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Przez sześć listopadowych wieczorów
(11, 12, 13, 18, 19, 20) wielotysięczna wi-
downia w Hali Stulecia oglądać będzie me-
gawidowisko operowe „Kniaź igor”
a. Borodina. to monumentalne dzieło,
do którego libretto napisał Borodin na kan-
wie staroruskiego eposu „Słowo o wypra-
wie igora” tylko raz prezentowane było
na wrocławskiej scenie operowej w jej po-
wojennej historii (1972).
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem
artystycznym objął Prezydent rP
Bronisław Komorowski.

„Kniaź igor” w wydaniu mega to po-
nad 300 wykonawców (soliści, orkiestra,
chór, balet, statyści), monumentalne de-
koracje. Do realizacji tego projektu arty-
stycznego została zaproszona znakomita
ukraińska choreograf – irina Mazur z jej
zespołem baletowym. Spektakl insceni-
zuje reżyser laco adamik, kierownictwo
muzyczne sprawuje ewa Michnik, mu-
zycznie współpracując z Bassemem
akiki. autorką scenografii jest Barbara
Kędzierska, chór pracuje pod kierunkiem
anny grabowskiej-Borys.

– Zaprezentujemy „Kniazia igora” w instru-
mentacji rimskiego-Korsakowa – mówi dy-
rektor ewa Michnik. opera składa się
z prologu i czterech aktów. Jest to dzieło
ogromnie zróżnicowane, prezentujące dwa
światy – niezwykle charakterystyczne i wy-
jątkowe – starą ruś (dwór) oraz egzotycz-
ny orient (Połowcy).

Borodin komponując tę operę, czerpał in-
spirację z muzyki ludowej, kościelnej, a tak-
że XiX-wiecznej muzyki mieszczańskiej.
warstwa muzyczna, która obrazuje ruś Xii-
-wieczną, nawiązuje do epoki średniowie-
cza i często jest surowa i dramatyczna,
natomiast świat Połowców pokazany jest
w bardzo szerokim spektrum – od urokli-
wych, delikatnych, pełnych ornamentyki
fragmentów aż do pełnych temperamentu
pieśni chóralnych i tańców.

„Kniaź igor” wzbudza zachwyt słuchaczy
nie tylko w teatrach operowych.
tańce połowieckie są częstym punktem
programów koncertów symfonicznych w fil-
harmoniach i zawsze cieszą się olbrzymim
powodzeniem.

„Kniaź igor” w Hali Stulecia
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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 godzinę przed spektaklem. tel.: 71 370 88 18

PAŹDZIERNIK 2011

EWA MICH NIK ZA PRA SZA

w paź dzier ni ku wy jąt ko wym
wy da rze niem w ope rze
wro cław skiej bę dzie uro czy -
sty kon cert z oka zji 90 uro -
dzin ta de usza ró że wi cza.
Ju bi le usz wiel kie go Po ety
uświet ni pierw sze w Pol sce
wy ko na nie skom po no wa nych przez udo Zim mer -
man na pie śni na or kie strę i so pran do po ezji ta de -
usza ró że wi cza (alek san dra Ku bas – so pran) „ein
Zeu ge der lie be, die be siegt den tod”. Zna ko mi ty
nie miec ki kom po zy tor i dy ry gent, przy ja ciel Po ety
przy je dzie do wro cła wia i pod je go ba tu tą or kie stra
ope ry wro cław skiej wy ko na rów nież je go ka me ral -
ny utwór in stru men tal ny „Sieh, me ine au gen”.
w pro gra mie te go nad zwy czaj ne go kon cer tu jest
rów nież cykl pie śni do słów po ezji ta de usza ró że -
wicza na ba ry ton (Ma riusz go dlew ski) i for te pian (Ju -
sty na Sko czek). ich kom po zy tor Zyg munt Krau ze
spe cjal nie na tę oka zję przy je dzie do wro cła wia.
wier sze Po ety czy tać bę dą zna ko mi ci wro cław scy
ak to rzy: Kin ga Pre is i Ma ciej to ma szew ski.

w paź dzier ni ku ser decz nie za pra szam mi ło śni ków
mu zy ki w. a. Mo zar ta na spek ta kle: „we se le Fi ga -
ra”, „Don gio van ni”, „cza ro dziej ski flet” i „co si fan
tut te”, a wiel bi cie li g. Ver die go za chę cam do obej -
rze nia i wy słu cha nia „Jo an ny d’arc”, „ri go let to”, „Fal -
staf fa” i „tra via ty”. w re per tu arze umie ści li śmy
rów nież lu bia ne przez pu blicz ność po zy cje: 
„car men” g. Bi ze ta, „na pój mi ło sny” g. Do ni zet tie -
go, „cy ga ne rię” g. Puc ci nie go, „cy ru li ka se wil skie -
go” g. ros si nie go i bi ją ce re kor dy za in te re so wa nia
„opo wie ści Hof f man na” J. of fen ba cha.

Pol ski mi ak cen ta mi w paź dzier ni ko wym re per tu arze
są: „Hal ka” i „Strasz ny dwór” S. Mo niusz ki oraz skom -
po no wa na przez wło cha g. ore fi ce ope ra „cho pin”.
nie za po mi na my o naj młod szej wi dow ni i pro po nu je -
my jej obej rze nie ba le to wej opo wie ści „Dzia dek
do orze chów” z mu zy ką P. czaj kow skie go oraz spek -
ta klu „Sid – waż, któ ry chciał śpie wać” w ra mach cy -
klu „ta jem ni cze kró le stwo – ope ra dla dzie ci”.

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

1 so 1900 wweesseellee  FFiiGGaarraa wolFGanG aMadeusz Mozart

2 nd 1900 ddoonn  GGiioovvaannnnii wolFGanG aMadeusz Mozart

4 wt 1700 PPaarrssiiFFaall richard waGner

5 śr 1900 cczzaarrooddzziieejjsskkii  FFlleett wolFGanG aMadeusz Mozart 

6 cz 1900 nnaaPPóójj  MMiiłłoossnnyy Gaetano donizetti 

7 pt 1900 ooPPoowwiieeśśccii  hhooFFFFMMaannnnaa jaques oFFenBach

8 so 1900 FFaallssttaaFFFF Giu seP Pe ver di

9 nd 1700 ccoossii  FFaann  ttuuttttee wolFGanG aMadeusz Mozart 

13 cz 1900 jjooaannnnaa  dd’’aarrcc Giu seP Pe ver di

14 pt 1900 cchhooPPiinn GiacoMo oreFice

15 so 1900 ccaarrMMeenn GeorGes Bizet

18 wt 1900 hhaallkkaa stanisław Moniuszko

19 śr 1100 ddzziiaaddeekk  ddoo  oorrzzeecchhóóww Piotr czajkowski

19 śr 1800 ssiidd,,  wwąążż,,  kkttóórryy  cchhcciiaałł  śśPPiieewwaaćć MalcolM Fox

20 cz 1900 ssttrraasszznnyy  ddwwóórr stanisław Moniuszko

21 pt 1900 rriiGGoolleettttoo Giu seP Pe ver di

22 so 1900 ccaarrMMeenn  GeorGes Bizet

23 nd 1700 uurrooddzziinnyy  ttaaddeeuusszzaa  rróóżżeewwiicczzaa koncert

25 wt 1900 ttrraavviiaattaa Giu seP Pe ver di

26 śr 1900 ccyyrruulliikk  sseewwiillsskkii Gioacchino rossini

27 cz 1900 ccyyGGaanneerriiaa GiacoMo Puccini

29 so 1900 BBoorryyss  GGoodduunnooww  Modest MusorGski

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze
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974-978�Wie�czo�ry�lisz�tow�skie
Kon�cer�ty�w 200�rocz�ni�cę�uro�dzin�Fe�ren�ca�Lisz�ta
i w 162�rocz�ni�cę�śmier�ci�Fry�de�ry�ka�Cho�pi�na

Re�ci�ta�le�for�te�pia�no�we
STA�NI�SŁA�W�SO�ŁO�WIE�W�(Sankt�Pe�ters�burg)

20. X g. 18.00�–�Trzeb�ni�ca,�Klub�-„ik”
ul. B. Gło wac kie go 15 (Klub spół dziel ni Miesz ka nio wej)
21. X g. 18.30�–�Obor�ni�ki�Obor�ni�ki�Ślą�skie
sa lo nik czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
22. X g. 18.00�–�Brzeg
za mek Pia stów Ślą skich, plac zam ko wy 1
23. X g. 18.00�–�Wło�sza�ko�wi�ce
Pa łac suł kow skich, ul. K. Kur piń skie go 29
24. X g. 17.00�–�Gło�gów
szko ła Mu zycz na im. F. lisz ta, ul. Jed no ści ro bot ni czej 14 

W pro�gra�mie: so na ta b -moll F. cho pi na, 3 Pre lu dia op. 1
i Etiu da b -moll op. 4 K. szy ma now skie go, i Walc Me fi sto,
ri go let to, 12 rap so dia wę gier ska F. lisz ta oraz trans kryp -
cje 2 pie śni schu ber ta
Ko�men�tarz�mu�zycz�ny�i pro�wa�dze�nie�–�Ju�liusz�Ada�mow�ski

sta ni sław so ło wiew – (1979 r.) ab -
sol went Państwowego Kon ser wa -
to rium w sankt Pe ters bur gu
(dy plom 2003), gdzie kształ cił się
pod kie run kiem prof. Ale xan dra
san dle ra. lau re at wie lu kon kur sów
pia ni stycz nych, zdo był m.in. i na -
gro dę na Ogól no ro syj skim Kon kur -
sie Mu zy ki Ka me ral nej w Mo skwie
(1994), i na gro dę na Mię dzy na ro -

do wym Kon kur sie du etów For te pia no wych w sankt Pe ters -
-bur gu (1995), i na gro dę na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Pia ni stycz nym im. Ja ze py Vi to li w ry dze (Ło twa, 2002). W ro -
ku 2005 zde cy do wa nie wy grał iii Mię dzy na ro do wy Kon kurs
Pia ni stycz ny im. Fe ren ca. lisz ta we Wro cła wiu. W 2007 r.
otrzy mał na gro dę pu blicz no ści na XVii Fe sti wa lu Mło dych lau -
re atów Kon kur sów Mu zycz nych w Ka to wi cach (pod czas fe sti -
wa lu wy stą pi ło 40 so li stów z 6 kra jów).
Frag ment re cen zji z ru chu Mu zycz nego: ... So ło wiew, wy -
cho wa nek i już wy kła dow ca Kon ser wa to rium w Sankt Pe ters -
bur gu, na le ży do nie licz ne go gro na ar ty stów łą czą cym
w so bie w spo sób bar dzo na tu ral ny wir tu ozow ski tem pe ra -
ment z kon tem pla cją ka me ra li sty. Po tra fi z lek ko ścią i fi ne -
zyj ną ra do ścią po pi sy wać się gra niem w ogrom nych tem pach
naj trud niej szych spraw no ścio wo struk tur dźwię ko wych,
a za mo ment za ta piać się w kon tem pla cji, wsłu chu jąc się
w naj de li kat niej sze niu an se dia lo gu mu zycz ne go z wraż li wo -
ścią uro dzo ne go ka me ra li sty.
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, Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry we Wło sza ko wi cach, 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 MU zycz NE sPO TKA NiA KUl TUr

Pax et bo num Per mu si cam
Viii Mię dzy NA rO dO Wy FE sTi WAl – 7-12 X 2011

Kon cert na… ły żecz kach od her ba ty, wy ko na ny przez pro fe -
so ra z Wiet na mu, tra dy cyj na pieśń Ja ćwin gów, w in ter pre -
ta cji chó ru z Wil na oraz spe cjal nie na tę oka zję przy go to wa ne
po ka zy fon tan ny przy Ha li stu le cia. A tak że wy stę py: Fil har -
mo nii Wro cław skiej, eu ro pej skiej sła wy mi strza or ga nów Jo -
ha na Her man sa oraz gra ją ce go w nie mal wszyst kich
li czą cych się sa lach kon cer to wych Eu ro py obo isty, Ty tu sa
Woj no wi cza – z re per tu arem od Ba cha do Piaz zo li.
czę ścią Fe sti wa lu jest każ de go ro ku spo tka nie mię dzy re li -
gij ne, któ re mu w ro ku 2011 or ga ni za to rzy pra gną nadać
szer szy wy miar, po nie waż w paź dzier ni ku 2011 r. mi nie 25
lat od pierw sze go spo tka nia w Asy żu (1986), zor ga ni zo wa -
ne go przez Ja na Paw ła ii. Nasz Wiel ki ro dak do strzegł sil -
ną po trze bę dia lo gu i od nie sie nia się do wspól nych dla
wszyst kich war to ści, świad czą cych o god no ści czło wie ka.

Pią�tek, 7�paź�dzier�ni�ka 2011,�godz. 19.30
ko�ściół�pw.�św.�An�to�nie�go,�al.�J.�Ka�spro�wi�cza 26,�Wro�cław
re ci tal or ga no wy: lu dwig schmitt (Niem cy)
So�bo�ta, 8�paź�dzier�ni�ka 2011,�godz. 19.30
ko�ściół�pw.�św.�An�to�nie�go,�al.�J.�Ka�spro�wi�cza 26,�Wro�cław
chór Fil har mo nii Wro cław skiej (dyr.: An drzej Ko sen diak)
Nie�dzie�la, 9�paź�dzier�ni�ka 2011
AsyŻ WE WrO cŁA WiU
Re�gio�nal�ne�Cen�trum�Tu�ry�sty�ki�Biz�ne�so�wej�przy Ha�li�Stu�le�cia
godz. 15.30 – kon cert: Tran Qu ang Hai (Wiet nam)
godz. 17.00 – ga la lau re atów kon kur sów edu ka cyj nych
godz. 19.00 – po kaz fon tan ny
godz. 19.30 – spo tka nie mię dzy re li gij ne
godz. 20.15 – kon cert: Wi leń ski chór Aidi JA (li twa)
Po�nie�dzia�łek, 10�paź�dzier�ni�ka 2011,�godz. 19.30
ko�ściół�pw.�św.�An�to�nie�go,�al.�J.�Ka�spro�wi�cza 26,�Wro�cław
re ci tal or ga no wy: Jo han Her mans (Bel gia)
Wto�rek, 11�paź�dzier�ni�ka 2011,�godz. 10.15
ko�ściół�pw.�św.�An�to�nie�go,�al.�J.�Ka�spro�wi�cza 26,�Wro�cław
ii Mi sTrzOW sKi KUrs iN TEr PrE TA cJi MU zy Ki Or -
GA NO WEJ Pro wa dzi: Jo han Her mans (Bel gia)
Śro�da, 12�paź�dzier�ni�ka 2011,�godz. 19.30
ko�ściół�pw.�św.�An�to�nie�go,�al.�J.�Ka�spro�wi�cza 26,�Wro�cław
Kon cert ka me ral ny Ty tus Woj no wicz (Pol ska) – obój;
Jan Boksz cza nin (ro sja) – or ga ny
Śro�da, 12�paź�dzier�ni�ka 2011,�godz. 20.00
Ka�te�dra�w Le�gni�cy
re ci tal or ga no wy: Jo han Her mans (Bel gia)

Organizator: Fundacja PAX ET BONUM oraz Franciszkanie
– parafii pw. św. Antoniego we Wrocławiu. Koncepcja
programowa: Bogna Adamczyk. (www.paxetbonum.pl)

Johan Hermans Tran Qu ang Hai



Szanowni Państwo,
wraz z rozpoczęciem nowego ro-
ku akademickiego uczelnia nasza
inauguruje kolejny sezon arty-
styczny. Będzie on bogaty w cie-
kawe wydarzenia, takie jak
m.in.: koncerty symfoniczne, jaz-
zowe, chóralne, festiwale, prezen-
tacje muzyki współczesnej,
koncerty kameralne, recitale, po-
kazy sceniczne, w wykonaniu studentów i doktorantów,
pedagogów oraz zaproszonych artystów.
W nadchodzącym miesiącu najciekawsze propozycje
kierujemy szczególnie do osób zainteresowanych polską
muzyką współczesną. Akademia Muzyczna w ramach
Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej reali-
zuje orkiestrowy projekt multimedialnyOcalić od zapo-
mnienia – Witold Szalonek i jego dźwięki kombinowane
w 10. rocznicę śmierci kompozytora.W ramach projektu
nagrana została płyta z utworami Witolda Szalonka
i kompozycjami powstałymi z inspiracji Jego twórczości.
Kulminacją będą koncerty Awangardowej Orkiestry
Akademii Muzycznej Sound Factory Orchestra pod dy-
rekcją Roberta Kurdybachy, z udziałem solisty Kazimierza
Dawidka, jednego z najwybitniejszych europejskich
oboistów, organizowane przy współpracy artystów zwią-
zanych z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, prezen-
towane w Berlinie, Gőrlitz i Wrocławiu. Pewnego
rodzaju novum stanowią wykonania współczesnej mu-
zyki organowej, prezentowane we wrocławskich kościo-
łach. Także w październiku Akademicka Orkiestra
Symfoniczna pod batutą Alana Urbanka wykona
we Wrocławiu i Oławie oratorium Jana Kantego
PawluśkiewiczaNieszpory Ludźmierskie. Oprócz projek-
tów artystycznych pragniemy Państwu zaoferować moż-
liwość udziału w interesujących wykładach i prelekcjach
zaproszonych naukowców.

Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego

weWrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2 PAŹDZIERNIK W AKADEMII MUZYCZNEJ

www.amuz.wroc.pl

Z radością zachęcam Państwa do uczestnictwa w impre-
zach organizowanych przez wrocławską Akademię
Muzyczną, wierząc, iż nadchodzący sezon artystyczny do-
starczy Państwu wielu niezapomnianych przeżyć.

Krystian Kiełb
Rektor

REPERTUAR PAŹDZIERNIK 2011

8 SOBOTA, GODZ. 19.00
Kościół pw. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu
KONCERT UTWORÓW XVII w. w ramach sesji Kultura
i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim

10 PONIEDZIAŁEK, GODZ. 11.00
Aula Leopoldinum Uniwersytetu Wrocławskiego
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2011/12 UCZELNI ARTYSTYCZNYCH WROCŁAWIA

10 PONIEDZIAŁEK, GODZ. 18.00
Sala Kameralna Akademii Muzycznej
WERNISAŻ WYSTAWY GRAFIK Marty Kubiak pt. Inwa-
zja potworów i Barnaby Mikułowskiego pt. Gdzie indziej

12 ŚRODA, GODZ. 19.00
Kościół św. Piotra i Pawła w Oławie
NIESZPORY LUDŹMIERSKIE
– Oratorium J. K. Pawluśkiewicza

18 WTOREK, GODZ. 19.00
Sala Teatralna Akademii Muzycznej
KONCERT w ramach projektu Ocalić od zapomnienia
– Witold Szalonek i jego dźwięki kombinowane
w 10. rocznicę śmierci kompozytora

19 ŚRODA, 21 PIĄTEK, GODZ. 19.00
Kościół pw. św. Augustyna we Wrocławiu
KONCERT Polska współczesna muzyka organowa

212_AKADEMIA_MUZYCZNA  27-09-11  11:37  Strona 1
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ita Lia, amo re mio!
NAJ sŁyN NiEJ szE AriE OPE rO WE

spo tka nie z naj słyn niej szy mi wło ski mi ope ra mi. W re -
per tu arze m.in. Puc ci ni, Ver di oraz Mo zart. Arie z oper:
don Gio van ni, czy Tra via ta w wy ko na niu Ales san dry do -
na ti oraz syl we stra ró życ kie go przy akom pa nia men cie
An ny Ma rii Ko peć. ca łość ubar wia za ba wa na nar ra cja
Ma cie ja so snow skie go. 

28�paź�dzier�ni�ka,�godz.�19.00.�Bi�le�ty:�n. 25 zł,�ulg. 20 zł
Te�atr�Ar�ka,�ul.�Men�ni�cza 3,�(wej�ście�od ul.�Świd�nic�kiej 28

Gru ZiŃ sKa ma Gia
PEŁ NE TA JEM Nic i zA czA rO WA NE zA KAU KA ziE

Po raz pierw szy do Pol ski za wi ta Gru ziń ski Te atr Tań ca.
Tan ce rze gru ziń scy, to lau re aci świa to wych fe sti wa li Ma -
ka i Eka Va che ishvi li za ło ży li w 2000 ro ku Geo r gian dan -
ce show The atre le ga cy. ze spół two rzą mło dzi,
uta len to wa ni tan ce rze – fa scy na ci na ro do we go tań ca i hi -
sto rii Gru zji. W 2006 r. zdo by li pre sti żo wą na gro dę „Gold
Eagle” i zło te me da le dla wszyst kich człon ków ze spo łu.

20�października,�godz.�19.00.�Bilety:�45,�60,�85,�100�zł
Hala�ORBITA,�ul.�Wejcherowska�34

iV Kon cert cha rY ta tYw nY
dol no ślą skie cen trum Psy cho on ko lo gii i re ha bi li ta cji
(dcPir) od 5 lat re ali zu je pro gram nie od płat nej po mo cy
psy cho lo gicz nej i re ha bi li ta cyj nej dla cho rych on ko lo gicz -
nie miesz kań ców Wro cła wia. Jest je dy ną na dol nym Ślą -
sku fun da cją psy cho on ko lo gicz ną re ali zu ją cą za ło że nia
ogól no pol skie go pro jek tu „Aka de mia Wal ki z ra kiem”. 
Kon cert po łą czo ny jest z wer ni sa żem gra fik prof. ro ma -
na Ko wa li ka na uczy cie la wro cław skiej AsP i wy sta wą fo -
to gra fii Te re sy szczę snej -Gro tow skiej pt. cztery rzęsy.
cał ko wi ty do chód z kon cer tu oraz z au kcji gra fik prze zna -
czo ny bę dzie na dzia łal ność sta tu to wą dcPir.
Bi le ty ce gieł ki: 50, 25, 20 i 15 zł.

Wer�ni�saż 2�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00
Fil�har�mo�nia�Wro�cław�ska,�ul.�Pił�sud�skie�go 19

bar tosZ Pa trYK rZY man
JU Bi lE UszO Wy KON cErT Or GA NO Wy 

W�Pro�gramie: M. sa wa:
(1937-2005) – EN TrA dA
FE sTi VA (1998); Fresk Gre -
go riań ski (1995); so na ta
Ha fis (1995); Pre lu dium
„Przez Two je Świę te zmar -
twych pow sta nie” (2003);
Pre lu dium „Bo gu ro dzi ca,
dzie wi ca” (2003); K. Ko cha niec (1976) – Fan ta zja „Ogień
i Po piół” (2010); r. Twar dow ski (1930) – cho rał (2006);
Przy go to wa nie or ga nów Ka ta rzy na szy dłow ska.
BAr TOsz PA TryK rzy MAN – stu dio wał na Aka de mii
Mu zycz nej we Wro cła wiu w kla sie or ga nów dr Pio tra
roj ka. W 2007 ro ku otrzy mał dy plom i ty tuł mgr sztu ki.
Uczest ni czył w ku r sach mi strzow skich w Pol sce i Niem -
czech, pro wa do nych m. in. przez prof. dr. ch. Krum ma -
che ra, prof. G. We in ber ge ra, prof. H. Vo gla i in nych.
Kon cer tu je na Mię dzy na ro do wych Fe sti wa lach Mu zy ki
Or ga no wej i gra recitale w kra ju i za gra ni cą.
W li sto pa dzie br. pla no wa na jest pre mie ra so lo wej pły ty,
któ rą ar ty sta na grał na za byt ko wych or ga nach „sau era”
w Ba zy li ce strze gom skiej dla wy twór ni Ac te Pre ala ble.

8�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Ko�ściół�pw.�św.�Igna�ce�go�Loy�oli,�ul.�Sty�sia 16

Kon cer tY Le oPoL Di num
9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

JO�SEPH�WOL�FE�–�dy�Ry�GENT
„Trud no jest po mi nąć py ta -
nie o to czy by cie sy nem
słyn ne go dy ry gen ta sir co li -
na da vi sa po ma ga czy prze -
szka dza w ka rie rze? 
do rastanie w mu zycz nej ro -
dzi nie, to wspa nia ły pre zent.
Oczy wi ście każ dy wie, że nie
jest ła two wy ko ny wać ten sam za wód jak ro dzi ce – ale trze -
ba w sie bie wie rzyć aby re ali zo wać swo je ma rze nia. zmie ni -
łem na zwi sko aby po czuć się so bą ja ko mu zy kiem.
Wy bra łem „wol fe” po nie waż lu bię wil ki”. W pro gra mie kon -
cer tu m.in jed no z naj zna ko mit szych dzieł ka me ral nych
Beetho ve na – Kwar tet smycz ko wy Op. 131.

23�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

ERNST�KO�vA�CIC�–�dy�Ry�GENT
MAR�CIN�MI�SIAK�–�WIO�LON�CzE�LA

so li stą kon cer tu pod dy -
reck cją sze fa ar ty stycz ne go,
Ern sta Ko va ci ca, bę dzie
pierw szy wio lon cze li sta or -
kie stry lE OPOl di NUM
– Mar cin Mi siak, któ ry wy -
ko na kon cert Boc che ri nie -
go. W pro gra mie „ta necz ne”
kom po zy cje m.in schu ber ta i de bus sy'ego. Bi�le�ty: 30/20zł

Fil�har�mo�nia�Wro�cław�ska,�ul.�Pił�sud�skie�go 19



www.filharmonia.wroclaw.pl     (+48 71) 342 24 59, 792 10 00, 330 52 24

ND|SUN  2.10
 godz. 18:00

Sala koncertowa
Filharmonii

wt|tue  4.10
 godz. 19:00

Sala koncertowa
Filharmonii

Andrzej Kosendiak – dyrygent, Monika Wieczorkowska – sopran, 

CZW | tHU  6.10
 godz. 19:00

Sala koncertowa
Filharmonii

PT | FRI  7.10
 godz. 19:00

Sala koncertowa
Filharmonii

SO | SAT  8.10
 godz. 19:30

ND | SUN  9.10
 godz. 18:00

Sala koncertowa
Filharmonii

PT | FRI  14.10
 godz. 19:00

Sala koncertowa
Filharmonii

PT | FRI  21.10
 godz. 19:00

Sala koncertowa
Filharmonii

ND | SUN  23.10
 godz. 18:00

Sala koncertowa
Filharmonii

CZW | tHU  27.10
 godz. 19:00

Sala koncertowa
Filharmonii

PT | FRI  28.10
 godz. 19:00

Sala koncertowa
Filharmonii
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z odrobin  ironii

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

zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje

tel.: 503-166-129

Teatr PALLADIUM z Warszawy
KO�BIE�TA�zA�MIA�TA�LAS
Te atru Tań ca i Mu zy ki Ki no Va ria ti no
1�października,�godz. 20.30
Ob ra z co dzien ne go wy ko ny wa nia ni ko mu nie po trzeb nej
pra cy. las nie po trze bu je by w nim sprzą tać, lu dzie nie
po trze bu ją za mie cio ne go la su.

UWIKŁANI... PrEMiErA sPEKTAKlU
2�października,�godz.�20.30�
Tańczą: NATAliA MAdEJczyK i  MicHAŁ ŁABUŚ
spektakl jest opowieścią o relacjach pomiędzy kobietą a
mężczyzną, ukazuje różnorodność ich charakterów oraz
potrzeb, jak również emocji które im towarzyszą.

ŚLUB,�czy�li�ja�sam MO NO drAM 
4, 5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.30
Po mysł, re ży se ria, wy ko na nie: Ro�mu�ald�Krę�żel.
Mu zy ka: Arvo Part, ste ven re ich.
spek takl zdo był GrANd PriX 39. Ogól no pol skie go Fe sti -
wa lu Te atrów Jed ne go Ak to ra 2010 we Wro cła wiu.
„Ślub” sta wia py ta nie o sens po szu ki wa nia praw dy
na swój te mat. czy od na le zie nie i okre śle nie swo jej toż -
sa mo ści jest w ogó le moż li we? 
rO MU Ald Krę ŻEl – ab sol went Wy dzia łu Ak tor skie go
łódz kiej szko ły Fil mo wej. 

FIzyCzNy�TEATR�TAŃCA�IWONy�GILARSKIEJ:
z NiEBA dO ziEMi... Wykonanie: iwona Gilarska
22�października,�godz.�20.30
Kobieta-motyl w długim procesie dojrzewania – dąży do
granic poznania samej siebie jak do światła.
W PÓŁ dO GOdziNy. Wyk.: i. Gilarska i lena Majewska
23�października,�godz.�20.30
Uważność to odzyskiwanie czasu. zatrzymujemy się by
doświadczyć innego stanu życia.

PIą�TKI�z TAŃ�CEM:
sPEK TA KlE NiE zA lEŻ NEJ MA NU FAK TU ry TA NEcz NEJ
7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.30
KO NiU GA cJE – czy li hi sto rie utka ne z ma te rii świa tła
14�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.30
szEP Ty – in spi ro wa ne bio gra fią Vir gi nii Wo olf
zŁU dzE NiA – in spi ro wa ne bio gra fią Ma ry lin Mon roe
21�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.30
cy MEs – mu si cal in spi ro wa ny kul tu rą ży dow ską
28�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.30
ANiO Ły MA Ją ciA ŁA – spek takl jest ko la żem scen z naj -
waż niej szych mo men tów ży cia czło wie ka.

Bi�le�ty: od�10 do�25�zł�(www.cia.wroc�law.pl)

cen trum ini cja tYw ar tY stYcZ nYch
ul.�Sien�kie�wi�cza 8A

cymes Marylin



Wrocławski Teatr Współczesny
REPERTUARʼ10www.wteatrw.pl

•rezerwacja@wteatrw.pl
•kasa: tel.: 71 358 89 22 wt. – so. 12.00 – 19.00
nd. i święta na 2 godz. przed spektaklem

ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY

DIALOG-WROCŁAW – NIECODZIENNI
7 – 15 października 2011

• najważniejsze przedstawienia teatralne ostat-
nich lat• spektakle, które stworzyli światowej sławy
artyści: Ivo van Hove, Romeo Castellucci, Krystian Lupa,
Alain Platel• międzynarodowe debiuty młodych artystów: Zoltan
Balazs, Piotr Sieklucki, Cezary Tomaszewski, Paola Gianini, Aline Kuppenheim• artyści, którzy od-
rzucają kompromisy: Gianina Carbunariu, Oliver Frljić, Klemm, Marco Layera• eksperymenty for-
malne zderzone z klasyką: Emma Dante, Janusz Opryński, Krystyna Meissner, Franck van Laecke
• debata o niecodzienności, spotkania z twórcami, koncerty i projekcje filmów.

KASPAR
Peter Handke, reżyseria: Barbara Wysocka
18, 19, 20 października, godz. 19.00
Studium natury ludzkiej i natury słowa oraz ich wzajem-
nych zależności i presji społeczeństwa na człowieka.

TRAKTAT
według Ludwiga Wittgensteina, reż.: G. Gietzky
1, 2 października, godz. 19.00
Studium samotności z odwiecznym pytaniem w tle: jaką
cenę płaci się za wyrastanie ponad przeciętność.

...NP. MAJAKOWSKI
reż.: Krystyna Meissner
4, 5, 6 października, godz. 18.15
Podróż w czasie z epicentrummrocznego karnawału lat 20-
tych XXw. wmultimedialną przyszłość telewizyjnego studia.

