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2/3.09.2011, Pt, godz. 00:00 
Beowulf/ Benjamin Bagby 
Wrocław, Filharmonia Wrocławska, ul. Piłsudskiego 19
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

3.09.2011, Sob, godz.19:00 
Wszystkie krańce Ziemi.  Organum paryskie 
około 1200 roku / The Orlando Consort / 
Chóry Śpiewającej Polski 
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny, 
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

3.09.2011, Sob, godz. 21:00 
Ludus Danielis / Schola Teatru Węgajty  
Wrocław, Kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława, 
pl. Wolności 3 
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

4.09.2011, Nd, godz. 19:00 
Głosy z Sanktuarium „na wyspie”: 
śpiewy paryskich eklezjastów (1180–1230) / Sequentia
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny, 
ul. Szewska 10 
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

4.09.2011, Nd, godz. 21:00 
Brzmi przepysznie: Muzyka i ucztowanie 
w średniowiecznej i wczesnorenesansowej Europie /
The Orlando Consort
Wrocław, Piwnica Świdnicka, Rynek-Ratusz 1
Bilety: 250 zł (w cenie średniowieczne biesiadowanie)

4.09.2011, Nd, godz. 19:00 
Schola Teatru Węgajty 
Ludus Danielis / Schola Teatru Węgajty  
Świdnica, Katedra pw. św. Stanisława i Wacława, 
pl. Jana Pawła II 1
Wstęp wolny 

5.09.2011, Pn, godz. 19:00 
Joculatores Dei – Trubadurzy Chrystusa Pana / 
Schola Teatru Węgajty 
Bardo, Bazylika Mniejsza Nawiedzenia NMP, pl. Wolności 5
Bilety: 25, 15 zł 

6.09.2011, Wt, godz. 19:00
D. Buxtehude – Membra Jesu Nostri /
Uczestnicy Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej / 
Zespół Instrumentów Dawnych / Andrzej Kosendiak 
Wrocław, Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej, 
ul. Kazimierza Wielkiego 27
Bilety: 20, 10 zł

7.09.2011, Śr, godz. 19:00 
Pieśni przemijania / Stile Antico 
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja, 
pl. Kościelny
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

7.09.2011, Śr, godz. 21:30 
Rachel Podger – recital skrzypcowy 
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja, 
pl. Kościelny
Bilety: 150, 100, 60 zł



7.09.2011, Śr, godz. 19:00 
D. Buxtehude – Membra Jesu Nostri /
Uczestnicy Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej / 
Zespół Instrumentów Dawnych / Andrzej Kosendiak 
Zgorzelec, Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny

8.09.2011, Czw, godz. 19:00
H.M. Górecki –„Symfonia pieśni żałosnych” / Ewa Vesin/ 
Pieter Wispelwey / Chór Filharmonii Wrocławskiej / 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej / 
Agnieszka Franków-Żelazny / Jacek Kaspszyk 
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny, 
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

8.09.2011, Czw, godz. 21:30
Henning Kraggerud – recital skrzypcowy 
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja, 
pl. Kościelny 
Bilety: 150, 100, 60 zł

8.09.2011, Czw, godz. 19:00 
Skarby renesansu / Stile Antico
Głogów, Kościół Wniebowzięcia NMP, pl. Kolegiacki 10
Wstęp wolny 

8.09.2011, Czw, godz. 19:00 
Rachel Podger – recital skrzypcowy 
Dzierżoniów, Kościół p.w. Maryi Matki Kościoła, 
ul. Świdnicka 20
Wstęp wolny 

9.09.2011, Pt, godz. 19:00 
K. Penderecki – Symfonia nr 8 „Pieśni przemijania” /
Iwona Hossa / Agnieszka Rehlis / Mariusz Godlewski / 
Chór Filharmonii Wrocławskiej / 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej / 
Jacek Kaspszyk 
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny, 
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

9.09.2011, Pt, godz. 21:30 
Nicholas Daniel – recital (obój, rożek angielski)
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja, 
pl. Kościelny
Bilety: 150, 100, 60 zł

9.09.2011, Pt, godz. 19:00
 F. Schubert, E. Grieg / Henning Kraggerud  / 
Orkiestra Festiwalowa 
Bolesławiec, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, 
ul. Kościelna 3
Wstęp wolny 

9.09.2011, Pt, godz. 19:00 
Pieter Wispelwey – recital wiolonczelowy 
Jelcz-Laskowice,  Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
ul. Witosa 47
Bilety: 15 zł

9.09.2011, Pt, godz. 19:00 
Chetham’s School of Music Symphonic Brass Ensemble
Polkowice, Kościół Matki Bożej Królowej Polski, 
ul. Kard. B. Kominka 1a
Wstęp wolny 

10.09.2011, Sob, godz. 19:00
Pieśni pożegnania – muzyka niosąca ukojenie /
Gabrieli Consort / Paul McCreesh 
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja, 
pl. Kościelny
Bilety: 150, 100, 80 zł

10.09.2011, Sob, godz. 21:00 
Pieter Wispelwey – recital wiolonczelowy 
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja, 
pl. Kościelny
Bilety:  150, 100, 60 zł

10.09.2011, Sob, godz. 19:00 
Chetham’s School of Music Symphonic Brass Ensemble
Oława, Kościół św. św. Piotra i Pawła, pl. Zamkowy 16 
Bilety: 25, 15 zł



10.09.2011, Sob, godz. 19:00 
Gustav Leonhardt – recital klawesynowy 
Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1
Wstęp wolny 

11.09.2011, Nd, godz. 15:00 i 17:00 
Gustav Leonhardt – recital klawesynowy 
Wrocław, Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6
Bilety: 150, 100, 60 zł

11.09.2011, Nd, godz. 19:00
Pieter Wispelwey – recital wiolonczelowy 
Bielawa, Kościół Wniebowzięcia NMP, pl. Wyszyńskiego 1
Bilety: 25, 15 zł

11.09.2011, Nd, godz. 19:00
11 września 2001 in memoriam – R. Vaughan Williams, 
H. Howells, S. Barber, E. Elgar / Henning Kraggerud / 
Nicholas Daniel / Orkiestra Festiwalowa / Paul McCreesh 
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny, 
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

11.09.2011, Nd, godz. 21:30 
11 września 2001 in memoriam – P. Łukaszewski, 
J. Rheinberger / Chór Filharmonii Wrocławskiej / 
Agnieszka Franków-Żelazny / 
Aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu 
Wrocław, Plac budowy Narodowego Forum Muzyki, 
pl. Wolności
Bilety: 80, 40 zł

16.09.2011, Pt, godz. 19:00
H.M. Górecki, A. Krzanowski, P. Szymański /
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / 
Anna Szostak 
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny, 
ul. Szewska 10
Bilety: 150, 120, 80, 60 zł

18.09.2011, Nd, godz. 19:00 
F. Mendelssohn-Bartholdy  – Eliasz / Rosemary Joshua / 
Ann Hallenberg / Robert Murray / Florian Boesch / 
Gabrieli Consort & Players
Chór Filharmonii Wrocławskiej / Paul McCreesh 
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny, 
ul. Szewska 10
Bilety: 250, 150, 120, 80 zł

w w w . w r a t i s l a v i a c a n t a n s . p l

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian 
w programie. 

SPONSORZY BRĄZOWI:

SPONSOR GENERALNY:
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iinnffoorrmmaaccJJaa  ii   rreezzeerrwwaaccJJaa  BBiilleettóóww
dział promocji i obsługi widzów: 

tel: 71 370 88 80; 71 372 43 57; tel/fax: 71 370 88 81

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

przerwa 15.15-15.30
oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 71 370 88 18

WRZESIEŃ 2011

Ewa Mich nik za pra sza
8 wrze śnia Ope ra Wro cław ska 
in au gu ru je 66. se zon ar ty stycz ny
w po wo jen nej hi sto rii Wro cła wia
i 170. se zon w bu dyn ku pięk ne go
te atru przy Świd nic kiej. God na
przy po mnie nia jest da ta 13 li sto -
pa da 1841 – dzień uro czy ste go otwar cia Te atru Miej skie go
we dług pro jek tu Fer dy nan da Lan ghan sa. Przed 170 la ty
w tym dniu wy sta wio no dla licz nej wi dow ni (po nad 1600
osób) owa cyj nie przy ję ty spek takl „Eg mont” Go ethe go z mu -
zy ką Beetho ve na, a już nie speł na mie siąc po in au gu ra cji,
5 grud nia 1841 ro ku, od by ła się pre mie ra „Don Gio van nie -
go” W. A. Mo zar ta (w 50. rocz ni cę śmier ci kom po zy to ra).

Se zon ar ty stycz ny 2011/2012 roz po czy na my 8 wrze śnia „Don
Gio van nim” w re ży se rii Ma riu sza Tre liń skie go. W ko lej nych
dniach na szej pu blicz no ści i tak że uczest ni kom 
Eu ro pej skie go Kon gre su Kul tu ry pro po nu je my obej rze nie
„Opo wie ści Hof f man na” J. Of fen ba cha, „Kró la Ro ge ra” 
K. Szy ma now skie go i „Bo ry sa Go du no wa” M. Mu sorg skie go.

We wrze śniu po wra ca ją ocze ki wa ne przez me lo ma nów 
„Le gen dy o Ma ryi” B. Mar tinů. Spek takl zre ali zo wa ny w ko -
pro duk cji z Ope rą Na ro do wą w Pra dze po bar dzo do brym
przy ję ciu przez cze ską pu blicz ność bę dzie my mie li moż li wość
po now nie pre zen to wać na na szej sce nie. Po nad to po wa ka cyj -
nej prze rwie za pra sza my na spek ta kle: „Tra via ta”, „Na buc co”
i „Jo an na d’Arc” G. Ver die go, „Cy ga ne ria” G. Puc ci nie go, 
„We se le Fi ga ra” W. A. Mo zar ta, „Cho pin” G. Or fi ce, „Ko bie ta
bez cie nia” R. Straus sa, „Par si fal” R. Wa gne ra. We wrze śnio -
wym re per tu arze są rów nież dzie ła pol skich kom po zy to rów:
„Hal ka” S. Mo niusz ki, „Raj utra co ny” K. Pen de rec kie go i „Mat -
ka czar no skrzy dłych snów” H. Ku len ty.

Mi ło śni kom sztu ki ba le to wej pro po nu je my spek ta kle: 
„Je zio ro ła bę dzie” P. Czaj kow skie go i „Ro meo i Ju lia” S. Pro -
ko fie wa, a naj młod szą wi dow nię za pra sza my do ope ry
na przed sta wie nia: „Sid – wąż, któ ry chciał śpie wać”
M. Fo xa i „Czer wo ny kap tu rek” J. Pau era.

Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny Ope ry wro cław skiej

8 cz 1900 ddoonn  GGiiooVVaannnnii wolfGanG amadeusz mozart 

9 pt 1900 ooppoowwiieeśśccii  hhooffffmmaannnnaa Jaques offenBach

10 so 1900 kkrróóll  rrooGGeerr karol szymanowski

11 nd 1700 BBoorryyss  GGoodduunnooww  modest musorGski

13 wt 1100 ssiidd,,  wwąążż,,  kkttóórryy  cchhcciiaałł  śśppiieewwaaćć malcolm fox

13 wt 1900 JJeezziioorroo  łłaaBBęęddzziiee piotr czaJkowski 

14 śr 1900 ttrraaVViiaattaa Giu sep pe Ver di

15 cz 1100 cczzeerrwwoonnyy  kkaappttuurreekk Jiří pauer

16 pt 1900 hhaallkkaa stanisław moniuszko

17 so 1900 wweesseellee  ffiiGGaarraa wolfGanG amadeusz mozart

18 nd 1700 kkooBBiieettaa  BBeezz  cciieenniiaa richard strauss

20 wt 1900 nnaaBBuuccccoo Giu sep pe Ver di

21 śr 1900 rraaJJ  uuttrraaccoonnyy krzysztof penderecki

23 pt 1900 rroommeeoo  ii  JJuulliiaa serGiusz prokofiew

24 so 1700 ppaarrssiiffaall richard waGner

25 nd 1700 cchhooppiinn Giacomo orefice

27 wt 1900 mmaattkkaa  cczzaarrnnoosskkrrzzyyddłłyycchh  ssnnóóww hanna kulenty

28 śr 1900 ccyyGGaanneerriiaa Giacomo puccini

29 cz 1900 lleeGGeennddyy  oo  mmaarryyii BohuslaV martinů

30 pt 1900 JJooaannnnaa  dd’’aarrcc Giu sep pe Ver di

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

Budynek Opery Wrocławskiej. Fot. M. Grotowski
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967-972 wie czo ry lisz tow skie
Re�ci�ta�le�foR�te�pia�no�we
So�fYa�GU�lY�aK�(Ro�sja)

15. iX g. 18.00 – TrzEb ni ca
Klub -„ik” ul. B. Gło wac kie go 15
16. iX g. 18.30 – ObOr ni ki ślą skiE
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
17. iX g. 18.00 – brzEg
Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
19. iX g. 18.00 – ka TO wi cE
Sa la Kon cer to wa Ra dia Ka to wi ce. Kon cert re ali zo wa ny
z In sty tu cją Pro mo cji i upo wszech nia nia Mu zy ki SI LE SIA
20. iX g. 19.00 – wrO cław
Fil har mo nia, ul. J. Pił sud skie go 19
Kon cert re ali zo wa ny z Fil har mo nią Wo cław ską
21. iX g. 17.00 – głO gów
Szko ła Mu zycz na im. F. Lisz ta, ul. Jedności Robotniczej 14

W pro gra mie utwo ry: J. S. Ba cha, S. Rach ma ni no wa 
i F. Lisz ta. Kon cer ty pro wa dzi Ju liusz Ada mow ski.

sO fya gu ly ak – jed na z no wych
gwiazd pia ni sty ki świa to wej, uro dzi -
ła się w Ka za niu, gdzie ukoń czy ła
stu dia pia ni stycz ne w Pań stwo wym
Kon ser wa to rium pod kier. prof. El fiy
Bur na she wej. Na stęp nie ukoń czy ła
z naj wyż szym wy róż nie niem „Eco le
Nor ma le de Pa ris de mu zy ka Al fred
Cor tot”. Do sko na li ła też swo je
umie jęt no ści pod kie run kiem Bo ry -
sa Pe tru shan skie go w Pia no Aca de -

my „In con tri col Ma estri” w Imo li we Wło szech oraz w Roy al
Col le ge of Mu sic u Va nes sy La tar che. 
Gu ly ak, po uzy ska niu w 2002 r. we Wro cła wiu II na gro dy
na II Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pian stycz nym im. F. Lisz -
ta, wy gra ła m. in. li czą ce się kon kur sy „Maj Lind” w Hel sin -
kach, im. Bu so nie go we Wło szech, W. Ka pel la w uSA; we
wrze śniu 2009 r. otrzy ma ła I na gro dę i Zło ty Me dal Księż nej
Ma ry na XVI Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym
w Le eds (zgło si ło się 200 kan dy da tów; przy ję to 81 pia ni stek
i pia ni stów). Jest pierw szą ko bie tą, któ ra osią gnę ła ta kie wy -
róż nie nia w 50-letniej hi sto rii te go zna ne go kon kur su.
Kon cer to wa ła we wszyst kich naj bar dziej li czą cych się sa lach
kon cer to wych Eu ro py i Ame ry ki (czę sto z naj wy bit niej szy mi
dy ry gen ta mi i naj zna ko mit szy mi or kie stra mi), jej kon cer ty
by ły trans mi to wa ne przez 10 eu ro pej skich i ame ry kań skich
ra dio fo nii. By ła ju ror ką mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni -
stycz nych we Wło szech, Ser bii, Fran cji, Gre cji i uSA.

Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Władz Sa mo -
rzą do wych Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Brze gu, Obor nik 
Ślą skich, Trzeb ni cy, Wro cła wia, Fun da cji Pol ska Miedź i Związ ku
Ar ty stów Wy ko naw ców STO ART.

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

7 wrzE śnia – 30 paź dziEr ni ka 2011 wrO cław

TEO lO gia w Ob ra zach
Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ną iko ny po cho dzą ce
ze zbio rów Mu zeum Ikon w Su pra ślu, da to wa ne na XVIII -
-XIX wiek. Wy sta wia ne iko ny zwią za ne są z Chry stu sem,
Bo gu ro dzi cą, po szcze gól ny mi świę ty mi oraz z naj waż niej -
szy mi świę ta mi cer kiew ny mi. Eks po na ty te po raz pierw -
szy pre zen to wa ne są na Dol nym Ślą sku. Współ or ga ni za-
to rem wy sta wy jest Mu zeum Et no gra ficz ne, od dział Mu -
zeum Na ro do we go we Wro cła wiu. Wy sta wę uzu peł ni wy -
kład po świę co ny iko nom, któ ry wy gło si iko no graf,
pra cow nik Mu zeum Ikon w Su pra ślu, Jan Gri go ruk.

Trzy basy prOfundO

To je dy ny na świe cie pro gram kon cer to wy przy go to wa -
ny spe cjal nie dla trzech śpie wa ków ob da rzo nych naj niż -
szy mi gło sa mi – ba sów pro fun do. Ar ty ści  po cho dzą cy
z Sy be rii – VLA DI MIR MIL LER, MI KHA IL KRu GLOV
I SER GEI KO CHE TOV po ka żą ar ty stycz ną bły sko tli wość
oraz nie zwy kłą wir tu oze rię, two rząc nie po wta rzal ny ba -
so wy chór. Na for te pia nie to wa rzy szy im Mi kha il Bu zin.
Pro gram te go je dy ne go w Pol sce kon cer tu skła da się ze
słyn nych utwo rów świa to wej i ro syj skiej kla sy ki, ro syj -
skich utwo rów lu do wych oraz kil ku pie śni re li gij nych.
7 wrze śnia, godz. 17.00 – WER NI SAż
wy sta wa ikon „Teo lo gia w ob ra zach”, (do 30.X br.)
Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Trau gut ta 111/113
Mu zeum czyn ne jest co dzien nie z wy jąt kiem po nie dział ków
w godz. 10.00 – 16.00. bi le ty: nor mal ne 5 zł, ulgo we 3 zł

10 wrze śnia, godz. 16.00 – KON CERT
„Trzech ba sów pro fun do”
Ora to rium Ma ria num, wro cław, pl. uni wer sy tec ki 1

bi le ty: 45 i 35 zł – OKiS (Ry nek -Ra tusz 24), Kan ce la ria Die -
ce zjal na (ul. św. Mi ko ła ja 40) i go dzi nę przed kon cer tem

2 paź dzier ni ka, godz. 18.00 – Wy KłAD
„Iko na ja ko teo lo gia w ob ra zach”
Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Trau gut ta 111/113. wstęp wol ny!
Zaprasza Kan ce la ria Pra wo sław ne go Ar cy bi sku pa Wro -
cław skie go i Szcze ciń skie go. 

www.miedzywschodemazachodem.art.pl
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wRZe�SieŃ 2011
9.09, godz. 19.00, fs
IN Au Gu RA CJA XXXIV SE ZO Nu ART.
Or kie stra Symfoniczna FS; 
Dy ry gent: Je rzy Ko sek
So li ści: łu kasz Dłu gosz (flet)
Aga ta Kie lar – Dłu gosz (flet)
16.09, godz. 19.00
ko ściół zba wi cie la w wał brzy chu
KON CERT KA ME RAL Ny
Or kie stra Ka me ral na FS;
Dy ry gent: Jan Bę ben;
So li sta: Ro man Pe ruc ki (or ga ny)
23.09, godz. 19.00, fs
RE CI TAL SKRZyP CO Wy
An na Osow ska (skrzyp ce)
Do ro ta Gra ca – Sztaj nic (skrzyp ce)
Mar cin Fle szar (for te pian)
30.09, godz. 19.00
KON CERT LAu RE ATóW Mię dzy na -
ro do we go Kon kur su Skrzyp co we go
– MłO Dy PA GA NI NI
Or kie stra Symfoniczna FS,
Dy ry gent: Kac per Bi ru la
So li ści: Ju sty na Adam czyk (flet); Sa ra
Dra gan (skrzyp ce); Ro bert ła gu niak
(skrzyp ce); Ka ta rzy na Gór ska (skrzyp -
ce); Ma te usz Mi chał Ma kuch (skrzyp -
ce); Ma te usz Gi da szew ski (skrzyp ce);
Ame lia Ma szoń ska (skrzyp ce)

WAŁBRZYCH ul. Słowackiego 4
tel. 74 8422893

Dy rek tor  – JE RZY KO SEK

KRZYSZ�tof�pe�łech
RE CI TAL GI TA RO Wy

Ar ty sta jest jed nym z naj lep szych pol -
skich gi ta rzy stów kla sycz nych mło de -
go po ko le nia. Wy stę po wał nie mal że we
wszyst kich kra jach Eu ro py i kon ty nen -
tach świa ta. Na 21 kon kur sów kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych, w któ rych
brał udział, zo stał lau re atem 16. Je go
do ro bek ar ty stycz ny, to 16 płyt so lo -
wych, no mi na cja do na gro dy Fry de -
ryk 2000 oraz sze reg na grań dla PR
i Te le wi zji. Pod czas re ci ta lu usłyszymy
utwo ry m.in.: Ja na Se ba stia na Ba cha,
Isa aca Albéni za czy Fran ci sco Tárre gi,
a także Jor ge’a Mo re la, wy bit ne go gi -
ta rzy sty ar gen tyń skie go.
Kon cert cy klu Po dró że Po Stru nach
im. Mar ka Dłu go sza, po sia da ją cy dłu -
go let nią tra dy cję i róż no rod ny cha -
rak ter, wpi su je się w jed ną z głów-
nych idei Wro cław skie go To wa rzy -
stwa Gi ta ro we go, ja ką jest pro mo cja
dol no ślą skich gi ta rzy stów.
Bi le ty: 25/35; www.gi ta ra.wroc law.pl

2� wrze śnia, godz. 19.00
sta ra gieł da, pl. sol ny 16

Am ba sa da Mek sy ku w Pol sce za pra -
sza na kon cert w wy ko na niu:
Ju LIE TA GON ZA LES – so pran
BAR BA RA HAW LING – for te pian
MA CIEJ PO SłuSZ Ny – gi ta ra
ELE NA LI STRAy OVA - skrzyp ce

17 wrze śnia 2011, o godz. 17.00
klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. ko ściusz ki 9

USta�Mil�cZĄ�DU�SZa�Śpie�wa
RE CI TAL ope ret ko wo -mu si ca lo wy

Pie śni ne apo li tań skie, mu zy ka fil mo -
wa, naj pięk niej sze sce ny du ety
z „Księż nicz ki Czar da sza”, „Hra bi ny
Ma ri cy,” We so łej wdów ki”, „My fa ir
La dy”. Wy stą pią:
JA CEK SZy MAŃ SKI – Te nor z Ope ry
Bał tyc kiej w Gdań sku
ELż BIE TA M. MACH – so pran 
ZO FIA MA ZuR KIE WICZ – for te pian

16 wrze śnia, godz. 18.00, bi le ty 20 zł
ck agOra, ul. serbska 5a

Koncert

¡Viva México!

KLUB MUZYKI I LITERATURY, WROC£AW pl. T. Koœciuszki 9

17 wrzeœnia 2011 r. godzina 17.00

Wstêp wolny

Julieta González, sopran

Barbara Hawling , fortepian

Maciej Pos³uszny, gitara

Elena Listratova, skrzypce

Ambasada Meksyku w Polsce zaprasza na

ORKIESTRA KAMERALNA
le�opol�Di�nUM

Mu ZyCZ NA
HI STO RIA DAW NE GO WRO CłA WIA
Pierw szym kon cer tem za dy ry gu je
szef Le opol di num – Ernst Ko va cic
na to miast dru gim Zbi gniew Szu fłat.
Wy stą pi też LE OOK TET pod kie run -
kiem Aga ty Je leń skiej, skrzy pacz ki
Le opol di num, w ro li so list ki – Ame lia
Ma szoń ska – lau re at ka kon kur su
Mło dy Pa ga ni ni 2010.
W pro gra mie kom po zy cje m.in.
Brahm sa, Spo hra, Dit ters dor fa,
Mosz kow skie go i Re inec ke – kom po -
zy to rów, któ rych ka rie ra ar ty stycz na,
po za tak zna ny mi ośrod ka mi mu zycz -
ny mi jak Ber lin, Lipsk czy Wie deń,
zwią za na by ła tak że z Wro cła wiem.
Bi le ty: 30zł, 20zł

23 i 25 wrze śnia, godz. 19.00 
au la le opol dyń ska, pl. uni wer sy tec ki 1

Kon�ceRt
pRa�cow�ni�peR�KU�SJi

Kon cert uczest ni ków pra cow ni per -
ku sji, od 5 lat pro wa dzo nej w Ago rze
przez mu zy ka, per ku si stę Da riu sza
Schle iche ra. Cie ka wost kę za jęć sta -
no wi fakt, iż więk szość uczniów to
dziew czę ta w wie ku 12-17 lat. 
Pod czas kon cer tu ucznio wie za pre -
zen tu ją sze ro ki za kres swo ich moż li -
wo ści ar ty stycz nych i umie jęt no ści
tech nicz nych zdo by tych w cią gu do -
tych cza so wej na uki. Pro jekt w ra -
mach Eu ro pej skie go Kon gre su
Kul tu ry. Wstęp wol ny!

9 wrze śnia, godz. 19.00
ck agO ra, ul. serb ska 5a

www.cka go ra.pl 

Z Gi�ta�RĄ�na�Sto�KU
łom ni ca, 9-10 wrze śnia 2011

Dolnośląski fe sti wal „Z gi ta rą na sto -
ku” (Wał brzy ch i oko li ca), to se ria
wy da rzeń na sto ku Gó ry Sło nej w są -
siedz twie łom nic kiej Cha ty wśród
ma low ni czych Gór Su chych.
Wydarzenie przy cią ga tu ca łe ro dzi -
ny, aby za trzy mać się na chwi lę,
usiąść z gi ta rą i wspól nie śpie wać. 
W ro ku 2011 fe sti wal bę dzie trwać
dwa dni, po sze rzo ny o prze gląd wy -
ko naw ców ama tor skich (w tym dzie -
ci i mło dzie ży), dzię ki cze mu do brej
mu zy ki bę dzie znacz nie wię cej. Or ga -
ni za to rem fe sti wa lu jest Cen trum
Kul tu ry MBP w Głu szy cy i uM Głu -
szy ca. Wstęp wolny, zapraszamy! 
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iv avant�aRt�fe�Sti�val
naj więk sze świę to sztu ki awan gar do -
wej od bę dzie się we wro cła wiu
w dniach 29 wrze śnia -2 paź dzier ni ka
oraz 7-8 paź dzier ni ka, w tym roku
pod ha słem „szwaj ca ria”
4. edy cja AVANT ART FE STI VALu,

to świę to ar ty stycz ne go eklek ty zmu, w ra mach któ re go
od bę dą się spo tka nia z mu zy ką, te atrem i tań cem naj -
wyż szej pró by. Pod czas week en du szwaj car skie go za pre -
zen tu je się bez a pe la cyj na czo łów ka sztu ki te go re gio nu.
Ze swo im ory gi nal nym per for man sem wy stą pi STE PHA -
NE VEC CHIO NE – per ku si sta kul to we go ze spo łu Vel ma,
gru pa sza leń ców MIR po łą czy w jed no wszyst kie nur ty
lat 80. i 90., Oy za bie rze w po droż we hi ku łem swo je go
nie zwy kłe go gło su, DIM LI TE wska że no we ścież ki współ -
cze snej elek tro ni ki, a ko lek tyw RE VER SE EN GI NE ERING
od kry je mrocz ne za ka mar ki dra pież ne go hip -ho pu. 
Z ko lei w swo im per for man sie SuD DEN IN FANT udo -
wod ni, że es te ty ka no ise to nie tyl ko ha łas, a CHRI STOPH
HESS, za po mo cą sa mych ada pte rów, stwo rzy nie sa mo -
wi te in sta la cje. Za spra wą tan cer ki ALE XAN DRy 
BACH ZET ZIS i jej ta necz ne go ese ju zo ba czy my tak że
współ cze sną wi zję ko bie co ści, zaś zna ni z ze szło rocz nej
edy cji ma gi cy z gru py MI NI ME TAL wy stą pią tym ra zem
aż w dwóch od sło nach per for ma tyw nych. uzu peł nie niem
tej ob szer nej pre zen ta cji po cho dzą cych ze Szwaj ca rii ar -
ty stów, bę dzie wspól ny pol sko -szwaj car ski pro jekt ta -
necz no -mu zycz ny IN BE TWE EN: DAN CE AND Mu SIC
DE STROy ER – MAN BORN OuF OF M. A. D. D. 
W ra mach od sło ny mię dzy na ro do wej zo ba czy my wy bit -
ne go ar ty stę i po etę – Da vi da Ti be ta z le gen dar nej for -
ma cji CuR RENT 93, któ ry wraz z człon ka mi Zu
za pre zen tu je no wy wspól ny pro jekt o na zwie Zu 93. We
Wro cła wiu za gra też słyn ny ze spół THE BuG oraz fran cu -
ski DAT Po li tics i pol ski skład 2g. Oprócz tań ca, kon cer -
tów i in sta la cji od bę dzie się pro jek cja FILM IST. A GIRL
& A GuN z mu zy ką na ży wo w wy ko na niu m.in. słyn ne -
go Chri stia na Fen ne sza.
Stawiamy na różnorodność, wielogatunkowość i
jesteśmy otwarci na wszystko, co oryginalne – mówi
Kostas Georgakopulos, dyrektor Avant Art Festival. 
Pa tro nat ho no ro wy nad fe sti wa lem ob jął Pre zy dent Mia -
sta Wro cła wia – Ra fał Dut kie wicz.

