�le 37

DH�Pod�wa�le
wejście�od�strony�fosy

TE�aTR�MU�ZYCZ�NY
CA�PI�TOL�www.te atr -ca pi tol.pl

2�i 3�czerw�ca,�godz. 20.00
RZE CZE BUD DA CHI NA SKI
Ma ła Sce na, ul. Piłsudskiego 72
7, 8�i 15�czerw�ca,�godz. 9.00�i 11.30
CZAR NO KSIęŻ NIK Z KRA INY OZ
CS Im part, ul. Mazowiecka 17
10, 11�czerw�ca,�godz. 19.00
12�czerw�ca,�godz. 17.00
HAIR – CS Im part, ul. Mazowiecka 17
12�czerw�ca,�godz. 21.00
13, 14�i 15�czerw�ca,�godz. 20.00
KOP CIUCH – spek takl dy plo mo wy
Stu dium Mu si ca lo we go CA PI TOL
Ma ła Sce na, ul. Piłsudskiego 72

BILETY:�Kasa,�ul.�Piłsudskiego�72
tel.�tel.71�789�04�51;�71�789�04�52

CS�IM�PART�www.im part.art.pl
ul. MA ZO WIEC KA 17, 71 344 28 16

1 VI śr�–�15 VII pt�
Dy plo my stu den tów wro cław skiej
ASP – Ga le ria Im pArt
7�i 21 VI wt 20.00
Blu eso we Jam Ses sion – ka wiar nia
Au to graf – wstęp wol ny!
9 VI czw 19.00 – PRZED PRE MIE RĄ
wy stą pi Ju sty na Ku ciel i Ma te usz Bie -
ryt – Te atr Pio sen ki
14 VI wt 19.30 – Do mi kro fo nu pro -
si my – wstęp wol ny
15, 16 VI śr 19.00 – Le nin grad
– spek takl mu zycz ny – Te atr Pio sen ki
17 VI pt 19.00 – Ji di sze Perł – re ci tal 
18 VI sb 20.00 – Mi chał Zyg munt –
„Mu zy ki” – kon cert 



Wrocław, pl. Teatralny 4 (budynek Teatru Lalek)

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

MARC CAMOLETTI

BOEING, BOEING
reż. Wojciech Dąbrowski / Paweł Okoński
Czas trwania: 105 minut + 1 przerwa
Przekład: Bartosz Wierzbięta
Scenografia: Wojciech Dąbrowski / Paweł Motas
Choreografia: Katarzyna Małecka
Opracowanie muzyczne: Paweł Okoński
Kostiumy: Bajka Tworek

Obsada:
Nadia: Dorota Wierzbicka-Matarrelli
Jola: Katarzyna Skoniecka
Janet: Magda Margulewicz / Małgorzata Kałuzińska
Johanna: Marzena Kopczyńska
Paweł: Krzysztof Grębski / Paweł Okoński
Maks: Wojciech Dąbrowski

Komedia sytuacyjna autorstwa francuskiego dramaturga Marca
Camolettiego. W 1991 roku została wpisana do księgi Guines-
sa za rekordową ilość wystawień – 17 500 w 55 krajach świa-
ta. W 2008 roku zaś nagrodzona została prestiżową Tony
Awards – odpowiednikiem Oscara w świecie teatru.

Sztuka opowiada historię Maksa i jego narzeczonych,
wszystkie są stewardesami. Każda z nich sądzi oczy-
wiście, że to ona jest tą jedyną. Dzięki precyzyjnej or-
ganizacji i pomocy niezawodnej choć nie stroniącej
od sarkastycznych uwag służącej, Maksowi zawsze
udaje się skoordynować wizyty kolejnych narzeczo-
nych. Co stanie się jednak, gdy z powodu niewielkich
zmian w ruchu lotniczym, wszystkie one zjawią się
u Maksa niemal w tej samej chwili?

CZERWIEC/LIPIEC 2011
www.teatrkomedia.com

01.06 ŚR SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
04.06 SO SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
05.06 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00
14.06 WT BOEING, BOEING godz. 20.00
15.06 ŚR BOEING, BOEING godz. 20.00
16.06 CZ BOEING, BOEING godz. 20.00
18.06 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
19.06 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 17.00
24.06 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
25.06 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
26.06 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
01.07 PT BOEING, BOEING godz. 20.00
02.07 SO BOEING, BOEING godz. 20.00
03.07 ND BOEING, BOEING 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

fot. Kuba Grębski
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MAC�BETH RE ŻY SE RIA: Grze gorz Bral
Ak to rzy są ni czym or kie stra (...), spra wia ją wra że nie jed -
ne go or ga ni zmu, któ re go po szcze gól ne or ga ny po ru sza -
ne są w pul su ją cym ryt mie ser ca. Moc ne, ory gi nal ne
po dej ście do szek spi row skiej tra ge dii.
Hen ry Hit chings, Lon don Eve ning Stan dard, li sto pad 2010
To zu peł nie no wy spo sób roz ko szo wa nia się li rycz no ścią
Szek spi ra. Omi ja za wi ło ści tek stu, a kon cen tru je się na po -
szu ki wa niu sa mej esen cji ma gicz no ści. Urze ka ją cy te atr.
Gi les Bro ad bent, The Wharf, paź dzier nik 2010
17-18�czerw�ca,�godz. 20,�Te�atr�Pieśń�Ko�zła,�ul.�Pur�ky�nie�go 1�

KORDIAN�JULIUSZA SŁOWACKIEGO
Teatr Mały zaprasza na kolejną premierę! Wstęp wolny!
6�czerwca,�godz.�19.00,�Klub�FIRLEj,�ul.�Grabiszyńska�58

IN�STY�TUT�GRO�TOW�SKIE�GO
CE�Sa�SR�SKIE�CIę�CIE.�PRó�BY�O Sa�MO�Bój�STWIE

(II wer sja spek ta klu)
ak�to�rzy/Mu�zy�cy: Dit te Ber ke ley, Em ma Bon ni ci, Ma tej Ma -
tej ka oraz Ni ni Ju lia Bang, Je an François Fa vre au, Alek san -
dra Ko tec ka, Ewa Pa si kow ska, To masz Wierz bow ski.
Pro wa dze nie pro jek tu: Ja ro sław Fret
Przed sta wie nie sta no wi część Tryp ty ku Ewan ge lie dzie -
ciń stwa uho no ro wa ne go Wro cław ską Na gro dą Te atral -
ną 2010. Wię cej o spek ta klu: www.te atrzar.art.pl
15�i 16�czerw�ca,�godz. 20,�La�bo�ra�to�rium,�Ry�nek�-Ra�tusz 27

OTWaR�CIE�CaféTHEa
No wy punkt na kul tu ral nej ma pie Wro cła wia.

18�czerw�ca,�godz. 20.00,�ul.�Przej�ście�Że�laź�ni�cze 6

THE�aTRE�DE�L'HOM�ME�IVRE�–�Ma�RIE
Wy stę pu je: Ma rie -Ge ne viève L’Her (rów nież au tor ka cho -
re ogra fii). Re ży se ria: Je an -François Fa vre au.
20�czerw�ca,�godz. 20,�Te�atr�La�bo�ra�to�rium,�Ry�nek�-Ra�tusz 27

LU�STRO
Te atral ne dzia ła nie po łą czo ne z in sta la cją wi deo z udzia -
łem ak to rów, mu zy ków i vj -a.
28�czerw�ca,�godz. 19,�Stu�dio�na Gro�bli�–�ul.�Na Gro�bli 30/32

7�czerw�ca,�godz. 20.30 – otwar ta dla pu blicz no ści trans -
mi sja te le wi zyj na spek ta klu „Bia łe mał żeń stwo” w reż.
Kry sty ny Me is sner (Wro cław ski Te atr Współ cze sny)
w TVP Kul tu ra, Du ża Sce na WTW
8� czerw�ca,� godz. 11.00 – Ga la Lau re atów Kon kur su
Szkol ne go „Mag sło wa”; po kaz in sce ni za cji „Kar to te ki”
pro jek cja fil mu do wier sza „Od wie dzi ny dziad ka” – prac
ze ali zo wa nych przez AVANT GAR DE -THE ATRE przy Ze -
spo le Szkół nr 25 we Wro cła wiu; Du ża Sce na WTW
godz. 19.00 – „Bia łe mał żeń stwo” w reż. Kry sty ny Me is -
sner (Wro cław ski Te atr Współ cze sny); Du ża Sce na WTW
9�czerw�ca 2011
„Mia sto Ró że wicz” – utwo ry Ta de usza Ró że wi cza w róż -
nych punk tach Wro cła wia czy ta ją: Jan Pe szek, Sta ni sław
Szelc, An na Po lo ny i Piotr Sie kluc ki, Ta de usz Kwin ta.
godz. 19.00 – „Kar to te ka” w reż. Mi cha ła Za da ry (Wro -
cław ski Te atr Współ cze sny); Sce na na Stry chu WTW
10�czerw�ca 2011
„Mia sto Ró że wicz” – utwo ry Ta de usza Ró że wi cza w róż -
nych punk tach Wro cła wia czy ta ją: Kry sty na Czu bów na,
Ma ciej To ma szew ski, Edward Lin de -Lu ba szen ko.
godz. 19.00 – „Pu łap ka” w reż. Ga brie la Gietz ky`ego
(Wro cław ski Te atr Współ cze sny); Du ża Sce na WTW
11�czerw�ca,�godz. 17.00 – „Do pia chu” w reż. Ja nu sza
Opryń skie go i Wi tol da Ma zur kie wi cza (Te atr Pro vi so rium
i Kom pa nia Te atr, Lu blin); Sce na na Stry chu WTW
godz. 19.30 – wer ni saż wy sta wy „Hom ma ge a Ró że -
wicz”, ga le ria -pra cow nia ACA DE MIA NO VA, pl. Sol ny 14a, patio
godz. 22.00 – „Fil mo wa noc z Ta de uszem Ró że wi czem”,
Pro jek cja fil mów oraz  pro mo cja wy daw nic twa Na ro do -
we go In sty tu tu Au dio wi zu al ne go – pły ty DVD pt. „TE ATR.
Ró ŻE WICZ” z na gra nia mi fil mów: „Kar to te ka” w reż. K.
Swi nar skie go (Te atr Te le wi zji, 1967, 89'); re por taż te le -
wi zyj ny „Kar to te ka roz rzu co na. Pró by” (re ali za cja te le wi -
zyj na: Elż bie ta Si tek, 1992-93, 76'); Sce na na Stry chu WTW
12�czerw�ca,�godz. 16.00 – De ba ta 
„Zbie ra nie Ró że wi cza”, Sce na na Stry chu WTW
godz. 19.00 – „G®upa La oko ona” w reż. Ja ro sła wa Tu -
mi daj skie go (Te atr Wy brze że, Gdańsk); Du ża Sce na WTW
IM PRE ZA TO WA RZY SZĄ CA:
8, 9, 10�czerw�ca 2011,�godz. 18.00 – „Straż po rząd ko -
wa – kom pro mis z te atrem” w reż. Uli Ki jak, spek takl dy -
plo mo wy stu den tów wro cław skiej PWST; (pwst.wroc.pl)
Sce na Te atru PWST, pl. Te atral ny 6/7, s 107