PRZYTULENI
Jonas Gardell, reż., opr. muzyczne: Gabriel Gietzky
26, 27, 28 października, godz. 19.00
Wszystko zdaje się dzielić dwoje bohaterów, niemłodych
już ludzi, poza jednym – desperackim pragnieniem bycia
z drugim człowiekiem.

SZTANDAR ZE SPÓDNICY
wg Gabrieli Zapolskiej, reż.: U. Kijak
22, 23, 25 października, godz. 19.15
Spektakl o braku zrozumienia, prowadzącego do wrogo-
ści; o braku definicji po obaleniu starych schematów...

KRÓL LEAR
William Shakespeare,reż.: C. Graužinis
29, 30 października i 2, 3 listopada, godz. 19.00
Nowe spojrzenie na klasykę. Spektakl dla widzów o moc-
nych nerwach i nieokiełznanej wyobraźni.
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WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H.Tomaszewskiego

al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

22, 23 października, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim

pl. Orląt Lwowskich 20c
Sprzedaż i rezerwacja biletów:

Kasy Teatru Polskiego, tel: 71/316-07-77(78)

RUSZA STUDIO PANTOMIMY
3 października 2011

plastyka ruchu akrobatyka yoga
budowanie świadomości swojego ciała
taniec klasyczny i współczesny
improwizacja kontaktowa kompozycja ruchu
elementy tańca butoh mim zespołowy
technika pantomimy: pantomima klasyczna

elementarne zadania aktorskie
poniedziałki, środy, piątki: godz. 1500-1800

STAZIONE TERMINI
REŻYSERIA: MAREK OLEKSY

212_PANTOMIMA-pol:1 26-09-11 9:30 Strona 6

Kwar tet
re ży se ria – dA riUsz TA rAsz KiE Wicz 
Opra co wa nie mu zycz ne – TA dE Usz ŻMi JEW sKi
Ko me dia z wyż szych sfer ar ty stycz nych, na pi sa na przez
wy bit ne go dra ma tur ga an giel skie go ro nal da Har wo oda,
au to ra m.in. „Gar de ro bia ne go” czy „Her bat ki u sta li na”. 

8�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00.�Bi�le�ty 55 zł
CK�Wro�cław�-za�chód,�ul.�Cho�cie�bu�ska 4-6�

La to mu min Ków
sce na riusz: Ma riusz Urba nek; in sce ni za cja i re ży se ria:
Ma riusz Kil jan; Ko stiu my i sce no gra fia: Mo ni ka Gra ban,
ra dek dęb niak; Mu zy ka: sam bor du dziń ski
spek takl opar ty na wąt ku te atral nym „la ta Mu min ków”. 
Bo ha te ro wie – a wraz z ni mi i dzie ci – za po zna ją się z ta jem -
ni ca mi te atru. Po zna ją ku li sy przy go to wy wa nia spek ta kli
oraz taj ni ki pra cy nad ro lą, pro jek to wa nia sce no gra fii i ko -
stiu mów – w koń cu zaś prze ko nu ją się, że „Te atr to coś naj -
pięk niej sze go na świe cie. W te atrze po ka zu je się lu dziom,
ja ki mi mo gli by być, gdy by tyl ko tro chę się po sta ra li.”
1�godz. 15.00;�2�godz. 11.00;�4�godz. 9.00;�5�godz. 9.00
i 12.00;�6�godz. 9.00;�7�godz. 10.00;�8�i 9�godz. 11.00

11, 12, 13, 14�godz. 9.00;�15�godz. 15.00;�16�godz. 11.00;
18, 19, 20, 21�godz. 9.00;�22�godz. 15.00;�23�godz. 11.00;
25, 26, 27, 28�godz. 9.00;�29�godz. 15.00;�30�godz. 11.00

TEATR�LALEK�we�Wrocławiu,�pl.�Teatralny�4
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EDWARD TAYLOR

UNIA BEZ TAJEMNIC
reż. Marcin Sławiński

Czas trwania: 105 min + 1 przerwa; Przekład: Elżbieta Woźniak
Scenografia: Andrzej Witkowski; Oprac. muz.:Marcin Sławiński

obsada:Madame Miller: Iwona Kucharzak; Lady Gillan Partridge:
Agata Skowrońska / Monika Szalaty; Astrid: Aldona Struzik;
Prout: Wojciech Dąbrowski; Kible: Andrzej Mrozek; Sir Clive
Partridge: Paweł Okoński; Monsiuor Berrie: Edwin Petrykat /
Edward Kalisz

PAŹDZIERNIK 2011
www.teatrkomedia.com

01.10 SO BOEING BOEING godz. 20.00
02.10 ND BOEING BOEING godz. 17.00
06.10 CZ UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
07.10 PT UNIA BEZ TAJEMNIC godz. 20.00
08.10 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
09.10 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 17.00
13.10 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00 i 20.00
15.10 SO SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.30
16.10 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 19.00
19.10 ŚR BOEING BOEING godz. 20.00
20.10 CZ PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
21.10 PT PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
22.10 SO PSYCHOTERAPIA godz. 20.00
23.10 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 17.00
27.10 CZ BOEING BOEING godz. 20.00
28.10 PT BOEING BOEING godz. 20.00
29.10 SO BOEING BOEING godz. 20.00
30.10 ND BOEING BOEING godz. 17.00

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

212_KOMEDIA:- 25-09-11 8:54 Strona 1

usta miLcZą, DusZa śPiewa
KONcErT OPErETKOWO-MUsicAlOWy

W wy ko na niu: so pran – Elż bie ta Mał go rza ta Mach
Te nor – Ja cek szy mań ski (go ścin nie z Gdań ska)
For te pian – zo fia Ma zur kie wicz

16�października,�godz.�17.00.�Bilety:�17/19
Sala�widowiskowa�CK�„zamek”,�Wrocław-Leśnica

teatr arKa ul. Mennicza 3 (www.teatrarka.pl)
SEN�NOCy�LETNIEJ�(dla widzów dorosłych)
7, 14 października, godz. 19.00

OSKAR�I�PANI�RóżA�wg Erica-Emmanuela schmitta
21 października, godz. 19.00

ITALIA,�AMORE�MIO!�Najsłynniejsze arie operowe
28 października, godz. 19.00

iii OGÓl NO POl sKiE 
PRE�zEN�TA�CJE�TE�ATRóW�AMA�TOR�SKICH OPTA

W czę ści kon kur so wej za pre zen tu je się 10 ze spo łów z ca -
łej Pol ski. Pre zen ta cje kie ro wa ne są do mło dzie ży od 16
ro ku ży cia, stu den tów i do ro słych. Pre zen ta cje ma ją cha -
rak ter kon kur so wy, a wy stę py grup te atral nych oce ni Ju -
ry w skła dzie: Bo gu sław Kierc -prze wod ni czą cy, Ewa
Ka mas, Ane ta Głuch -Klucz nik, le szek czar no ta, El wi ra
szwe do -Ma zur kie wicz -se kre tarz. Naj bar dziej wy róż nia ją -
cy się ze spół otrzy ma sta tu et kę Grand Prix, a Ju ry Mło -
dzie żo we przy zna swo ją na gro dę dla wy bra nej gru py
te atral nej ufun do wa ną przez Wy daw nic two Uni wer sy te tu
Wro cław skie go. sta łym punk tem OPTA są warsz ta ty te -
atral ne oraz otwar ta dys ku sja z ju ro ra mi na te mat obej rza -
nych spek ta kli, ich in ter pre ta cje i in dy wi du al ne oce ny.

21-23�paź�dzier�ni�ka.�Wstęp�wolny!
CK�Wro�cław�-za�chód,�ul.�Cho�cie�bu�ska 4-6,�(www.ckwz.art.pl)

cs im Part, Ul. MA zO WiEc KA 17
PAź�dzIER�NIK 2011�–�PRO�GRAM

1, 2 – AVANT ArT. Fe sti val
2 – ŚWię TO WiO sNy – spek takl te atru tań ca, g. 18.00
3 – Wy sOc Ki Ma leń czu ka – kon cert, g. 20.00
4 – Te atr MON TOW NiA – szel mo stwa ska pe na i Wszyst -
ko, co chcie li by ście wie dzieć – g. 18.00 i 20.00
5 – Pra wie przy jem nie – Mi rEl lA ry lE Wic
ma lar stwo wer ni saż wy sta wy
5 – Mar cin Fic Qu in tet & The so und Qu ar tet, g. 19.00
5, 6 – Pio truś Pan i Pi ra ci – spek takl dla dzie ci
6 – sTE lA – J. Po ra wa i B. sob czuk re ko men du ją
7 – Trak tat o ma ne ki nach – Te atr WiEr szA liN, g. 19.00
7, 8 – AVANT ArT. Fe sti val
9 – MA rEK dy JAK – Mo je Fa do – kon cert, g. 19.00
12, 13, 14 – TA NiEc z Nad re nii Pół noc nej -West fa lii
13 – KA Mil WA sic Ki – kon cert, g. 18.00
15, 16 – MO NO lO Gi wa gi ny – spek takl, g. 19.00
19 – spo tka nie z mi strzem zEN, g. 18.00
20-23 – WrO cŁAW sKi sO UNd
25, 26 – NiE BEz PiEcz NA GrA – spek takl, g. 19.00
27, 28 – lE NiN GrAd – spek takl, g. 19.00
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PAźdzIER�NIK� w Od�RzEOd�RzE:� ·� Przed wy bor cze roz mo wy z Ali cją chy bic ką i Ta de uszem lu tym
·�igno ran ci i cy ni cy na wy bor czych li stach ·�Ta de usz ró że wicz ·�sta ni sław ró że wicz ·�Eero Ta ra sti
·�Wal ter Kap pa cher ·�Gen try fik cja ·�dia log Brâncuşi i ser ra ·�re la cja z No wych Ho ry zon tów 2011
i wra że nia po Eu ro pej skim Kon gre sie Kul tu ry ·�Pe ry skop Klim ki -do brza niec kie go

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

PPAA��DDZZIIEERRNNIIKK  22001111
zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00

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

Piotr bŁa Że jew sKi
MA lAr sTWO

„dzię ki zna kom ele men tar nej geo -
me trii, zja wi sko wym i fak tu ro wym
mo rom, głę bo kim to nom błę ki tu,
czer wie ni, kar mi nu i zie le ni EPi TA -
FiA Pio tra Bła że jew skie go zy sku ją li -
rycz ny i me ta fo rycz ny wy miar.
To mi ni ma li stycz ne i struk tu ral ne
ma lar stwo w po etyc ki spo sób kreu -
je nas w nie po zna ne re jo ny na szej
prze mi ja ją cej eg zy sten cji.”
Wer�ni�saż 6�października,�godz.�16.00
Wystawa�potrwa�do�5�listopada�br.

Ga�le�ria�dol�no�ślą�skie�go�Cen�trum�In�for�-
ma�cji�Kul�tu�ral�nej,�Ośro�dek�Kul�tu�ry

i Sztu�ki,�Ry�nek�-Ra�tusz 24
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PiĘK ne.... jaK Drut
z Hi sTO rii

sŁO WAc KiE GO drU ciAr sTWA
Ho no ro wy Pa tro nat: Ma ciej Kacz mar -
ski – Kon sul Ho no ro wy re pu bli ki
sło wac kiej we Wro cła wiu.
Wer�ni�saż 14�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00

Wy�sta�wa�po�trwa�do 4�grud�nia�br.
Mu�zeum�Et�no�gra�ficz�ne�we�Wro�cła�wiu,

ul.�Trau�gut�ta 111/113

nataLia 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.
Wystawa�potrwa�do 20�listopada�br.

Muzeum�Narodowe�w Gdańsku,�Oddział
Sztuki�Nowoczesnej�–�Pałac�Opatów
w Oliwie,�ul.�Toruńska 1,�Gdańsk�

zNAd dU NA JU, WE ŁTA Wy i Wi sŁy
me Da Lie rZY i ich DZie Ła

10 Edy cJA Wy sTA Wy

W wy sta wie we zmą udział ar ty ści
z Pol ski, czech, We gier i slo wa cji.
Wy sta wie to wa rzy szył bę dzie ob szer -
ny al bum pod su mo wu ją cy 10 edy cji
wy staw „znad du na ju, We łta wy i Wi -
sły. Me da lie rzy i ich dzie ła”.

Wy sta wa jubileuszowa zo sta ła zor ga -
ni zo wa na przez Ośro dek Kul tu ry i sztu -
ki we Wro cła wiu w ra mach spo tkań
Wy szeh radz kich. Wy sta wa i al bum fi -
nan so wa ne są ze środ ków sa mo rzą du
Wo je wódz twa dol no ślą skie go, sa mo -
rzą du Mia sta Wro cław oraz Fun du szu
Wy szeh radz kie go. Pa tro nat spra wu je
ra fał Jur kow la niec – Mar sza łek Wo je -
wódz twa dol no ślą skie go.
Wer�ni�saż 7�paź�dzier�ni�ka,�godz.�17.00
Wy�sta�wa�po�trwa�do 20�li�sto�pa�da�br.

Mu�zeum�Hi�sto�rycz�ne�–�Pa�łac�Kró�lew�ski
we�Wro�cła�wiu,�ul.�Ka�zie�mie�rza�Wlk. 35

ma ciej sta wiŃ sKi FO TO GrA FiA czAr NO -BiA ŁA
Wy sta wa 30 czar no -bia łych fo to gra fii
Ma cie ja sta wiń skie go po świę co na
jest wy bit nej pol skiej ak tor ce te atral -
nej, teo re ty ko wi te atru, pe da go go wi
i po et ce – re nie Mi rec kiej.
Tak pi sze ar ty sta o swo ich fo to gra -
fiach, po wsta łych w la tach 1980-
2010: cykl prac „re na Mi rec ka
– Te atr czło wie czy” pre zen tu je wy -
bra ne frag men ty do ku men tu fo to gra -
ficz ne go, w któ rym sta ram się ba dać
pro ces twór czo ści i twór czej oso bo -
wo ści ar tyst ki po przez spój ny por tret
w dzia ła niu, od cza sów te atral nych,
po przez okres pa ra te atru, aż do naj -
now szych po szu ki wań, wy kra cza ją -
cych po za te atr.
Wer�ni�saż 7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00.�Wy�sta�wa�po�trwa�do 28�paź�dzier�ni�ka�br.

dCF�„do�mek�Ro�mań�ski”,�pl.�bpa�Nan�kie�ra 8

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.
Wystawa�potrwa�do 25�listopada�br.

Galeria�Guardini
Askanischer�Platz 4,�Berlin

Epitafium iii, 2011
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Pilnowanie morza, Albania 1991

chris nie Den thaL NN – NiE dEN THAl NiE zNA Ny
Au tor (ur. w 1950 r. w lon dy nie) jest jed nym z naj bar dziej ce nio nych fo to re -
por te rów eu ro pej skich. Wśród cza so pism, z któ ry mi współ pra co wał, są m.in.
„New swe ek”, „Ti me”, „der spie gel”, „Geo”,”stern”. W 1986 r. zo stał lau re -
atem na gro dy World Press Pho to. Od po nad trzy dzie stu lat pra cu je w Pol sce.
Miesz ka w War sza wie. Jest człon kiem rze czy wi stym zPAF. Wio sną te go ro -
ku uka za ła się je go au to bio gra fia „za wód: fo to graf”. sła wę przy nio sły mu fo -
to gra fie do ku men tu ją ce prze mia ny po li tycz ne w Pol sce i kra jach są sied nich.
zdję cie „czas Apo ka lip sy”, po ka zu ją ce sce nę z war szaw skiej uli cy, już na za -
wsze po zo sta nie dla nas sym bo lem sta nu wo jen ne go. Jed nak że obok tych
zna nych, pu bli ko wa nych na ca łym świe cie fo to gra fii po wsta ło wie le in nych.
Wy sta wa pre zen tu je wy bór tych prac. Po zna je my tu Au to ra nie tyl ko ja ko do -
ku men ta li stę, ale rów nież ja ko ar ty stę wraż li we go na pięk no, przy ro dę i hi sto -
rie ludz kie. Ju bi le uszo wa wy sta wa, przy go to wa na z oka zji sześć dzie sią tych
uro dzin fo to gra fa, by ła pre zen to wa na je sie nią ubie głe go ro ku w Ga le rii sztuk
Pięk nych w War sza wie. Te raz ma ją szan sę zo ba czyć ją wro cła wia nie.