Massimo Pupilloluca Zu93

wię cej in for ma cji na stro nie: www.avan tart.pl

BaR�toSZ�poR�cZYK�SPRAW CA 
SPRAW CA to ob raz ma lo wa ny mo im wy obra że niem je -
go ry sów. Mu zycz na i tek sto wa ma te ria li za cja te go czym
on jest i gdzie go dzi siaj wi dzia łem. Mo że ju tro go zła -
pią. Mój spraw ca zmie nia twa rze. Jest ku cha rzem, di le -
rem, agi ta to rem, oj cem, pa nią za la dą, śmier dzą cym
le niem, któ re mu nie chce się ru szyć z miej sca i za cząć
żyć. Jest wszyst kim tym czym się ota cza my, co two rzy -
my, co nisz czy my, w co wie rzyć nie po tra fi my, cze go się
wsty dzi my. Nie chcę oce niać go w ka te go rii złe czy do -
bre. Przy pa tru ję mu się, cza sem głasz czę po gło wie, a on
wte dy uśmie cha się do mnie po błaż li wie wy ro zu mia le,
jak ro dzic. Nie trzy mam go na łań cu chu. Nie od bie ram
gło su. uży czam swo je go. (...)

Bar tosz Por czyk
20 wrze śnia, godz. 20.00 bi le ty: 60zł

sala koncertowa radia wrocław, ul. karkonoska 10

fo
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YaSMin�le�vY
ETH NO JAZZ FE STI VAL

Ma gię od dzia ły wa nia i ska lę
ta len tu izra el skiej gwiaz dy
world mu sic, łą czą cej
w swo jej twór czo ści ży dow -
sko -hisz pań skie la di no z an -
da lu zyjskim fla men co,
po rów nu je się do naj wy bit -
niej szych pie śnia rek  mło de -
go po ko le nia ta kich jak:
Ma ri za, Bu ika czy Lha sa.
bi le ty: 150-90, 60 zł wej ś.

25 wrze śnia, godz. 19.00
sy na go ga pod bia łym bo cia -

nem, ul. włod ko wi ca 7

ap�te�Ka/Mo�SKwa/KRY�ZYS
Kon cert trzech kul to wych ka pel – Mo skwa, Ap te ka, Kry -
zys (daw niej Bry ga da Kry zys) – le gend pol skie go punk
roc ka. Bę dą no we aran ża cje le gen dar nych ka wał ków 
ale nie za brak nie też utwo rów pre mie ro wych. 

23 wrze śnia, godz. 20.00, ck agO ra, ul. serbska 5a

IS LANDZ KA GRu PA
pRin�Spó�ló

5. kon cer tów w Pol sce!
Za ło ży cielem i wo ka li stą jest
Sva -var Pétur Ey ste ins son,
człon ko wie ka pe li to: per ku -
si sta Kri stján Freyr, gra ją ca
na kla wi szach Lóa Hjálmtý-
sdót tir, gi ta rzy sta Lo ji
Höskulds son. Prin spó ló to
świet ny przy kład na mu zy -
kę dla mu zy ki. Z za ło że nia
ma być za ba wa. I jest.

22 wrze śnia, godz. 18.30
Obor ni ki ślą skie – sa lo nik �

Muz, ul. pił sud skie go 13



WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H.Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

PREMIERA: 2 września, godz. 19.00
SPEKTAKLE: 3, 4 września, godz. 18.00

211_PANTOMIMA:1 25-08-11 15:42 Strona 11
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piw�ni�ca�poD�Ba�Ra�na�Mi
le�Gen�Da i RZe�cZY�wi�StoŚĆ

Okre śle nie „le gen dar na” w sto sun ku do Piw ni cy Pod Ba -
ra na mi jest ab so lut nie praw dzi we. Ta le gen da po wsta ją -
ca la ta mi ma swo je rze czy wi ste uza sad nie nie. Oto
na ma łej sce nie 6 m2 wy stę pu ją sa me gwiaz dy: Czar ny
Anioł Pol skiej Pio sen ki Ewa De mar czyk /wów czas już
po suk ce sach w pa ry skiej Olim pii/, zna ny sce no graf
w kra ju i po za Kry sty na Za chwa to wicz, wszech stron nie
uta len to wa ny i de mo nicz ny /ak tor, au tor, ma larz, sce no -
graf, fo to gra fik, sce na rzy sta, sto larz/ w jed nej oso bie
– Wie sław Dym ny, pierw szy w Pol sce Lu do wej in ter pre -
ta tor pie śni i ro man sów A. Wer tyń skie go – Mie czy sław
Świę cic ki, gra fik, ak tor fil mo wy, spe cja li sta od mo no lo -
gów ga ze to wych Krzysz tof Li twin, po eta i kom po zy tor
wstę pu ją ce go po ko le nia Le szek Dłu gosz, nie zwy kła pie -
śniar ka Ewa Sa dow ska, a po za tym Ewa Wi śniew ska, Mi -
ki Ob łoń ski, a wcze śniej ak tor ka Bar ba ra Na wra to wicz,
ma lar ka Da nu ta Klu zo wa, przy for te pia nie gło śny już Zyg -
munt Ko niecz ny i idą cy za nim po sła wę Sta ni sław Ra -
dwan i An drzej Za ryc ki. Wo kół nich ar ty ści ma la rze
i sce no gra fo wie: Ka zi mierz Wi śniak, Je rzy Skar żyń ski,
a nad ni mi wszyst ki mi Wiel ki Mag i Kon fe ran sjer nie zwy -
kły In spi ra tor i re ży ser PIOTR SKRZy NEC KI.
A na sa li 120 osób, a mo że 110. Ku pie nie bi le tów na kon -
cert by ło tak nie re al ne jak bu do wa kra kow skie go me tra.
Gru pa sta łych przy ja ciół kra kow skiej in te li gen cji ro dem
z uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Ty go dni ka Po wszech ne -
go, Aka de mii Sztuk Pięk nych, Praw ni ków i Le ka rzy za peł -
nia ła sa lę w każ dą so bo tę przy pro wa dza jąc no wych
wi dzów i przy ja ciół. Pro gram ni by ta ki sam jak ty dzień te -
mu, a jed nak zu peł nie in ny. Czę ste wi zy ty eu ro pej skich
ar ty stów i na sce nie i na wi dow ni /Je an Lo uis Bar rault,
Mar cel Mar ce au, Ste ven Spiel berg...)
Nie bę dzie my da lej do peł niać le gen dy, bo ona do peł nia
się sa ma. In na niż w la tach 60-tych, od mien na od lat 70-
tych, wiel ce róż na od 80-tych i cał kiem zmie nio na
po śmier ci Pio tra.
God nym pod kre śle nia jest fakt, że Piw ni ca... by ła i jest
na dal miej scem de biu tu wie lu obec nie uzna nych ar ty -
stów i kom po zy to rów (Grzegorz Tur nau, Anna Sza ła pak,
Jacek Wój cic ki i in ni) oraz tych młod szych jak Do ro ta
Ślę zak (sty pen dyst ka M. Kra ko wa), Ad rian Ko nar ski, 
Be ata Czer nec ka czy naj młod sze spo śród nich jak 
Aga ta Śla zyk i Ka mi la Klim czak.

17 i 18, 20 lisTOpada, godz. 19.00
studio radia wrocław, ul. karkonoska 10

bilETy:  te. 503-166-129 | www.daga.wroclaw.pl

Wi told Gom bro wicz Trans -aTlan Tyk
reż. Ja ro sław Tu mi daj ski
1, 2, 3, 4.09, godz. 19.00
bi le ty: 32zł (N), 24zł (u)

akrO pO lis. rE kOn sTruk cja 
reż. Mi cha el Mar ma ri nos
6, 7.09, godz. 18.15
bi le ty: 32zł (N), 24zł (u)

Wit ka cy pO żE gna niE jE siE ni 
reż. Piotr Sie kluc ki
8, 9, 10, 11.09, godz. 19.00
bi le ty: 32zł (N), 24zł (u)

Trak TaT wg lu dwi ga wit t gen ste ina
reż. Ga briel Gietz ky
13, 14, godz. 19.00
bi le ty: 30zł (N), 20zł (u)

Ju liusz Sło wac ki bal la dy na
reż. Kry sty na Me is sner
15, 16, 17, 18, 20.09
godz. 19.15
bi le ty: 32zł (N), 24zł (u)

klaus dEr grOs sE
reż. Mać ko Pru sak
21, 22, 23, 24, 25.09
godz. 19.00
bi le ty: 30zł (N), 20zł (u)

wRo�cław�SKi�te�atR�wSpół�cZe�SnY
ul, RZEźNICZA 12; tel. 71 35 88 931 (www.wteatrw.pl)

in�teR�Di�Sci�pli�na�RY�fRin�Ge�fe�Sti�val�
cs iM parT ul. Ma zo wiec ka 17 www.im part.art.pl

Wro cław w dniach od 14 wrze śnia do 7 paź dzier ni ka br.
bę dzie go ścił pierw szą edy cję, wzo ro wa ne go na prze glą -
dzie w Edyn bur gu, fe sti wa lu róż nych me diów IFF. W ra -
mach te go mię dzy na ro do we go wy da rze nia zo ba czy my
do ko na nia twór ców z wie lu dzie dzin sztu ki, m.in. per for -
man ce, mu zy ki, tań ca współ cze sne go i te atru. 
prO graM Ta nEcz ny iff: 2� wrze śnia, godz 19.00
Ro otles sRo ot Com pa ny – Sło wa cja – Gre cja
„Ey es in the Co lors of the Ra in” – Lin da Ka pe ta nea, Jo zef
Fruček, Gior gos Frint zi la. Sup por ted by: Dun can Dan ce
Re se arch Cen ter, El le Dan se Bra ti sla va
28 wrze śnia, godz. 19.00
Mag da le na Ptasz nik – „exer ci ses for a He ro”
„Bil lions” – wy ko na nie: Fer nan do Bel fio re
29 wrze śnia, godz: 19.00
„Pat chwork. Mo del tech no lo gicz ny”
Cho r. i per for man ce: Aga ta Si niar ska, Mar ta Zió łek 
An tó nio Ma ia – „D. I. y. DI VE IN yOuR SELF”
Per for man ce: Ni co las Ro ses & Cla ra Sa ito
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MICHAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
reż. Wojciech Dąbrowski / Paweł Okoński

Czas trwania: 120 minut + przerwa; Przekład: Elżbieta Woźniak;
Asystent reżysera:Marzena Kopczyńska; Scenografia:Wojciech
Stefaniak; Opracowanie muzyczne: Paweł Okoński; Kostiumy:
Bajka Tworek; Producent: Paweł Okoński

WYSTĘPUJĄ: Eric Swan: Paweł Okoński; Norman Bassett:
Jerzy Mularczyk; Pan Jenkins:Marian Czerski; Sally Chessing-
ton: Dorota Wierzbicka-Matarrelli; Linda Swan: Iwona Stankie-
wicz; Pani Cooper: Emilia Krakowska; Brenda Dixon: Marze-
na Kopczyńska; Pan Forbright: Radosław Kasiukiewicz;
Dr Chapman: Tomasz Lulek; Wujek George: Edward Kalisz

Sztuka opowiada o Eryku Swanie, który do perfekcji opano-
wał sztukę wyłudzania świadczeń z biura opieki społecznej.
Dzięki pomocy wujka George i Normana Bassetta i cudownie
rozmnożonego do sześcioosobowej, wielopokoleniowej ro-
dziny ulegającej wszelkim możliwym wypadkom i cierpiącej
na wszelkie przypadłości i choroby – osiąga roczny do-
chód 25 tysięcy funtów! Zaczynają się jednak kłopoty...

WRZESIEŃ 2011
www.teatrkomedia.com

03.09 SO BOEING BOEING godz. 20.00
04.09 SO BOEING BOEING godz. 17.00
09.09 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
11.09 ND BOEING, BOEING godz. 18.00
16.09 PT ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
17.09 SO ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU godz. 20.00
20.09 WT Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
21.09 ŚR Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 20.00
22.09 CZ PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
23.09 PT PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
24.09 SO PSYCHOTERAPIA godz. 19.00
28.09 ŚR MAYDAY 2 godz. 20.00
29.09 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
30.09 PT MAYDAY 2 godz. 20.00

SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek-piątek, godz. 9.00-19.00 oraz 2 godz. przed spektaklem

tel.: 071 335 49 10, 071 344 12 16

pl. Teatralny 4 – budynek Teatru Lalek
Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10
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te�atR�MU�ZYcZ�nY�ca�pi�tol�
(www.te atr -ca pi tol.pl) Ma ła Sce na, ul. Pił sud skie go 72

fE sTi wal Ma łEj scE ny
Mu ry hE brO nu – 8 wrze śnia, godz. 20.00
rze cze bud da chi na ski – 9 wrze śnia, godz. 20.00
Mdłość, Mnie złość, Mi łość – 10 wrze śnia, godz. 20.00
dżOb – 24 wrze śnia, godz. 17.00 i 20.00
25 wrze śnia, godz. 17.00, Sce na Te atru La lek

bi lE Ty: tel. tel. 71 789 0� 51; 71 789 0� 52

pRe�Mie�Ra
te�atRU�aD�Spec�ta�to�ReS

10 kwiet nia 2010 ro ku do szło do jed ne go z naj tra gicz niej -
szych wy da rzeń w hi sto rii Pol ski – rzą do wy sa mo lot,
na któ re go po kła dzie znaj do wa ła się de le ga cja z naj waż -
niej szy mi oso ba mi w pań stwie wraz z Pre zy den tem RP,
roz bił się na lot ni sku w Smo leń sku. Ce lem ich wi zy ta cji
był udział w uro czy sto ściach upa mięt nia ją cych mord
na pol skich ofi ce rach z cza sów II woj ny świa to wej. (...)
Pro jekt po dzie lo ny jest na dwa za da nia, jed nym z nich jest
re ali za cja pol sko -ro syj skie go spek ta klu po świę co ne go ka -
ta stro fie smo leń skiej. For mat spek ta klu zo stał pre cy zyj nie
okre ślo ny przez twór ców. Ca łość zo sta ła po dzie lo na
na czte ry 25-mi nu to we czę ści. Trzy z nich zo sta ną zre ali zo -
wa ne przez pol skich re ży se rów (Ma ciej Masz tal ski, Krzysz -
tof Kop ka, An drzej Fi cow ski) z pol ską ob sa dą (wy ją tek
sta no wi część Ma cie ja Masz tal skie go, w któ rej wy stą pi,
wraz z pol skim ze spo łem, ro syj ski ak tor Ar tiom Gri go riew).
Część czwar tą zre ali zu ją ak to rzy mo skiew skie go Te atru Doc
pod prze wod nic twem Alek san dra Ro di no wa. Ca łość jest
po my śla na ja ko syn te tycz na wy mia na my śli na te mat ka ta -
stro fy, z uwzględ nie niem punk tu wi dze nia ro syj skie go, któ -
ry w Pol sce jest prak tycz nie nie zna ny.
Krzysz tof Kop ka w swo im tek ście po ru szy te mat emo cji
zwią za nych z ka ta stro fą, za rów no tych złych, jak i do -
brych, któ re na przy kład ka za ły Po la kom pa lić świecz ki
na gro bach czer wo no ar mi stów. An drzej Fi cow ski pró bu -
je spoj rzeć na ka ta stro fę z per spek ty wy pol skiej hi sto rii
i le gend z nią zwią za nych, je go część jest pró bą do tar cia
do ge ne zy na ro do wych mi tów i ba śni. Na to miast mo ty -
wem prze wod nim czę ści Ma cie ja Masz tal skie go bę dą roz -
gryw ki po li tycz ne wo kół ka ta stro fy.
Spek takl o ka ta stro fie smo leń skiej przy go to wa ny zo stał
wspól nie ze słyn nym, mo skiew skim Te atrem Doc.

