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oleXiy SuSlov – kompozytor, dyrygent, akordeonista.
Absolwent Uniwersytetu
kultury i Sztuki w Mo-
skwie 1980, Akademii Mu-
zycznej w Doniecku 1992.
Zasłużony działacz kultury
Ukrainy 1992. Docent Uni-
wersytetu Pedagogicznego,
dyrygent i solista Filharmo-
nii w kijowie do 1995r.
Obecnie mieszka i pracuje w Polsce. Od 1992 r. pełni funk-
cję zastępcy dyrektora w Prywatnej Szkole Muzycznej S-Art
we Wrocławiu. W 2005 r. powołał do życia, cieszący się po-
pularnością wśród wielbicieli akordeonu – Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Akordeonowej pt. „Od Baroku
do Jazzu”. Olexiy Suslov jest laureatem wielu festiwali
m.in. i i ii nagród na Międzynarodowych festiwalach: Au-
stria (Graz), Białoruś (Minsk), litwa (kowno), Niemcy (Ber-
lin, halle), Polska (Warszawa, Wrocław), rosja (Moskwa,
Petersburg), Ukraina (kijów) Włochy (lanciano). W Polsce
ukazały się dwie książki jego autorstwa (wydawnictwo AB-
SONiC) pt. „Suity koncertowe na akordeon” 2007
oraz „Od Duetu do Orkiestry – aranżacji” 2009.

Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych apostołów Pio-
tra i Pawła we wrocławiu działa od ponad 20. lat. zostało
utworzone z inicjatywy jego ekscelencji arcybiskupa jere-
miasza. w swoich strukturach posiada dwa oddziały tere-
nowe – w Szczecinie i lubinie.
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym
Wrocławia, organizując koncerty muzyki sakralnej i cerkiew-
nej, na które zaprasza chóry z całej Polski. Organizuje także
wystawy, wykłady oraz sesje i konferencje naukowe, a także
uroczyste wigilie kultywujące dawne zwyczaje wg tradycji
prawosławnej. Jedną z ważniejszych imprez oraganizowanych
przez Stowarzyszenie jest Ekumeniczne Spotkanie Noworocz-
ne odbywające się każdego roku w styczniu. Jest to wyjątko-
wy koncert kolęd, którego wykonawcami są chóry z Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku – Czterech Świątyń, a także zaproszo-
nych chórów polskich i zagranicznych.
Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją wycieczek-
-pielgrzymek w Polsce oraz za granicę, wyjazdy odbyły się już
na Ukrainę, rumunię, Czechy i do Petersburga w rosji.
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami poza-
rządowymi działającymi we Wrocławiu. W ramach swojego
kościoła prowadzi działalność charytatywną. Wydało album
„katedra Prawosławna pw. Przenajświętszej Bogarodzicy”.

CANtOrES MiNOrES WrAtiSlAviENSESOrkiEStrA hArMONiCA Chór OktOiCh
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PIWNICA POD BARANAMI
LEGENDA I RZECZYWISTOŚĆ

Określenie „legendarna” w stosunku do Piwnicy Pod Bara-
nami jest absolutnie prawdziwe. ta legenda powstająca la-
tami ma swoje rzeczywiste uzasadnienie. Oto na małej
scenie 6 m2 występują same gwiazdy: Czarny Anioł Pol-
skiej Piosenki Ewa Demarczyk /wówczas już po sukcesach
w paryskiej Olimpii/, znany scenograf w kraju i poza krysty-
na Zachwatowicz, wszechstronnie utalentowany i demo-
niczny /aktor, autor, malarz, scenograf, fotografik,
scenarzysta, stolarz/ w jednej osobie – Wiesław Dymny,
pierwszy w Polsce ludowej interpretator pieśni i roman-
sów A. Wertyńskiego – Mieczysław Święcicki, grafik, aktor
filmowy, specjalista od monologów gazetowych krzysztof
litwin, poeta i kompozytor wstępującego pokolenia leszek
Długosz, niezwykła pieśniarka Ewa Sadowska, a poza tym
Ewa Wiśniewska, Miki Obłoński, a wcześniej aktorka Barba-
ra Nawratowicz, malarka Danuta kluzowa, przy fortepianie
głośny już Zygmunt konieczny i idący za nim po sławę Sta-
nisław radwan i Andrzej Zarycki. Wokół nich artyści mala-
rze i scenografowie: kazimierz Wiśniak, Jerzy Skarżyński,
a nad nimi wszystkimi Wielki Mag i konferansjer niezwykły
inspirator i reżyser PiOtr SkrZYNECki.