Wer�ni�saż�z udzia�łem�Au�to�ra�5�paź�dzier�ni�ka�o godz. 18.30.�Wstęp�wol�ny!
Klu�bo�ka�wiar�nia�Wy�dAW�NIC�TWO,�ul.�Włod�ko�wi�ca 11

uLa DZwo niK MA lAr sTWO
W la tach 1994-1998 stu dio wa ła
na Wy dzia le Ma lar stwa i rzeż by wro -
cła wą skiej AsP. dy plom z wy róż nie -
niem w 1998 r, w pra cow ni ma lar stwa
pro fe so ra An drze ja Klim cza ka -do -
brza niec kie go. Ży je i pra cu je w zduń -
skiej Wo li. Upra wia ma lar stwo
i ry su nek. lau re at ka na gro dy Fun da -
cji im. i.J. Pa de rew skie go w Kra ko wie.

14�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Ga�le�ria M�Od�wach,�ul.�Świd�nic�ka 38a

10. Kon Kurs GeP Per ta
cO rO Bi MA lArz?

14.10.-27.11.2011 WrO cŁAW
Tym ra zem pod ty tu ło wym py ta niem
„co ro bi ma larz?” kry je się ca ły sze -
reg in te re su ją cych za gad nień: czym
zaj mu ją się ma la rze naj młod sze go po -
ko le nia? co le ży w dzie dzi nie ich za in -
te re so wań, fa scy na cji? W ja ki spo sób
eks plo atu ją ma lar skie me dium? Jak
sa mi de fi niu ją ma lar stwo? Od po wie -
dzi na te py ta nia po szu ki wać bę dą nie
tyl ko ju ro rzy i kry ty cy, ale tak że wi dzo -
wie wy sta wy kon kur so wej.
NA GrO dy: 30.000 zł – Grand Prix
Mi ni stra Kul tu ry i dzie dzic twa Na ro -
do we go; 20.000 zł – Na gro da Pre zy -
den ta Wro cła wia; 5.000 zł – Na gro da
rek to ra Aka de mii sztuk Pięk nych im.
E. Gep per ta we Wro cła wiu; 5.000 zł
– Na gro da dy rek to ra BWA Wro cław
– Ga le rie sztu ki Współ cze snej.
Na gro dę po za re gu la mi no wą w for mie
pre zen ta cji wy bra ne go ar ty sty na ła -
mach Art & Bu si ness przy zna je nie -
za leż ny eks pert cza so pi sma.
Ku ra to rzy: Woj ciech Pu kocz, Pa try cja si ko ra
Ogło�sze�nie�wy�ni�ków,�otwar�cie�wy�sta�wy

14�października,�godz. 19.00
BWA�Awan�gar�da,�ul.�Wi�ta�Stwo�sza 32

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
90 lat ist nie nia Mu zeum Pocz ty i Te le -
ko mu ni ka cji to wy jąt ko we wy da rze nie
w hi sto rii pla ców ki, dla te go wy sta wa
przy go to wa na na fi nał ob cho dów ju -
bi le uszo wych jest nie co dzienna.
Na wy sta wie zo sta ną za pre zen to wa ne
frag men ty fi la te li stycz nych zbio rów
trzech wro cław skich ko lek cjo ne rów:
Ma ciej Misz cza ka, Ada ma Więc ka i Ta -
de usza No we go. zwie dza ją cy bę dą
mo gli oglą dać uni ka to we wa lo ry
przed fi la te li stycz ne, do któ rych na le żą
mię dzy in ny mi li sty z okre su
od XVii do XiX wie ku. in ny mi cie ka -
wy mi eks po na ta mi, któ re po ja wią się
na wy sta wie są 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. 
Wer�ni�saż 30�wrze�śnia,�godz. 11.00�
Mu�zeum�Pocz�ty�i Te�le�ko�mu�ni�ka�cji

ul.�Kra�siń�skie�go 1

Da reK oZDo ba
iN sTANT li FE | Po la ro idy

Jak sam mó wi: Fo to gra fu ję przy po -
mo cy Po la ro ida po nie waż tech ni ka ta
nie da je moż li wo ści wy ko na nia od bit -
ki, przez co każ de zdję cie zro bio ne
przy jej po mo cy na bie ra wy jąt ko wej
war to ści. Od po wia da mi też nie do sko -
na łość sa me go sprzę tu, któ ry ja ko
ama tor ski z za ło że nia, nie da je moż li -
wo ści in ge ro wa nia w ja kość uzy ska -
ne go ob ra zu. Jest to dla mnie
do dat ko wym wy zwa niem, ale też da je
pew ne po czu cie wol no ści. Wy star czy
skon cen tro wać się na tym, co chce się
utrwa lić i cze kać, aż na ma łym ka wał -
ku pa pie ru emul sja wy ci śnię ta przez
rol ki apa ra tu za mie ni się w ma gicz ny
spo sób w wy jąt ko wy i nie po wta rzal ny
wy ci nek rze czy wi sto ści.
dA rEK OzdO BA jest gra fi kiem i fo -
to gra fem. Pra cu je ja ko fre elan cer,
udzie la się rów nież ja ko Art di rec tor
w agen cjach re kla mo wych.
Wer�ni�saż 11�paź�dzier�ni�ka, godz. 18.00

Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56
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snØhet ta: ar chi teK tu ra – Kra jo braZ – wnĘ trZe
snøhet ta – zdo byw cy pre sti żo wej na gro dy Mie sa van der ro he w 2009 r, wie lo -
krot nie na gra dza ni, uwa ża ni za jed no z naj cie kaw szych i naj bar dziej kre atyw nych
biur pro jek to wych na świe cie. Wy sta wa or ga ni zo wa na we współ pra cy z Am ba sa -
dą Kró le stwa Nor we gii w War sza wie i Na ro do wym Mu zeum sztu ki, Ar chi tek tu ry
i de si gnu w Oslo, jest pierw szym po ka zem do rob ku snøhet ty w Pol sce. znaj dą
się na niej fo to gra fie, ry sun ki, szki ce, pro jek ty ukoń czo nych i bę dą cych w fa zie re -
ali za cji dzieł ar chi tek tów. Wy sta wie to wa rzy szą spo tka nia z przed sta wi cie la mi pra -
cow ni – w trak cie wer ni sa żu oraz na spe cjal nym wy kła dzie w dniu 27 paź dzier ni ka.

Wer�ni�saż 13�paź�dzier�ni�ka, go�dz. 17.00,�(do 20.11�br.)

Pro jeK tuj mY Za bYt Ki!
ry sUN Ki

Ar cHi TEK TO Nicz NE
TO MA szA TUr czy NO Wi czA
Ha sło „pro jek tuj my za byt ki”
utkwi ło w pa mię ci T. Tur czy no -
wi cza, war szaw skie go ar chi -
tek ta, ry sow ni ka i pe da go ga,
pod czas stu denc kiej wy ciecz ki
do Ka zi mie rza nad Wi słą. idei
tej za de dy ko wał rów nież pre -
zen to wa ną w mu zeum wy sta -
wę za wie ra ją cą ry sun ki pro-
jek tów po wsta łych w więk szo -
ści na zle ce nia i zwią za nych
z kon kret ny mi lo ka li za cja mi.

Wer�ni�saż 5�paź�dzier�ni�ka
go�dz. 17.00,�(do 20.11�br.)

Ga Le ria jeD ne Go Pro jeK tu
HO TEl dlA POr TU lOT Ni czE GO WAr szA WA, JEMs Ar cHi TEK ci

W mar cu 2009 r. zo stał roz strzy gnię ty kon kurs na bu dy nek ho te lo wy w ob rę bie
war szaw skie go por tu lot ni cze go, rok póź niej – na plan re gu la cyj ny cho pin Air -
port ci ty. W oby dwu zwy cię ży ły kon cep cje pra cow ni JEMs Ar chi tek ci. Pro jek to -
wa nie pa ra lel ne w tak od mien nych ska lach jest gwa ran cją cie ka wej in te lek tu al nej
przy go dy, a za ra zem we ry fi ka to rem za wo do we go warsz ta tu. idea i ma te ria, es -
te ty ka i in ży nie ria, dys cy pli na i bu dżet, to sta łe kom po nen ty pra cy ar chi tek ta.

6�paź�dzier�ni�ka,�go�dzin�na 17.30,�wy�sta�wa�czyn�na�do 30.10.2011�r.

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

Wy�sta�wa�czyn�na�do 20�li�sto�pa�da 2011

Za Po Luj na Lwa! WArsz TA Ty EdU KA cyJ NE dlA dziE ci 
za pi sy: edu ka cja@ma.wroc.pl lub (71) 344 82 79 wew. 33. Wstęp wol ny. 

23�października�2011,�godz. 11.00

Po Po Łu Dnie Z ar chi teK tu rą Wy KŁA dy dlA sE NiO rÓW
26�października�2011,�godz. 12.15

Go tYc Kie Ka te DrY
an GLii

FO TO GrA FiE zyG MUN TA
ŚWiE cHOW sKiE GO

Po nad 70 fo to gra fii naj waż -
niej szych i naj pięk niej szych
ka tedr po wsta  łych w do bie
go ty ku na te re nie Wiel kiej
Bry ta nii. Au to rem zdjęć jest
pro fe sor zyg munt Świe chow -
ski, hi sto ryk sztu ki, je den
z naj wy bit niej szych znaw ców
sztu ki śre dnio wiecz nej.

Wer�ni�saż 11�paź�dzier�ni�ka
go�dz. 17.00,�(do 20.11�br.)
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anDré KöhLer Fo to gra fia
Od rA_rHE iN_ OdEr_rEN

W 2004 ro ku po cho dzą cy z lip ska fo -
to graf André Köhler (ur. 1968), ab sol -
went Wyż szej szko ły Gra fi ki i sztu ki
Książ ki, to wa rzy szył ze swo im apa ra -
tem rej som li te rac kim Od ra ren 2004
– gra ni ce na rze ce. Od by ły się one
z oka zji wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej. Od Wro cła wia do szcze ci na, a kil -
ka mie się cy póź niej od Łu ku ro lan da
do Nij me gen – te dwie tak róż ne rze ki
prze by ło w su mie 30 pi sa rzy z Pol ski,
Nie miec i Ho lan dii wraz z tłu ma cza mi,
po śred ni ka mi kul tu ry i kry ty ka mi li te -
rac ki mi. Na stat kach zor ga ni zo wa no
od czy ty i dys ku sje, a w miej sco wo -
ściach po ło żo nych na tra sie rzek od by -
ło się 37 spo tkań au tor skich.
W opar ciu o te mat tych dwóch rzek
André Köhler roz wi nął wła sny pro jekt
ar ty stycz ny. Przez kil ka lat po ru szał się
tro pem le żą cych wzdłuż obu rzek miast
i kra jo bra zów, ja kie zna lazł na kart kach
pocz to wych z lat 20-stych i 30-stych
mi nio ne go wie ku.
Obie rze ki ma ją nad zwy czaj dra ma tycz -
ne i za każ dym ra zem wła sne zna cze -
nie hi sto rycz ne, któ re się ga da le ko
wgłąb dzie jów Nie miec i kra jów są sied -
nich. Pro jekt André Köhle ra kon cen tru -
je się na kul tu ro wej esen cji, przy na leż
nej tym fun da men tal nym rze kom, któ -
rej w prze szło ści zwy kle nie do strze ga -
no. Nie cho dzi tu o to, co dzie li, ale o to,
co wspól ne. Köhler zna lazł w swo ich
pra cach ję zyk uka zu ją cy nasz sto su nek
do Wscho du i za cho du Eu ro py; ję zyk,
któ ry nie wy ma ga tłu ma cze nia. Nie jest
to po dróż w cza sie, jak moż na by przy -
pusz czać, prze ciw nie: nie obec ność
cza su prze ni ka te zdję cia, bez róż ni cy
czy wi dać na nich pu ste kra jo bra zy
przy brzeż ne, ar chi tek tu rę czy wiel ki
prze mysł.
Wer�ni�saż 30�wrze�śnia,�godz. 18.00
Ga�le�ria�EN�TRO�PIA,�ul.�Rzeź�ni�cza 4

osZu ści na wa Ka cjach
Wy sta wa sta no wi pod su mo wa nie
dwu ty go dnio we go wy jaz du do We tli -
ny Biesz czadz kiej, na któ ry Ga le ria
Art trakt za pro si ła w czerw cu 2011
ośmiu mło dych ar ty stów: Pio tra Bo -
sac kie go, Ja ku ba czysz czo nia, izę
cham czyk, An ge li kę Foj tuch, Pa try cje
Ma stej, Ma te usza sa dow skie go, Ma -
riu sza Tar ka wia na, Pio tra Ży liń skie go.
Wy jazd miał być cza sem dys ku sji, in -
spi ra cji i pra cy twór czej, choć wy sta -
wa od bie ga nie co od tra dy cyj nie
poj mo wa ne go po ka zu po ple ne ro we -
go, gdzie za zwy czaj pre zen tow ne by -
ło ma lar stwo pej za żo we. Ar ty ści
po ka zu ją bo wiem pra ce wy ko na ne
w róż nych tech ni kach (ma lar stwo, in -
sta la cja, obiekt, fo to gra fia, ko laż)
a przed mio tem ich za in te re so wa nia
nie jest pej zaż trak to wa ny ja ko za sad -
ni czy te mat twór czo ści. Mo że więc
spo ta nicz ność, któ ra w du żej mie rze
by ła le it mo ti vem ple ne ru, bę dzie
rów nież za uwa żal na na wy sta wie,
a wspól nym mia now ni kiem prac
– swo bod ne na wią za nia do sy tu acji
w któ rej zna leź li się ar ty ści. daj my się
więc za sko czyć i oszu kać ar ty stom!
21�paź�dzier�ni�ka,�go�dz. 19.00�(14.11�br)
Art�trakt,�ul�Ofiar�Oświe�cim�skich 1/1

ren

Pra cow nia Ko waL sKie Go
zMiA NA ME diUM

Wy sta wa po ka że do ro bek słyn nej Ko -
wal ni w dwóch od sło nach. Pierw sza,
przed sta wi pra ce ab sol wen tów pra -
cow ni, prof. Grze go rza Ko wal skie go
na war szaw skiej AsP, w du żej czę ści
tych, któ rych dzi siaj na zy wa się „kla -
sy ka mi” sztu ki współ cze snej. W wy -
sta wie bę dzie uczest ni czyć 15
ar ty stów: Ja cek Ada mas, Pa weł Al tha -
mer, Mi chał du dek, Ka ta rzy na Gór na,
ce za ry Ko czwar ski, Łu kasz Ko se la,
Ka ta rzy na Ko zy ra, Mo ni ka zie liń ska,
Ja cek Ma li now ski, Ja cek Mar kie wicz,
An na Mol ska, Mał go rza ta Nie dziel ko,
Ję drzej Nie strój, An na sen ka ra, Piotr
Wy soc ki, Ar tur Żmi jew ski.
Ku ra to ra mi tej od sło ny są: An na sen -
ka ra i ce za ry Ko czwar ski.
Wy sta wie to wa rzy szyć bę dzie pa nel
dys ku syj ny z udzia łem prof. G. Ko -
wal skie go pt. „Ko wal nia. zmia na me -
dium”. Pa nel po pro wa dzi Ka rol
sien kie wicz. dru ga od sło na wy sta wy
(7 listopada) za wie rać bę dzie pra ce
stu den tów Pra cow ni Prze strze ni Au -
dio wi zu al nej. Po wer ni sa żu od bę dzie
się spo tka nie z udzia łem stu den tów
Wro cła wiu, które po pro wa dzi Pa weł
Ja rodz ki z wro cław skiej AsP.