pre mie ra 9 wrze śnia, godz. 21.30
spek ta kle – 10 i 11 wrze śnia

sce na w bro wa rze Miesz czań skim, ul. hub ska ��-�8

teatR�aRKa�ul. Mennicza 3 (www.teatrarka.pl)

EdyTa sTEin. w pOśpiEchu dO niEba
11 września, godz. 19.00

iTalia, aMOrE MiO!
Wie czór z kul tu rą wło ską – naj słyn niej sze arie ope ro we
9 września, godz. 19.00

świąTynia. dybuk - legendy żydowskie
10, 23, 30 września, godz. 19.00
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wrzEsiEŃ w Od rzEOd rzE: · kry tycz nie o szkol nic twie: kle iber, ko złow ski, uściń ska, uściń ski · na -
si łow ska: umysł li te rac ki a me dia · wier sze szym bor skiej i ado ni sa · pol scy pi sa rze w niem -
czech · Ol schow sky o brech cie, no wic ka o arendt · re la cje z fpff w gdy ni, Mu si ca Elec tro ni ca
no va i wrO · klim ko -do brza niec ki o tra ge dii na utoyi · 8 ar kusz: mło dzi po eci z lu bli na.

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
WWRRZZEESSIIEE��  22001111

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

www.dcik.pl; cik@okis.pl

iGoR�wóJ�ciK
MA LAR STWO

Je go plu ra li stycz ny i py ta ją cy świat
ma lar ski to swo iste zwier cia dło rze -
czy wi sto ści. Rze czy wi sto ści rów no -
le głych, wie lo ra kich i prze ni ka ją cych
się en klaw men tal nych i kul tu ro wych. 
wy sta wa czynna do 3 października br. 

ga le ria dcik-Okis
ry nek -ra tusz 2�, wro cław

wa�DiM�JUR�Kie�wicZ
Wy STA WA MO NO GRA FICZ NA

Eks po zy cja  pre zen tu je kil ka dzie siąt
czar no -bia łych fo to gra fii, przede
wszyst kim z lat 50. i 60. Mo no gra ficz nej
wy sta wie Wa di ma Jur kie wi cza to wa rzy -
szyć bę dzie al bum do ku men tu ją cy je go
do ko na nia ar ty stycz ne. 
wy sta wa czynna do 1 paź dzier ni ka br.

dcf do mek ro mań ski, pl. bp nan kie ra 8

46.�MiĘ�DZY�na�Ro�Do�wY
fe�Sti�wal�wie�niaw�SKie�Go

na�ta�lia ll
DONATIO · ISTNIENIE I NADZIEJA

ze zbioru OPERA OMNIA
Na wy sta wie za pre zen to wa nych zo -
sta nie ok. 50 dzieł, w tym pra ce wiel -
ko for ma to we, in sta la cje i fil my,
pod su mo wu ją ce ca ła do tych cza so wą
twór czość ar tyst ki.

wer ni saż 18 wrze śnia, go dz. 12.00
wy sta wa po trwa do 20 li sto pa da br.

Muzeum narodowe w gdańsku, Oddział
sztuki nowoczesnej - pałac Opatów
wmOliwie, ul. Toruńska 1, gdańsk

SZtU�Ka
an�nY�Za�MoR�SKieJ
www.annazamorska.com
i GRa�ŻY�nY�De�RYnG

www.deryng.art.pl
pt. NOC KSIĘ ży CO WA 5

wer ni saż 1 wrze śnia, godz. 18.00
Mu zeum śle żań skie im. st. du na jew -

skie go, ul. św. ja ku ba 18, sbót ka

W trak cie Fe sti wa lu za pre zen tu ją się m.
in.: Klas sik Mo dern – Ze spół Ka me ral -
ny Fil har mo nii Dol no ślą skiej w Je le niej
Gó rze; Jan ko Ra se ta – w ra mach kon -
cer tu mło dych ta len tów; Krzysz tof Ja -
ko wicz (skrzyp ce) oraz ze spół
Ka me le on Sep tet z pro gra mem pt. Mi -
ło śnie i fil mo wo. Wy da rze niem Fe sti -
wa lu bę dzie kon cert po świę co ny
pa mię ci Ja nu sza Menc la. (www.okis.pl)

23-25 wrze śnia br., 
Te atr zdro jo wy, ul. ko ściusz ki 19

szczaw no -zdrój

Sta�ni�Sław�DRóŻDŻ�
PO CZĄ TE KO NIEC. PO JĘ CIO -

KSZTAł Ty. PO EZJA KON KRET NA.
PRA CE Z LAT 1967-2007” 

Mo no gra ficz na wy sta wa jest naj więk -
szym do tych cza so wym prze glą dem
twór czo ści Sta ni sła wa Dróż dża.

wernisaż 13 września, godz. 19.00
(do 25.Xi br.) galeria guardini w

berlinie, askanischer platz �, berlin

BaR�Ba�Ra�GóR�niaK
FOTOGRAFIE

Wy sta wa od by wa się w ra mach III Eu -
ro pej skie go Kon gre su Ko biet w War -
sza wie pod hasłem: Quo va dis Pol sko,
quo va dis świe cie, quo va dis ko bie to?
Bę dzie to jed no z naj waż niej szych wy -
da rzeń Pol skiej Pre zy den cji w unii Eu -
ro pej skiej z udzia łem kil ku ty się cy
ko biet z kra ju i za gra ni cy. 

17-18 wrze śnia br.
pa łac kul tu ry i na uki w war sza wie
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producent: Leszek Kwiatkowski
re ży se ria: Piotr Dą brow ski
mu zy ka: Yury Fe do rov
cho re ogra fia: Ju li ta Ko żu szek
sce no gra fia i ko stiu my: Mał go rza ta Fi li piak

sPekTAkLe PrzeDPreMIeroWe

PAŹ DzIer NIk 2011
14.10, 1730 i 2000 – Wro CłAW – stu dio PrW
15.10, 1700 – TrzeB NI CA – ośrodek kultury 
16.10, 1700 – DzIer żo NIóW – ośrodek kultury
17.10, 1730 – ŚWID NI CA – ośrodek kultury
22.10, 1700 – WIe LUń – Dom kultury

LI sTo PAD 2011
20.11, 1700 – szpro ta wa – Dom kultury
21.11, 1730 – szczaw no zdrój – Te atr zdrojowy
25.11, 1730 – Na my słów – ośrodek kultury
26.11, 1700 – Je le nia Gó ra – Centrum kultury
27.11, 1600 – ku do wa zdrój – Te atr zdro jo wy
28.11, 1730 – Brzeg – Centrum kultury

producent: Leszek Kwiatkowski
re ży se ria: Piotr Dą brow ski
aranżacje: Mariusz Telicki
choreografia: Wojciech Blaszko
przygotowanie wokalne: Mikołaj Hertel
scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska

sPek TA kLe PrzeD Pre MIe ro We

Wrze sIeń 2011
19.09, 1730 – szczaw no zdrój – Te atr zdro jo wy 
20.09, 1730 – szpro ta wa – Dom kul tu ry
21.09, 1730 – Trzeb ni ca – ośro dek kul tu ry
22.09, 1730 – Dzier żo niow – ośro dek kul tu ry
23.09, 1730 – Brzeg – Cen trum kul tu ry
24.09, 1700 – Je le nia Gó ra – Cen trum kul tu ry
25.09, 1600 – ku do wa zdrój – Te atr zdro jo wy
26.09, 1730 – Świd ni ca – ośro dek kul tu ry
29.09, 1730 – Na my słów – ośro dek kul tu ry
30.09, 1730 – Prud nik – ośro dek kul tu ry

PAŹ DzIer NIk 2011
20.10, 1730 – Nowa ruda – M.o.k.                 

zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje pod numerem: 503-166-129

Teatr PALLADIUM z Warszawy  zaprasza:
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ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

SZTUKA ŚLĄSKA XII - XVI w.
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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
Jak zmie niał się przez po nad 100 lat kom pleks daw nych bu -
dyn ków Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu? Jak zmie nia ła
się ar chi tek tu ra i funk cje za byt ko wych obiek tów? Jak wy glą -
da ły XIX -wiecz ne na rzę dzia chi rur gicz ne? Na wszyst kie te py -
ta nia od po wia da wy sta wa w Mu zeum Ar chi tek tu ry,
po świę co na ze spo ło wi bu dyn ków in sty tu tów i kli nik daw ne go
Wy dzia łu Me dycz ne go, usy tu owa ne go przy ul. Ty tu sa Cha łu -
biń skie go. Ta wy jąt ko wa re ali za cja ar chi tek to nicz na i urba ni -
stycz na, pla no wa na 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. Do dziś za cho wa na wła ści wie
w nie zmie nio nym sta nie jest jed nym z naj cie kaw szych i naj -
pięk niej szych te go ty pu za ło żeń w Eu ro pie. 

wy sta wa czyn na do 27 li sto pa da 2011

Za�po�lUJ�na lwa!
WARSZ TA Ty EDu KA CyJ NE DLA DZIE CI 

Pod czas wrze śnio we go spo tka nia w ra mach cy klu za jęć edu -
ka cyj nych „Za po luj na lwa!” pra cow nik wro cław skie go ZOO
opo wie dzie ciom o zwy cza jach lwów, tych ży ją cych na wol -
no ści i tych miesz ka ją cych w Ogro dzie Zoo lo gicz nym. Na stęp -
nie dzie ci sa me za pro jek tu ją ide al ny wy bieg dla lwa.
Nad spój no ścią dzia łań mło dych pro jek tan tów bę dzie czu wał
ar chi tekt. Za pi sy obo wiąz ko we: edu ka cja@ma.wroc.pl 
lub (71) 344 82 79 wew. 33. Wstęp wol ny. 

25 września 2011, godz. 11.00

Da�Ga�Ra�Ma. po�wRót�Do pRZY�SZło�Ści
Fu Tu Ry STyCZ NE PRO JEK Ty JA NA Głu SZA KA
Po eta i fi lo zof, wi zjo ner ar chi tek tu ry, ma rzy ciel i ide -
ali sta. Na swo ich ry sun kach „wy cza ro wy wał” fu tu ry -
stycz ne wy obra że nia miast przy szło ści, in spi ro wa ne
kształ ta mi za ob ser wo wa ny mi w na tu rze i wy na laz ka -
mi tech no lo gicz ny mi po cząt ku lat 60-sią tych XX w.
Wy sta wa jest wy da rze niem to wa rzy szą cym Eu ro pej -
skie mu Kon gre so wi Kul tu ry we Wro cła wiu.

wy sta wa czyn na do 11 września 2011 r.

ga lE ria jEd nE gO prO jEk Tu
Mu zeum woj ska pol skie go w ob rę bie cy ta de li

war szaw skiej. pra cow nia wXca
Mia sta – jak lu dzie – mie wa ją za wi łe bio gra fie. Bu -
do wa ne z suk ce sów i po ra żek, nie spo dzie wa nych
i eks cy tu ją cych zwro tów, nie rzad ko z trau ma tycz -
nych wy da rzeń. Dla toż sa mo ści miej sca -mia sta
istot ne są tęt nią ce ży ciem cen tral ne pla ce i uli ce, hi -
sto rycz ne lub no we iko ny, ale rów nież po zo sta ją ce
po za ma in stre amem en kla wy: za to pio ne w prze -
szło ści, spo wi te pa ty ną lub li sto wiem. Szu ka jąc dla
tych miejsc no wych ról i no wo cze snej for my war to
wziąć pod uwa gę rów nież ich nie ba nal ną hi sto rię.

wystawa czynna do 11 września 2011 r.