A na sali 120 osób, a może 110. kupienie biletów na kon-
cert było tak nierealne jak budowa krakowskiego metra.
Grupa stałych przyjaciół krakowskiej inteligencji rodem
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tygodnika Powszechnego,
Akademii Sztuk Pięknych, Prawników i lekarzy zapełniała
salę w każdą sobotę przyprowadzając nowych widzów
i przyjaciół. Program niby taki sam jak tydzień temu, a jed-
nak zupełnie inny. Częste wizyty europejskich artystów
i na scenie i na widowni /Jean louis Barrault, Marcel Mar-
ceau, Steven Spielberg...)

Nie będziemy dalej dopełniać legendy, bo ona dopełnia
się sama. inna niż w latach 60-tych, odmienna od lat 70-
tych, wielce różna od 80-tych i całkiem zmienio-
na po śmierci Piotra.

Godnym podkreślenia jest fakt, że Piwnica... była i jest
nadal miejscem debiutu wielu obecnie uznanych artystów
i kompozytorów (Grzegorz turnau, Anna Szałapak, Jacek
Wójcicki i inni) oraz tych młodszych jak Dorota Ślęzak
(stypendystka M. krakowa), Adrian konarski, Beata
Czernecka czy najmłodsze spośród nich jak Agata Ślazyk
i kamila klimczak.
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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
Ul. MArSZAłkA JóZEFA PiłSUDSkiEGO 19

5.11, So, g. 18.00 Sala koncertowa Filharmonii
koncert jubileuszowy: 5-lecie wrocławskiej orkiestry
Barokowej; Jarosław thiel – dyrygent
L.van Beethoven – I Symfonia C-dur op. 21; V Symfonia c-moll op. 67

6.11, nd, g. 18.00 Sala koncertowa Filharmonii
C.Danowicz – skrzypce, dyrygent; Wrocławska Orkiestra
kameralna leopoldinum J. Haydn – V Kwartet smyczkowy
F-dur op. 3, cz. II Serenada – Andante cantabile; W. A. Mozart
– Serenada G-dur KV 525 „Eine kleine Nachtmusik”;
B. Bartók – Tańce rumuńskie SZ56; P. Sarasate – Melodie cy-
gańskie; J. Brahms – Tańce węgierskie nr 4, 5, 6

13.11, nd, g. 18.00 Oratorium Marianum
koncert jubileuszowy: 5-lecia chóru Filharmonii wro-
cławskiej; A. Franków-Żelazny – dyrygent;
Chór Filharmonii Wrocławskiej Miłość na ludowo

13.11, nd, g. 18.00 Mediateka
nFM ensemble: Septet Beethovena
M. Haydn – Divertimento Es-dur; C. Nielsen – Serenata-Invano;
L. van Beethoven – Septet Es-dur op. 20

18.11, Pt, g. 19.00 Sala koncertowa Filharmonii
J.kaspszyk – dyrygent; E.vesin – sopran; A.rehlis – alt;
r.Bartmiński – tenor; W.Gierlach – bas; Chór i Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Wrocławskiej L. van Beethoven – Uwer-
tura „Egmont” op. 84; IX Symfonia d-moll op. 125

22.11, wt, g. 19.30 Sala koncertowa Filharmonii
Juana Zayas – fortepian D. Scarlatti – Sonata d-moll K. 1,
Sonata g-moll K. 8, Sonata D-dur K. 29; R. Schumann – Kar-
nawał op. 9; K. Szymanowski – Etiuda b-moll op. 4 nr 3, Pre-
ludium op. 1 nr 1; F.Chopin – Sonata h-moll op. 58 nr 3

23.11, Śr, g. 19.30 Oratorium Marianum
Magdalena llamas – mezzosopran; Juana Zayas – fortepian
W. Lutosławski – 5 pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczów-
ny; C. Debussy – Soirée en Grenade; G. Fauré – Pieśni; M.Ra-
vel – Alborada del gracioso; F. G. Lorca – Canciones espaolas
antiguas; M. de Falla – Siete cansiones populares espaolas

25.11, Pt, g. 19.00 Sala koncertowa Filharmonii
koncert w hołdzie andrzejowi Markowskiemu
P.Gajewski – dyrygent; A.Zubel – sopran; Chór i Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Wrocławskiej T. Albinoni / R. Giazotto – Ada-
gio; K. Penderecki – Anaklasis;W. Lutosławski – Gryweneckie; H.M.
Górecki – Ad Matrem; P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36