BWA,�ul.�dłu�ga 1,�Je�le�nia�Gó�ra
(www.ga�le�ria�-bwa.kar�ko�no�sze.com)

mu Zeum miej sKie
wro cŁa wia

Wy sta wa Trans kryp cje.
BO ŻE NA sA cHAr czUK

6-30�października,�Sta�ry�Ra�tusz

Wy sta wa sKAr By dOl NE GO Ślą sKA
Wer�ni�saż�–�7�października,�godz. 14.00

Mu�zeum�Ar�che�olo�gicz�ne
Ar�se�nał�Miej�ski,�ul.�Cieszyńskiego�9

sE sJA Przed mie ście Świd nic kie we
Wro cła wiu, prze mia ny.

27-28�paź�dzier�ni�ka,�Sta�ry�Ra�tusz

naj DŁu Żej ra Zem
Wy sta wa zdjęć zgro ma dzo nych w ra -
mach kon kur su „Naj dłu żej ra zem” or -
ga ni zo wa ne go przez cen trum
se nio ra. W skład wy sta wy wcho dzą
zdję cia ślub ne oraz rocz ni co we.

do 20�paź�dzier�ni�ka�br.
CK�za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1
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Dom, ro DZi na, mi Łość
UTrA TA TycH WAr TO Ści TO BEz dOM NOŚĆ

Po kon kur so wa ogól no pol ska wy sta wa pla stycz na z oka zji 30-le cia To wa rzy -
stwa Po mo cy im. Św. Bra ta Al ber ta. zo ba czy my pra ce uczniów róż nych ty -
pów szkół i wy cho wan ków do mów kul tu ry.

15�paź�dzier�ni�ka,�Ga�le�ria�MdK�Śród�mie�ście,�ul.�du�bo�is 5

Piotr sauL Ma lar stwo i gra fi ki. Wy sTA WA NO WO czE sNA
Piotr saul (1986) po cho dzi z Kłodz ka, ab sol went AsP we Wro cła wiu. zaj mu je
się ma lar stwem, fo to gra fią, gra fi ką
i graf fi ti. Be at bo xu je w ze spo le Me My -
self And i. saul w skró cie, czy li: ko -
mik so wy świat tech no lud ków
w tech ni ko lo rze – prze lud nio ne płót -
na, po że ra ne przez nad miar ener gii
– mo ty wy wy nie sio ne z es te ty ki kre -
skó wek i fil mów dla mło dzie ży lat 90.
– za kłó ca ją ce sza rość – od rzu ca ją ce
ład ność. NO WO czE sNOŚĆ 100%
– śmie je my się z niej, ale jest prze cież
ta ka ko lo ro wa i łu dzą ca. Wstęp wol ny!
Wer�ni�saż 7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Ga�le�ria�CK�AGO�RA,�ul.�Serb�ska 5A

te re sa sZcZĘ sna -Gro tow sKa czTEry rzęsy
Po et ka obiek ty wu. lu bi ob ser wo wać
lu dzi, pa trzeć, jak się zmie nia ją. szcze -
gól nie chęt nie fo to gra fu je ko bie ty.
W każ dej po tra fi od na leźć ukry te pięk -
no i umie jęt nie je wy eks po no wać.
Przez wie le lat pra co wa ła we wro cław -
skiej pra sie. Pa sję fo to gra fo wa nia i co -
dzien ne ży cie dzie li ze zna nym
wro cław skim fo to gra fi kiem Mar kiem Gro tow skim, od lat to wa rzy sząc mu
podczas pra cy. Bo ha ter ka mi zdjęć tej wy sta wy, która towarzyszy iV Koncertowi
Harytatywnemu są wro cław skie pa cjent ki Aka de mii Wal ki z ra kiem.
Bilety cegiełki: 50, 25, 20 i 15 zł.

Wernisaż�2.�10,�godz.�18.00,�Fil�har�mo�nia�Wro�cław�ska�ul.�Piłsudskiego�19

bar ba ra DrY Ga Ła OB rA zy sPOd iGŁy
Wie lo krot na lau re at ka Ogól no pol skie -
go Kon kur su ATA w Na my sło wie. Te -
ma ty ka jej pra c jest róż no rod na:
od pej za ży ilu stru ją cych róż ne po ry ro -
ku po przez kwia ty, pta ki do scen ro -
dza jo wych. swo je ha fty pre zen to wa ła
już na wie lu wy sta wach in dy wi du al -
nych i zbio ro wych, kra jo wych i mię -
dzy na ro do wych. Jej na zwi sko zna la zło
się w „lek sy ko nie ślą skich ar ty stów

i twór ców rze mio sła ar ty stycz ne go”, któ re go pro mo cja od by ła się w 2010 ro -
ku w sie dzi bie sta ro stwa Po wia to we go we Wro cła wiu.

Wernisaż�3�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00,�Salonik�3�Muz,�ul.�zawalna�7��

u mi Ko Ła ja i
Pre zen ta cja pre zen tów oraz pro gra mu Pol skiej lo ży Trzeź wo ści.

Wer�ni�saż 16�paź�dzier�ni�ka,�godz. 10.00,�Szew�ce,�ul.�Wro�cław�ska 7
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Gru Pa mo tY La no Ga
zaprasza na wystawę malarstwa olejnego.
An na Gut – kwia ty; John Win nic ki – ko bie ty, żo ny, ko -
chan ki; Ma rek Żar czyń ski – Wro cław wczo raj i dziś

Wystawa�czynna�od�15�pażdziernika�do�19�listopada�br.
Biblioteka,�ul.�Cho�cie�bu�ska 4-6

PasZ Por tY Kra jów uni eu ro Pej sKiej
Pasz por ty kra jów Unii Eu ro pej skiej Prze wod nic two Pol ski
w ra dzie Unii Eu ro pej skiej sta ło się oka zją do opra co wa -
nia przez Mu zeum Pa pier nic twa w dusz ni kach zdro ju wy -
sta wy pre zen tu ją cej hi sto rycz ne i współ cze sne „Pasz por ty
kra jów Unii Eu ro pej skiej”. Wy bra na te ma ty ka po zwa la
przyj rzeć się for mal nej stro nie po dró żo wa nia w róż nych
epo kach. Pasz port, ja ko do ku ment spo rzą dzo ny na pa -
pie rze, przez wie ki upraw niał do po dró żo wa nia po mię dzy
róż ny mi kra ja mi, a nie kie dy na wet po mię dzy po szcze gól -
ny mi czę ścia mi jed ne go pań stwa. szcze gól nie po żą da ny
i trud no do stęp ny był po dru giej woj nie świa to wej w Pol -
sce oraz w in nych kra jach Eu ro py Wschod niej, gdyż ko -
mu ni stycz ne wła dze po li ty ką pasz por to wą sta ra ły się
ogra ni czać po dró żo wa nie swych oby wa te li za gra ni ce.
dziś w Unii Eu ro pej skiej do ku ment ten prze stał być nie -
zbęd ny do po dró żo wa nia. Mu zeum Pa pier nic twa swą wy -
sta wą włą cza się w upo wszech nia nie wie dzy o ko rzy ściach
pły ną cych z ży cia w Eu ro pie bez gra nic. 
Pierw sza z trzech czę ści wy sta wy pre zen tu je hi sto rycz ne
pasz por ty zgro ma dzo ne w zbio rach Mu zeum Pa pier nic twa,
do ty czą ce po dró ży od by wa nych na te re nie róż nych państw
eu ro pej skich (na le żą cych dziś do Unii Europejskiej)
w XiX i XX w. Więk szość z za pre zen to wa nych do ku men tów
po sia da for mę ar ku sza pa pie ru czer pa ne go za bez pie cza -
ne go zna kiem wod nym lub pie czę cia mi.
część dru ga wy sta wy pre zen tu je współ cze sne wzo ry
pasz por tów wszyst kich 27 kra jów Unii Eu ro pej skiej, po -
zy ska ne z Ko men dy Głów nej stra ży Gra nicz nej. dzi siej -
sze pasz por ty ma ją for mę ksią żecz ki z okład ką w ko lo rze
bur gundz kie go wi na oraz licz ne za bez pie cze nia przed pró -
ba mi fał szer stwa. Wy sta wę koń czy pre zen ta cja pro ce su
pro duk cji współ cze snych pasz por tów w Pol skiej Wy twór -
ni Pa pie rów War to ścio wych. W 2012 r. eks po zy cja bę dzie
go ści ła w Bruk se li (Par la ment Eu ro pej ski) oraz w War -
sza wie (Mu zeum Nie pod le gło ści). Or ga ni za to rem wy sta -
wy jest Mu zeum Pa pier nic twa w dusz ni kach zdro ju. 

Wy�sta�wa�czyn�na do 30�paź�dzier�ni�ka�br.
Ar�se�nał,�ul.�Cie�szyń�skie�go 9

ho no ra ta re bisZ-wer sZ Ler
sTrUK TU ry PrzE szTrzEN NE

do�22�października,�Ga�le�ria�Tkac�ka�Na Jat�kach,�ul.�Sta�re�Jat�ki

eLŻ bie ta ter Li Kow sKa
WczO rAJ szy WiE czÓr…

Wy�sta�wa�czyn�na do 7�paź�dzier�ni�ka br.
Ga�le�ria�Miej�ska,�ul.�Kieł�ba�śni�cza 28

mu Zeum Po wo Zów – Ga Lo wi ce 
NiEdziElA KOlEKcJONErA
W�niedzielę�9�października,��w�godz.�12.00�–�16.00
znany historyk sztuki i ekspert  Jerzy Tomaszewski,
udzieli porad dotyczących antyków i kolekcjonowania .
Każdy przyniesiony przez Państwa przedmiot zostanie
dokładnie obejrzany i oceniony  przez eksperta.  Być może
odkryjemy przy tym prawdziwe dzieła sztuki znajdujące
się w naszych domach.
Wstęp  w ramach biletu do Muzeum.

BryczKA  KOńcA ŚWiATA
Wernisaż�–�15�października,�godz.�13.00
15 października, zostanie rozstrzygnięty konkurs
fotograficzny pt. Bryczka  końca świata. Uroczysty
wernisaż i wręczenie nagród  odbędzie się  o godz. 13.00.
zapraszamy wszystkich na wystawę prac fotograficznych
biorących udział w konkursie.

(www.mu�zeum�ga�lo�wi�ce.pl)
Ga�lo�wi�ce�–�55-020�żó�ra�wi�na,�ul.�Le�śna 5

iii MiędzyNArOdOWy FEsTiWAl
miĘDZY wschoDem a ZachoDem

TEO�LO�GIA�W OB�RA�zACH
Wy�sta�wa�trwa�do 30�paź�dzier�ni�ka�br.

Na wy sta wie  pre zen to wa ne są iko ny po cho dzą ce ze zbio -
rów Mu zeum ikon w su pra ślu, da to wa ne na XViii -
-XiX wiek, 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.

IKO�NA�JA�KO�TEO�LO�GIA�W OB�RA�zACH
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.

2�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00, Mu�zeum�Et�no�gra�ficz�ne
ul.�Trau�gut�ta 111/113.�Wstęp�wol�ny!
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sZtu Ka w Do mu
Od sło na pierw sza: GrA Fi KA

No wy cykl wy staw pro mu -
ją cych twór czość mło dych
ar ty stów. zwy kle ta kie eks -
po zy cje od by wa ją się
w mu ze ach lub ga le riach,
ale tym ra zem sztu ka za go -
ści w miej scu, któ re bez -
sprzecz nie ko ja rzy się

z urzą dza niem wnętrz. Miej sce – Ga le ria Wnętrz do mar
– zo sta ło wy bra ne nie przy pad ko wo, bo wiem twór cy cy -
klu chcą po ka zać, że sztu ka, po dob nie jak ład ne me ble
czy cie ka we do dat ki współ two rzy nie po wta rzal ny kli mat
ca łe go do mu. Przed mio ty wy ko na ne przez ar ty stów na da -
ją po miesz cze niom cha rak ter i od zwier cie dla ją in dy wi du -
al ne ce chy ich wła ści cie li. Pa nu je po wszech na opi nia, że
pra ce ma la rzy, rzeź bia rzy, czy gra fi ków są dro gie i trud -
no do stęp ne. Jed nym sło wem tyl ko wy bra ni mo gą cie -
szyć się z ory gi nal nej ozdo by swo ich po miesz czeń. Po ra,
więc zbu rzyć ten po pu lar ny mit.
Na pierw szej wy sta wie z cy klu swo je pra ce – gra fi ki za -
pre zen tu je 5 ar ty stów: Ane ta Huk, To masz Pie trek, Ka rol
Au gu sty no wicz, da mian lan gosz oraz Łu kasz Gier lach.

Wer�ni�saż 6�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00
Stre�fa�Re�-li�ve,�Ga�le�ria�Wnętrz�do�mar

shaun ca ton TO TEM prog: próg to te mu.
część 1: Ko wa dło pół no cy PEr FOr MAN cE

Od wcze snych lat 80. bry -
tyj ski ar ty sta shaun ca ton
zre ali zo wał w ga le riach, mu -
ze ach i na fe sti wa lach na ca -
łym świe cie po nad 250
per for man ce’ów. sam ar ty -
sta na zy wa swo je dzia ła nia
ży wy mi, od dy cha ją cy mi ob -
ra za mi. W ich trak cie czę sto
wpro wa dza się w trans
i w tym sta nie ma lu je i ry su -
je. Kry ty cy pi szą o dzia ła -
niach ca to na w na stę pu ją cy
spo sób: „epic ki pry mi tyw ny per for man ce i sza ma ni stycz -
ne gry zmo ły…” (TAc Ti lE bosch, 2007), „au ten tycz nie
prze ra ża ją ce” (The scot sman, 2009). Każ dy per for man ce
jest je dy ny w swo im ro dza ju i ni gdy nie jest po wta rza ny. 
Po tęż ną in spi ra cją per for men ce’ów ca to na jest si ła pre hi -
sto rycz nej sztu ki i moż li wość zwie rzę co ści oraz me ta mor -
fo zy cia ła. Per for man ce ar ty sty ma ją sza ma ni stycz ny
cha rak ter – wi dzo wie po zo sta ją pod ich wra że niem dłu go
po ich za koń cze niu. (www.shaun ca ton.com)