Bo�Że�MłY�nY�Krzy że i ka plicz ki przydrożne na po gra ni czu ku dow sko -na chodz kim.
wy sta wa czyn na do 11 wrze śnia 2011 r.
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Ja�nUSZ�wol�niaK
W KRA INIE WOL NO ŚCI | Fo to gra fie
Zdję cia do ku men tu ją dzia łal ność
NSZZ „So li dar ność” oraz Nie za leż ne -
go Zrze sze nia Stu den tów 30 lat te mu
we Wro cła wiu. Wstęp wol ny!

do 23 wrze śnia br.
(pn -pt, 10-18.00, so, 12-18.00)

klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. kościusz ki 9

MovinG�StoRieS
do 18 września br.,

centrum sztuki wrO, ul. widok 7

en�tRo�pia�SZtU�Ki�cZ. 2�
ko lej ne po dej ście do nie re gu lar ne go
uję cia prze mian w sztu ce z omi nię ciem
wszel kich jej po dzia łów i uwzględ nie -
niem za sad ter mo dy na mi ki.
IN STA LA CJA | OBIEK Ty | DźWIĘK

| MA LAR STWO | FILM
| ROZ SZE RZO NA PRZE STRZEŃ

EKS PO Zy CyJ NA
En tro pia to jak wia do mo po ję cie opi -
su ją ce zja wi ska i pro ce sy nie okieł zna -
ne, za ska ku ją ce i anar chicz ne.
W za sto so wa niu do sztu ki mo że da -
wać przy bli żo ną orien ta cję nt. sta nu
jej nie upo rząd ko wa nia, odej ścia
od kon wen cji i przy zwy cza jeń czy li
otwar to ści i go to wo ści do ko in cy den -
cji, a tak że prze ni ka nia się z in ny mi
dzie dzi na mi ży cia. W tym kon tek ście
En tro pia Sztu ki jest wy ra zem po szu -
ki wa nia al ter na tyw ne go mo de lu per -

cep cji, od mien nych punk tów wi dze nia, sły sze nia, aso cja cji. 
To po sta wa zwią za na nie tyl ko z two rze niem sztu ki, ale rów nież z jej od bio -
rem, funk cjo no wa niem ja ko czę ści co dzien ne go ży cia, to za prze cze nie
„sztucz no ści” sztu ki. To tak że au to re flek sja ga le rii, miej sca gdzie przed sta -
wia się dzie ła ar ty stów, pra cu je i two rzy sy tu acje kon tak tu z wi dzem.
En tro pia /z grec kie go / to rów nież „ob rót” „zwró ce nie się”.
„En tro pij ny” punkt wi dze nia po zwa la zo ba czyć nie tyl ko de struk cję/de kon -
struk cję przed mio tu, ale od sła nia je go ukry te wła ści wo ści, na tu rę, for mę.
Zbli ża to w tym punk cie En tro pię Sztu ki do ja poń skiej kon cep cji es te tycz nej
wa bi -sa bi kie ru ją cej uwa gę na pięk no nie do sko na ło ści kształ tów i by tów bę -
dą cych w cią głym pro ce sie trans for ma cji, po wsta wa nia i za ni ku. 
Wy sta wa „En tro pia Sztu ki cz. 2” łą czy róż ne świa ty i me dia, pra ce róż nych ar -
ty stów wy ko na ne in si tu i spe cjal nie w tym ce lu oraz ta kie, któ re po wsta ły
wcze śniej np. ja ko in ter wen cje w prze strzeń ga le rii bądź sta no wią ce część jej
ko lek cji. To tak że obiek ty go to we, „re ady -ma de”, przy pad ko wo zna le zio ne
i za ak cep to wa ne oraz pra ce i pro jek ty te re no we, fi zycz nie ist nie ją ce w in nych
miej scach pre zen to wa ne tu w po sta ci lin ków i do ku men ta cji. W tym pro jek -
cie prze strze nie eks po zy cyj ne i tzw. za ple cza wza jem nie się prze ni ka ją co jest
na tu ral ną kon se kwen cją fak tycz ne go sta nu rze czy. Jest przy tym za cho wa ny
wy bór moż li wo ści i opcji zwie dza nia. Prze kra cza nie tych prze strze ni od by wa
się zgod nie z de cy zją np. przez ta jem ni czy Wi zjer Lo kal ny. 
Po ok. 2 la tach in tu icyj nych po dejść i prób | pro jek ty „Wi zja lo kal na 1-3”,
„En tro pia Sztu ki cz. 1” | jest to tak że naj peł niej sza ar ty ku la cja idei prze isto -
cze nia ga le rii w dzie ło, a w każ dym ra zie ukie run ko wa ne spoj rze nie na jej
prze strzeń, hi sto rię i funk cję.
ARTyŚCI: Ma ciej Bą czyk, Ta de usz Sa wa Bo ry sław ski, Kry stian Truth Cza plic -
ki, Ja cek Dziu biń ski, Mar cin Har len der, An drzej Ja rodz ki, Ali cja Jod ko, Ma -
riusz Jod ko, Mar cin Mier zic ki, Jan Mio du szew ski, Do mi nik Pod sia dły, An drzej
Re rak, Pa weł Ro mań czuk, To masz Si kor ski, Piotr Ski ba, Lech Twar dow ski 
oraz pra ce z ko lek cji En tro pii Sztu ki | in ter wen cje | eks po zy cja sta ła:
Ju li ta Giel zak, Bo że na Grzyb -Ja rodz ka, Pa weł Ja rodz ki, Mał go rza ta Ka zi mier czak,
Je rzy Ko sał ka, Mag da Mi gacz, Ro bert Mutt, Woj ciech Puś, Ka ma So kol nic ka.
Ku RA TO RZy: Ali cja & Ma riusz Jod ko

Otwar cie 6 wrze śnia, godz. 18.00 (do 23. iX)
ga le ria En TrO pia, ul. rzeź ni cza �. www.en tro pia.art.pl, tel. 71 3��� 63�

JU�Bi�le�USZ 90-le�cia
MU�ZeUM�pocZ�tY
i te�le�Ko�MU�ni�Ka�cJi

ul. krasińskiego 1

KALENDARIuM WyDARZEŃ
od 2 września do 3 paździenika, rynek

Wy STA WA „Mu zeum Pocz ty i Te le -
ko mu ni ka cji – 90 lat”

3 września, godz. 11.00-16.00
PO DRóż Dy LI żAN SEM Wro cław -Ga -
lo wi ce (Park J. Sło wac kie go, Ry nek,
Park Po łu dnio wy, Ga lo wi ce)

10-11; 16-17 września
„De te fon – ka mie niem mi lo wym
w ra dio fo ni za cji Pol ski” w ra mach
Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa 2011
(„Ka mie nie mi lo we”)
19, 21 wrze śnia, 10-11.00; 12.30-13.30
WARSZ TA Ty „Bez pie czeń stwo w In -
ter ne cie” przy go to wa ne przez Te le ko -
mu ni ka cję Pol ską S.A. w ramach
XIV Dol no ślą skie go Fe sti wa lu Na uki

2� września, godz. 11.00-16.00
FE STI WAL LI STóW – naj więk sze
warsz ta ty mu ze al ne we Wro cła wiu

25 września, godz. 12.00; 13.00
Wy KłA Dy pra cow ni ków Mu zeum
Mi ne ra lo gicz ne go we Wro cła wiu:
„Aga ty z Gór Ka czaw skich oraz „Me -
te ory ty w świe cie ka mie ni pięk nych”

30 września, godz. 11.00
OTWAR CIE Wy STA Wy pt. „Fi la te li ści
– Wro cła wia nie i ich ko lek cje w zbio rach
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji”
Za pre zen to wa ne zostaną frag men ty
fi la te li stycz nych zbio rów trzech wro -
cław skich ko lek cjo ne rów: Ma cieja
Misz cza ka, Ada ma Więc ka i Ta de usza
No we go. Li sty z okre su XVII -XIX w.
a także li sty ze stem pla mi pocz ty
w Bre slau czy prze sył ki do ku men tu -
ją ce spo so by prze wo zu pocz ty.
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ho�no�Ra�ta�Re�BiSZ-weR�SZ�leR
STRuK Tu Ry PRZE SZTRZEN NE

Artystka ukoń czy ła stu dia w ASP we
Wro cła wiu, dy plom 1999 r. Czło nek
Związ ku Ar ty stów Pla sty ków Od dział
we Wro cła wiu. Au tor ka wy staw in dy -
wi du al nych, uczest nicz ka wy staw
zbio ro wych w kra ju i za gra ni cą. Lau -
re at ka na gród i wy róż nień. Wy ko nu -
je pra ce z włó kien na tu ral nych, któ re
po zy sku je z prze two rzo nej przy ro dy.

wer ni saż 12 września, godz. 13.00
(do 22.X) www.galeria.md�.pl

ga le ria Tkac ka na jat kach
ul. sta re jat ki 19-23

aJ�na�hła�SKo�MAN DA LA | Malarstwo
Otwar cie wystawy wzbo ga ci pokaz slaj dów pt. TRO PEM MAN DA LI.
aj na hła sko po cho dzi z So po tu. Wy dział Ma lar stwa ukoń czy ła na Aka de mii
Wro cław skiej u pro fe so ra Kon ra da Ja roc kie go pod in nym imie niem i na zwi -
skiem. Jest ma lar ką sym bo licz ną łą czą cą es te ty kę wscho du i za cho du, a for ma
man da li jest do brą do te go dla niej płasz czy zną, choć nie je dy ną. Ma za so bą
wie le wy staw zbio ro wych i du żo in dy wi du al nych. Wy sta wia ła m. in. w ga le rii
Wła dy sła wa Ha sio ra na je go oso bi ste za pro sze nie, w Lon dy nie, w Bir ming ham,
w Co ven try, w Spo cie i War sza wie. jej pra ce zdo bią wie le miejsc roz wo ju du -
cho we go zwią za ne go z jo gą. (www.just -hla sko.prv.pl)

17 września, godz. 18.00 (do 17.X)
księ gar nio -ka wiar nia -Ve ge daj nia  na lan da – plac ko ściusz ki 12

JU�lia�cU�RY�ło�RZE CZy WI STOŚć MA GICZ NA
„Nie ro zu miem po co ogra ni czać się
w sztu ce tyl ko do rze czy wi sto ści, ma -
my ją na co dzień”. 
Te sło wa Ju lii Cu ry ło sta no wią pu en tę
pod su mo wu ją cą pra ce z wy sta wy w Ga -
le rii Sztu ki w Le gni cy. Obok per fek cyj -
nej, dro bia zgo wej tech ni ki ma lar skiej
łą czy je jed no – każ da z prac ar tyst ki to
in ge ren cja świa ta wy obraź ni w nie zwy -
kle pre cy zyj nie zo bra zo wa ną rze czy wi -
stość. Cu ry ło czer pie z dzie dzic twa sur re ali stów oraz hi per re ali stów. Pro wa dzi
pę dzel z nie zwy kłą do kład no ścią, dzię ki cze mu jej ob ra zy czę sto spra wia ją wra -
że nie ko la ży fo to gra ficz nych, w któ rych ele men ty rze czy wi sto ści są sia du ją ze so -
bą w za ska ku ją cy spo sób. Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ną ob ra zy oraz
in sta la cje, a tak że obiek ty, któ re sta no wi ły in spi ra cję do po wsta nia prac.
ju lia cu ry ło jest ab sol went ką war szaw skiej ASP, pra cow ni pro fe so ra Le ona
Ta ra se wi cza. Ku ra tor ka: Ewa Su łek.
wer ni saż 2 wrze śnia, godz. 18.00 ga le ria sztu ki w le gni cy, pl. ka te dral ny 1, lE gni ca

Baranki Boże, olej/płótno, 280x187, 2009

Mi�chał�GĄ�ta�ReK
MuN DO FO BIA | Malarstwo

Pierw sza in dy wi du al na wy sta wa prac
ze szło rocz ne go ab sol wen ta wro cław -
skiej ASP. „Mun do fo bia to nie po ko ją -
ca, fu tu ry stycz na wi zja świa ta
i za gu bio nej w nim jed nost ki peł nej
fo bii i lę ków, któ rej ziem ska obec -
ność sta je się co raz mniej oczy wi sta.
W peł nych od nie sień do ota cza ją cej
nas rze czy wi sto ści pra cach ar ty sta
po słu gu je się wy ra zi stą, eks pre syj ną
fi gu ra cją, w któ rych za wsze obec na
jest myśl o czło wie ku i je go współ -
cze snej kon dy cji. www.art trakt.pl

wer ni saż 6 września, godz. 19.00
art trakt, ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1
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eU�Ro�pa�na�fo�to�GRa�fiach�Ste�fa�na�aR�cZYŃ�SKie�Go
Na wią zu jąc do Pol skiej Pre zy den cji w Ra dzie unii Eu ro pej skiej, Mu zeum Miej -
skie Wro cła wia za pra sza na wy sta wę fo to gra fii przed sta wia ją cych eu ro pej -
skie miasta i mia stecz ka utrwa lo ne w obiek ty wie Ste fa na Ar czyń skie go. 
Na wy sta wie we wro cław skim Ra tu szu po ka za nych zo sta nie 100 zdjęć, na któ -
rych Ste fan Ar czyń ski za pi sał wy gląd i kli mat Eu ro py sprzed lat. Dla te go wy sta -
wa jest jed ną z nie wie lu oka zji by zo ba czyć i po czuć at mos fe rę Włoch
z lat 50. XX wie ku czy Au strii z lat 70. XX wie ku. Nie za brak nie na nich rów nież
kra jo bra zów Pol ski oraz 13 in nych eu ro pej skich Państw. Wśród utrwa lo nych
wi do ków są słyn ne za byt ki ar chi tek tu ry, cha rak te ry stycz ne pej za że, a tak że zwy -
czaj ne chwi le z co dzien ne go ży cia miesz kań ców eu ro pej skich me tro po lii, mia -
ste czek i wio sek. Zdję cia po wsta wa ły na prze strze ni nie mal 70 lat.
Wystawa jest także okazją do świętowania 95 urodzin fotografa.

wystawa czynna od 7 września do 2 października br.
Muzeum Miejskie wrocławia, stary ratusz, wrocław

sztokholm wenecja

elŻ�Bie�ta�teR�li�Kow�SKa
WCZO RAJ SZy WIE CZóR…

Ma ło osób zda je so bie z te go spra wę,
że Elż bie ta Ter li kow ska na zy wa -
na przez przy ja ciół od cza sów stu diów
Lal ką, pod pi sa ła się po nad sto ra zy ja -
ko au tor ka ko stiu mów i naj czę ściej
tak że sce no gra fii nie tyl ko w pol skich
te atrach. Opra wia ła pla stycz nie „Tan -
go” Mroż ka” na sce nie w Stras bo ur -
gu, ale też pro jek to wa ko stiu my
i sce no gra fię dla te atrów w Ber li nie,
Han no ve rze, Rzy mie czy Istam bu le.
Ma lar stwo stu dio wa ła pod kie run -
kiem jed ne go z naj wy bit niej szych
pol skich ma la rzy, pro fe so ra Jó ze fa
Ha ła sa ale ni gdy nie po pa dła w epi -
go nizm i nie pró bo wa ła na śla do wać
swo je go Mi strza i Mistrz też te go
od niej nie wy ma gał.
Te jej „ob ra zy” mia ły co raz wię cej fa -
stryg, do szy wek, ozdób i naj róż niej -
szych nie kon wen cjo nal nych ele men-
tów, (...) nie przy po mi na ły ni cze go,
co już by ło. Zresz tą wszyst kie te ele -
men ty znaj dzie cie Pań stwo i na tej
wy sta wie. Bo to jest wła śnie świat
Lal ki. (...) W to co ro bi, obo jęt nie, czy
to jest ko lej na wy sta wa, czy ko lej na
pre mie ra wkła da ca łą swo ją du szę.
Ni gdy nie od kry łem, ile tych dusz Lal -
ka ma… (...)