28.11, Pn, g. 19.00 Sala koncertowa Filharmonii
koncert w ramach projektu MusMa
M. Walentynowicz – fortepian; O. Poliykov – fortepian;
J.Adamowski – słowo o muzyce, prowadzenie koncertu
B. Obradinovic – Postman Cheval, conquering time autonomo-
usly; T. Smetryns – On the Nature of Program Music; M. Dargay
– Légendes No. III „Le pianiste prêche pour soi-même”; F. Ohrun
Ohron – Music for piano; M. Ryczek – Sub-deep of The Night
(Sub-głębia Nocy); F. Liszt – IX Rapsodia węgierska Es-dur „Kar-
nawał w Peszcie”, X Etiuda f-moll z 12 Etiud transcendentalnych,
Gondola żałobna nr 1, Sonata h-moll; F. Schubert/F. Liszt – Śpiew
nad wodą; R. Wagner/F. Liszt – Pieśń Izoldy z Tristana i Izoldy





wwwwww..oo pp eerr aa ..wwrr oo cc ll aaww ..pp ll

LISTOPAD 2011

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

Ogrom�nie�się�cie�szę,�że�mo�-
gę� za�pro�sić� w li�sto�pa�dzie
na ko�lej�ne�wiel�kie�wi�do�wi�sko
ope�ro�we� re�ali�zo�wa�ne�przez
Ope�rę�Wro�cław�ską.�W pięk�-
nych�wnę�trzach�od�re�stau�ro�wa�nej�Ha�li�Stu�le�cia,�wpi�-
sa�nej�w re�jestr�za�byt�ków�UNE�SCO,�obej�rzy�my�ope�rę
Alek�san�dra�Bo�ro�di�na „Kniaź�Igor”,�któ�rej�fa�bu�ła�jest
opar�ta� na hi�sto�rycz�nych� wy�da�rze�niach� z dzie�jów
XII wiecz�nej�Ru�si�Ki�jow�skiej�opi�sa�nych�w sta�ro�ru�-
skim�po�ema�cie�„Sło�wo�o wy�pra�wie�Igo�ra”.

Wiel�kim�za�szczy�tem�dla�nas�jest�fakt,�że�Pre�zy�dent
RP�Bro�ni�sław�Ko�mo�row�ski�ob�jął�Pa�tro�na�tem�Ho�no�-
ro�wym�na�szą�su�per�pro�duk�cję.

W�li�sto�pa�do�we�wie�czo�ry�na wiel�kiej�sce�nie�Ha�li�Stu�-
le�cia�pu�blicz�ność�bę�dzie�śle�dzić�lo�sy�ty�tu�ło�we�go�knia�-
zia�i je�go�naj�bliż�szych.�W czo�ło�wych�par�tiach�wy�stą�pią
go�ścin�ni�so�li�ści�z Ro�sji,�Ukra�iny�i Pol�ski.�W re�ali�za�cji
uczest�ni�czy�po�nad 300�wy�ko�naw�ców�(so�li�ści,�or�kie�-
stra,�chór,�ba�let,�sta�ty�ści).�Za�pro�si�li�śmy�do współ�pra�-
cy�zna�ko�mi�tą�ukra�iń�ską�cho�re�ograf�–�Iri�nę�Ma�zur�z jej
ze�spo�łem�ba�le�to�wym,�któ�rą�na�sza�pu�blicz�ność�za�pa�-
mię�ta�ła�z bra�wu�ro�wych�ukła�dów�w „Hal�ce”�S.�Mo�-
niusz�ki�i „Na�po�ju�mi�ło�snym”�Do�ni�zet�tie�go�na Per�go�li.
Spek�takl�in�sce�ni�zu�je�re�ży�ser�La�co�Ada�mik,�au�tor�ką
sce�no�gra�fii� jest�Bar�ba�ra�Kę�dzier�ska,� chór�pra�cu�je
pod kie�run�kiem�An�ny�Gra�bow�skiej�-Bo�rys.

Ser�decz�nie�za�pra�szam�do Ha�li�Stu�le�cia�na ko�lej�ną,
już 29�re�ali�za�cję�su�per�pro�duk�cji�Ope�ry�Wro�cław�skiej.