13�paź�dzie�ni�ka,�godz. 15.00-20.00�(5�go�dzin)
Mu�zeum�ASP�we�Wro�cła�wiu,�ul.�Trau�gut�ta.�Wstęp�wol�ny!�
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Dom DLa sZtu Ki – sZtu Ka DLa Do mu
PrO GrAM WiO dą cy iN sTy TU cJi KUl TU ry WrO cŁAW 2016
Prze strzeń na sze go do mu no si na sze zna mio na i wza jem nie kształ tu je nas
sa mych. ce lem pro gra mu dom dla sztu ki – sztu ka dla do mu jest otwar -
cie prze strze ni na szych miesz kań – prze strze ni zwy czaj nej, in tym nej i co -
dzien nej – na pięk no sztu ki. za da niem te go pro gra mu jest bu do wa nie
za chęt do za peł nia nia pry wat nych wnętrz dzie ła mi au ten tycz nej sztu ki.
Tra dy cja ko lek cjo no wa nia sztu ki po zo sta je eli tar nym przy wi le jem lu dzi
ma jęt nych. Pro gram dom dla sztu ki – sztu ka dla do mu ma na ce lu prze -
ła ma nie eli tar no ści te go oby cza ju. Wie rzy my, że no we miesz ka nia na by te
przez Po la ków w okre sie obec ne go roz wo ju bu dow nic twa miesz ka nio we -
go, mo gą być go ścin ne dla dzieł sztu ki. Je go ce lem jest rów nież roz wój
ryn ku sztu ki w Pol sce. Pro gram ten jest ad re so wa ny w głów nej mie rze
do na byw ców no wych miesz kań i do mów i zo sta nie zre ali zo wa ny z udzia -
łem ar ty stów Wro cła wia i dol ne go Ślą ska. 
rE Ali zA cJA PrO GrA MU dom dla sztu ki – sztu ka dla do mu obej mu je
Eks po zy cje dzieł ar ty stów pod czas tar gów miesz ka nio wych od by wa ją cych
się we Wro cła wiu, po łą czo ne z moż li wo ścią ich na by cia bez po śred nio
od ar ty stów; do radz two w za kre sie pro jek to wa nia wnętrz; 
Wy sta wy pry wat nych ko lek cji dzieł sztu ki ko lek cjo ne rów wro cław skich,
dol no ślą skich i eu ro pej skich; do rocz ne wro cław skie tar gi sztu ki ar ty stów pol skich i za gra nicz nych;
Wza jem na pro mo cja ofer ty wro cław skich i dol no ślą skich przed się biorstw bu dow nic twa miesz ka nio we go oraz Wro cła wia
ja ko Eu ro pej skiej sto li cy Kul tu ry 2016 w me diach dru ko wa nych i elek tro nicz nych.
Pro gram Targów dom dla sztu ki – sztu ka dla do mu zo sta nie za ini cjo wa ny pod czas Tar gów red Net dOM MiEsz KA NiE,
któ re od bę dą się w dniach 22-23 paź dzier ni ka 2011 w Ha li stu le cia.

dlA Wy sTAW cÓW Wy NA JEM PO WiErzcH Ni TAr GO WEJ JEsT NiE Od PŁAT Ny.
Oso by za in te re so wa ne udzia łem w tar gach, pro si my o kon takt do dnia 7 paź dzier ni ka br. na ad res e -ma il: tar gisz tu kiw -
ro@wp.pl, lub: in sty tu cja Kul tu ry Wro cław 2016, ry nek -ra tusz 7/9; 50-101 Wro cław. tel. 71 777 87 43

KUL�TU�RA@WRO�2016.PL�/�WWW.WRO�2016.PL

T A R G I S Z T U K I

dom dla SZTUKI

22-23 2011.10.
Hala Stulecia

dom dla sztuki

Kupidyn
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Kon cert Ko met w Fir Le ju

do wo dzo ne przez le sła wa Ko me ty są obec nie jed nym
z naj po pu lar niej szych i naj bar dziej iden ty fi ko wal nych, kra -
jo wych ze spo łów al ter na tyw nych, a za ra zem kon ty nu acją
dzia ła ją cej w la tach 1994-2003 Par tii. Ko me ty stwo rzy ły
swój wła sny styl, bę dą cy współ cze snym spoj rze niem
na po cząt ki rock’n’rol la, któ re mu od po wie dzial ny za re per -
tu ar li der do da je bla sku dzię ki prze bo jo wym kom po zy cjom,
dba ło ści o no wo cze sne brzmie nie i spe cy ficz ne spoj rze niu
na rze czy wi stość od bi ja ją cą się w tek stach gru py. choć
przez nie mal de ka dę dzia łal no ści Ko me ty do ro bi ły się sze -
ściu al bu mów to de kla ra cje le sła wa są nie zmien nie ak tu -
al ne, a każ da z płyt sta no wi od ręb ną war tość i ko lej ny krok
w po cho dzie do serc fa nów i kry ty ków mu zycz nych.
Ko me ty w skła dzie: le sław (głos, gi ta ra, mu zy ka, sło wa);
W. szew ko (bass, głos); Ar kus (bęb ny, głos). 

6�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00.�Bi�le�ty: 15 zł
Ośro�dek�dzia�łań�Ar�ty�stycz�nych�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

Kon cert Kwar te tu jor Gi
Ta le gen dar na gru pa, któ ra stwo rzy ła pod sta wy dzi siej szej
sce ny fol ko wej w Pol sce ist nie je od 1982 ro ku. Trzon ze -
spo łu od po cząt ku dzia lal no ści two rzą bra cia Ma ciej i Wal -
de mar ry chly. in spi ra cje czer pią z pol skiej kla sy ki (cho pin,
szy ma now ski, lu to sław ski), i folk lo ru wie lu na ro dów. Bra -
li udział w wie lu eks pe dy cjach ba da ją cych źró dła mu zy ki
lu do wej, mię dzy in ny mi do Gre cji, Egip tu, Ju go sła wii, ru -
mu nii, na Hu culsz czy znę, Ukra inę czy sło wa cję. sam ze -
spół okre ślał swą twór czość ja ko „mu zy ka zie lo nej fa li”
– po łą cze nie mu zy ki et nicz nej z jaz zem, kla sy ką, roc kiem
aku stycz nym. Kwar tet za grał set ki kon cer tów w Pol sce
i za gra ni cą, współ pra co wał z wie lo ma te atra mi i fil ma mi.

22�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00.�Bi�lety: 25 zł
Klub�Pod Ko�lum�na�mi,�pl.�św.�Ma�cie�ja 21

Di Git aLL Lo Ve so unD sYs tem

ze spół po wstał w 2005 ro ku z ini cja ty wy Mać ka za krzew -
skie go. W 2007 uka za ła się ich de biu tanc ka pły ta „di gi tall -
lo ve” bar dzo do brze przy ję ta przez kry ty ków oraz
słu cha czy. di git All lo ve so und sys tem ka me ral na wer sja 8-
oso bo we go pro jek tu łą czą ce go w so bie elek tro ni kę, ży wą
sek cje ryt micz ną wzbo ga co ną lo opa mi i ana lo go wo mo -
du lo wa nym ba sem z triem smycz ko wym i de li kat nym / ete -
rycz nym gło sem Na ta lii Gro siak. W 2010 ro ku ze spół wy dał
swo ją dru ga, nie zwy kle róż no rod ną i peł ną kon tra stów pły -
tę za ty tu ło wa ną „V [fau]”. Ostre i dra pież ne utwo ry łą czą się
na niej z lek ki mi i sie lan ko wy mi. su ro wa elek tro ni ka ze
szla chet nym aku stycz nym brzmie niem. cha rak te ru pły cie
do da je rów nież pol ska po ezja (Asnyk, Tet ma jer, Wy spiań -
ski, Po świa tow ska) oraz utwo ry in stru men tal ne. 
www.di git -all -lo ve.com. Wstęp wol ny!

30�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00
Klub�For�ma�ty,�ul.�Sam�bor�ska 3-5

sub mo tion or che stra
NA sTęP cy BO NO BO i THE ci NE MA Tic Or cHE sTrA

Po cho dzą cy z le eds sied mio oso bo wy ze spół de biu tu je pły -
tą „Fi nest Ho ur”, wy sma ko wa ną fu zją me lan cho lij ne go do -
wn tem po, so ulo wej głę bi pod pa tro na tem Ma rvi na Gaye’a,
jaz zu ją cych od nie sień i de li kat ne go dub ste po we go pro du -
cenc kie go szli fu. Krą żek Bry tyj czy ków za chwy ca wszech -
stron no ścią od nie sień – to al bum, któ ry od pierw sze go
prze słu cha nia brzmi jak do sko na le zna ny kla syk. Na tra sie
po Pol sce ze spół zo ba czy my w skła dzie: ru by Wo od (głos),
si mon Bed doe (trąb ką), Taz Mo di (kla wi sze), chris Har gre -
aves (bas), dan ny Tem ple man (per ku sja), dom Ho ward
(FX/Pro duc tion/En gi ne er), Tom my Evans (bęb ny).
Bi le ty: 45 zł – do 26.10, 50 zł – w dniu kon cer tu
26�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00,�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56
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ma reK DY jaK

PrO MO cJA NO WEJ PŁy Ty MO JE FA dO
Kim wła ści wie jest dy jak? Żu lem i ba ro wym graj kiem – jak
sam o so bie mó wi? Bar dem, pol skim To mem Wa it sem
– jak chcą je go wiel bi cie le? czy mo że naj bar dziej praw dzi -
wym gło sem na pol skim ryn ku mu zycz nym?
By wa ły w je go ka rie rze mo men ty, w któ rych mógł iść
za cio sem, wbić się na ar ty stycz ny świecz nik. Ale czuł
przy tym, że ubie ra się w uprząż, że od da je lej ce w cu dze
rę ce. Nie któ rzy wi dzą w tym ar ty stycz ną po zę, pró bę ro -
bie nia z sie bie wy klę te go. Na ta kie za rzu ty Ma rek zwykł od -
po wia dać: „bu jaj cie się fra je rzy!” i szedł da lej sam swo ją
dro gą. dy jak jest jak praw dzi wy bun tow nik, co to rzu ca się
gło wą na przód, a do pie ro po tem ro bi bi lans zy sków i strat.
Ta kie są też je go kon cer ty – bez ta ry fy ulgo wej. 
Śpie wa to, co czu je i my śli, na wet je śli ta ki eks hi bi cjo nizm
spo ro go kosz tu je. (ma rek dy jak. com)
9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00,�CS�Im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

ar tiL Le rY 
le gen dar ny ze spół thra sh me ta lo wy z da nii bę dzie pro -
mo wać w Polsce naj now szy al bum „My Blo od” wy da ny
przez pol ską wy twór nię Me tal mind.
Ar til le ry to duń ski ze spół za ło żo ny w 1982 ro ku w Ta -
astrup na przed mie ściach Ko pen ha gi gra ją cy tech nicz ny
thrash me tal. Ar til le ry by ło jed nym z pierw szym ze spo -
łów gra ją cych ten ga tu nek, mie li wpływ na je go po wsta -
nie. ze spół wy dał 6 płyt dłu go gra ją cych, z cze go ostat nią
w tym ro ku. Ar til le ry do tych czas wy stą pi li tyl ko raz w Pol -
sce – na Me tal ma nii w 2008 ro ku.
supporty: The No-Mads, Negligence, The crossroads,
soul collector i Violent strike. Bi le ty w ce nie 50/60 zł

8�października,�OdA�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

eth no jaZZ Fe sti VaL Pre Zen tu je

JAN�GAR�BA�REK�&�THE�HIL�LIARd�EN�SEM�BLE
OF Fi ciUM NO VUM

Jan Gar ba rek – sak so fo ny so pra no wy i te no ro wy 
The Hil liard En sem ble:

da vid Ja mes – kon tra te nor; ro gers co vey -crump – te nor
ste ven Har rold – te nor; Gor don Jo nes – ba ry ton

Kon cert w ra mach mię dzy na ro do wej ak cji „Gło sy dla Ho -
spi cjum”, z któ re go cał ko wi ty do chód prze zna czo ny bę dzie
na po moc dla wro cław skich ho spi cjów. „Of fi cium no vum”
to trze cia wspól na pły ta Gar bar ka i Hil liard En sem ble. zo -
sta ła na gra na na prze ło mie czerw ca i lip ca ubr w au striac -
kim klasz to rze st. Ge rold, pod czuj nym okiem pro du cen ta
Man fre da Eiche ra. Tym ra zem więk szość wy daw nic twa wy -
peł nia tra dy cyj na mu zy ka Ar me nii.
Bi le ty: 350 zł ViP; 250; 180; 130; 90; 50 zł wej ściów ki

12�paź�dzier�ni�ka: 20.00
Ko�ściół�św.�Ma�rii�Mag�da�le�ny,�ul.�Szew�ska 10

ti na ri wen
Mu zy ka Ti na ri wen to dźwię ki pu sty ni, rytm tra dy cyj nej mu -
zy ki tu are skiej, afry kań ski blu es. Hi sto ria gru py za czy na się
w 1982 ro ku w obo zie Tu are gów w li bii. We Wro cła wiu Ti -
na ri wen za pre zen tu ją pre mie ro we utwo ry z za po wia da nej
na wrze sień pią tej w ich do rob ku pły ty, za ty tu ło wa nej Tas -
si li, na któ rej wo kal nie wspar ły ich gwiaz dy ame ry kań skiej
sce ny al troc ko wej: Tun de Ade bim pe i Kyp Ma lo ne z TV On
The ra dio oraz gi ta rzy sta Wil co, Nels cli ne.
Bi le ty: 79/89 zł psp; 100 zł wdk; sie dzą ce (bal kon): 120 zł

23�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00
klub�ETER,�ul.�Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 19

PAT�ME�THE�Ny�TRIO
6�LISTOPAdA,�Ha�la�OR�BI�TA,�ul.�Wej�che�row�ska 34
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klub eter, ul.�Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 19
X UrO dzi Ny zE sPO ŁU OcE AN

oce an mu sic Fe sti VaL 
FlAP JAcK, li PA li; clON; OcE AN i go ście: Olaf de ri gla -
soff, To mek li piń ski, Griz zli, Mio du i in ni. zespół Ocean
zagra również materiał z nowego albumu pt Wojna Świń. 

6�października,�godz. 18.30.��(www.eterc�lub.pl)

Gus Gus
zna ny za rów no z tri pho po wych jak i de epho uso wych pro -
duk cji, is landz ki ko lek tyw Gus Gus po raz pierw szy w Pol -
sce, w od świe żo nym, pię cio oso bo wym skła dzie! ze spół
przy je dzie do Wro cła wia pro mo wać zbie ra ją cy świet ne
re cen zje, wy da ny dla ko loń skiej wy twór ni Kom pakt al bum
„Ara bian Hor se”. Moc no pio sen ko wy, choć za nu rzo ny
w trans owym, hip no tycz nym so sie ma te riał z no we go al -
bu mu sta no wić bę dzie głów ny trzon kon cer tu.

9�paź�dzier�ni�ka,�g. 19.00

uni tY to ur 2011 we wro cŁa wiu
ABrA dAB ·�MA ri KA ·�ME sA JAH ·�NA TU rAl drE Ad

Kil lAz ·�zGAs
Ar ty stom to wa rzy szyć bę dzie ży we in stru men ta rium! Wy -
da rze nie wzbo ga cą rów nież wy stę py je dy ne go dwu krot ne -
go mi strza Pol ski w be at bo xie zga sa. Uni ty To ur 2011, to
kil ku go dzin ne kon cer to we ma ra to ny, w kil ku na stu pol skich
klu bach dla fa nów re ga ae, dan ce hal lu oraz hip -ho pu.
30�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.30.�Bi�le�ty: 39 zł�psp, 45 zł�wdk

FonetYKa
ich de biu tanc ki al bum „re qu iem dla Wo jacz ka” uka że się 7
paź dzier ni ka br. Mo lo we me lo die i cha rak te ry stycz ne
brzmie nia syn te za to rów skom po no wa ne z twór czo ścią li -
te rac ką ra fa ła Wo jacz ka to za ska ku ją ce po łą cze nie. 

27�października,�godz.�20.30.�Bilety:�10/12�zł
CK�Agora,�ul.�Serbska�5a

haL La norDFjörD
Hal la Nordfjörd po cho dzi
z rey kia vi ku. co ma do za -
ofe ro wa nia? Pięk ny głos
i rów nie ład ne me lo die,
któ re gra na swo jej gi ta rze.
Ar tyst ka da ła wie le kon cer -
tów na is lan dii, od wie dzi ła
też in ne kra je Eu ro py jak
choć by da nię, Niem cy czy
Wy spy Owcze.
14�paź�dzier�ni�ka, Obor�ni�ki�Śl.�Sa�lo�nik 4�Muz,�godz. 18.30

15�paź�dzier�ni�ka, Ostrze�szów�–�Basz�ta,�godz. 20.00
16�paź�dzier�ni�ka, WRO�CŁAW –�Puz�zle,�Ry�nek�Głów�ny

Przej�ście�Garn�car�skie 2/�pię�tro 2, godz. 20.00
17�paź�dzier�ni�ka,�zie�lo�na�Gó�ra�–�zie�lo�na�Ja�dło�daj�nia

3. PrZe GLąD wro cŁaw sKi so unD
Wystapią: For ma cja chło pię ca lE Gi Ty MA cJE, a spe cjal -
nie na prze gląd re ak ty wu je się ze spół MAT PlA NE TA.
KOr MO rA Ny za pre zen tu ją świe ży pro jekt „Ma ja ki”, KA -
riE rA szy ku je pre mie rę dłu go wy cze ki wa ne go al bu mu
„Mia sto”. si NU sO idAl wy stą pi krót ko po wy da niu de -
biu tanc kiej pły ty „Out of the wall”, Ali cJA JA NOsz po raz
pierw szy na ży wo za pre zen tu je ma te riał z so lo we go al bu -
mu „Vin ta ge”. Go ść MA riA PAy NE wy stą pi z FAT BUr -
NiNG sTEP. Ak tor sko -mu zycz ne show ja ko „spraw ca”
przy go to wu je na to miast BAr TOsz POr czyK.