WRO�CŁAW�SKI�TE�ATR�WSPÓŁ�CZE�SNY
ul, RZEźNICZA 12; tel. 71 35 88 931 (www.wteatrw.pl)

KLAUS DER GROS SE re ży se ria: Mać ko Pru sak
5, 6, 7�czerw�ca,�godz. 19.00 (n. 30, ulg. 20 zł)

SZTAN DAR ZE ZPóD NI CY wg Ga brie li Za pol skiej
re ży se ria: Ula Ki jak
16, 22�i 24�czerw�ca,�godz. 19.15 (n. 32, ulg. 24 zł)

Wit ka cy PO ŻE GNA NIE JE SIE NI re ży se ria: Piotr Sie kluc ki
17, 18, 19�i 21�czerw�ca,�godz. 19.00�(n. 32, ulg. 24 zł)

Mark Ra ven hill PRO DUKT
opie ka re ży ser ska: Ja kub Ka mień ski 
25, 26�czerw�ca,�godz. 19.00 (n. 30, ulg. 20 zł)

Jo nas Gar dell PRZY TU LE NI 
re ży se ria, opra co wa nie mu zycz ne: Ga briel Gietz ky
28, 29�czerw�ca,�godz. 19.00�(n. 32, ulg. 24 zł)



WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H.Tomaszewskiego

al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

3, 4, 5 czerwca godz.19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna

ul. Świdnicka 28
Sprzedaż i rezerwacja biletów:

Kasy Teatru Polskiego, tel:71/316-07-80
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Wro�cław�skie�Cen�trum TWÓR�CZO�ŚCI�DZIEC�KA�
NIa�NIa�-CZa�RO�DZIEj�Ka – PO ŻE GNA NIE Z TY TU ŁEM

Re per tu aro wy Te atr Dzie cię cy to uni kal ny miej sce we
Wro cła wiu. To wła śnie tu taj w pro fe sjo nal nych pro duk -
cjach dzie ci gra ją dla dzie ci. Te atr zre ali zo wał już 10 spek -
ta kli, w któ rych udział wzię ło bli sko 150 mło dych
ak to rów, a pu blicz ność prze kro czy ła licz bę 4500 osób.
Po że gna nie z ty tu łem bę dzie mia ło dwie od sło ny, w któ -
rych za pre zen tu ją się dwie ob sa dy mło dych ak to rów. 
Sce na riusz i re ży se ria: Ewa Sta roń. (www.wctd.wroclaw.pl)
5�czerw�ca,�godz. 15.00�i 17.00�WCTD�–�ul.�Kuź�ni�cza 29�a

BRA�VE�KIDS�Warsz�ta�ty�i po�kaz�w CK�aGO�Ra
22 czerw ca 2011r. do Wro cła wia przy ja dą dzie ci z Ugan -
dy, Rwan dy, Czech, Pa le sty ny i Nor we gii. Do łą czą do nich
dwie dzie cię ce gru py z Pol ski z Wro cła wia: Bi blio te ka
Świa to te ka i ma li uchodź cy z Cze cze nii i In gu sze tii miesz -
ka ją cy w War sza wie Prak ty cy Kul tu ry.
Każ da z grup za pre zen tu je pierw szy po kaz bę dą cy opo -
wie ścią o or ga ni za cji, w któ rej pra cu je, za wie ra ją cy ele -
men ty ta necz ne, mu zycz ne, te atral ne lub in ne
prak ty ko wa ne przez da ną gru pę. Bę dą to po ka zy otwar te
ma ją ce na ce lu przed sta wić szer sze mu gro nu od bior ców
każ dą or ga ni za cję bio rą cą udział w Bra ve Kids. Przez dwa
ty go dnie, pod okiem do świad czo nych ar ty stów i pe da go -
gów, ta czter dzie sto oso bo wa gru pa bę dzie wy mie niać się
swo imi umie jęt no ścia mi, uczyć się od sie bie na wza jem
róż no ra kich form ar ty stycz nych oraz przy go to wy wać
wspól ny spek takl fi na ło wy.

24�czerw�ca,�godz.�18.00, CK�aGO�Ra

TE�ATR�LA�LEK�PL. TE ATRAL NY 4
WSTęP NA WSZYSTKIE IMPREZY JEST WOLNY!

1�czerw�ca,�godz. 17.00

PRO MO CJA KSIĄŻ KI – Ba�ŚNIE�NIE�Z TE�GO�MIa�STa.
OPO�WIEŚć�WRO�CŁaW�SKICH�DZIE�CI

Ma li bo ha te ro wie wy stę pu ją cy w książ ce pod pi sy wać bę dą
eg zem pla rze książ ki. Na Sce nie Let niej ak to rzy i dzie ci czy -
tać bę dą wy bra ne ba śnie, a o opra wę mu zycz ną i ta necz ną
wy da rze nia za dba ze spół dzie cię cy Ter ne Ro ma ni Bacht
– au to rzy jed ne go z utwo rów. Książ ka jest dar mo wa. Jej
kol por taż od bę dzie się za po śred nic twem in sty tu cji o cha -
rak te rze edu ka cyj nym i spo łecz nym
4�czerw�ca,�godz. 14.00�–�Ogród�Sta�ro�miej�ski,�pl.�Teatralny�4

Ko lej na od sło na ak cji:
La�TO�W MIE�ŚCIE�–�BEZ�PIECZ�NE�DZIEC�KO

fo
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KULISY SMAKU
www.teatralna.wroclaw.pl

Białe Noce w Ogródku Teatralnej!
W PIĄTKI I SOBOTYDANCINGI ZMUZYKĄNA ŻYWO

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

Pożegnanie, litogra:a - Georges Barbiera - 1920
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CZERWIEC 2011

MEBLOWY SALON GIER
4 grudnia 2010 – 26 czerwca 2011

EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

SZTUKA ŚLĄSKA XII - XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.

SZTUKA POLSKA XVII - XIXw.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

  
METAL - MAZUR - METAL. NATURA KUTEGO ŻELAZA
7 maja – 30 lipca 2011

  
Z WIDOKIEM NA ARARAT. LOSY ORMIAN W POLSCE
17 czerwca – 31 lipca 2011

  
100 LAT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  
17 maja – 12 czerwca 2011

NIEZNANE OBLICZA HINDUIZMU
14 maja – 14 sierpnia 2011

khadi

  
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

ZDZISŁAW JURKIEWICZ 
 27 czerwca – 25 września 2011 

www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa-piątek, niedziela: 10.00-17.00

   sobota: 10.00-18.00
Ostatni wtorek miesiąca: 10.00-17.00

pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

JAPOŃSKIE WYROBY Z METALU 
29 marca - 28 sierpnia 2011

SZLACHETNE ZDROWIE...
4 kwietnia – 12 czerwca 2011

WRO 2011 - ALTERNATIVE NOW 
10 maja – 19 czerwca 2011

100 LAT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  
17 maja – 12 czerwca 2011



CZERWIEC 2011

MEBLOWY SALON GIER
4 grudnia 2010 – 26 czerwca 2011

EKSPOZYCJE STAŁE

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

SZTUKA ŚLĄSKA XII - XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI - XIXw.

SZTUKA POLSKA XVII - XIXw.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

  
METAL - MAZUR - METAL. NATURA KUTEGO ŻELAZA
7 maja – 30 lipca 2011

  
Z WIDOKIEM NA ARARAT. LOSY ORMIAN W POLSCE
17 czerwca – 31 lipca 2011

  
100 LAT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  
17 maja – 12 czerwca 2011

NIEZNANE OBLICZA HINDUIZMU
14 maja – 14 sierpnia 2011

khadi

  
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

ZDZISŁAW JURKIEWICZ 
 27 czerwca – 25 września 2011 

www.mn.wroclaw.pl

zaprasza:
środa-piątek, niedziela: 10.00-17.00

   sobota: 10.00-18.00
Ostatni wtorek miesiąca: 10.00-17.00

pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

JAPOŃSKIE WYROBY Z METALU 
29 marca - 28 sierpnia 2011

SZLACHETNE ZDROWIE...
4 kwietnia – 12 czerwca 2011

WRO 2011 - ALTERNATIVE NOW 
10 maja – 19 czerwca 2011

100 LAT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  
17 maja – 12 czerwca 2011
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MU�ZEUM�PO�WO�ZÓW�GA�LO�WI�CE
29�ma�ja, 10 km�od Wro�cła�wia�zo�sta�ło�otwar�te,�uni�kal�ne�w ska�li�kra�ju�Mu�-
zeum�Po�wo�zów.�W XVIII wiecz nym spi chle rzu w Ga lo wi cach zna la zła miej -
sce im po nu ją ca ko lek cja, 50 hi sto rycz nych po jaz dów za przę go wych,
zgro ma dzo nych przez wro cław skie go ko lek cjo ne ra Ta de usza Ko ła cza.
Eks po zy cja zo sta ła za pro jek to wa na tak by sta ła się ro dza jem cie ka wej opo wie -
ści po hi sto rii po dró ży i po dró żo wa nia. Prócz cie ka wych bry czek, po wo zów
i sań w mu zeum znaj du je się bo ga ty zbiór sio deł i ak ce so riów hip picz nych.
Tak sfor mu ło wa na wy sta wa po zwa la na pro wa dze nie zaj mu ją cych lek cji hi sto -
rii i kon fe ren cji te ma tycz nych. Te ren mu zeum, w za mie rze niu or ga ni za to rów,
sta nie się rów nież miej scem spo tkań ko lek cjo ne rów i lu dzi sztu ki. Or ga ni zo -
wa ne bę dą tutaj wy sta wy sztu ki współ cze snej i dys ku sje o kul tu rze. Nie za -
brak nie kon cer tów i wy da rzeń ar ty stycz nych. (www.mu zeum ga lo wi ce.pl)

Mu�zeum�czyn�ne�jest�od wtor�ku�do nie�dzie�li�w�godz. 10.00-16.00

100�LAT�ZPAP
Artyści, członkowie Związ ku Pol skich
Ar ty stów Pla sty ków we Wro cła wiu
serdecznie zapraszają na wystawę z
cyklu: 100 lat ZPAP.
Ma ria Go styl la -Pa chuc ka; Re na ta
Kill -Ken tel; Ewa Ma ria Po ra dow ska -
-Wer sz ler; Ho no ra ta Rę bisz -Wer sz -
ler; Je rzy Wer sz ler; Ra fał Wer sz ler

Wy�sta�wa�czyn�na�do�20�czerwca�br.
Ga�le�ria�Tkac�ka�Na jat�kach,�ul.�Sta�re
jat�ki 19-23,�(www.�ga�le�ria.�md4.�pl)

FRAN�CISZE�K�STA�RO�WIEY�SKI
LI STY MI ŁO SNE

Pierw sza w Pol sce wy sta wa li stów
mi ło snych, któ re Fran ci szek Sta ro -
wiej ski pi sał przez nie mal 20 lat
do swo jej żo ny Te re sy.
Fan�ci�szek�Sta�ro�wiey�ski uro dził się
w 1930 ro ku w szla chec kiej ro dzi nie
w Brat ko wie k. Kro sna. Zmarł w 2009
ro ku w War sza wie. Był jed ną z naj wy -
bit niej szych po sta ci pol skiej sztu -
ki XX wie ku, ma la rzem, ry sow ni kiem,
gra fi kiem, twór cą pla ka tów, sce no -
gra fii te atral nej i te le wi zyj nej. Stu dio -
wał ma lar stwo w Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie i War sza wie.
Zre ali zo wał oko ło 300 pla ka tów
i uwa ża ny jest za jed ne go z naj wy bit -
niej szych przed sta wi cie li „pol skiej
szko ły pla ka tu”. Przez wie le lat pra -
co wał w Pa ry żu, Wied niu, No wym
Jor ku i Zu ry chu. 