Krzysz tof Ku char ski (czer wiec 2011)
Ile dusz jest w jed nej Lal ce

(wybrane fragmenty)
wer ni saż 2 wrze śnia, godz. 17.00

wy sta wa czyn na do 7 paź dzier ni ka br.
ga le ria Miej ska, ul. kieł ba śni cza 28

w KRĘ�GU�Mło�DeJ�fi�GU�Ra�cJi�
Wystawa sta no wi pró bę uchwy ce nia
ak tu al nych zja wisk ar ty stycz nych, oscy -
lu ją cych wo kół po krew ne go klu cza sty -
li stycz ne go, któ re zbli ża ją się wy ra zem
do eks pre syj ne go fi gu ra ty wi zmu. Gru -
pa ar ty stów z ca łej Pol ski po przez swo -
je re ali za cje do wo dzi, że po szu ki wa nia
za po cząt ko wa ne m.in. przez Teresę Pą -
gow ską są na dal ży we i kon ty nu owa ne
przez mło de po ko le nie.

od 10 wrze śnia do 3 paź dzier ni ka br.
ga le ria pla ton, ul. krup ni cza 13

woJ�ciech�Kie�laR
WORK SHOP. Te le wi zor ma ekran

W ma lar stwie Kie la ra za ba wa for mą
i me dium są nie roz łącz ny mi ele men -
ta mi. Ogrom ne for ma ty mie sza z ma -
lar ski mi im pre sja mi, a eks pre syj ne
po cią gnię cia pędz la ze sta wia z żar ta -
mi słow ny mi. Swo je pra ce wy ko nu je
z dba ło ścią o de tal, przy po mi na jąc, że
moż na wi dzieć rzeczy ina czej.

wer ni saż 8 wrze śnia, godz. 19.00
ck agOra, ul. serbska 5a,
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Bo�Że�na�Mi�lew�SKa
MA LO WA NIE NA JE DWA BIu
aGa�ta�Bia�ło�SZew�SKa

KON CERT MIS I GON GóW Ty BE TAŃ SKICH
Za pra sza my na wer ni saż prac Bo że -
ny Mi lew skiej, po łą czo ny z warsz ta -
ta mi ma lo wa nia na je dwa biu oraz
z nie zwy kłym kon cer tem na Mi sach
i Gon gach Ty be tań skich.  W. wol ny!

25 wrze śnia, godz. 17.00
wk for ma ty, ul. sam bor ska 35

fE sTi wal szTu ki włók na
XXXVIII Mię dzy na ro do we Sym po zjum

waRSZ�tat�twóR�cZY
Ko�wa�RY

12-25 wrze śnia 2011
Za pra sza my na wy sta wy i spo tka nia
z ar ty sta mi we Wro cła wiu, Ka mien nej
Gó rze, Je le niej Gó rze, Ko wa rach.
Fe sti wal jest dol no ślą skim wy da rze -
niem ar ty stycz nym, obej mu ją cym
wszyst kie dzia ła nia twór cze od by wa -
ją ce się pod czas dwu ty go dnio we go
po by tu ar ty stów na Sym po zjum. Wy -
sta wy pre zen tu ją ce tka ni nę ar ty stycz -
ną, oraz spo tka nia au tor skie z lo kal ną
spo łecz no ścią ob ję ły swym za się giem
mu zea i ga le rie w wie lu mia stach
w kra ju i za gra ni cą.
Wy STA WA  GłóWNA pt. MóJ ŚWIAT
Wer ni sa żo wi to wa rzy szy eks klu zyw -
ny po kaz mo dy Alek san dry Gis ges -
-Da lec kiej i Li lia ny Bo row skiej pt.
Współ cze sna wo jow nicz ka.

wer ni saż 17 wrze śnia, godz. 17.00
Muzeum Tkactwa, pl. wol no ści 11

ka MiEn na gó ra

an�to�ni�ŻaB�SKi
PRO JEK Ty KO STIu MóW TE ATRAL NyCH
Pre zen to wa ny ze staw 40 akwa re li po -
cho dzi z ko lek cji An ny i Bo gu sła wa Gi -
ri nów. O twór cy wia do mo nie wie le,
uro dził się 1909 r, był uczniem Wła dy -
sła wa Ja roc kie go i Ka ro la Fry cza, kra -
kow ską ASP ukoń czył 1947. Wy sta wiał
w Kra ko wie, Wro cła wiu, An glii i daw -
nym ZSRR. Ko stium, któ ry pro jek to wał
An to ni żab ski przy wo łu je naj lep sze tra -
dy cje te atru wło skie go, zna ko mi cie
pod kre śla jąc ce chy cha rak te ry stycz ne
kre owa nych po sta ci.  Wstęp wol ny!

wer ni saż 1 wrze śnia, godz. 17.00
co dzien nie w godz. 10-17, oprócz so bót

ga le ria pod atlan ta mi, ry nek 9
wał brzych

KaRKonoSZe
Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych w Je le -
niej Gó rze oraz Kar ko no ski Od dzieł
ZPAF za pra sza ja na wy stwę, na któ -
rej swo je fo to gra fie za pre zen tu ją: Ja -
ni na Hob gar ska, Jan Ko tlar ski, Ma rek
Li ksztet, To masz Mie lech, Ja nusz
Mo nia to wicz, To masz Ol szew ski, Je -
rzy Wi klendt, Woj ciech Za wadz ki.

3 wrze śnia, godz. 16.30
bwa za mek książ, ul. pia stów ślą skich 1to�MaSZ�la�ZaR

BEZ OD PO WIE DZI Fo to gra fie
W ra mach wy sta wy po ka za ne zo sta -
ną 22 czar no -bia łe fo to gra fie po wsta -
łe w Pol sce oraz za gra ni cą na prze-
strze ni ostat nich 3 lat. Wy ko rzy stu jąc
swo je za mi ło wa nie do ob ser wa cji i ko -
mu ni ka cji z ludź mi, To masz La zar,
za po mo cą apa ra tu fo to gra ficz ne go,
sta ra się od kryć i przed sta wić nam
mo men ty i chwi le, wy ło wio ne z ota -
cza ją ce go nas bie gu wy da rzeń. 
To masz la zar, fo to graf nie za leż ny,
czło nek ZPAF. Lau re at kon kur sów fo to -
gra ficz nych w Pol sce i za gra ni cą (m.in.
So ny World Pho to gra phy Award, In ter -
na tio nal Pho to gra phy Award, BZWBK
Press Pho to).  www.to masz la zar.pl

wer ni saż 13 wrze śnia, godz. 18.00
fir lej, ul. gra bi szyń ska 56

Dla�DZie�ci i Dla�Do�Ro�SłYch
Wy STA WA O ZA BA WIE 

Pra ce pre zen to wa ne na wy sta wie po -
dej mu ją te mat za ba wy i gry, zja wisk
bez któ rych nie moż na so bie wy obra -
zić ludz kiej wspól no ty.
że by się ba wić nie trze ba nic umieć
ani wie dzieć. To za ba wa stwa rza wa -
run ki w któ rych moż li we jest do sko -
na le nie kom pe ten cji i umie jęt no ści
(fi zycz nych, spo łecz nych, po li tycz -
nych), wresz cie aku mu la cja wie dzy.
W za ba wie opie ra my się wy ob co wa -
niu a za ra zem zy sku je my oso bi stą
wol ność. Gdy usta li my re gu ły, za ba wa
mo że prze kształ cić się w grę. W grze
mo ty wy się za cie ra ją i czę sto za miast
się ba wić chce my już tyl ko wy grać.
Ry wa li za cja wy twa rza po trze bę by cia
naj lep szym. Czę ścią wy sta wy bę dą
spo tka nia, wy kła dy i warsz ta ty dla
dzie ci i do ro słych. (www.bwa.wroc.pl)

wernisaż 7 wrzesnia, w godz. 7-9.00 
bwa awan gar da, ul. wi ta stwo sza 32 
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cieŃ�
Mo�Je�Go�DZiec�Ka

au tor: P. F. Thomése 
se ria: Przez Rze kę
pre mie ra: 7 wrze śnia 2011
prze kład: Ali cja Oczko

„Ko bie tę, któ ra po cho wa ła
mę ża, na zy wa się wdo wą,
męż czy znę, któ ry stra cił żo -
nę – wdow cem. Dziec ko
bez ro dzi ców jest sie ro tą.
A jak na zwać oj ca i mat kę,
któ rym zmar ło dziec ko?”

„Wy ja śnio no nam, jak pro sto to wszyst ko prze bie ga. Je -
śli ta opo wieść skła da się ze zdań trud nych, bo le snych
i nie moż li wych do przy ję cia,  to zda nie jest naj trud niej -
szym, naj bo le śniej szym i naj nie moż liw szym do przy ję cia
z nich wszyst kich. Bo ję zyk nie jest w sta nie po dą żyć
za do świad cze niem, któ re prze bie ga „tak pro sto”: dzie ci
po pro stu cza sem umie ra ją. Dla cze go ję zyk nie pró bu je
umrzeć ra zem z ni mi? Gdy wraz z dziec kiem umie ra
wszyst ko do oko ła, ję zyk na dal pró bu je wy ja śniać, „jak
pro sto to wszyst ko prze bie ga”. Dzie ci po pro stu cza sem
umie ra ją. Ję zyk po pro stu pró bu je to opo wie dzieć. Li te ra -
tu ra nie by ła by li te ra tu rą bez ta kich ksią żek”.

Ju sty na Bar giel ska
P. F. THOMéSE (ur. 1958) jest pi sa rzem, au to rem po wie -
ści i opo wia dań, za swą de biu tanc ką książ kę Zu iland
otrzy mał w 1991 ro ku na gro dę AKO Li te ra tu ur prijs, naj -
waż niej sze ho len der skie wy róż nie nie li te rac kie. 

wy daw nic two czar nE

sa lO ni k TrzEch Muz, ul. ZA WAL NA 7
Gru pa Tkac ka BA BIE LA TO

TKA NI NA AR Ty STyCZ NA
BA BIE LA TO to gru pa za -
przy jaź nio nych tka czek, któ -
re roz po czę ły dzia łal ność
w Pań stwo wym Ogni sku
Pla stycz nym we Wro cła wiu
w la tach 80. Oprócz przy jaź -
ni łą czy je tka ni na ar ty stycz -
na, a od róż nia styl, fak tu ra
i róż no rod ność uży tych ma -
te ria łów. Głów na tka ni na,
któ rą wy ko nu ją, to go be li ny
two rzo ne po przez pre cy zyj -

ne wy ko na nie na wią zu ją ce do ar ra sów. Tka ni ny gru py po -
dzi wia ne są w wie lu kra jach ca łe go świa ta. Na ni niej szej
wy sta wie znaj dą się m.in. pra ce wy ko na ne me to dą fil co -
wa nia. Gru pę two rzą: Małgorzata Antoniak, Władysława
łazowy, urszula Mazurek, Eugenia Smakowska, Zofia
Werblicka, Elżbieta Zatoka, Leokadia żerdecka.

wer ni saż, 5 wrze śnia, godz. 18.00
wy sta wa czyn na do 28. iX, pn -pt, w godz. 16-20.00

LA Ry SA NIE WIŃ SKA
Wie czór au tor ski pt. DOJ RZA łOŚć I NIE WIN NOŚć

uro dzi ła się 1939 r. w Pen zie (ZSRR). Po woj nie przy je -
cha ła wraz z ro dzi ną do Wro cła wia. Ab sol went ka Wy dz. Ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki Wro cław skiej. 

po nie dzia łek, 19 wrze śnia 2011, godz. 18.00

SA LO NI KO WE WARSZ TA Ty LI TE RAC KIE
po nie dział ki – 12, 26 wrze śnia, godz. 18.00

Z. Werblicka

RZe�Ki�pol�SKi�Wy STA WA FO TO GRA FII
Fo to gra fie pro mu ją atrak cyj ne przy rod ni czo za kąt ki Pol -
ski, m. in: roz le wi ska Bie brzy i War ty, za ko la rze ki Bug,
pięk no Sa nu, urok No te ci oraz kró lo wę pol skich rzek
– Wi słę. Eks po zy cja sta no wi część kam pa nii spo łecz nej „Nie
pły wam w śmie ciach”, któ ra po ru sza pro blem za nie czysz -
cze nia pol skich rzek. Wstęp wol ny!

6-28 wrze śnia br., ck zamek, pl. świętojański 1

Jan�BRZe�chwa�i JU�lian�tU�wiM
SPO TKA NIE W ŚWIE CIE BA JEK 9 – 11 wrze śnia 2011

W pro gra mie: pro jek cja fil mu „Aka de mia Pa na Klek sa”,
spek ta kle te atral ne opar te na utwo rach Brze chwy i Tu wi -
ma, spo tka nia z ar ty sta mi: An ną Se niuk i Wik to rem Zbo -
row skim oraz z po pu lar nym wro cław skim pi sa rzem
i pu bli cy stą, au to rem ksią żek dla dzie ci – Ma riu szem
urban kiem. Pod czas trzech dni trwa nia im pre zy Cen trum
Kul tu ry Wro cław – Za chód, dzię ki spe cjal nie za aran żo wa -
nej sce no gra fii, prze mie ni się w ko lo ro wy i ba śnio wy świat
zna ny z wier szy Brze chwy i Tu wi ma. (www.ckwz.art.pl)

ck wro cław -za chód, ul. cho cie bu ska �-6

O dwa krO ki sTąd
1992-2011

Je sie nią Biu ro Li te rac kie
wy da wier sze ze bra ne Ta de -
usza Pió ry. W Do żyn ko wym
to mie znaj dą się utwo ry
z: Do mu bez kan tów; Okę -
cia; Wier szy oko licz no ścio -
wych; Syn te tycz no ści; Wo li
i ocho ty; Pie śni mi ło snych;
oraz Abe ca dła.

biu rO li TE rac kiE

grOch i ka pu sTa.
pO łu dniO wy wschód

Elż bie ta dzi kow ska
Naj lep sza po dróż ni cza książ -
ka ro ku – Na gro da Bursz ty -
no we go Mo ty la. Po łu dnio wy
wschód to zie mia ma gicz na.
Nie po wta rzal ny urok Biesz -
cza dów nie tyl ko zło to -czer -
wo ną je sie nią, ale na wet zi mą,
bo tu za wsze śnieg i słoń ce.

rO si kOn prEss
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BBZZWWBBKK  PPRREESSSS  FFOO  TTOO 22001111
1-14 wrze śnia, Ga le ria pod Pla fo nem, par ter
To je den z naj bar dziej pre sti żo wych kon kur sów fo to -
gra Li pra so wej or ga ni zo wa nych w Pol sce. Wspie ra ją
go swo imi mar ka mi Bank Za chod ni WBK oraz dzien -
nik Rzecz po spo li ta. Tym ra zem wzię ło w nim
udział 393 au to rów (re kord!) – za wo do wych fo to re -
por te rów i fre elan ce rów z ca łej Pol ski. Po wy żej zdję cie
ro ku 2011 – wy ko na ne przez Jac ka Szy dłow skie go
w Wil ko wie pod czas sprzą ta nia po po wo dzi w 2010 r.
Wer ni saż 1 wrze śnia, godz. 18.00

KKRRAA  JJOO  BBRRAAZZ II AARR  CCHHII  TTEEKK  TTUU  RRAA
AAkkwwaa  rree  llee  BBaarr  bbaa  rryy  ŁŁuu  kkaa  sszzee  wwiicczz
15 wrze śnia – 6 paź dzier ni ka, Ga le ria pod Pla fo nem
Ar tyst ka ukoń czy ła Wy dział Ar chi tek tu ry Wnętrz
PWSP we Wro cła wiu. Zre ali zo wa ła m.in. wy po sa że -
nie Mu zeum Ar che olo gicz ne go we Wro cła wiu, wnę -
trze biu row ca i hal fa brycz nych za kła dów Ar chi me des.
Jej ob ra zy znaj du ją się w Mu zeum Ar chi tek tu ry we
Wro cła wiu oraz w zbio rach pry wat nych w kra ju i za -
gra ni cą (Wło chy, Niem cy, USA, Au stra lia).
Wer ni saż 15 wrze śnia, godz. 17.30

DDOOMM  ZZ OODD  ZZYY  SSKKUU  –– WWAARRSSZZ  TTAA  TTYY
CCyykkll  IInn  ssppii  rraa  ccjjaa  –– eekkss  ppee  rryy  mmeenntt  –– zzaa  bbaa  wwaa
Za ję cia dla gim na zja li stów po pro wa dzi Alek san dra
Hry cyk. Za pi sy do 14 wrze śnia (tel. 71 33-52-217).
17 wrze śnia, godz. 11.00, Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów

EEUU  RROO  PPEEJJ  SSKKII  DDZZIIEEŃŃ  JJĘĘ  ZZYY  KKÓÓWW
Im pre za współ or ga ni zo wa na z Al lian ce Française
i Öster re ich In sti tut. Te go dnia w Bi blio te ce od by -
wać się bę dą warsz ta ty ję zy ko we, za ba wy lin gwi stycz -
ne, L nał kon kur su.
26 wrze śnia, godz. 9.00-18.00

DDZZIIEE  CCII  JJEEDD  NNEE  GGOO  BBOO  GGAA
12-25 wrze śnia, Ga le ria Po dróż ni ka, par ter
Wy sta wa zdjęć i prac z te go rocz nych warsz ta tów re ali -
zo wa nych w ra mach pro jek tu „Dzie cia ki” przez Fun -
da cję „Dziel ni cy Wza jem ne go Sza cun ku Czte rech
Wy znań”. Po wy żej: uczest ni cy warsz ta tów pod czas
spo tka nia w sy na go dze.