W li�sto�pa�dzie�na sce�nie�na�sze�go�te�atru�za�pre�zen�tu�je�-
my�spek�ta�kle�ba�le�to�we:�„Je�zio�ro�ła�bę�dzie”�i „Dzia�dek
do orze�chów”�P.�Czaj�kow�skie�go,�dzie�ci�za�chę�ca�my
do obej�rze�nia�przy�gód�„Si�da,�wę�ża,�któ�ry�chciał�śpie�-
wać” M.�Fo�xa�i „Ali�cji�w kra�inie�cza�rów”�R.�Chaul�sa.
W re�per�tu�arze�nie�za�brak�nie�lu�bia�nych�przez�pu�blicz�-
ność� ty�tu�łów:� „Na�buc�co”� i „Tra�via�ta”�G.� Ver�die�go,
„Car�men”�G.�Bi�ze�ta.�Współ�cze�sną�twór�czość�ope�ro�-
wą� re�pre�zen�to�wać� bę�dą:� „Le�gen�dy� o Ma�ryi”�
B.�Mar�ti�nů,�„La�li�ber�tà chia�ma�la�li�ber�tà”�E.�Kna�pi�ka.

Ewa Mich nik
dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny

Ope ry Wro cław skiej

2�śr�1900 JJEEZZIIOORROO��łłAABBĘĘDDZZIIEE PIOTR�CZAJKOWSKI

3�cz�1100 SSIIDD,,��WWąąŻŻ,,��KKTTÓÓRRyy��CCHHCCIIAAłł��ŚŚPPIIEEWWAAćć MALCOLM�FOx

3�cz�1900 JJEEZZIIOORROO��łłAABBĘĘDDZZIIEE PIOTR�CZAJKOWSKI

11�pt�1900 KKNNIIAAźź��IIggOORR ALEKSANDER�BORODIN����PPRREEMMIIEERRAA

12�so�1900 KKNNIIAAźź��IIggOORR ALEKSANDER�BORODIN����PPRREEMMIIEERRAA

13�nd�1800 KKNNIIAAźź��IIggOORR ALEKSANDER�BORODIN����PPRREEMMIIEERRAA

15�wt�1100 SSIIDD,,��WWąąŻŻ,,��KKTTÓÓRRyy��CCHHCCIIAAłł��ŚŚPPIIEEWWAAćć MALCOLM�FOx

18�pt�1900 KKNNIIAAźź��IIggOORR ALEKSANDER�BORODIN����PPRREEMMIIEERRAA

19�so�1900 KKNNIIAAźź��IIggOORR ALEKSANDER�BORODIN����PPRREEMMIIEERRAA

20�nd�1800 KKNNIIAAźź��IIggOORR ALEKSANDER�BORODIN����PPRREEMMIIEERRAA

22�wt�1100 LLEEggEENNDDyy��OO��MMAARRyyII BOHuSLAv�MARTINů

23�śr�1900 DDZZIIAADDEEKK��DDOO��OORRZZEECCHHÓÓWW PIOTR�CZAJKOWSKI

24�cz�1900 KKRRÓÓLL��RROOggEERR KAROL�SZyMANOWSKI

25�pt�1100 AALLIICCJJAA��WW��KKRRAAIINNIIEE��CCZZAARRÓÓWW ROBERT�CHAuLS

25�pt�1900 NNAABBuuCCCCOO gIu�SEP�PE�vER�DI

26�so�1900 CCAARRMMEENN�� gEORgES�BIZET

27�nd�1700 KKOOBBIIEETTAA��BBEEZZ��CCIIEENNIIAA�� RICHARD�STRAuSS

29�wt�1900 TTRRAAvvIIAATTAA�� gIu�SEP�PE�vER�DI

30�śr�1900 LLAA��LLIIBBEERRTTÀ����CCHHIIAAMMAA��LLAA��LLIIBBEERRTTÀ EugENIuSZ�KNAPIK

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

IINN��FFOORR��MMAA��CCJJAA II RREE��ZZEERR��WWAA��CCJJAA��BBII��LLEE��TTÓÓWW��––��Dział�Pro�mo�cji�i Ob�słu�gi�Wi�dzów:
tel.: 71 370 88 80;�tel./fax: 71 370 88 81

SSPPRRZZEE��DDAAŻŻ��BBII��LLEE��TTÓÓWW��––��Ka�sa�ope�ry,�ul.�Świd�nic�ka 35:�
pn�-pt: 10.00-19.00,�sb: 12.00-19.00,�nd: 11.00-17.00

go�dzi�nę�przed spek�ta�klem�tel.: 71 370 88 18�(prze�rwa 15.15-15.30)