Wystawa�czynna�do�26�czerwca�br.
Mu�zeum�Hi�sto�rycz�ne,�Pa�łac�Kró�lew�ski

ul.�Kazimierza�Wielkiego�35

AL�TER�NA�TI�VE�NOW
10.05-19.06.2011

Eks po zy cje pre zen to wa ne w atrium
Mu zeum Na ro do we go i prze strze -
niach Pa sa żu Po koy hof two rzą in sta -
la cje, pra ce wi deo i pro jek ty sie cio we
wy bra ne z po nad 2000 zgło szeń na -
de sła nych na te go rocz ny fe sti wal.
Wszyst kie pre zen to wa ne dzie ła po -
wsta ły w prze cią gu ostat nich dwóch
lat, więk szość po ka za na zo sta nie
w Pol sce po raz pierw szy, nie któ re
mieć bę dą swo je świa to we pre mie ry.

Mu�zeum�Na�ro�do�we�we�Wro�cła�wiu

IGOR�KRENZ
MOR FO LO GIA MA TE MA TYCZ -

NA W TE LE DE TEK CJI
W od no wio nych prze strze niach pra -
cow ni Fun da cji WRO oglą dać moż -
na wy sta wę naj now szych prac Igo ra
Kren za. Punk tem od nie sie nia wy sta -
wy jest książ ka na uko wa o tym sa -
mym ty tu le i kon se kwent ne od two-
rze nie za war te go w niej opi su me to -
dy sto so wa nej w prze twa rza niu i ana -
li zie ob ra zów cy fro wych.

ate�lier�WRO,�ul.�Wi�dok 7
Wy�sta�wy�czyn�ne�do 19�czerw�ca�br.

KA�NA�KO�NO�CHI�JA PO NIA 
FO TO GRA FIE Z PO DRó ŻY 

DO EU RO PY
Ga le ria Fo to gra fii Dol no ślą skie go
Sto wa rzy sze nia Ar ty stów Fo to gra fi -
ków i Twór ców Au dio wi zu al nych za -
pra sza na wy sta wę, któ ra jest
po kło siem pierwszej in dy wi du al nej,
kil ku mie sięcz nej po dró ży po Eu ro pie
ar tyst ki z Ja po nii, miesz ka ją cej
w Sap po ro na wy spie Hok ka ido. 

2�czerw�ca,�godz. 18.00
Ga�le�ria�DSa�Fi�Ta

ul.�Paw�ła�Włod�ko�wi�ca 31,1-pię�tro

KIEJ�STUT�BE�REź�NIC�KI
Pro fe sor gdań skiej ASP, je den z naj bar -
dziej in te re su ją cych współ cze snych
ma la rzy pol skich, kla syk pol skiej sztu -
ki współ cze snej, na zy wa ny „ar ty stą
osob nym, za wie szo nym mię dzy tra dy -
cją, a no wo cze sno ścią”. 

Wy�sta�wa�czyn�na�do�14�czerwca�br.�
Ga�le�ria�aRT�TRaKT,�(wt�-so 12-19.00)

ul.�Ofiar�Oświę�cim�skich 1/1
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Ga�LE�RIa�jED�NE�GO�PRO�jEK�TU�Pra�cow�nia�WXCa
MU ZEUM WOJ SKA POL SKIE GO W OB Rę BIE CY TA DE LI WAR SZAW SKIEJ

Miasta – podobnie jak ludzie – miewają zawiłe biografie. Budowane z sukcesów i porażek, niespodziewanych
i ekscytujących zwrotów, nierzadko z traumatycznych wydarzeń. Dla tożsamości miejsca-miasta istotne są
tętniące życiem centralne place i ulice, historyczne lub nowe ikony, ale również pozostające poza
mainstreamem enklawy: zatopione w przeszłości, spowite patyną lub listowiem. Szukając dla tych miejsc
nowych ról i nowoczesnej formy warto wziąć pod uwagę również ich niebanalną historię.

Spotkanie�2�czerwca,�godz.17.30�2011�r.

JE�RZE�GO�WO�ŁO�SZY�NO�WI�CZA�NIE�IST�NIE�Ją�CE
MU�ZEUM�WY�OBRAź�NI

Na wy sta wie moż na zo ba czyć efek -
ty roz le głych za in te re so wań i róż no -
rod nych fa scy na cji twór cy. Obok
wi do ków Wro cła wia, pro jek tów
form prze my sło wych i kon cep cji ar -
chi tek to nicz nych, ry sun ków zwie -
rząt i stu diów po sta ci ludz kich
znaj dą się ob ra zy łą czą ce te ele men -
ty w sur re ali stycz nych kom po zy -
cjach, a tak że ob ra zy i ry sun ki
po wsta łe pod czas wie lo let nich stu -

diów Je rze go Wo ło szy no wi cza nad re kon struk cją nie ist nie ją -
cych przed sta wień Bi twy pod An ghia ri Le onar da da Vin ci
i Bi twy pod Ca sci ną Mi cha ła Anio ła.

Wy�sta�wa�czyn�na do 28�sierp�nia 2011�r.

Daw na Kli ni ka Cho rób Ko bie cych w ze spo le Wy dzia łu Me dycz ne go
Uni wer sy te tu Wro cław skie go przy ul. T. Cha łu biń skie go. 

DA�GA�RA�MA
PO�WRÓT�DO PRZY�SZŁO�ŚCI

FU TU RY STYCZ NE PRO JEK TY JA NA GŁU SZA KA
Wy�sta�wa�czyn�na do 11�września 2011�r.

BO�ŻE�MŁY�NY
Krzy że i ka plicz ki przy droż ne na po gra ni czu ku -
dow sko -na chodz kim.

Wer�ni�saż 30�czerw�ca,�godz. 17.00
Wy�sta�wa�czyn�na�do 11�wrze�śnia 2011�r.

PIęK�NY�WRO�CŁAW
WY STA WA PO KON KUR SO WA
Wer�ni�saż 15�czerw�ca,�godz. 12.00

Wy�sta�wa�czyn�na�do 28�sierp�nia 2011�r.

KRZE�SŁO�TRO�NY
TA�DE�USZ�MY�SŁOW�SKI

Wy�sta�wa�czyn�na�do 26�czerw�ca 2011�r.

Ze spół bu dyn ków in sty tu tów i kli nik daw ne go
Wy dzia łu Me dycz ne go we Wro cła wiu to wy jąt -
ko wa re ali za cja ar chi tek to nicz na i urba ni stycz na.
Pla no wa na na du żą ska lę, ja ko swe go ro dza ju
po mnik po stę pu me dy cy ny, po wsta ła w ostat -
nim ćwierć wie czu XIX i pierw szym dzie się cio le -
ciu XX wieku. Przez na stęp nych sto lat peł ni ła tę
sa mą funk cję, mi mo hi sto rycz nych i po li tycz -
nych zmian. Wy sta wa, zor ga ni zo wa na w ro ku ju -
bi le uszu Aka de mii Me dycz nej, pre zen tu je
eu ro pej ską ran gę te go ze spo łu, za cho wa ne go
wła ści wie w nie zmie nio nym sta nie.

AR�CHI�TEK�TU�RA�IN�STY�TU�TÓW I KLI�NIK�ME�DYCZ�NYCH
DWU�STU�LE�CIE�ME�DY�CY�NY�UNI�WER�SY�TEC�KIEj�WE�WRO�CŁa�WIU 1811-2011

Wer�ni�saż 16�czerw�ca,�godz. 17.00.�Wy�sta�wa�czyn�na�do 27�li�sto�pa�da 2011�

fo t. z 1890 r. Edu ar da van Del de na, wła sność: Mu zeum Ar chi tek tu ry
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WRO�CŁAW�LAT�SZEŚĆ�DZIE�SIą�TYCH XX w.�na�fotografiach TO�MA�SZA�OL�SZEW�SKIE�GO
WYSTA WA W RYN KU KO ŁO PO MNI KA ALEK SAN DRA HR. FRE DRY

Jak wy glą dał Wro cław w la tach sześć dzie sią tych mo że my dziś zo ba czyć na zdję ciach To ma sza Ol szew skie go, fo to -
gra fi ka za trud nio ne go w la tach 1960–1969 w Pra cow ni Urba ni stycz nej Wy dzia łu Bu dow nic twa Urba ni sty ki i Ar chi -
tek tu ry Ra dy Na ro do wej mia sta Wro cła wia. Na wy sta wie zna la zło się po nad sto fo to gra fii, w al bu mie to wa rzy szą cym
wy sta wie (o tym sa mym ty tu le) dwie ście. Fo to gra fie To ma sza Ol szew skie go, oprócz wa lo rów ar ty stycz nych są dzi -
siaj do ku men tem iko no gra ficz nym epo ki – Wro cła wia lat 60. XX wie ku.

Wer�ni�saż 1�czerw�ca,�godz. 11.00, Sa�la�Miesz�czań�ska�Ra�tu�sza

PIOTR�SKI�BA�HEU TE BIN ICH DER GRÖSSTE
no we pra ce | ma lar stwo

Piotr Ski ba - ab sol went ASP, ar ty sta, któ ry z ła two ścią
iden ty fi ku je tro py sty li stycz ne sztu ki, a tak że jej epi ste -
mo lo gicz ne i hi sto rio gra ficz ne dy gre sje na da je jed no cze -
śnie swo im pra com nie zwy kle moc ny wy raz
eg zy sten cjal ny. Do ty czy on za rów no je go oso by, jak
i por tre to wa nych lu dzi, de ta li, śro do wi ska. Na wy sta wie
w Ga le rii En tro pia pre zen tu je swo je naj now sze ob ra zy,
któ re w nie do koń ca wia do my, acz nie po ko ją cy spo sób
wcią ga ją wi dza w men tal ny ob szar Nie zna ne go, In ne go,
Nie oswo jo ne go, bę dą ce go po za gra ni cą tzw. nor my.
17�czerw�ca,�godz. 19.00,(do 8.07),�EN�TRO�PIa,�ul.�Rzeź�ni�cza4

JO�AN�NA�STO�GA�RENT GE NO FO TO GRA FIA
Ar tyst ka za bie ra wi dza w re jo ny le żą ce da le ko po za zwy kłą,
zmy sło wą per cep cją do stęp ną nie uzbro jo ne mu oku pa trzą -
ce go. Po słu gu je się „pro mie nio wa niem X”, zbie ra oka zy,
tak jak zbie ra się po li cyj ne al bo me dycz ne ak ta. Z ka ta lo gu
ob ra zów two rzy wła sne ar chi wum mo ty wów za czerp nię -
tych ze świa ta na tu ry. W wy ko na nych przy uży ciu róż ne go
ro dza ju sprzę tu rent ge now skie go cy klach – „X Fi les”, „Qi”
i „Pon ta de ria” – wy pre pa ro wu je, ni czym XIX -wiecz ny ba -
dacz oka zy z ich na tu ral ne go oto cze nia – po je dyn cze li ście,
ga łąz ki, kwia ty i musz le, a na stęp nie uwiecz nia ich kształ ty
na neu tral nym tle. Każ de uję cie wy ma ga wie lu prób, po wta -
rza nych tak dłu go, aż har mo nij na kom po zy cja ob ja wi się
w swej skoń czo nej po sta ci. (...) Czy iście al che micz ne za -
bie gi Jo an ny Sto gi nie są pró bą do strze że nia nie wi dzial nej,
ży cio daj nej ener gii Qi („ki”), do któ rej na wią zu je ty tuł wy sta -
wy? W chiń skiej fi lo zo fii ozna cza ona si łę od po wie dzial ną
za pro ce sy bio lo gicz ne flo ry i fau ny, któ ra po dob nie jak sto -
ic ka pneu ma, wszyst ko prze ni ka i oży wia swym tchnie niem.