IIIIII LLII  TTEE  RRAACC  KKII  SSPPAA  CCEERR  PPOO  WWRROO  CCŁŁAA  WWIIUU
16 wrze śnia, godz. 16.00
Od Dom ku Mie dzio ryt ni ka do Café Fah rig. Tra sa wie -
dzie przez miej sca zwią za ne, m.in. z T. Ró że wi czem,
W. Coh nem, K. z Tań skich HoK ma no wą, M. Dą brow -
ską, Kor na mi. Zbiór ka w ho lu Bi blio te ki o g. 16.00.
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DDYYSS  KKUU  SSYYJJ  NNYY  KKLLUUBB  MMUU  ZZYY  KKII  II FFIILL  MMUU
CCiinneemmaa  PPaarraaddiissoo,,  rreeżż..  GGiiuusseeppppee  TToorrnnaattoorree
14  września, godz. 16.00, Czytelnia, II piętro

AAKKAA  DDEE  MMIIAA  ZZDDRROO  WWEE  GGOO  SSEE  NNIIOO  RRAA
„Jak dbać o bezpieczeństwo”, spotkanie z policjantem
21 września, godz. 16.00, Czytelnia, II piętro

BBII  BBLLIIOO  TTEECCZZ  NNAA  AAKKAA  DDEE  MMIIAA  MMAA  LLUU  CCHHAA
DDźźwwiięęcczząąccee  wwssppoommnniieenniiee  llaattaa  ––  ddllaa  ddzziieeccii  ddoo  44  llaatt
22 września, godz. 17.00, Biblioteka 7 Kontynentów
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MU�ZeUM�po�wo�Zów�Ga�lo�wi�ce
w so bo tę 3 wrze śnia, z wro cław skie go ryn ku wy ru szy
na dro gi i uli ce po nad 100-let ni dy li żans pocz to wy. 
O godz. 12.00 na wro cław skim Ryn ku od bę dzie się wspól -
na im pre za Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji i Mu zeum
Po wo zów Ga lo wi ce. Bę dzie moż na sko rzy stać w prze jażdż -
ki dy li żan sem w oto cze niu dam w stro jach z epo ki.
O godz. 16.00 za pra sza my na wiel kie świę to dy li żan su
w Ga lo wi cach w cza sie któ re go wy słu cha my kon cer tu
pocz ty lio nów, wy kła dów na te mat po dró żo wa nia dy li żan -
sem i stro ju, oraz zwie dza nie Mu zeum Po wo zów Ga lo wi ce.

3 wrze śnia, godz. 12.00 – wrocławski ry nek
godz. 16.00 Mu zeum po wo zów – ga lo wi ce

Mło�DZie�Żo�wY�DoM�KUl�tU�RY�–�KRZY�Ki
NO WO CZE SNA EDu KA CJA AR Ty STyCZ NA

Za pra sza my do udzia łu w za ję ciach  MDK Wro cław -Krzy -
ki skon cen tro wa nych w ob rę bie pra cow ni: PLA STyCZ -
NEJ: ce ra mi ka i szkło; ma lar stwo; gra fi ka – w tym li no ryt,
drze wo ryt, gra fi ka kom pu te ro wa; in ter pla sty ka; ry su nek.
Mu ZyCZ NEJ: wo kal ne; in stru men tal ne – w tym na uka
gry na gi ta rze, fle cie; in stru men tach kla wi szo wych, in -
stru men tach per ku syj nych. TA NECZ NEJ: ta niec: no wo -
cze sny, współ cze sny, kla sycz ny, fla men co;
umu zy kal nie nie; ryt mi ka. TE ATRAL NEJ: w tym też te atr
la lek, a tak że: fo to gra ficz nej; sza cho wej; kom pu te ro wej;
dzien ni kar skiej (w tym też warsz ta ty li te rac kie).
zapisy: Dział or ga ni za cji im prez MDK -Krzy ki
tel. 71 337 07 60, 71 725 95 63, www.mdk -krzy ki.pl

UniweRSYtet�Świata�WRZE SIEŃ
3 wrze śnia (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
KRóL MA CIuŚ I Miej sce: Mu zeum Na ro do we
3 wrze śnia (so bo ta), godz. 11.15 (6-10 lat)
FAK Ty I MI Ty O ZłO CIE JA PO NII: Mu zeum Na ro do we
10 wrze śnia (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
PO NIT CE DO KłĘB KA czyli WĘ DRóW KA PO KRA INIE
FAN TA ZJI. Miej sce: Mu zeum Ar chi tek tu ry
10 wrze śnia (so bo ta), godz. 11.15 (6-10 lat)
304 STOP NIE NAD MIA STEM. O KA TA STRO FACH Z WIE -
ży ŚW. ELż BIE Ty. Zbiór ka: przy wie ży ko ś. św. Elż bie ty
17 wrze śnia (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
PRZy GO Dy Mu ZE AL NyCH EL FóW. Mu zeum Na ro do we
17 wrze śnia (so bo ta), godz. 11.15 (6-10 lat)
Mu ZE AL NA SZKO łA DE TEK Ty WóW. Mu zeum Na ro do we
2� wrze śnia (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
CO TO JEST? Mu ZE AL NE EKS PE Ry MEN Ty DLA NAJ -
MłOD SZyCH. Miej sce: Mu zeum Na ro do we
2� wrze śnia, godz. 11.00 (6-10), godz. 12.30 (11-15)
PO SZu KI WA CZE TA JEM NIC KO ŚCIO łA ŚW. MA RII
MAG DA LE Ny I MOST Ku CZA ROW NIC
Zbiór ka: na pla cu przy ko ście le.
Re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko
+ 5 zł bi let wstę pu do Muzeum. Ro dzi ce – wstęp wol ny!

Za�pRa�SZa�na waRSZ�ta�tY�te�atRal�ne
TE ATR DLA TRZECH GE NE RA CJI

Bu do wa nie współ pra cy i wię zi mię dzy po ko le nio wej, in te -
gra cja, a przede wszyst kim do bra, twór cza za ba wa, to
głów ne ce le pro jek tu. 
Warsz ta ty dla ca łych ro dzin (dzie ci, ro dzi ce i dziad ko wie)
oraz osób star szych, sa mot nych od by wać się bę dą w każ -
dy pią tek w godz. 18-00-2.00 w sie dzi bie WCTD przy ul.
Kuź ni czej 29a. Za koń cze nie warsz ta tów na stą pi w po ło wie
grud nia br., uro czy stym po ka zem wspól nie przy go to wa -
ne go spek ta klu. udział w warsz ta tach jest bez płat ny
– ilość miejsc ogra ni czo na.

pierw sze warsz ta ty od bę dą się 23 wrze śnia, godz. 18.00

WARSZ TA Ty TE ATRAL NE DLA DZIE CI
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”.
WCTD za pra sza na bez płat ne warsz ta ty te atral ne dla
dzie ci o mniej szych szan sach z ro dzin wie lo dziet nych
(2+3 i jesz cze wię cej), w wie ku szkol nym i gim na zjal nym
(7-16 lat). Warsz ta ty od by wać się będą od wrze śnia
do grud nia br, cykl za koń czy po kaz przy go to wa nych
spek ta kli na pro fe sjo nal nej sce nie WCTD.

pierw sze warsz ta ty:
gru pa ze szko ły pod sta wo wej – 20 wrze śnia, godz. 18.25

gru pa gim na zjal na – 23 wrze śnia o go dzi nie 16.30

WARSZTATy ARTySTyCZNE
DLA DZIECI I MłODZIEży (od 1 do 18 lat)

Trwa ją już za pi sy na no wy se mestr warsz ta tów ar ty stycz -
nych. Pro fe sjo nal na ka dra WCTD po pro wa dzi dzie ci przez
fa scy nu ją cy świat te atru, pla sty ki, mu zy ki, ru chu.

In for ma cji udzie la oraz zgło sze nia przyj mu je:
ľAn na Za sa da – tel. 71 341 71 02, kom. 662 034 338.
Biu ro WCTD, ul. Kuź ni cza 29a.
Wię cej in fo: www.wctd.wroc law.pl 

B Í d z i e m y  s p o t y k a Ê  s i Í  r a z  w  t y g o d n i u  o d  w r z e ú n i a  d o  g r u d n i a  w  s i e d z i b i e  W r o c ³ a w s k i e g o  C e n t r u m  T w Û r c z o ú c i  D z i e c k a  
( u l .  K u ü n i c z a  2 9 a ) .  W  t r a k c i e  s p o t k a Ò  p r z y g o t u j e m y  s p e k t a k l ,  k t Û r y  z o s t a n i e  p o k a z a n y  n a  s c e n i e  W C T D .

z a p r a s z a  n a

W A R S Z T A T Y  T E A T R A L N E
d l a  d z i e c i  z  r o d z i n  w i e l o d z i e t n y c h  ( 3 + )  
z e  s z k Û ³  p o d s t a w o w y c h  i  g i m n a z j Û w

w i Í c e j  i n f o r m a c j i  o r a z  z a p i s y :
b i u r o  W C T D ,  u l .  K u ü n i c z a  2 9 a  ( I I  p i Í t r o ) ,  W r o c ³ a w
w w w . w c t d . w r o c l a w . p l .  a . z a s a d a @wc t d . w r o c l a w . p l
t e l .  ( 7 1 ) 3 4 1  7 1  0 2 ,  6 6 2  0 3 4  3 3 8

b e z p ³ a t n e

w w w . w r o c l a w . p l

eDU�Ka�cJa�w MU�ZeUM
Mu zeum na ro dwe, pol. po wstań ców war sza wy 5

11 wrze śnia, godz. 12.00 – Zwie dza my ga le rię na stry -
chu, za ję cia dla dzie ci z cy klu Z ro dzi ną do Mu zeum.
Wy KłA Dy I ZA JĘ CIA W RA MACH FE STI WA Lu NA uKI
17 wrze śnia, godz. 12.00 – O zło cie, za ba wa pla stycz na 
18 wrze śnia , godz. 12.00 – Struś, któ re mu skra dzio no
ja jo, czy li o zwie rzę tach w sztu ce i na po dwór ku
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na�lan�Da�we�wRZe�ŚniU�Wy BRA NE ZDA RZE NIA

fE sTi wal pOTraw z dy ni – 1-30 wrzE śnia 
1, 15, 29 wrze śnia, godz. – GON GI i MI Sy Ty BE TAŔŃSKIE 
Kon cert i uzdra wia nie dźwię ka mi w wyk. A. Bia ło szew skiej.
Koszt 30 zł, za pi sy tel. 696 350 815 oraz www.na lan da.pl
6, 13, 20, 27 wrze śnia, godz. 18.00 – JO GA KuN DA LI NI
Z KA PIE LĄ W GON GACH. Re duk cja stre su, ku mu la cja ener -
gii, rów no wa że nie cia ła i umy słu. Pro wa dzi: To masz Świą -
der – cer ty fi ko wa ny na uczy ciel Jo gi Kun da li ni. 
Ce na 1 za jęć: 30 zł; Kar net 4 za ję cia: 95 zł; Pierw sze za ję cia
gra tis! Re zer wa cja: tel: 793 306 237 oraz www.na lan da.pl
7, 1�, 28 wrze śnia, godz. 18.00-20.00
ME Dy TA CJE Dy NA MICZ NE Z ELE MEN TA MI TAN TRy
Pro wa dzi Be ata Ve tu la ni, ko niecz na re zer wa cja:
tel. 513 173 934, koszt 25 zł, in fo: www, na lan da. pl
8 wrze śnia, godz. 18.00-21.00 – STAR HAWK – Wy KłAD
13 wrze śnia, godz. 18.00 – KAB BA LAH – Wy kład wpro wa -
dza ją cy w te ma ty kę Kab ba lah i roz mo wa z pro wa dzą cym.
Wstęp wol ny! www.kab ba lah.com. In fo: www.na lan da.pl
5, 19 wrze śnia, godz. 18-20.00 – Ry Tu Ały Ty BE TAŃ SKIE
Pro wa dzi: Ar ka dy Ko ściuch, re zer wa cja: tel. 696 350 815
In fo: www.na lan da.pl, Koszt 20 zł
12 wrze śnia, godz. 18.00 – HI MA LAJ SKIE IM PRE SJE 
Po dróż nik łu kasz WALL po ka że slaj dy i opwie o swo ich wy -
prawch do HI MA LAJ SKICH KRó LESTW: Ty bet, Ne pal, Bhu -
tan, La dakh... www.wy pra wy.in fo.pl. Wstęp wol ny!
17 wrze śnia, godz. 18.00 – WER NI SAż
Aj na Hła sko MAN DA LA | Ma lar stwo. Wstęp wol ny!
2� wrze śnia, godz. 9.00-21.00 i 25 wrze śnia, godz. 9.00-
18.00, – WARSZ TAT OD KRy WA NIA ŚWIA DO MO ŚCI Du SZy.
Dwu dnio wy in ten syw ny tre ning. Pro wa dzi: Prze my sław Igiel,
po dą ża du cho wą ścież ką od cza su, gdy w wie ku 14 lat do -
świad czył spon ta nicz ne go i głę bo kie go prze ży cia mi stycz ne -
go. Jest kom po zy to rem, pi sa rzem, twór cą Warsz ta tów
Od kry wa nia Świa do mo ści Du szy, me to dy uwal nia nia Pól
Emo cji, Tre nin gu uzdra wia nia Du cho we go oraz współ twór cą
Sto wa rzy sze nia Roz wo ju Sztu ki i Kul tu ry Du cho wej „Ethe ria”
a tak że du etu „He art of He aven”, w któ rym wraz z Ewą Szym -
czak two rzy in tu icyj ną mu zy kę uzdra wia ją cą. Koszt: 350 zł,
za pi sy tel. 696 350 815; www.prze my sla wi giel.blog spot.com 
26 wrze śnia, g. 18.30 – TAN TRA I SZA MA NIZM W FIL MIE
Pro jek ca fil mu i roz mo wa. In fo www.na lan da.pl
30 wrze śnia, godz. 18.00-21.00
HO'OPO NO PO NO I MA Py RE LA CJI – wy kład pro wa dzi 
Mar tyn car ru thers – twór ca sys te mu So ul work Sys te mic
So lu tions. Fi zyk ją dro wy, tre ner Col le agu Erick so now skie go,
te ra peu ta. uczeń ka hu nów ha waj skich m.in. Pa py Hen ry
– jed ne go z naj bar dziej sza no wa nych uzdro wi cie li ha waj -
skich, uzna ne go za ka hu na nui. In fo/za pi sy: www.na lan da.pl
(www. ma na wa. com. pl/wy kla dow cy/mar tyn -car ru thers)
za pO wiE dzi – 1, 2 paź dzier ni ka – WARSZ TAT
TANTRyCZ Ny – Sztu ka Do ty ka nia – Alay aTan tra
Cykl 3 spo tkań: 1-2. X, 5-6. XI, 2-4. XII; alay atan tra.com.pl
Tel. 607 386 444. Info: www.nalanda.pl
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