20-23�paź�dzier�ni�ka,�CS�Im�part,�ul.�Mazowiecka�17

Ka ro Li na śmie ta na Qu ar tet
stu den ci/ab sol wen ci – carl Nie lsen Aca de my of Mu -
sic/Aka de mia Jaz zo wa w Ka to wi cach, kom po zy to rzy, au -
to rzy tek stów. Współ pra ca
z prze róż ny mi mu zy ka mi,
warsz ta to wa i kon cer to wa,
m.in.: Brad Mehl dau, Gret -
chen Par la to, Jeff Ba lard,
Piotr Woj ta sik, Jo se phi ne
cron holm, Tho mas Frank,
Ben Mon der i wie lu in nych.
Wstęp wol ny!
5�paź�dzier�ni�ka,�godz.�21.00,�Scho�dy�do Ni�kąd,�pl.�Sol�ny 13

mu ZYcZ na stre Fa ra Dia ram

KU BA BA dAcH i NAT QU EEN cO Ol
KU BA BA dAcH li der ze spo łu Po lu zjan ci i czło nek gru py The
Glo br trot ters. Ar ty sta wszech stron ny. W tym ro ku ob da ro -
wa ny Fry de ry kiem. zda niem Pio tra Bar ty sia, sze fa mu zycz -
ne go ra dia rAM, Ku ba Ba dach to naj lep szy wo ka li sta
w Pol sce, któ ry nie dość, że nie zwy kle pięk nie i świa do mie
po tra fi za śpie wać każ dy dźwięk, to przy oka zji my śli o tym
o czym śpie wa, in ter pre tu je tekst. NAT QU EEN cO Ol to pro -
jekt zna ny wszyst kim wro cła wia nom. Na ta lia lu bra no, ar -
tyst ka zwią za na z ze spłem Mi lo opa oraz Woj ciech Or szew ski
gi ta rzy sta gru py di git All lo ve stwo rzy li pro jekt, któ ry za ra -
ża mi ło ścią do fun ku, nu -jaz zu i so ulu. Bi le ty: 60 zł

12�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
Sa�la�Kon�cer�to�wa�im.�Ja�na�Kacz�mar�ka,�ul.�Kar�ko�no�ska 10

sta ceY Kent drE AMEr iN cON cErT
Pre mie ra al bu mu:
24 paź dzier ni ka 2011 r.
sta cey Kent śpie wa wprost
ze swo jej du szy. swo je hi -
sto rie opo wia da nam
przy uży ciu bez błęd nych
fraz oraz przej rzy ste go,
cza ru ją ce go gło su.

24�paź�dzier�ni�ka,�RW,�ul.�Kar�ko�no�ska 10,�godz. 20.00
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ii dOl NO slA sKi FE sTi WAl KUl TU ry BUd dyJ sKiEJ 
PrZe strZeŃ umY sŁu www.prze�strze�nu�my�slu.pl
Wrocław,�Le�gni�ca,�Świd�ni�ca,�Wał�brzy�ch,�Je�le�nia�Gó�ra

Tym ra zem oka zja jest szcze gól na – 35-le cie bud dy zmu
dia men to wej dro gi w Pol sce. W pro gra mie Fe sti wa lu
znaj du ją się wy kła dy oraz pa ne le dys ku syj ne, pro wa dzo -
nye przez pol skich i za gra nicz nych na uczy cie li bud dy zmu
dia men to wej dro gi. Od bę dą się także wy sta wy i po ka zy
fil mów. Wsród im prez to wa rzy sza cych znaj dą sie: dni
Otwar te Ośrod ków Me dy ta cyj nych, pro mo cje ksia żek, a
tak że kon fe ren cja na uko wa pt. Bud dyzm spo ty ka za chód
(19-20 paź dzier ni ka). We zmą w niej udział re pre zen tan ci
dys cy plin na uko wych, od fi lo zo fii i psy cho lo gii po fi zy kę. 

na Lan Da w Paź DZier ni Ku
WWW.NA lAN dA.Pl, tel. 696.350.815

1-2�paź�dzier�ni�ka,�godz. 10.00-18.00
WArsz TA Ty Wy -TWÓr czOŚĆ
W ra mach Fe sti wa lu rze mio sła lu do we go i Ar ty stycz ne -
go Wy -Twór czość, or ga ni zo wa ne go przez Fun da cję Fla fi,
bę dzie cie mie li oka zję na Uczyć się wy pla ta nia wi kli no -
wych ko szy, wy ra bia nia aro ma tycz nych my deł i świec,
ma lo wa nia na je dwa biu czy zdo bie nia tka nin w tech ni ce
ba ti ku. in fo: http://www.wy -twor czosc.pl/
2�paź�dzier�ni�ka,�godz 20.00 – BU dyń sU PEr sAM. 
so lo wy kon cert li de ra gru py PO GOd NO – wstęp 15 pln
3-4�paź�dzier�ni�ka – sE sJE
UzdrA WiA NiA KA HU Ny MAr Ty NA cAr rU THErs'A
3, 17, 31,�godz 19.00�–�21.00 TAN TrA i szA MA NizM
w fil mie, in fo o pro jek cjach www.na lan da.pl
4, 11, 18, 25�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00�–�20.00
JO GA KUN dA li Ni WG yOGi BHA dŻA NA
pro wa dzi To masz Świą der/Ta ra singh, tel. 793 306 237
5, 12, 19, 26 –�godz 18-20, ME dy TA cJE dy na micz ne,
TAN TrA, im pro wi za cje ta necz ne – za pi sy tel 696350815
8�paź�dzier�ni�ka,�godz 17.30�–�NA UKi dzOG czEN
NA TlE BUd dy zMU Ty BE TAń sKiE GO pro wa dzą cy: 
JA cEK MA cHOW sKi – in struk tor san ti Ma ha san ghi
8-9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 10.00�–�21.00�
WArsz TA Ty TAN Try – szTU KA dO Ty KA NiA
pro wa dzi so nia. A. Bed na rek, wstęp płat ny, za pi sy
http://alay atan tra.com.pl
10�i 24�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00�–�20.00�
ry TU AŁy Ty BE TAń sKiE z Arkadiuszem Kościukiem
13�i 27�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�–�20.00
KON cErT ką piel W dźWię KAcH mis i gon gów 
Aga ty Bia lo szew skiej, wstęp: 30 pln
14�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00��-�WiE czÓr AUTOrsKi
JO AN Ny PAW ŁO Wicz - dzien ni kar ki, tan cer ki Ma -uri,
znaw czy ni run, au tor ki no wej książ ki Ta niec z wia trem
o po dró ży do zró deł, do No wej ze lan dii i na Bia ło ruś 
15�paź�dzier�ni�ka,�godz. 10.00�–�17.00 – rU Ny
WArsz TAT JO AN Ny PAW ŁO Wicz
17�paź�dzier�ni�ka, godz 18.00 – Fi Ni sAŻ
Aj na Hła sko MAN dA lA | Ma lar stwo

Księ�gar�nio�-Ka�wiar�nia�-ve�ge�daj�nia�NA�LAN�dA
Plac�Ko�ściusz�ki 12,�tel. 696 350 815;�www.na�lan�da.pl

Piw ni ca PoD ba ra na mi
Le Gen Da i rZe cZY wi stość

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 skrzyneckiego.
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�LISTOPAdA,�godz.�19.00
Studio�Radia�Wrocław,�ul.�Karkonoska�10

BILETy:��tel.�503-166-129�|�www.daga.wroclaw.pl



26 str.  »� cO JEsT GrANE » październik 2011 www.cojestgrane.pl 

SA�LO�NIK�TRzECH�MUz,�ul. zA WAl NA 7
17�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

BAR�BA�RA�IWA�NOW�SKA�WIE�CzóR�AU�TOR�SKI
Pre zen ta cja naj now sze go to mi ku wier szy Bar ba ry iwa -
now skiej pt. Łyż ka dzieg ciu w becz ce mio du w opra wie
mu zycz nej Pio tra Au gu stow skie go, ucznia Vi kl. szko ły
Mu zycz nej i st. przy ul. Ło wiec kiej we Wro cła wiu.
Bar ba ra iwa now ska, ab sol went ka Aka de mii Eko no micz nej
we Wro cła wiu. Prze pra co wa ła po nad 23 la ta w gór nic twie
i 12 lat w ban ku. Pi sać za czę ła w la tach 70., w związ ku z za -
po trze bo wa niem na ry mo wan ki oko licz no ścio we wy ko rzy -
sty wa ne pod czas róż nych im prez. Wy gra ła ni mi mnó stwo
na gród fi nan so wych i rze czo wych w kon kur sach pra so -
wych i ra dio wych. Na po trze by jed ne go z te le tur nie jów TV
Pol sat przy go to wa ła 3 od cin ko wy pro gram. Te le tur nie je to
jed na z jej licz nych pa sji. W wie lu uczest ni czy ła, wy gry wa -
jąc m.in. „Ko ło For tu ny” i „da ję sło wo”.

SA�LO�NI�KO�WE�WARSz�TA�Ty�LI�TE�RAC�KIE
po�nie�dział�ki�–�10, 24�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

jar marK ja Dwi ŻaŃ sKi
zgod nie z tra dy cją, w paź dzier ni ko wą nie dzie lę prze nie -
sie my się w cza sy wie ków śred nich: na pod zam czu swo -
je kra my roz sta wią sta ro daw ni rze mieśl ni cy, jak
i współ cze śni han dla rze, po ja wią się ku gla rze i akro ba ci,
swo je obo zo wi sko roz bi ją ry ce rze, któ rzy bę dą prze pro -
wa dzać tur nie je oraz po ka zy wal ki.
2�paź�dzier�ni�ka,�godz. 12-20.00,�CK�za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1

1000 Lat wro cŁa wia
KA MiE NiE Mi lO WE W dziE JAcH MiA sTA

To wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia wspól nie z Bi blio te ką
Pu blicz ną im. T. Mi kul skie go za pra sza na in au gu ra cyj ny wy -
kład Wszech ni cy Wie dzy o Wro cła wiu. Wy kład wy gło si dr
Ma ciej Ła giew ski dy rek tor Mu zeum Miej skie go Wro cła wia.

11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00
Bi�blio�te�ka�Publiczna,�Ry�nek 56 III p.,�sa�la�kon�fe�ren�cyj�na

wie cZór Po etYc Ko -mu ZYcZ nY
MA rii E. sy sKi oraz BAr TO szA P. rzy MA NA

W czę ści mu zycz nej wy stą pią tak że: Mi ro sław Owcza rek
so li sta ca pi to lu oraz Alek san dra Kocz ko daj – for te pian.

5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00,�KMiL�pl.�Ko�ściusz�ki 9

hi sto ria i Zna cZe nie osso Li neum
Wy kład dr Grze go rza Po la ka. Bę dzie to pierw sze spo tka -
nie z cy klu co mie sięcz nych wy kła dów po pu la ry za tor skich
dla do ro słych, opra co wa nych w opar ciu o zbio ry za kła du
Na ro do we go im. Osso liń skich. Wstęp wol ny!

4�paź�dzier�ni�ka,�godz. 13.00
Ho�l�–�wej�ście�od za�uł�ka�Osso�liń�skich,�ul.�Szew�ska 37

Ko Le Gium eu ro PY wschoD niej
Wy kład prof. An drew A. MicH TA „Oce na prio ry te tów po -
li ty ki za gra nicz nej UsA i współ pra cy ame ry kań sko – eu -
ro pej skiej”. Prof. A. A. Mich ta jest wy bit nym spe cja li stą
w dzie dzi nie po li ty ki bez pie czeń stwa UsA oraz państw Eu -
ro py Środ ko wej i Wschod niej, na pi sał też wie le ar ty ku łów
na te mat współ pra cy cy wil no -woj sko wej. Wie lo krot nie do -
ra dzał rzą do wi ame ry kań skie mu, a obec nie jest dy rek to -
rem war szaw skie go biu ra Ger man Mar shall Fund,
in sty tu cji, któ ra ma istot ny wpływ na kształ to wa nie po li ty -
ki UsA wo bec na sze go re gio nu. Wy kład w ję zy ku pol skim. 

4�paź�dzier�ni�ka,�go�dz. 18.00
„To, co naj waż niej sze. Pięć wy zwań po li ty ki pol skiej”.
sPO TKA NiE z prof. Ja dwi gą sta nisz kis.
Pro wa dze nie: po seł Ka zi mierz Mi chał Ujaz dow ski.

5�paź�dzier�ni�ka,�go�dz. 17.30
Osso�li�neum,�pl.�Nan�kie�ra 17.�Wstęp�wol�ny!

Z mGieL ni Do mi Łu jów
HEN ry K WOl NiA K zBO Ży dA rzy c. Wie czór au tor ski

W ra mach spo tka nia po eta bę dzie pre zen to wał swo ją naj -
now szą książ kę pt. „Mi łu je”, Kra ków 2011. Wstęp wol ny!

4�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00�KMiL,�pl.�Kościuszki�9

ur sZu La Ko ZioŁ
FU GA (1955-2010)

do księ garń tra fi ły wier sze
ze bra ne Ur szu li Ko zioł.
W ob szer nym to mie zna la -
zły się utwo ry ze wszyst -
kich opu bli ko wa nych do-
tych czas ksią żek wro cław -
skiej po et ki, do sko na le
uka zu jąc prze mia ny jej
twór czo ści od de biu tanc -
kie go ar ku sza „Gu mo we
kloc ki” po ubie gło rocz ne
„Hor ren dum”.

BIU�RO�LI�TE�RAC�KIE

ta niec Z wia trem
JO AN NA PAW ŁO Wicz

Wy pra wa do No wej ze lan dii
sta je się dla bo ha ter ki po -
dró żą du cho wą. spo tka nia
z kul tu ra ma ory ską i dzi ką
przy ro dą oraz ma gicz ne ry -
tu ały są dla niej źró dłem
prze mia ny. Owo cu je to ko -
lej ną wy pra wą – tym ra zem
na Bia ło ruś – do ko rze ni.
Książka speł nia ma rze nia
aby „po wró cić do do mu”,
do źró dła, z któ re go bie rze
po czą tek, nasz los. 

in au Gu ra cjia Za jĘć 
OGNi sKO KUl TU ry PlA sTycz NEJ im E. GEP PEr TA 

Wro�cław,�pl.�Wol�no�ści 9
Ogni sko jest in sty tu cją kul tu ry Urzę du Mia sta Wro cła wia.
Pod sta wo wym ce lem dzia łal no ści Ogni ska jest edu ka cja kul -
tu ral na i ar ty stycz na osób do ro słych w za kre sie sztuk pięk -
nych, któ rą re ali zu je po przez cykl za jęć prak tycz nych
i teo re tycz nych, pro wa dzo nych przez wy bit nych twór ców
w za kre sie: ry sun ku i ma lar stwa, rzeź by, ce ra mi ki, gra fi ki
warsz ta to wej i kom pu te ro wej, tkac twa ar ty stycz ne go, i szkła
ar ty stycz ne go. (www.pla sty ka -ogni sko.edu.pl).