Wystawa�czynna�do�20�czerwca�br.
Księ�gar�nia�i ka�wiar�nia�„Wy�daw�nic�two”�„Włod�ko�wi�ca 11

AN�NA�SOB�CZUK�fo to gra fie
DZIUR KA OD KLU CZA

Po pro stu lu bi ro bić zdję cia. Pod glą dać okiem apa ra tu
fo to gra ficz ne go to, co jej się po do ba. A po do ba jej się
wie le „obiek tów”: du że drze wa i ma lut kie szcze gó ły,
a tak że lu dzie. Cza sem wpa da ją jej do gło wy wier szo wa -
ne my śli. Wy glą da ją jak zło te, ale nie wszyst ko zło to, co
się świe ci... Nie któ re wy sta wio ne zdję cia bę dą opa trzo ne
ta ki mi wła śnie „wier szo my śla mi”. 

Wernisaż�6�czerw�ca,�godz. 18.00.
Wy�sta�wa�czyn�na�do 30�czerw�ca�br.,�pn-cz,�w godz. 16-20.00

Salonik�Trzech�Muz,�ul.�zawalna�7

OGRÓD
Eks po zy cja sta rych fo to gra fii przed sta wia ją cych Ukra iń -
ców i Po la ków, za mknię ta w for mie drze wa.

Wy�sta�wa�czyn�na�od 29�czerw�ca�do 10�lip�ca�br.�–�Ry�nek
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Rok 2011 jest ro kiem Wiel kie go Ju bi le uszu Związ ku
Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. Je go głów ne za ło że nia
i idee, a tak że zrę by or ga ni za cyj ne po wsta ły w Kra ko -
wie w ro ku 1911, jesz cze pod za bo ra mi. Po wie lu
przej ściach, dwóch woj nach świa to wych, ko mu ni -
zmie i dzia łal no ści pod ziem nej w okre sie sta nu wo -
jen ne go mo że my po wie dzieć, że nasz zwią zek
z hi sto rią Pol ski i jej kul tu rą jest trwa ły i nie kwe stio -
no wa ny. Dziś, w wol nym eu ro pej skim kra ju, ma my
in ne za gro że nia, z któ ry mi mu si my się mie rzyć. 
Za rząd Okrę gu Wro cław skie go ZPAP uczcił ten
chwa leb ny i nie zwy kły jak na hi sto rię pol skiej kul tu -
ry ju bi le usz. Zrobiły to tak że in ne Okrę gi Związ ku
w ca łym kra ju. Wróciliśmy przy tej oka zji do nie co
od su nię tej tra dy cji i zor ga ni zo waliśmy swo isty fe sti -
wal Związ ku, któ ry na wią zał  do daw no nie or ga ni zo -
wa nych we Wro cła wiu Wy staw Okrę go wych.

Na ju bi le uszo wych wy stawach, które odbyły się w
muzeach i kil ku na stu galeriach oraz pre zen ta cjach
w prze strze ni miej skiej Wro cła wia,  za pre zen to wa li -
śmy wszyst kie dys cy pli ny sztuk pla stycz nych. Wy -
da li śmy także dwu ję zycz ny, na wy so kim po zio mie
edy tor skim ka ta log pre zen to wa nych na wy sta wach
dzieł. Uro czy sto ści roz po czę ły się 17 ma ja 2011 ro -
ku w Mu zeum Na ro do wym we Wro cła wiu. Po ka za ne
tam zo sta ły dzie ła tych ar ty stów, któ rzy już od nas
ode szli, a któ rzy by li na szy mi po przed ni ka mi. 
Wer ni sa żem we wro cław skim Mu zeum Na ro do wym
roz po czę li śmy cykl wy staw i dzia łań ar ty stycz nych
upa mięt nia ją cych Ju bi le usz po wsta łe go przed stu la -
ty w Kra ko wie, a dzia ła ją ce go od 65 lat we Wro cła wiu
Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. W cza sie tych
stu lat świat do oko ła nas prze mie niał się nie ustan -
nie i grun tow nie. Głę bo ko prze war to ścio wa ła się tak -
że funk cja i for ma sztuk pla stycz nych.

Pra gnie my na szy mi dzia ła nia mi nie tyl ko przy po -
mnieć za cho dzą ce zmia ny, ale tak że – a mo że przede
wszyst kim – za de mon stro wać ich ak tu al ny stan. Po -
ka za li śmy nie od le gły prze cież, bo po wo jen ny, ale
i aktualny dorobek artystów  Okręgu Wrocławskiego
ZPAP. Ca ły cykl eks po zy cji okre śli li śmy wspól ną 
na zwą Po set�ce. 

Piotr Wie czo rek
Pre zes Za rzą du Okrę gu ZPAP we Wro cła wiu

Ko mi sarz ge ne ral ny wy staw

OKRęG�WROCŁaWSKI
Związek�Polskich�artystów�Plastyków
www.zpap.wroclaw.pl

100-le�cie�ZPaP
oraz�65-lecie�obecności�Związku�we�Wrocławiu

Wy�sta�wy�to�wa�rzy�szą�ce�
OB�CHO�DOM�JU�BI�LE�USZU 100-LE�CIA�ZPAP
zre�ali�zo�wa�ne�przez�Okręg�Wro�cław�ski

Wy sta wa prac ar ty stów nie ży ją cych, człon ków ZPAP
ze zbio rów wrocławskiego Mu zeum Na ro do we go;
Mu�zeum�Na�ro�do�we,�pl�Po�wstań�ców�War�sza�wy 5
Po kaz prac kon ser wa to rów dzieł sztu ki;
Pa�no�ra�ma�Ra�cła�wic�ka
Po mnik Ar ty sty Pla sty ka – wro�cław�ski�Ry�nek
WY STA WA GŁóW NA – Mu�zeum�Miej�skie�ar�se�nał
Ga�le�rie�BWa: Szkła i Ce ra mi ki, pl. Ko ściusz ki 10;
Awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32 – wy sta wa ku ra tor ska
Ali cji Klim czak -Do brza niec kiej
Wy�sta�wy�w ga�le�riach�au�tor�skich�człon�ków�ZPaP:
Ga le ria M Od wach, ul. Świd nic ka 38a; Ga le ria Na Sol -
nym, pl. Sol ny 11; Ga le ria Miej ska, ul. Kieł ba śni cza 28;
Ga�le�rie�na jat�kach: Ga le ria BB Ani ty Bia lic – jat ka 3-6;
Ga le ria Do mus Mar ty Hub ki – jat ka 7-8; Ga le ria M Ma rii
Dzie dzi nie wicz – jat ka 9-10; Ga le ria Wro cław ska Jo lan ty
Su char – jat ka 11; Ga le ria Ko ście lak – jat ka 12-13; 
Ga le ria Ko wal skiej – jat ka 14-15; Ga le ria Tkac ka 
E. Po ra dow skiej -Wer sz ler – jat ka 19-23
Otwar�cie�wy�staw�od�by�ło�się�w dniach 17-20�ma�ja�pod�czas

uro�czy�stych�ob�cho�dów�ju�bi�le�uszu 100-le�cia�ZPaP.�
Wystawy�trwają�do�połowy�czerw�ca�br.
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MO�TY�LA�NO�GA�
MA LAR STWO OLEJ NE

aN�Na�GUTT
Czte ry po ry ro ku

jOHN�WIN�NIC�KI
Kwia ty pol skie

Ma�REK�ŻaR�CZYń�SKI
Ka plicz ki

Po dwóch la tach wspól nej pra cy, pod okiem i serdeczną opieką wrocławskiej artystki Katarzynay Kulpy, Gru pa Mo ty la
No ga za pra sza ser decz nie wszystkich amatorów sztuki nieprofesjonalnej na swoją pierwszą wystawę.

Wer�ni�saż 31�ma�ja,�godz. 18.00.�Wy�sta�wa�do koń�ca�czerw�ca�br.
Mjej�ska�Bi�blio�te�ka�Pu�blicz�na,�ul.�Cho�cie�bu�ska 8-10,�Wro�cław�–�No�wy�Dwór

IZA�BE�LA�CHAM�CZYK�per for man ce/wy sta wa
DO TWA RZY MI W NIE BIE SKIM czy li skąd się bio rą ge sty ma lar skie

Ar tyst ka zna na jest z kon tro wer syj nych dzia łań wy ra ża nych w róż nych for -
mach i prze strze niach. „Ge sty ma lar skie” to pro jekt otwar ty na dzia ła nia i zda -
rze nia od no szą ce się umow nie do ma lar stwa. Za pra sza my ar ty stów i wi dzów
do ak cji, któ re mo gą mieć cha rak ter eks pe ry men tu z róż ny mi me dia mi i for -
ma mi wy ra ża nia eks pre sji w kon tek ście ge stu ma lar skie go; sy tu acji, w któ -
rych ów gest uak tyw nia pro ces twór czy a tak że sty mu lu je i po sze rza od biór
sztu ki i sa me go ma lar stwa. Ko or dy na tor pro jek tu: An drzej Re rak
14�czerw�ca,�godz. 18.00,�Ga�le�ria�EN�TRO�PIa,�ul.�Rzeź�ni�cza 4�www.en�tro�pia.art.pl

DZIE�CIę�CE�WSPO�MNIE�NIA
ZA BAW KI Z CZA SóW PRL -U

Na eks po zy cji oglą dać moż na za baw ki,
po wsta łe w l. 60. 70. i 80 XX w. W jed -
nym miej scu ze bra no obiek ty, o któ -
rych nie gdyś ma rzy ło każ de dziec ko.
Wnę trza sal eks po zy cyj nych za aran żo -
wa no w ten spo sób, by od dać kli mat
praw dzi we go M3. W po ko ju dzien nym
moż na obej rzeć te le wi zyj ną wer sję nie -
śmier tel ne go Bol ka i Lol ka, po grać
w gry plan szo we lub praw dzi we pił ka -
rzy ki. Dziś już nie wia do mo, ko mu
spra wia ły one więk szą ra dość – ro dzi -
com czy ich po cie chom. Po nad to
z rzut ni ka „Ania” – praw dzi wy hit
lat 70.,  wy świe tla ne bę dą m. in.: Księ -
ga Dżun gli, Jaś i Mał go sia i Ko zu cha
Kłam czu cha. Eks po zy cję przy go to wa -
no ze zbio rów Mu zeum Za ba wek i Za -
ba wy w Kiel cach. Wstęp wol ny!