1111,, 1122,, 1188,, 1199��LLII��SSTTOO��PPAA��DDAA 22001111
Ka�sa�ope�ry 10.00-15.00;�Ka�sa�w Ha�li�Stu�le�cia 17.00-20.00

1133,, 2200��LLII��SSTTOO��PPAA��DDAA 22001111
Ka�sa�ope�ry 10.00-14.00;�Ka�sa�w Ha�li�Stu�le�cia 16.00-19.00
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979-982�wie�czo�ry�lisz�tow�skie

OLEK SAN DER PO LIY KOV rE Ci tA lE FOr tE PiA NO WE
lau�re�at iii na�gro�dy�na iX�Mię�dzy�na�ro�do�wym�kon�kur�sie
Pia�ni�stycz�nym�im.�F.�lisz�ta�w utrech�cie�(2011).
W pro gra mie utwo ry F. lisz ta m. in.: Polonez E-dur, So na -
ta h -moll, Schu bert -liszt – Śpiew nad wo dą, Wa gner -liszt
– Pieśń izol dy z tri sta na i izol dy i iX rap so dia wę gier ska
Es -dur (kar na wał w Pesz cie). Sło wo o mu zy ce i pro wa dze -
nie kon cer tów – Ju liusz Ada mow ski.
24. Xi g. 17.00�–�Gło�gów
Szko ła Mu zycz na im. F. lisz ta, ul. Jed no ści ro bot ni czej 14 
25. Xi g. 18.30�–�obor�ni�ki�Ślą�skie
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
26. Xi g. 18.00�–�Brzeg
Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
27. Xi g. 19.00�–�wro�cław
Fil har mo nia, ul. J. Pił sud skie go 19 – kon cert re ali zo wa ny
wspól nie z Fil har mo nią Wro cław ską w ra mach Eu ro pej skie -
go Fe sti wa lu ra dio wo -te le wi zyj nego Mu sic Ma sters on Air
– Mi strzo wie Mu zy ki na An te nie, wy stą pi w nim też pia nist ka
Mał go rza ta Wa len ty no wicz wy ko nu jąc utwo ry in spi ro wa ne
twór czo ścią Ferenca lisz ta. 

olek�sandr�Po�liy�kov (Ukra ina).
Pierw szy raz wy stą pił pu blicz nie
w wie ku ośmiu lat. Po ukoń cze niu
Spe cjal nej Szko ły Mu zycz nej im. ły -
sen ki w ki jo wie roz po czął w 2005 r.
stu dia pia ni stycz ne pod kie run kiem
ta tia ny ro shi ny w Na ro do wej Aka -
de mii Mu zycz nej w ki jo wie.
Od 2007 r. jest stu den tem Bo ston
Con se rva to ry, w USA, gdzie je go
pro fe so rem jest Mi cha el le win, Po -

za pia ni sty ką Po liy kov stu diu je ka me ra li sty kę i dy ry gen tu rę.
Jest lau re atem: iii na gro dy na Mię dzy na ro do wym kon kur sie
Pia ni stycz nym im. vla di mi ra ho ro wit za, w ki jo wie; i na gro -
dy na kon kur sie w Bo sto nie; ii na gro dy na mię dzy na ro do -
wym kon kur sie lisz tow skim w We ima rze; iii na gro dy na
9. Mię dzy na ro do wym kon kur sie Pia ni stycz nym im. F. lisz ta
w Utrech cie. Ja ko czło nek lu mie re trio zdo był iii na gro dę
na New En gland in ter na tio nal Cham ber Mu sic Com pe ti tion.
Ostat nio za grał oba kon cer ty for te pia no we lisz ta z New ton
Sym pho ny Or che stra pod ba tu tą Ja me sa Orent.
W omó wie niach te go rocz ne go kon kur su im. F. lisz ta
w Utrech cie pod kre śla no bar dzo wy so kie wa lo ry dźwię ko we
wszyst kich wy stę pów Po liy ko va. Sam ar ty sta po wie dział:
„Chcę, aby pu blicz ność do świad czy ła nie ogra ni czo ne go
prze pły wu ko lo rów, po sta ci, fa buł i dra ma tów za war tych
w mu zy ce lisz ta....”

kon cer ty re ali zo wa ne dzięki 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 Śl., Wro cła wia,
Fun da cji Pol ska Miedź i Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców StO Art.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

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

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

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL
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14 EDY CJA – WrO CłAW 18-27 li StO PA DA 2011