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

KKIIEERRCC  CCZZYY  TTAA  MMII  ŁŁOO  SSZZAA
5 paź dzier ni ka, godz. 16.00, sa la 35, III pię tro
Mi ło śni ków po ezji Cze sła wa Mi ło sza i sztu ki ak tor skiej
Bo gu sła wa Kier ca za pra sza my na wie czór po ezji. Wy bit -
ny po eta i ak tor Te atru Współ cze sne go bę dzie czy tał wier -
sze No bli sty przy for te pia no wym akom pa nia men cie
swo jej wnucz ki Ro za lii.

WWIIEE  CCZZÓÓRR  AAUU  TTOORR  SSKKII
TTHHEE  OODDOO  RRAA  BBUUHH  LLAA
14 paź dzier ni ka, godz. 19.00
Nie miec ki pi sarz The odor Buhl jest
au to rem książ ki Win ne tou Au gust,
któ ra po ru sza pro blem lo sów nie -
miec kiej lud no ści cy wil nej na Dol -
nym Ślą sku po II woj nie świa to wej.
Uka zu je woj nę z per spek ty wy
chłop ca, któ ry do pie ro od kry wa
świat. Książ ka opo wia da o po dwój nej uciecz ce – tej z oj czy -
zny i tej z rze czy wi sto ści. Dzię ki książ kom Kar la Maya ośmio -
let ni Ru di jest w sta nie znieść strach, uciecz kę i wstręt wo bec
woj ny. Re cen zen ci po rów nu ją Buh la do naj więk szych pro -
za ików nie miec kich zaj mu ją cych się tym te ma tem, ta kich jak
Sieg fried Lenz czy Günther Grass. Spo tka nie ma cha rak ter

otwar ty.  Czy tel nia, II pię tro

SSEE  NNIIOO  RRAA  LLIIAA
SSppoo  ttkkaa  nniiaa  zzee  sszzttuu  kkąą  ii mmuu  zzyy  kkąą
8 paź dzier ni ka, 11.00-16.30
Warsz ta ty (bez płat ne!) wi za żu i ko -
-la żu, pla stycz ne, ta necz ne i li te rac -
-kie, Aka de mia Cze ko la dek, wy stę py
chó rów i ka ba re tów – w pro gra mie
Se nio ra liów w Bi blio te ce, kto re są
czę ścią ob cho dów Dni Se nio ra we
Wro cła wiu. Za pra sza my!

SSTTAARR  TTUU  JJEE  DDKKKK  
DDLLAA  RROO  DDZZII  CCÓÓWW
3 paź dzier ni ka, godz. 17.00
Na pierw sze spo tka nie za pra sza ro -
dzi ców prze zna czo ny spe cjal nie dla
nich Dys ku syj ny Klub Książ ki,
w któ rym bę dą mo gli po roz ma wiać
o naj cie kaw szych książ kach z za kre -
su me dy cy ny, pe da go gi ki i psy cho -
lo gii, po dej mu ją cych pro ble my
roz wo ju dziec ka. In au gu ra cyj ne
spo tka nie bę dzie po świę co ne war to -
ściom w ży ciu dzie ci.
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

IIVV SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII
Szla kiem wro cław skich po dróż ni ków
i po etów. Zbiór ka 16 paź dzier ni ka,
o godz. 10.00 przed sie dzi bą DBP.

JJEE  RRZZYY  GGŁŁUU  SSZZEEKK  
IIlluu  ssttrraa  ccjjaa  ++  ssaa  ttyy  rraa  llii  rryycczz  nnaa
7 paź dzier ni ka – 11 li sto pa da
Ab sol went wro cław skiej ASP, ma -
larz, ry sow nik, ilu stra tor. Od kil ku
lat upra wia gra fi kę sa ty rycz ną. Swo je
pra ce pre zen to wał na 11 wy sta wach
in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni cą.
Jest lau re atem licz nych na gród
w dzie dzi nie gra fi ki sa ty rycz nej i ilu -
stra cji na mię dzy na ro do wych kon -
kur sach i wy sta wach.
Ga le ria pod Pla fo nem, par ter

SSTTEE  FFAANN  MMAA  ŁŁEECC  KKII
PPllaa  kkaa  ttyy  ii zznnaakkii  ppoocczz  ttoo  wwee
3-31 paź dzier ni ka
Wy sta wa pla ka tów i znacz ków pocz -
to wych za pro jek to wa nych przez wy -
bit ne go war szaw skie go gra H ka
Ste fa na Ma łec kie go. Ulu bio ne te ma -
ty ar ty sty to że glar stwo i mu zy ka.
Zna ne są je go pla ka ty do kon kur sów
cho pi now skich. Eks po zy cja jest frag -
men tem re tro spek ty wy przy go to wa -
nej i pre zen to wa nej w Mu zeum
Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji.
ciąg ko mu ni ka cyj ny 1. pię tra
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eDY cja je sieŃ 2011
Wszyst�kie�nie�dzie�le,�za�wsze�o 12.30.�Wstęp�wol�ny!

® 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.

uni wer sY tet świa ta PAź dziEr NiK

MU zEUM NA rO dO WE, pl. Po wstań ców War sza wy 5:
1�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
lA TAW cE i PA rO WO zy – zA BAW Ki PrA dziAd KÓW
1�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(6-10�lat)
lA TAW cE i NiE Tyl KO – zA BA Wy W sTA ryM sTy lU
8�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
szczę Śli WE Wy sPy dyz iA MA rzy ciE lA
15�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
ŚWiAT WE dŁUG EKO lUd KA 
15�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 14.30�(6-10�lat)
EKO lO Gicz Ni TrO Pi ciE lE
22�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
li ŚciA Ki i KAsz TA NiA Ki Wy rU szA JA W ŚWiAT
22�paź�dzier�ni�ka,�g. 11.00�(6-10�lat),�g. 14.30�(11-15�l.)
szlAcH cic NA zA GrO dziE

8�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(6-12�lat)
POd cHO dy NA szlA KU rE NE sAN sU 
zbiór ka: na pla cu przy ko ście le św. Elż bie ty (koszt – 10 zł)

MU zEUM ET NO GrA Ficz NE, ul. Trau gut ta 111/113:
29�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
KU BUŚ PU cHA TEK i JE siEN NE zA PA sy
29�paź�dzier�ni�ka�(so�bo�ta),�godz. 14.30�(6-10�lat)
BA BiE lA TO, czy li NA Wsi PrzEd zi Mą

re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko
+ 5 zł bi let wstę pu. ro dzi ce – wstęp wol ny!

wĘ Druj i Zwie DZaj Za na mi
Klub�Tu�ry�stów�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�wia�przy TMW

Klub�Prze�wod�ni�ków�Oskar�O/PTTK�przy In�sty�tu�tach�PAN
2. 10,� g. 10.00 – spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie
przy po mni ku hr. A. Fre dry; 8-9.10,�g. 7.00 – *Kra ków -
-Wie licz ka; 13.10,�g. 15.30 – spo tka nie klu bo we w ka -
mie nicz ce „Mał go sia” (Od rzań ska 39); 16.10,�g. 7.40
– *Ślę ża; 22.10,� g. 7.00 – *Hra dec Kra lo ve (cze -
chy); 29.10,� g.8.00 autobus 900l (spod Galerii
dominikańskiej). – Wę drów ka do oko ła W rocławia szla -
kiem B. Tu ro nia: Św. Ka ta rzy na – Bie la ny.
zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa -
ce rze, spo tka niu klu bo wym lub te l. 661 701 176; 71 357
01 19 wie czo rem; wy jaz dy z Pla cu so li dar no ści.

aKa De mia tu rY stY Ki
Kra jo Znaw stwa i eKo Lo Gii 

15�paź�dzier�ni�ka,�godz. 10.00 przy wej ściu do Ha li Tar go -
wej – prze wod nik Piotr drze wiń ski. szla kiem sie dzib daw -
nych wład ców Wro cła wia na tra sie: Ostrów Tum ski,
Uni wer sy tet Wro cław ski, Ar se nał Miej ski, Pa łac Kró lew ski; 
22�paź�dzier�ni�ka – z cy klu: Week end w oko li cach Wro cła -
wia – wy ciecz ka na tra sie: strze gom – Ja wor – le gnic kie
Po le – prze wod nik da mian Kanc ler ski.
zgło sze nia: O. Woj sko wy PTTK przy Klu bie ŚOW, ul. Pret -
fi cza 24, Tel. 71 765 37 39; (www.owpt tk sow.pl)

10 miĘ DZY na ro Do wY DZieŃ ani ma cji 
PO KA zy | iN sTA lA cJA Fil MO WA – 27-28 X 2011

Or ga ni za cja: Ga le ria En tro pia
27�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00 – ze staw i
po kaz w dcF, sa la lwów, 120 min, bi le ty: 8/6 zł
28�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00 – Otwar cie in sta la cji fil mo -
wej. Ga le ria En tro pia, wstęp wol ny!
28�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00 – ze staw ii
po kaz w dcF, sa la lal ka, 120 min, bi le ty: 8/6 zł
Mię dzy na ro do wy dzień Ani ma cji we Wro cła wiu od trzech
lat (czy li od po cząt ku za ist nie nia tej im pre zy w na szym
kra ju) or ga ni zo wa ny jest pod au spi cja mi Asi FA Po land
przez Ga le rię En tro pia. W tym ro ku Ga le ria En tro pia or ga -
ni zu je ob cho dy MdA we współ pra cy z Od ra -Film. Po ka -
zy  bę dą mia ły miej sce w no wo otwar tym  dol no ślą skim
cen trum Fil mo wym (dcF).
W po gra mie po ka zów znaj dzie się ze staw przy go to wa ny
przez Asi FA Po land na wy mia nę mię dzy na ro do wą (fil my
dzie cię cej Wy twór ni Fil mo wej z Wro cła wia), ze staw naj -
śwież szych wro cław skich pro duk cji ar ty stow z AsP
i twór ców nie za leż nych oraz dwa ze sta wy za gra nicz ne. 
do dat ko wą atrak cją te go rocz nych ob cho dów MdA we
Wro cła wiu bę dzie aran ża cja prze strzen no -fil mo wa w Ga -
le rii En tro pia /otwar cie: 28.10 2011, g. 18.00/

PrZe strZeŃ umY sŁu
ii FE sTi WAl KUl TU ry BUd dyJ sKiEJ 

Po kaz fil mu o Ty be cie i bud dy zmie ty be tań skim pt. W po -
szu ki wa niu sta re go Ty be tu. Po pro jek cji ko men tarz au to -
ra Tho ma sa schmid ta, bud do lo ga oraz po dróż ni ka.

9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 16.30,�Ło�kiet�ka 5,�ul.�Ło�kiet�ka 5
Wy KŁAd lesz ka Na dol skie go pt. Bud dyj skie schro nie nie

9�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00
Bud�dyj�ski�Ośro�dek�Me�dy�ta�cyj�ny,�ul.�Ru�ska 47/48a

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



www.cojestgrane.pl

Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław, tel. 71 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
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
FILMOWE dcf.wroclaw.pl
tel. 71 793 79 00

Głogów
JUBILAT tel. 76 72 769 59

Legnica
PIAST tel. 76 721 86 04

Wałbrzych
APOLLO tel. 74 847 89 71
ZORZA tel. 74 847 84 72

Jelenia Góra
LOT tel. 75 76 76 370

Świdnica
GDYNIA tel. 74 852 52 19

DAAS

1920 BITWA WARSZAWSKA

BIUTIFUL

PAŹDZIERNIK 2011

· 1-9.10 przegląd Scenarzysta Tadeusz Różewicz
· 3-8.10 Międzynarodowy Festiwal Opowiadania
· 21-27.10 przegląd Stanisław Lenartowicz – twórca osobny
· 27-28.10 Międzynarodowy Dzień Animacji

· 3.10 Start DKF: Gorączka złota (Chaplin, 1925)
· 10.10 DKF: Zabriskie Point (Antonioni, 1969)
· 17.10 DKF: Dersu Uzała (Kurosawa, 1975)
· 24.10 DKF: Arizona Dream (Kusturica, 1992)
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iV FE sTi WAl Fil MÓW dO KU MEN TAl NycH
oKiem mŁo DYch

14-16 PAź dziEr Ni KA 2011 – ŚWid Ni cA
z na de sła nych na Kon kurs 52 do ku men tów ko mi sja se lek -
cyj na, zło żo na z przed sta wi cie li bran ży fil mo wej, wy bra -
ła 18 fil mów. zwy cięz cę Kon kur su wy bie rze Ju ry, w któ rym
za sią dą: re ży ser i ope ra tor Ja cek Bła wut, do ku men ta li sta
To masz Wol ski oraz fil mo znaw ca i dy rek tor Fe sti wa lu OFF
ci ne ma Mi ko łaj Jaz don. Twór cy bę dą mie li moż li wość po -
roz ma wia nia o swo ich fil mach z Ju ro ra mi pod czas Otwar -
tych Ob rad Ju ry. swo je wy róż nie nie dla naj lep sze go
do ku men tu przy zna też fe sti wa lo wa pu blicz ność de cy du -
jąc, któ ry film otrzy ma Na gro dę Pu blicz no ści. Na zwycięzcę
czeka główna nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych.
im pre za ma za za da nie pre zen ta cję krót ko me tra żo wych
do ku men tów do 30 mi nut, zre ali zo wa nych przez twór ców
do 30. ro ku ży cia, za rów no pro fe sjo na li stów, stu den tów
szkół fil mo wych, jak i ama to rów.
li sta wszyst kich na de sła nych do kon kur su fil mów do ku -
men tal nych znaj du je się na stro nie in ter ne to wej Fe sti wa -
lu – www.okiem m lo dych.pl.
TO�MASz�WOL�SKI�NA FE�STI�WA�LU�OKIEM�MŁO�dyCH

Wol ski, to je den z waż niej szych pol skich do ku men ta li stów
śred nie go po ko le nia, umie jęt ny i cier pli wy ob ser wa tor, spe -
cja li zu ją cy się w por tre to wa niu grup i spo łecz no ści. Je go
twór czość cha rak te ry zu je spe cy ficz ne po czu cie hu mo ru,
a tak że umie jęt ność wy do by cia po zy tyw nych aspek tów rze -
czy wi sto ści z miejsc, prze strze ni, po któ rych na pierw szy
rzut oka się te go nie spo dzie wa my. Je go fil my na gra dza ne
by ły na wie lu fe sti wa lach w ka ra ju i za gra ni cą m.in. na fe -
sti wa lu Era No we Ho ry zon ty, Kra kow skim Fe sti wa lu Fil mo -
wym, fe sti wa lu Off ci ne ma, los An ge les Film Fe sti val,
syd ney Flic ker fest in ter na tio nal short Film Fe sti val czy Fe -
sti wa lu Palm springs.
Wśród za pre zet no wa nych dzieł znaj dzie się m. in peł no -
me tra żo wa „zło ta ryb ka” – przej mu ją cy, a za ra zem cie pły
i za baw ny por tret wy cho wan ków kra kow skie go do mu po -
mo cy spo łecz nej, któ rzy przy go to wu ją się do ty tu ło we go
przed sta wie nia oraz „szczę ścia rze” nie zwy kła me ta fo ra
na ro dzin, ży cia i śmier ci, w ob ser wa cji co dzien ne go funk -
cjo no wa nia pew ne go Urzę du sta nu cy wil ne go, w któ ym
w bli skim są siedz twie funk cjo nu ją po ko je re je stru ją ce na -
ro dzi ny, zgo ny i ślu by. Oprócz nich po ka za ne zo sta ną do -
ku men ty „Kli ni ka”, „Ak to rzy”, „Po ma łu” i „H2O”.
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„szczę ścia rze”



 

         
  

 