1�czerw�ca,�Mu�zeum�Ce�ra�mi�ki
Bo�le�sła�wiec,�ul.�Ku�tu�zo�wa 14

WSPÓŁ�CZE�SNA�WO�JOW�NICZ�KA
LI LIAN NA BO ROW SKA, ALEK SAN DRA GIS GES -DA LEC KA I AN NA Dę BIC KA

Wer ni saż wy sta wy ab sol wen tek Stu diów Po dy plo mo wych ASP we Wro cła wiu.
Si ła, kru chość, moc, de li kat ność, sta now czość, ulot ność i fe ria barw z po zo ru
te wy klu cza ją ce się ce chy no si au tor ska ko lek cja ko bie cych stro jów i ma lar -
stwa. De li kat ność ma lo wa ne go ręcz nie je dwa biu, twar dość a jed no cze śnie kru -
chość szkła, szla chet ność i ka lej do skop barw ma lar stwa zo sta ły uję te w ca łość
ja ko ma te ria za go spo da ro wa na w prze strze ni ulicz nej.
Czy eman cy pa cja to już hi sto ria, czy ko bie ty na dal mu szą wal czyć? A je śli
mu szą wal czyć to, o co i z kim? Czy Współ cze sna Wo jow nicz ka na dal ist nie -
je? Je śli tak, to czy wy glą da jak ta z po ka zu wro cław skich ar ty stek?

30�czerw�ca,�godz. 18.00�(do 10.08.11),�Ga�le�ria�Tkac�ka,�ul.�Sta�re�jat�ki 19-23
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PO�LI�RYT�MIA�PRZE STRZEŃ NIE DO SKO NA ŁA
IWO�Na�WOj�TY�CZa�I jE�RZY�Sa�MUL�SKI

Prze strzeń nie do sko na ła jest ob sza rem sku pia ją cym w so bie ogrom barw,
form i ryt mów, któ ry uka zu je za pis cza su w for mie mi kro świa ta flo ry i fau ny…
Nie jest to więc prze strzeń nie peł na. Miej sce to jest ro dza jem „pa mięt ni ka”
w pro ce sie cią głych prze mian, któ re ze staw PO LI RYT MIA – Prze strzeń nie -
do sko na ła za trzy mał w jed nej chwi li trwa nia prze bie gu ewo lu cji miej sca. 
Nie do sko na łość od no si się tak że do for my zo bra zo wa nia tej kon kret nej
prze strze ni w któ rej mie rzy my się z cza sem i wła sną wraż li wo ścią pa trze -
nia na oto cze nie ob fi tu ją ce w nie re gu lar ne ryt my, za bru dzo ne po wierzchnie
i nisz cze ją ce mo zai ki. For mą zbli żo ną do ide ału by ła by syn te za uchwy co -
nych ka drów z prze szło ści, te raź niej szo ści i przy szło ści, któ re są nie moż -
li we z przy czyn oczy wi stych. Nie do sko na łość prze strze ni pa ra dok sal nie
wpły nę ła na uatrak cyj nie nie jej fo to ge nicz no ści, po nie waż oko pa trząc
przez wi zjer apa ra tu za trzy mu je się na miej scach bu rzą cych po rzą dek
płasz czyzn, któ re nie ule gły jesz cze znisz cze niu. Peł nia barw i form ele -
men tów po wszech nie uwa ża nych za ska zy ry su je prze strzeń czy niąc z niej
ob szar eks plo ra cji dla fo to gra fów i nie tyl ko.

Wernisaż�10�czerw�ca,�godz 18.00�(do�3.07.11)
Ga�le�ria�Za Sza�fą, ul�św.�Mar�ci�na 4
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Pro�ject 2010�aFTER�LI�FE,�w ra�mach
sta�rań�Wro�cła�wia�o ty�tuł�Eu�ro�pej�-
skiej�Sto�li�cy�Kul�tu�ry 2016.
W ze szłym ro ku Cen trum Kul tu ry Za -
mek ha słem „wy ślij nam sztu kę” zmo -
bi li zo wa ło do dzia ła nia po nad 200
ar ty stów z naj róż niej szych czę ści
świa ta. Każ da z tych osób wy ko na ła
dla nas ory gi nal ną prze sył kę. Przez
kil ka mie się cy przy sy ła no do Zam ku:
ob ra zy olej ne, gra fi ki warsz ta to we
i kom pu te ro we, fo to gra fie, ko la że,
pocz tów ki, pla ka ty, zi ny; a tak że przy -
kła dy: no wej ty po gra fii, po ezji kon kret -
nej, vi su al po etry oraz utwo ry
mu zycz ne (za pi sy nut jak i mp3).
Te raz wszyst kie na de sła ne pra ce po -
dró żu ją w gru pie two rząc ra zem nie -
sa mo wi ty przy kład ar ty stycz nej
ko ope ra cji. Tym ra zem wy ru szy ły
do wro cław skiej księ gar ni Taj ne
Kom ple ty. La tem wy sta wa je dzie
do Görlitz, a wcze sną je sie nią wy ru -
sza do Hra dec Králové.

Wer�ni�saż 2�czerw�ca,�godz. 18.00
Księ�gar�nia�Taj�ne�Kom�ple�ty
ul.�Przej�ście�Garn�car�skie 2

XI WO�JE�WÓDZ�KIE�BIEN�NA�LE�
GRA�FI�KI I RY�SUN�KU�&�MI�NIA�TU�RY 8X8

Bien na le gra fi ki i ry sun ku & mi nia tu -
ry 8x8 jest za pi sem wraż li wo ści, wy -
obraź ni i ta len tu mło dych twór ców.
Do wol ność te ma tycz na da ła moż li -
wość wy po wie dzi ar ty stycz nej o tre -
ściach waż nych dla sa mych au to rów,
uka zu jąc ich pró by po zna wa nia świa -
ta i od kry wa nia wła snej toż sa mo ści.
Mło dzi ar ty ści za da ją so bie py ta nia:
W czym je ste śmy do sie bie po dob ni?
Co zaś sta no wi o na szej in dy wi du al no ści? Wie rzy my, że na sza wy sta wa po -
zwo li im zbli żyć się do od po wie dzi.
Po raz trze ci za pro po no wa li śmy mi nia tu rę 8x8 ja ko for mę ar ty stycz nej wy po -
wie dzi, któ ra sta wia przed mło dy mi twór ca mi, praw do po dob nie nie zna ne im
do tąd wy zwa nia warsz ta to we, ale i kon cep tu al ne.
Zgro ma dzo na przez Ga le rię uni ka to wa ko lek cja prac dzie ci i mło dzie ży, w któ -
rych tech ni ki gra ficz ne i ry sun ko we oraz umie jęt ność ich wy ko rzy sta nia ma -
ją zna cze nie od kryw cze, za ska ku ją wraż li wo ścią kre ski, duk tem li nii,
nie ba nal ny mi roz wią za nia mi kom po zy cyj ny mi i in tu icyj nym wy czu ciem for my,
co zwia stu je cie ka we ta len ty pla stycz ne. Dzię ku je my au to rom wy sta wy oraz
ich opie ku nom, ży cząc dal szych spon ta nicz nych spo tkań ze sztu ką.
Opie kun ga le rii: art. plast. Ewa Kla ra Ko ła kow ska, art. plast. An na Szu lesz ko

Wer�ni�saż 6�czerw�ca,�godz. 12.00,�wy�sta�wa�czyn�na�do 10.09�br.
Ga�le�ria�MDK�Śród�mie�ście�ul.�Du�bo�is 5

Mar ta Grze sik, 14 lat

WY�STA�WY�W CK�AGO�RA
PIOTR ADAM FLĄ DRO

KA MIL STAŃ CZAK

„co bu dzi lęk, sa mo drży ze stra chu” 
Wy�sta�wa�czyn�na�do 13�czerw�ca�br.

LU�BIę�TO ma lar stwo | gra fi ka
TO MASZ BIE LAK, SE WE RYN CHWA -

ŁA, MI CHAŁ MROCZ KA, KO SMA
OSTROW SKI, SŁA WEK TO MAN

Wernisaż�16�czerw�ca,�godz. 19.00
wy�sta�wa�cz�yn�na�do 11�lip�ca br.

CK�agora,�ul.�Serbska�5a



JA�DWI�GA�SA�WIC�KA
W KON TEK ŚCIE 

TE GO MIEJ SCA I TEJ SY TU ACJI
XI spo�tka�nie�au�tor�skie�z cy�klu
Szczyt�For�my
Pro wa dze nie: Li dia Woj ta sik
Ko or dy na cja: Ka ro li na Fre ino
Ja dwi ga Sa wic kas tu dio wa ła
na Wy dzia le Ma lar stwa ASP
w Kra ko wie, w pra cow ni Je rze -
go No wo siel skie go. Two rzy ob -
ra zy, fo to gra fie, obiek ty,
in sta la cje tek sto we. Przy re ali -
za cji in sta la cji i fo to gra fii współ -
pra cu je z Mar kiem Hor wa tem. 

3�czerw�ca,�godz. 19.00
Ga�le�ria�Entropia,�ul.�Rzeź�ni�cza 4

au dio_en tro pia_011 AU�DIO�-PO�LE�po kaz / in sta la cja
IDź NA SPA CER/ZNAJDź DźWIęK PRZY GO TUJ SIę/ZA CZNIJ CIE GRAĆ

Au dio -po le to pró ba ze stro je nia wła sne go dźwię ku (in stru men -
tu, obiek tu, wła sne go cia ła) z za sta nym w ple ne rze kra jo bra -
zem dźwię ko wym. Do ku men ta cją tych sta rań, bę dzie se ria
sta tycz nych ujęć fil mo wych, w któ rych dźwięk kra jo bra zu
i dźwięk do nie go do da ny wy zna czą wła ści wy kadr.
Pro jekt jest czę ścią ple ne ru fo to gra ficz ne go stu den tów WSF
AFA. Je go re ali za cja od by wa się w pra cow ni No wych Me diów,
pro wa dzo nej przez Ma cie ja Bą czy ka. Wstęp wol ny!
10�czerw�ca,�godz. 18.00�–�Entropia,�ul.�Rzeź�ni�cza 4�(en tro pia.art.pl)

NAD�DNIE�STRZE
ZA PO MNIA NY SKRA WEK

EU RO PY 
Spotkanie poprowadzi To masz
Na siół kow ski z wy kształ ce nia
geo graf, me te oro log w Wy so -
ko gór skim Ob ser wa to rium
Me te oro lo gicz nym na Śnież ce,
prze wod nik su dec ki oraz pi lot
wy cie czek.
Nad dnie strze to za po mnia ny
przez lu dzi wą ski pas uro dzaj -
nej zie mi wci śnię ty mię dzy
Moł da wię i Ukra inę. Nie gdyś
by ły to po łu dnio we ru bie że
Rzecz po spo li tej a obec nie pań -
stwo -wid mo, któ re nie jest
uzna wa ne przez ża den in ny
kraj na świe cie. Pod czas wę -
drów ki wzdłuż Dnie stru, któ ry
jest jed ną z więk szych rzek eu -
ro pej skich, ze tknie my się
z sym bo la mi Nad dnie strza
– so wiec ką gwiaz dą, po mni -
kiem Le ni na czy jeż dżą cy mi
po uli cach czar ny mi woł ga mi.