StaR�hawK
PI SAR KA, AK Ty WIST KA, DZIA łACZ KA Du CHO WA 

8 wrze śnia godz. 18.00-21.00. koszt: 25 zł
księ gar nio -ka wiar nia na lan da. pl. ko ściusz ki 12, wro cław

wy kład: MAT KA ZIE MIA W CZA SACH PRZE MIA Ny
Du cho wość, Na tu ra, Per ma kul tu ra i Eko -spo łecz no ści

9 wrze śnia, godz. 19.00, gó ra ślę ża. wstęp wol ny!
spo tka nie: NO WE ROZ WIĄ ZA NIA NA NO WE CZA Sy

9-11 wrze śnia 2011
warsz tat: PIĄ Ty ŚWIĘ Ty ży WIOł
Po zna my moc na sze go Du cha, czy li Pią te go Świę te go ży -
wio łu; Się gnie my po du cho we ko rze nie na szych przod ków.
Od kry je my ma gię ży wio łów czczo nych na Ślę ży; Przy po -
mni my so bie pra daw ne ry tu ały; Po zna my za sa dy har mo nij -
ne go współ dzia ła nia w gru pach i spo łecz no ściach.
Miej sce: Pen sjo nat Miesz ko i Ja gien ka, Prze łęcz Tą pa dła
po mię dzy Ślę żą i Ra du nią.
in fo i re je stra cja: www.me lo way.pl, tel. 793-034-777

a lo�Go�foR�hU�Man�Ri�GhtS
Glo bal ne gło so wa nie on li ne na LO GO PRAW CZłO WIE KA
do 17 wrze śnia moż na wy bie rać spo śród 10 naj lep szych
pro jek tów! Każ dy mo że za gło so wać na swo je go fa wo ry ta
pod: www.hu man ri ght slo go.net.
15.375 pro po zy cji lo go ze 190 kra jów – to wy nik eta pu
nad sy ła nia pro jek tów w glo bal nym kon kur sie on li ne.
uczest ni czy li w nim lu dzie z ca łe go świa ta, nad sy ła jąc
swo je pro po zy cje i oce nia jąc po my sły in nych.
Lu dzie na ca łym świe cie pro sze ni są o wzię cie udzia łu
w gło so wa niu na naj lep sze ich zda niem lo go, a tym sa mym
wcie le nie w ży cie pod sta wo wej idei te go kon kur su: stwo -
rze nie lo go praw czło wie ka „przez lu dzi dla lu dzi”. 
Zwy cię ski pro jekt za pre zen to wa ny zo sta nie 23 wrze śnia br
w no wym jor ku – rów no le gle do od by wa ją cych się ob rad
Zgro ma dze nia Ogól ne go ONZ. pre zen ta cję  bę dzie moż -
na śle dzić na ży wo przez in ter net.

Dol�no�ŚlĄ�SKi�fe�Sti�wa�l�na�UKi
wro cław – 16-21 wrze śnia

le gni ca, zgo rze lec – 22-23 wrze śnia
gło gów – 3-� paź dzier ni ka br.

je le nia gó ra, by strzy ca kłodz ka – 6-7 paź dzier ni ka
wał brzych – 7-28 paź dzier ni ka

ząb ko wi ce śl. – dzier żo niów – 18-27 paź dzier ni ka
W pro gra mie te go rocz nych wy da rzeń Fe sti wa lu Na uki
osob ny pa nel do ty czy wro cław skiej Aka de mii Me dycz nej.
Ob cho dzi my bo wiem dwu stu le cie me dy cy ny uni wer sy tec -
kiej we Wro cła wiu, war to więc po znać hi sto rię miejsc,
w któ rych ro dzi ły się chlub ne idee trud nej sztu ki le kar skiej.

pro gram festiwalu: www.fe sti wal.wroc.pl

al�teR�Go�DZi�na
Au Dy CJA SPO łECZ NIE ZA AN GA żO WA NA

W każ dą śro dę o godz. 21.00 w dzia ła ją cym przy Po li -
tech ni ce Wro cław skiej Aka de mic kim Ra diu LuZ, we Wro -
cła wiu na 91,6 FM oraz na ca łym świe cie w in ter ne cie:

www.ra dio luz.pwr.wroc.pl
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tRZY�Ko�Ro�nY
PIE NIŃ SKI RAJD NA ZA KOŃ CZE NIE

LA TA I V ZLOT PO DRóż NI KóW 
17-18 września 2011

Tra sa po pro wa dzo na jest naj słyn niej -
szym i naj bar dziej wi do ko wym szla kiem:
z Re stau ra cji Par ko wej, ul. Głów na 25
w Szczaw ni cy, przez prze pra wę pro mo -
wą na Du naj cu, So ko lą Per cią: przez So -
ko li cę, Czer te zik, Czer też na Baj ków
Groń; – przez Zam ko wą Gó rę, Ostry
Wierch i Ko sa rzy ska na szczyt Trzech
Ko ron. Da lej Prze łęcz Szop ka, a na stęp -
nie – w dół przez Wą wóz Szop czań ski

do schro ni ska Trzy Ko ro ny w Sro mow cach.
Rajd i Zlot do stęp ny jest dla wszyst kich osób upra wia ją -
cych tu ry sty kę oraz sza nu ją cych przy ro dę i za sa dy pa nu -
ją ce na szla kach. Je dy nym wa run kiem jest re je stra cja
na fo rum Klu bu Po dróż ni ków Śród zie mie, a to po to by
dys ku to wać, oma wiać i ko men to wać spra wy zwią za ne nie
tyl ko z tym Raj dem i Zlo tem ale tak że aby uma wiać się
wspól nie na przy jazd z róż nych re jo nów kra ju. 
Tra sa Raj du dla upra wia ją cych Nor dic Wal king oraz tra sa
ro we ro wa, a także pełna informacja znajduje się na stro -
nie im pre zy: http://www.klub po dro zni kow.com.

SZKo�cJa�w oBieK�tY�wie�cz. 1
Pre lek cja mul ti me dial na: Szko cja to kraj nie tyl ko Wil lia -
ma Wal la ce i whi sky, to rów nież prze pięk ne kra jo bra zy
i za byt ki, folk lor i tra dy cje. Wszyst kich mi ło śni ków po -
dró ży i hi sto rii w po dróż do jed ne go z naj bar dziej cza ru -
ją cych kra jów Eu ro py za pra sza Woj tek Osy piuk.
Spo tka nie -pre zen ta cja z cy klu „Czte ry stro ny świa ta”

1� wrze śnia, godz. 18.00
klub ślą skie go Okrę gu woj sko we go, ul. pret fi cza 2�

aKa�De�Mia�tU�RY�StY�Ki
KRa�Jo�Znaw�Stwa i eKo�lo�Gii�

Wy CIECZ KI WE WRZE ŚNIu
3.09 (so bo ta) spo tka nie godz. 10.00 pę tla au to bu sów
E i 146 (Bar to szo wi ce) – prze w. Ar tur Do mań ski. SPA CER
NAD OD RĄ: Bar to szo wi ce, Wy spa Opa to wic ka, Sę pol no;
10.09 (so bo ta) spo tka nie godz. 10.00 przy wej ściu głów -
nym (przy ar ma tach) na Cmen tarz Ofi ce rów AR – prze -
wod nik Vio let ta Szcze pań ska. PO łu DNIO WyM TRAK TEM
na tra sie: Cmen tarz Ofi ce rów Ar mii Ra dziec kiej, bu dyn ki
RTV, za jezd nia tram wa jo wa, Park Po łu dnio wy; 
17.09 (so bo ta) – Week end w oko li cach Wro cła wia – Wy -
CIECZ KA NA TRA SIE: Ro gów So bóc ki – So bót ka – Będ -
ko wi ce – Świd ni ca. Prze wod nik Da mian Kanc ler ski
in fo i zgło sze nia: Od dział Woj sko wy PTTK przy Klu bie
Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go, ul. Pret fi cza 24,
Tel. 71 765 37 39; www.owpt tk sow.pl

we�wRZe�ŚniU�oD�RĄ�po�płY�nĄ�SMo�Ki!
17 wrze śnia na wro cław skiej Wy spie Bie lar skiej od bę dą
się wy ści gi smo czych ło dzi, czy li TuM SKI CuP 2011.
Zma ga niom za wod ni ków to wa rzy szyć będą kon cer ty,
kon kur sy, gry i za ba wy dla ca łej ro dzi ny.
Naj waż niej szym punk tem im pre zy bę dzie po ka zo wy po je -
dy nek MOS -u Wro cław, zwy cięz cy ze szło rocz nych re gat,
z dru ży ną me da li stów olim pij skich z Pe ki nu, pod prze -
wod nic twem Paw ła Rań dy. 

17 wrze śnia, od godz. 12.00, wy spa bie lar ska

hi�Ma�laJ�SKie
iM�pRe�SJe�

Spo tka nie i mul ti me dial ny
po kaz slaj dów z wy praw
do HI MA LAJ SKICH KRó -
LESTW po dróż ni ka łu ka -
sza WAL LA: Ty bet, Ne pal,
Bhu tan, La dakh...
łu kasz wall – na uczy ciel
aka de mic ki, pi lot wy cie czek
oraz or ga ni za tor wy praw.
Współ twór ca i współ or ga -
ni za tor Spo tkań Po dróż ni -

ków we Wro cła wiu, au tor au dy cji ra dio wych, ar ty ku łów
pra so wych, wy staw fo to gra fii z po dró ży.
„Sta ram się upra wiać tu ry sty kę świa do me go od kry wa nia
świa ta. Wy bór miej sca nie jest po dyk to wa ny mo dą. To
wy ni ka z mo jej fan ta zji, wy obraź ni. Tak sa mo cie szę się
na wy jazd do od le głe go za kąt ka świa ta, jak i do Ba bio gór -
skie go Par ku Na ro do we go czy w Kar ko no sze. Bez względ -
nie sto su ję za sa dę po sza no wa nia dla in nych kul tur
i re li gii, te go sa me go wy ma gam od osób, któ re po dró żu -
ją wraz ze mną. Ist nie je we mnie coś nie okre ślo ne go, co
mnie gna, wciąż do przo du. Hans Chri stian An der sen ma -
wiał, że kto po dró żu je, ten dwa ra zy ży je. I ja przy zna ję
mu ra cję!” (www.wy pra wy.in fo.pl)

12 wrze śnia, godz. 18.00, na lan da – plac ko ściusz ki 12



Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

Projekt Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa kina „Warszawa” we Wro-
cławiu), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
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eDY�cJa�Je�SieŃ 2011
� wrze śnia – � grud nia 2011

wszyst kie nie dzie le, za wsze o 12.30. wstęp wol ny!
Wraz z no wym ro kiem szkol nym do edu ka cyj ne go pro -
gra mu Cen trum Sztu ki WRO wra ca ją Po ran ki Fil mo we
– co nie dziel ne pro jek cje fil mów ani mo wa nych dla mło -
dych wi dzów, ale kie ro wa ne do wszyst kich mi ło śni ków
ani ma cji. W pro gra mie po ran ków znaj du ją się bo wiem
wy bra ne pe reł ki pol skiej i świa to wej ani ma cji, fil my za -
rów no naj słyn niej szych, jak i po cząt ku ją cych twór ców, fil -
my po je dyn cze i od cin ki naj cie kaw szych se rii, naj now sze
ani ma cje wy bra ne z pro gra mu eu ro pej skich fe sti wa li,
a tak że ty tu ły od na le zio ne w ar chi wach i w peł ni za słu gu -
ją ce na przy po mnie nie. Nie któ re Po ran ki są po łą czo ne
z opro wa dza niem po ak tu al nych wy sta wach Cen trum
Sztu ki WRO. Ja ko pierw sze zo ba czyć bę dzie moż na fil my
ukra iń skich twór ców w cy klu po ka zów Ma de in ukra ine.

� września, godz. 12.30, cs wrO, ul. widok 7

ZJaZD�
Film au tor stwa uczest ni ków za jęć fil mo wych w Ago rze.
Gang ster ska ko me dia omy łek opar ta na dwu znacz no ści
i nie do po wie dze niu fa bu ły oraz po sta ci. Pre mie ra jest
efek tem ca ło rocz nej pra cy, pod czas któ rej uczest ni cy
warsz ta tów mie li oka zję po znać w pi guł ce teo rię i prak ty -
kę sztu ki fil mo wej. Po za koń cze niu pro jek cji od bę dzie się
spo tka nie or ga ni za cyj ne z Ar tu rem Pi lar czy kiem z moż li -
wo ścią za pi sów na no wy rok kul tu ral ny. Wstęp wolny!

7 września, godz.19.00, ck agOra, ul. serbska 5a

DolnoŚlĄSKie�centRUM�filMowe(Dcf)�
ZAPRASZA WE WRZEŚNIu NA FILMy

dolnośląskie centrum filmowe(dcf) 
dawne kino Warszawa, ul. piłsudskiego 6�a

flamenco, flamencoO północy w paryżu

w lepszym świecie
jaskinia 
zapomnianych snów 3d

nawet deszczparking królów
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