22�czerw�ca,�godz. 18.00�
Klub�Ślą�skie�go�Okrę�gu�

Woj�sko�we�go,�ul.�Pret�fi�cza 24

SA�LO�NI�KO�WE�WARSZ�TA�TY�LI�TE�RAC�KIE
Po�nie�dział�ki: 13, 20, 27�czerw�ca,�godz. 18.00�–�Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul�Za�wal�na 7

R y n e k  –  R a t u s z
3  c z e r w c a  2 0 1 1

1 0 0 0 - 1 8 0 0

PIERWSZE

TARGI

MUZEALNEJ

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE

TAR�GI�KSIąŻ�KI�MU�ZE�AL�NEJ
Pod czas tar gów mu zea dol no ślą skie za ofe ru ją swo je wy -
daw nic twa. Od bę dą się tak że warsz ta ty dla dzie ci i mło dzie -
ży pt. Ta jem ni ce ka li gra fii. Za pi sy tel. 71 347 16 96 w. 332

3�czerw�ca,�godz. 10.00-18.00
Warsz�ta�ty�o godz.: 11, 13, 15, 17,�Stary�Ratusz,�Rynek



DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I M . T A D E U S Z A M I K U L S K I E G O W E W R O C Ł A W I U
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws

MMII  ŁŁOOSSZZ  
PPOO  AAMMEE  RRYY  KKAAŃŃ  SSKKUU
Od 6 czerw ca 2011
Wy sta wa skła da się z dwóch czę ści.
W pierw szej zna la zły się fo to gra Ge
wy ko na ne w la tach 70. i 80. przez
bra ta Cze sła wa Mi ło sza – An drze ja,
głów nie na Griz zly Pe ak w Ber ke ley,
gdzie znaj do wał się dom No bli sty.
Część dru gą sta no wi „Fo to no tat nik
Ada ma Li za kow skie go”, mło de go
wów czas po ety, któ ry po sta nie wo -
jen nym wy je chał do USA. W po ło -
wie lat 80. na wią zał zna jo mość
z Cze sła wem Mi ło szem i za fa scy no -
wa ny je go oso bą i twór czo ścią, od -
wie dzał go w je go do mu. Pod czas
tych spo tkań ro bił zdję cia. Są wpraw -
dzie ama tor skie, ale ma ją war tość do -
ku men tal ną. Uka zu ją Po etę w do mu,
w ogro dzie, na uli cy, w księ gar ni,
pod czas spo tkań au tor skich. Oprócz
fo to gra Gi na wy sta wie są też za pi ski
z pry wat ne go dzien ni ka A. Li za kow -
skie go do ty czą ce roz mów z Cz. Mi -
ło szem, a tak że frag ment ich
wspól nej ko re spon den cji. Uro czy ste -
go otwar cia do ko na am ba sa dor USA
Lee Fe in ste in – 10.06, o godz. 16.30.
Po wer ni sa żu za pra sza my na spo tka -
nie z A. Li za kow skim. Wstęp wol ny!

MMAA  LLAARR  SSTTWWOO  BB..  FFRRĄĄCCZZ  KKAA
od 21 czerw ca do 17 lip ca
Bar tosz Frą czek stu dio wał w In sty tu -
cie Pla sty ki WSP w Czę sto cho wie
(obec nie Aka de mia im. Ja na Dłu go -
sza). Dy plom z ma lar stwa z wy róż -
nie niem uzy skał w pra cow ni prof.
Win cen te go Masz kow skie go. Jest
po my sło daw cą i ku ra to rem Mię dzy -
na ro do we go Bien na le Mi nia tu ry. Je -
go pra ce by ły pre zen to wa ne na 41
wy sta wach in dy wi du al nych w kra ju
i za gra ni cą, m.in. w Niem czech,
Szwe cji i na Wę grzech.
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter

BBRRAA  VVEE  KKIIDDSS  –– WWYY  SSTTAA  WWAA
od 13 czerw ca
Wy sta wa fo to gra Gi z ubie gło rocz nej
edy cji BRA VE KIDS – pro jek tu re -
ali zo wa ne go w ra mach Bra ve Fe sti -
val. W ro ku 2010 obok dzie ci
z Zim ba bwe, Rwan dy, Ne pa lu, Szwe -
cji i Cze cze nii w pro jek cie wzię ły
udział tak że dzie ci z pro wa dzo nej
w DBP Bi blio te ki -Świa to te ki.
Ga le ria Po dróż ni ka – par ter

ZZAA  BBUU  KKUUJJ  SSOO  BBIIEE  IIBBUU  KKAA!!
Za pra sza my do ko rzy sta nia z elek tro nicz nych wer sji pu bli ka cji na uko wych
z ba zy ibuk.pl. Pro po nu je my 167 ty tu łów z 14 dzie dzin. Moż na z nich ko rzy -
stać na miej scu w na szej bi blio te ce, al bo użyć ha sła do zdal ne go lo go wa nia
i otwo rzyć ebo oka na swo im do mo wym kom pu te rze. Szcze gó ły
na www.wbp.wroc.pl. Pro jekt G nan su je Mar sza łek Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. 

BBAAJJ  KKOO  WWAA  AANN  TTAARRKK  TTYY  DDAA
15 czerw ca, godz. 16.00
W cy klu Do oko ła Sied miu Kon ty nen -
tów spo tka nie z że glar ką i pod róż -
nicz ką Ewą Skut, wro cła wian ką,
któ ra prze pły nę ła 30.000 Mm w rej -
sach że glar skich po obu stro nach ku -
li ziem skiej, tak że po lo do wa tych
wo dach Ark ty ki i An tark ty ki. Że -
glar ka opo wie o An tark ty dzie, kró le -
stwie pin gwi nów i gór lo do wych,
o na tu rze, któ ra tchnie pięk nem, spo -
ko jem i wiel ko ścią. Bę dzie też mo wa
o książ ce Pod ża gla mi wśród po lar -
nych lo dów, zwie ra ją cej wspo mnie nia
z po lar nych rej sów. Wstęp wol ny!

5500++  WW BBII  BBLLIIOO  TTEE  CCEE
TTwwoo  rrzzęę,,  uucczzeesstt  nnii  cczzęę,,  jjee  sstteemm
Wszyst kie oso by po pięć dzie sią tym
ro ku ży cia za pra sza my do udzia łu
w pro jek cie ak ty wi zu ją cym oso by
z gru py wie ko wej 50+, zwłasz cza ko -
bie ty. Bę dą to warsz ta ty i spo tka nia
klu bo we roz wi ja ją ce za cho wa nia
twór cze, (m. in. po ezja, pla sty ka, te -
atr, mu zy ka, fo to gra Ga ), po bu dza ją ce
kre atyw ność, uła twia ją ce au to pre zen -
ta cję, przy go to wu ją ce do uczest-
nictwa w kul tu rze. Pro jekt jest G nan-
so wa ny ze środków Mar szał ka Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go. 
tel. 7133-52-256, www.wbp.wroc.pl.
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Wroc�Lo�ve�Fest –�ŚWIę�TO�WRO�CŁA�WIA
16�czerw�ca,�godz. 20.00�–�klub�ETER,�ul.�Ka�zi�mie�rza�Wlk 19

BO BAN&MAR KO MAR KO VIĆ OR CHE STRA. Bilety: 60-40 zł
17�czerw�ca,�godz. 19.00�–�Ha�la�Or�bi�ta,�ul.�Wej�he�row�ska 34

BOB BY MCFER RIN. Bilety: od 200 do 50 zł
18�czerw�ca,�godz. 19.00�Wy�spa�Sło�do�wa

AYO; DA GA DA NA. Bi le ty: od 120 do 40 zł
19�czerw�ca,�godz. 19.00�Wy�spa�Sło�do�wa

AR CHI VE; YANN TIER SEN. Bi le ty: od 120 do 50 zł

LE�ŚNIC�KA�NOC�ŚWIę�TO�JAń�SKA
W Za mku Le śnic kim i ota cza ją cym go par ku, w naj dłuż szy
dzień ro ku, świę to jań ski kli mat zapewnia pro gra m imprezy:
jar mark świę to jań ski, warsz ta ty ple ce nia wian ków, po ka zy,
kon kur sy,  kon cer ty oraz spek ta kle. At mos fe ra ro dzin ne go
pik ni ku prze ni ka się tu taj z ma gią sta ro daw nych ry tu ałów
oraz ar ty stycz nym wy mia rem pro gra mu sce nicz ne go.

18�czerw�ca,�godz. 12.00-22.00,�CK�Zamek,�Leśnica



Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.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

NA�LAN�DA�
WY BRA NE ZDA RZE NIA

1�czerw�ca,�godz. 17.00
Czy tan ko -Ry so wan ko -Wy ci nan ko -

-BU DO WAN KI

2�czerw�ca,,�godz 18.30-20.00
Kon cert mis ty be tań skich i gon gów
w wy ko na niu Aga ty Bia ło szew skiej

do 10�czerw�ca
Wy sta wa pocz tó wek dzie cię cych

2�czerw�ca 16.30-18.00
AFRy KA ME RA – klub fe sti wa lo wy

4�czerw�ca,�od godz. 11.00
Pro jek cja dla dzie ci

11-12�czerw�ca,�godz. 9.30
Warsz ta ty

Przez do tyk do świa do mo ści

11�czerw�ca,
godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
eko Warsz ta ty dla dzie ci, koszt 15zł

13�czerw�ca,�godz. 18.00
Agniesz ka i Grze gorz Pru cia

spo tka nie po dróż ni cze

15�czerw�ca,�godz. 18.00
wie czór z Tan trą Ser ca,

koszt 35zł/oso ba, 63zł/pa ra

16�czerw�ca,�godz. 19.00
PRO MO CJA KSIĄŻ KI pt. „17” 

Mar ci na Pi nia ka, spo tka nie z au to rem 

20, 27�czerw�ca�godz. 18.00
Ry tu ały ty be tań skie – ćwi cze nia, 20zł

25-26�czerw�ca,�godz. 12.30-18.00
Bi żu te ria da Ro ber ta Bo row skie go
Księ�gar�nio�-Ka�wiar�nia�-Ve�ge�daj�nia�
Na�LaN�Da�–�Plac�Ko�ściusz�ki 12

In�fo:�tel. 696 350 815;�www.na�lan�da.pl

 

KOMUNIKAT PRASOWY       KONTAKT: 

Wojtek Grabek 

wojtekgrabek@gmail.com 

609 677 138 

 

GRABEK  POD PATRONATEM ,  
Z LOGO BEATS BY DR DRE I SANDISK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy tygodnie po premierze debiut
Polskiego Radia pod patronatem , GRABEK 
premierowe wydawnictwo.  

Trasa rozpoczyna obejmuje : 
 

- Mjazzga 

16 maja Gdynia  Tea-tralna 

28 maja Gliwice  Stara Fabryka Drutu - Halo!gen 

GRA�BEK�www.gra bek mu sic.com
GRA BEK to so lo wy pro jekt mul tiin stru -
men ta li sty, któ ry umie jęt nie łą czy
ostre, nie mal in du strial ne bi ty i wy ra fi -
no wa ną syn te zę z dźwię ka mi za pę tlo -
nych skrzy piec i wo ka li. (...)
Dzien ni ka rze mu zycz ni czę sto po rów -
nu ją GRAB KA do Ra dio he ad, so lo wych
do ko nań Tho ma Yor ke, Amo na To bi -
na czy na wet Aphex Twi na. Sam ar ty sta
przy zna je się do fa scy na cji is landz ką
sce ną al ter na tyw ną oraz twór czo ścią...
Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go. 
Woj�tek�Gra�bek po cho dzi z ar ty stycz nej
ro dzi ny. Za na mo wą mat ki, skrzy pacz -
ki, w wie ku 6 lat, roz po czął na ukę gry
na skrzyp cach. Po ośmiu la tach po rzu -
cił in stru ment by po świę cić się ję zy -
kom i kul tu rze Skan dy na wii. Ni gdy
jed nak nie stra cił kon tak tu z mu zy ką.
Trzy ty go dnie po pre mie rze de biu tanc -
kie go al bu mu „8” wy da ne go PR
pod pa tro na tem TRóJ KI, GRA BEK wy -
ru szył w tra sę kon cer to wą pro mu ją cą
je go pre mie ro we wy daw nic two. 

3�czerw�ca,�godz.�20.00
Klub�Fir�lej,�ul.�Grabiszyńska�58



ANI�MO�WA�NY�DZIEń�DZIEC�KA
W ten szcze gól nie przy jem ny
i we so ły dzień ser decz nie za -
pra sza my wszyst kie dzie ci
w do wol nym, na wet po de -
szłym wie ku do Ga le rii En tro -
pia na wy jąt ko we spo tka nie
z fil ma mi ani mo wa ny mi two -
rzo ny mi przez bar dzo mło dych au to rów z Dzie cię cej Wy -
twór ni Fil mo wej, któ rzy bę dą peł nić ro lę go spo da rzy
świą tecz ne go po po łu dnia.
Dzie cię ca Wy twór nia Fil mo wa to warsz tat fil mu ani mo wa -
ne go dla dzie ci od bli sko ćwierć wie ku dzia ła ją cy w Ga le rii
En tro pia. DWF stwa rza dzie ciom oka zję do zmia ny po sta wy
z bier nej i kon sump cyj nej na ak tyw ną wo bec oto cze nia, kul -
tu ry i me diów oraz da je im moż li wość wy stą pie nia w ro li
twór cy. Fil my DWF zo sta ły uho no ro wa ne wie lo ma na gro da -
mi na fe sti wa lach kra jo wych i za gra nicz nych, a tak że Zło -
tym Me da lem UNI CA. By ły pre zen to wa ne w de dy ko wa nych
im pro gra mach TV Ki no Pol ska i TVP Kul tu ra.
PRO�GRaM: Od godz. 12.00 Ga le ria ser wu je pro jek cje ze -
sta wu ani mo wa nych hi tów DWF. Spe cjal ną atrak cją te go
dnia bę dzie MI NI MU ZEUM DWF i zwie dza nie au ten tycz ne -
go pla nu fil mu lal ko we go „Woj na zło mia rzy”. O godz. 17.00
po kaz spe cjal ny oraz spo tka nie z au to ra mi DWF. Oczy wi ście
nie za brak nie słod kich atrak cji i nie spo dzia nek! Gru py pro -
si my o wcze śniej szy kon takt: 71 344 46 34 / 512 360 560

1�czerw�ca,�od godz. 12.00�Po�ka�zy�hi�tów�DWF�
godz. 17.00�Po�kaz�spe�cjal�ny�i spo�tka�nie�z au�to�ra�mi�DWF
Ga�le�ria�EN�TRO�PIa,�ul.�Rzeź�ni�cza 4�(www.en�tro�pia.art.pl)

UNI�VER�SY�TET�ŚWIA�TA
MU�ZEUM�aR�CHI�TEK�TU�RY, ul. Ber nar dyń ska 5:
4�czerw�ca,�godz. 11.15�i 12.45�(3-5�lat)
BOB BU DOW NI CZY WY MY ŚLA MIA STO
5�czerw�ca,�godz. 11.15�(6-12�lat)
ZWIE RZę CE KRE ATU RY Z AR CHI TEK TU RY
18�czerw�ca�(so�bo�ta),�godz. 11.15�i 12.45�(3-5�lat)
PRZY GO DY WRO CŁAW SKICH KRA SNA LI
25�czerw�ca,�g. 11.15�i 12.45�(3-6�lat)�–�CA LI NECZ KA
MU�ZEUM�aR�CHI�DIE�CE�ZjaL�NE, pl. Ka te dral ny 16:
11�czerw�ca,�godz. 11.15�i 12.45�(3-5�lat)
NAJ PIęK NIEJ SZE WRO CŁAW SKIE LE GEN DY
MU�ZEUM�Na�RO�DO�WE, pl. Po wstań ców War sza wy 5:
11�czerw�ca,�godz. 11.00�i 13.00�(6-12�lat)
EKS PE RY MEN TY OPTYCZ NE
18�czerw�ca,�godz. 11.00�i 15.00�(6-12�lat)
Z WI ZY TĄ NA KRó LEW SKIM DWO RZE
25�czerw�ca,�godz. 11.00�(6-12�lat)
PO DRóŻ W CZA SIE – KLA SY CYZM

Tel. 511 132 287. 1 godz. 10 zł/dziec ko + 5 zł bi let.

AKA�DE�MIA�PA�NA�KLEK�SA
W pro gra mie: kon kur sy z na gro da mi, za ba wy ple ne ro we,
gry in te gra cyj ne oraz bal z wy jąt ko wy mi go ść mi,
a wszyst ko to w kli ma cie kul to wej książ ki Ja na Brze chwy.

1�czerwca,�godz. 15.00-18.00,�CK�Zamek,�Leśnica

Ma�łe�WRO�IN TE RAK TYW NA PLAT FOR MA
Do�mi�ni�ka�So�bo�lew�ska,�Pa�weł�ja�nic�ki,�CSWRO, 2011
Ple ne ro wa in sta la cja z cy klu In te rak tyw ny Plac Za baw, w któ -
rej dzie ci, prze miesz cza jąc się po ko lo ro wych po lach, two rzą
dźwię ki wy ni ka ją ce z gry z bar wą, prze strze nią i ru chem.
Otwar�cie�w Dzień�Dziec�ka, godz. 11.00�(1-20.06)�–�Ry�nek AKA�DE�MIA�TU�RY�STY�KI

KRA�JO�ZNAW�STWA I EKO�LO�GII�
Pro jekt Od dzia łu Woj sko we go PTTK we Wro cła wiu w ra -
mach któ re go od by wa ją się jed no dnio we pie sze wy ciecz ki
pn. „Ma gicz ne miej sca we Wro cła wiu”oraz au to ka ro we pn.
„Week end w oko li cach Wro cła wia”. (www.owpt tk sow.pl)
MA GICZ NE MIEJ SCA: 5�czerw�ca,�g. 10, pl.�Sol�ny przy fon�tan�nie
prze wod nik Vio let ta Szcze pań ska – Wro cław jed ną z trzech
sto lic Kró le stwa Pru skie go 
18.�czerw�ca,�g. 10�–�przed wej�ściem�do Pa�no�ra�my�Ra�cła�wic�kiej
prze wod nik Ju sty na Mi kul ska
Wy bit ni Wro cła wia nie – ich ży cie i miej sca z ni mi zwią za ne 
OKO LI CE: 12�czerw�ca,�g. 7.30,�wy�jazd�z par�kin�gu,�ul.�Pret�fi�cza 24

SO ŚNI CA/KRO BIE LO WI CE/KRA SKóWWIERZB NA
JA WO RZY NA ŚLĄ SKA – prze wod nik – Da mian Kanc ler ski

Zgło�sze�nia:�(obo�wiąz�ko�we)�tel. 71 765 3739

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”
5. 06.,�g. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie przy po -
mni ku hr. A. Fre dry; 8-12. 06.,�g. 7.00 – Roz to cze (Ka zi mierz
Dol ny/Zwie rzy niec/Prze myśl/Kra si czyn/No wy Sącz); 16. 06.,
g. 15.30�– Spo tka nie klu bo we w ka mie nicz ce „Mał go sia” – Od -
rzań ska 39; 19.06.,�g. 7.40 – Prze wod nik cze ka –�Ślę ża; 25-
26. 06.,�g. 7.00 – Gór ny Śląsk/ Pszczy na.
Zgło sze nia 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 pl So li dar no ści.





® 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�cyj�ny:�Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007, 50-
950 Wro cław 68. Re dak tor na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz, tel. 666 878 930, gra zy na.mi gnie wicz@cjg.pl In�ter�net:�www.co je st gra ne.pl, re dak cja@co je st -
gra ne.pl. Druk – Print. Re dak cja 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.

MO�NI�KA�ŁU�KOW�SKA�|�MAŁ�GO�RZA�TA�SPRAW�KA
FA CE THE PLA CE po kaz wi deo

Pro jekt zre ali zo wa ny pod czas po dró ży po USA od by tej w sierp niu
i wrze śniu 2010. Jego ce lem by ło zmie rze nie się za rów no ze
wszech obec nym mi tem ame ry kań skie go snu, a tym cze go do -
świad czy ły śmy bę dąc na miej scu, sty ka jąc się z co dzien ną rze czy -
wi sto ścią. Sku pi ły śmy się na zo bra zo wa niu na szych pierw szych,
spon ta nicz nych wra żeń i od czuć, fil mu jąc lu dzi czę sto bez ich wie -
dzy w ich na tu ral nych śro do wi sku. Dzię ki te mu mo gły śmy le piej
wnik nąć w ten fa scy nu ją cy i nie zna ny dla nas świat.

7�czerw�ca,�godz. 18.00,�Ga�le�ria�EN�TRO�PIa,�ul.�Rzeź�ni�cza 4

WRO�CŁaW�SKI�PO�KaZ�PO�KON�KUR�SO�WY
I Fe�sti�wa�lu�Fil�mów�ar�che�olo�gicz�nych�–�Kra�ków 2010

CZWaR�TEK 9. VI. 2011�–�BLOK 1�–�10.00–11.30
– In dia nie Kwia kiutl, reż. Ka ta rzy na Ma sin, 25’ 2010
– In dia nie Black fo ot, reż. Ka ta rzy na Ma sin, 24’ 2010
– In dia nie Oka na gan, reż. Ka ta rzy na Ma sin, 31’ 2010
12.00-13.30 – SPO TKA NIE – Wy ko pa li ska w Pe ru
BLOK 2�–�15.00-16.30
– Nie zna na ka ta stro fa w st. Egip cie, reż. Franc Za le ski, 14’
– Me refn ne bef – pol ski we zyr, reż. Hu bert Chu dzio, 38’
– Pij na zdro wie Ky ro sie, reż. Hu bert Chu dzio, 30’, 2008
BLOK 3�–�17.00-18.30
– W imię kró lo wej Hat szep sut, reż. H. Chu dzio, 41’ 2006
– Ni -anch Ne fer tum – za po mnia ny ka płan, H. Chu dzio, 36’
19.00 – SPO TKA NIE z dr. H. Chu dzio
PIĄ�TEK 10. VI. 2011�–�BLOK 1�–�10.00-11.30
– Od sło ny prze szło ści, reż. To masz Wich man, 7’ 2010
– Wi kin go wie na zie miach pol skich, reż. Be ata Biel, 45’
– Ma sło męc ka ar che olo gia, reż. N. Ziół kow ska -Kur czuk, 19’
12.00 – SPO TKA NIE – Go ci na Lu belsz czyź nie
BLOK 2�–�15.00-16.30
– Bi sku pin bez ta jem nic, 36’ 2009
– Wy bit ne po sta cie uni wer sy te tu reż. J. Ma li now ska, 18’
– Z hi sto rii Su ra ża, reż. Be ata Hy ży -Czoł piń ska, 29’ 1999
BLOK 3�–�17.00-18.30�Po�ka�zy�fil�mów:
– Sta re Ma zow sze – przy ro da i czło wiek, reż. T. Kor da la, 35
– Na sze ko rze nie, reż. Jo an na Ma li now ska, 16’ 2010
– Trzci ni ca – Kar pac ka Tro ja, reż. Zdzi sław Co zac, 32’ 2010
19.00 – SPO TKA NIE ze Zdzi sła wem Co zac 
SO�BO�Ta 11. VI. 2011�–�BLOK 1�–�10.00�–�11.30
– Czy ta jąc księ gę Zie mi. 70-le cie Ka te dry Ar che olo gii Un.
Wi leń skie go, reż. Al gis Ku zmic kas, 21’, Li twa 2010
– Se kret sta rej osa dy, reż. Al gis Ku zmic kas, 6’ Li twa 2010
– Ar che olo gia eks pe ry men tal na na ży wo – Pa jau ta
na Grun wal dzie, reż. Al gis Ku zmic kas, 20’ Li twa
– Pro win cja Ghor w Afga ni sta nie w oczach ko bie ty ar che -
olo ga, reż. Da iva Luch ta nie ne, Al gis Ku zmic kas, 45’
– Sztu ka na skal na Uz be ki sta nu, reż. El john Ab ba sov, 26’
13.30 – SPO TKA NIE z prof. dr hab. A. Ni wiń skim – Ta jem -
ni czy gro bo wiec w De ir el -Ba ha ri. Rze czy wi stość czy fik cja
BLOK 2�–�15.00–16.30
– Ta jem ni ce do li ny Ni lu, reż. W. Jur kow, 90’ 2008
BLOK 3�–�17.00–18.30
– Opo wieść sy ryj ska, reż. Piotr Pa ran dow ski, 28’ 1999
– W stro nę Ni lu, reż. Piotr Pa ran dow ski, 27’ 2002 
– Dzien nik su dań ski, reż. Piotr Pa ran dow ski, 45’ 2006
19.00 – SPO TKA NIE z Pio trem Pa ran dow skim

Sa�la�Wój�tow�ska,�par�ter�–�Ra�tusz,�Ry�nek�Sta�re�go�Mia�sta
(wej�ście�głów�ne�od stro�ny�po�mni�ka�alek�san�dra�Fre�dry)

Bi le ty: kar net 25, ca ły dzień 10, je den blok 5 zł. Przed każ -
dym pokazem; w psp w ka sach Mu zeum Miej skie go.
Or ga ni za to rzy: Mu zeum Miej skie Wro cła wia, Mu zeum Ar che olo -
gicz ne w Kra ko wie, Ma ga zyn „Ar che olo gia Ży wa”

III PO�TWOR�NY�ZLOT�MO�TO�CY�KLO�WY
Ząb�ko�wi�ce 10-12�czerw�ca�br.

Ząb ko wic ki zlot, or ga ni zo wa ny przez sto wa rzy sze nie Mo to Fran -
ken ste in, nie jest tyl ko i wy łącz nie skie ro wa ny dla mo to cy kli -
stów, im pre za ma cha rak ter otwar ty, dla te go or ga ni za to rzy
za pra sza ją na nią wszyst kich chęt nych. Na mo to sce nie za gra ją
m.in. Gang Ol se na, Or chi dea z Czech, Son ny Blu es Band, Mi rash
i Ace Co ver Band i lo kal ne ka pe le m.in. Trzy Ćwier ci do Śmier ci
i Ze spół Wy cho waw czy. Jak na po twor ny zlot przy sta ło, mi le wi -
dzia ne są „strasz ne” mo to prze bra nia. Jak co ro ku, te naj lep sze
zo sta ną na gro dzo ne. Wszyst�ko�za�cznie�się�już�w pią�tek�–�bę�-
dzie�gło�śno!!!��Kon�cer�ty�roz�pocz�ną�się�o go�dzi�nie 18.00.
W so bo tę chęt ni bę dą mie li oka zję wziąć udział w wy ciecz ce mo -
to cy klo wej po zie mi ząb ko wic kiej, o 14.00 uli ca mi mia sta ru szy
„wiel ka pa ra da mo to cy klo wa”, po po łu dniu roz pocz ną się po ka -
zy jaz dy eks tre mal nej i mo to kon ku ren cje dla twar dzie li oboj ga
płci. W so bo tę mo to cy kli ści i nie tyl ko, bę dą też mo gli ho no ro -
wo od dać krew, pod czas Mo to Wam pi ria dy. Mi ło śni cy moc nych
wra żeń obej rzą po twor ny te atr ognia w wy ko na niu Te atru Praw -
dzi we go. Przez ca ły week end bę dzie też moż li wość nie od płat ne -
go zwie dza nia Krzy wej Wie ży i Re gio nal nej Izby Pa mią tek,
w któ rej przy go to wa na bę dzie „strasz na” nie spo dzian ka.
Mo to cy klo wa nie dzie la na le żeć bę dzie do dzie cia ków, dla nich
bo wiem zor ga ni zo wa ny bę dzie pik nik Mo to cy kli ści Dzie ciom
pod ha słem „Stra chy na Bla chy”. (www.po twor ny zlot.pl)



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

PUZZLE

PRZYTUL MNIE

ANGELE I TONY

CZERWIEC 2011

· 2-5.06 Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera 2011
· 10.06 Premiery: „Nic do oclenia”, „Studentki”
· 17.06 Premiera: „Angele i Tony”
· 24.06 Premiera: „Fryzjerka”

· 10.06 Premiera: „Puzzle”

· 17-19.06 Przegląd Filmów o Tematyce Uchodźczej
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PRZE�GLąD�FIL�MÓW�O TE�MA�TY�CE�UCHODź�CZEJ
Już od de ka dy 20 czerw ca każ de go ro ku ob cho dzi my
Świa to wy Dzień Uchodź cy. Z tej oka zji, po raz szó sty
w Pol sce, a dru gi we wro cław skim ki nie Od ry -Film, Pol ska
Ak cja Hu ma ni tar na or ga ni zu je Prze gląd Fil mów o Te ma -
ty ce Uchodź czej. W tym ro ku od bę dzie się on w ki�nie
Lwów�przy ul. Hallera 15, w dniach 17-19�czerw�ca. Dla
wszyst kich wi dzów wstęp bez płat ny. Szcze gó ło wy pro -
gram po da my wkrót ce na stro nie www.od ra -film.wroc.pl.

NIE�OPUSZ�CZAJ�MNIE
PREMIERA FILMU EWY STAN KIE WICZ

2�czerw�ca�o godz. 19.30�w ki�nie�He�lios przy ul. Ka zi mie -
rza Wlk. roz pocz nie się uro czy sta pre mie ra fil mu Ewy Stan -
kie wicz „Nie opusz czaj mnie”, w któ rym wy stą pi li:
Agniesz ka Gro chow ska, Woj ciech Zie liń ski, Gra ży na Barsz -
czew ska i Da niel Ol brych ski. Film wej dzie na ekra ny kin 10
czerw ca. Od ra -Film jest je go ko pro du cen tem; zo stał on do -
fi nan so wa ny w I Dol no ślą skim Kon kur sie Fil mo wym.
UWa�Ga: na stronie Odra-Film - www.odra-film.wroc.pl
ogło szony zostanie kon kurs, w któ rym do wy gra nia bę dą
za pro sze nia na tę pre mie rę.

FE STI WAL FIL MóW AFRY KAŃ SKICH 
AFRY�KA�ME�RA 2011

W dniach 2-5�czerw�ca�w ki�nie�War�sza�wa�–�sa�la�NOT od -
bę dzie się VI Fe sti wal Fil mów Afry kań skich AFRY KA ME -
RA 2011. To ko lej na edy cja je dy ne go w tej czę ści Eu ro py
fe sti wa lu fil mo we go, któ ry zaj mu je się pro mo wa niem oraz
upo wszech nia niem ki na afry kań skie go. W ra mach fe sti -
wa lu na dzie wię ciu se an sach zo sta ną po ka za ne fil my fa bu -
lar ne, krót ko me tra żo we i do ku men tal ne. Pro gram
wzbo ga cą licz ne wy da rze nia to wa rzy szą ce. 
Bi�le�ty: 10/12 zł.�Kar�ne�ty�na 3�se�an�se: 25 zł,�na wszyst�kie�fil�-

my: 70 zł.�Spo�tka�nia�i dys�ku�sje�–�wstęp�wol�ny!

KI�NO�W PRZEJ�ŚCIU
W ra mach ob cho dów Świę ta Wro cła wia In sty tut Gro tow -
skie go za pra sza na pro jek cje na świe żym po wie trzu.
Pro�gram: 18.06 Kon cert Bau lów | 19.06 To peng | 20.06
The atre me ets ri tu al | 21.06 Ascent to the sea | 22.06
Dres sed in whi te | 23.06 On the two banks of the ri ver
| 24.06 In the be gin ning was the idea | 26.06 The mil lion 

Se�an�se�roz�po�czy�na�ją�się�o godz. 21.00
18-26�czerw�ca�–�Przej�ście�Że�laź�ni�cze

KI NO TE ATRAL NE PI�NA BAUSCH
2�czerw�ca,�g. 18�W PO SZU KI WA NIU TAŃ CA, reż. P. Cor bo ud
16�czerw�ca,�g. 18�PRO BE SA CRE, reż. De tlef Er ler
23�czerw�ca,�g. 18�ŚWIę TO WIO SNY, reż. Pi na Bausch

WYKŁaDY�Wstęp�wolny!
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