SPEk tAkl FlA MEN CO BO DY & SO Ul 
18�li�sto�pa�da,�godz. 20.00�
CS im part, ul. Ma zo wiec ka 17. Bi le ty: 90/60/40 zł
car�los�Pina�na (hisz pa nia)

klA SY kA Mi StrZóW – 19�li�sto�pa�da,�godz. 18.00�
Sa la Sta rej Gieł dy, pl. Sol ny 16. Bi le ty: 30/20 zł
ja�vier�García Mo�re�no (hisz pa nia)

JAZZ i MU ZY kA PO łU DNiA – 19�li�sto�pa�da,�godz. 20.00�
klub Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56. Bi le ty: 45/30 zł
an�to�nio�For�cio�ne (Wło chy)

tAN GO Ar GEN tYŃ SkiE – 20�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
CS im part, ul. Ma zo wiec ka 17. Bi le ty: 90/60/40 zł
new�tan�go�Brid�ge (Pol ska)

MU ZY kA tA NECZ NA NA PrZE StrZE Ni EPOk 
22�li�sto�pa�da,�godz. 19.00�
ry nek – Sta ry ra tusz. Bi le ty: 30/20 zł
cra�cow�Gu�itar�Qu�ar�tet (Pol ska)

ŚWiA tO WE PrZE BO JE – 23�li�sto�pa�da,�godz. 19.00�
ry nek – Sta ry ra tusz. Bi le ty: 30/20 zł
los�de�spe�ra�dos (Pol ska)

MU ZY kA lA tY NO SkA – 24�li�sto�pa�da,�godz. 18.00�
Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca 5. Bi le ty: 30/20 zł 
Ste�fan�Gras�se�trio (Niem cy)

klA SY kA i iM PrO Wi ZA CJA – 25�li�sto�pa�da,�godz. 18.00�
Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca 5. Bi le ty: 30/20 zł 
Mi�cha�el�lan�ger�&�Sa�bi�ne�ra�musch�(Au stria)

MU ZY kA SZWAJ CAr SkiCh kOM PO ZY tO róW 
26�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�Sta ra Gieł da, pl. Sol ny 16
en�sem�ble�Spec�tral (Pol ska) Bi le ty: 30/20 zł

FiN GEr StY lE ShOW – 26�li�sto�pa�da,�godz. 20.00�
Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7
Pre�ston�re�ed�(Szko cja). Bi le ty: 45/30 zł

król FlA MEN CO –�27�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1. B: 200/160/120/90/60 zł
Pa�co�de�lucía (hisz pa nia)
kArNEt FEStiWAlOWY 350 zł (www.gitara.wroclaw.pl)

WIE CZóR Z Mu ZY Ką WŁO SKą 
Na spo tka nie z naj słyn niej szy mi wło ski mi me lo dia mi za -
pra sza ją ar ty ści: Ales san dra Do na ti, Na ta lia ru biś, kry -
stian krze szo wiak, Syl we ster ró życ ki oraz Alek san dra
Or łu ko wicz – akom pa nia ment. W pro gra mie pie śni ne apo -
li tań skie i wło skie arie. Bi le ty: 15 zł psp, 20 zł wdk

6�li�sto�pa�da,�godz. 19.30,�loft�ca�fe,�ul.�ła�ciar�ska 28



SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
z praw dzi wą przy jem no ścią za pra szam
do za po zna nia się z ofer tą ar ty stycz ną
Aka de mii Mu zycz nej, ja ką pro po nu je -
my Pań stwu w li sto pa dzie.

W ra mach pro jek tu MMii  ssttrrzzoo  wwiiee  ww AAkkaa  ddee  mmiiii go ścić bę dzie my wy -
bit nych ar ty stów -pe da go gów roz ma itych spe cjal no ści, któ rzy po -
pro wa dzą se mi na ria i warsz ta ty mi strzow skie. Stu den ci
wo ka li sty ki bę dą mie li moż li wość kształ ce nia swo ich umie jęt no -
ści ak tor skich pod kie run kiem Ja na Pesz ka i prof. An dre asa
Bau man na. Se mi na ria mi strzow skie dla pia ni stów po pro wa dzi
prof. An drzej Ja siń ski, a pod kie run kiem Aga ty Szym czew skiej,
lau re at ki I Na gro dy XIII Mię dzy na ro do we go Kon kur su Skrzyp co -
we go im. Hen ry ka Wie niaw skie go w Po zna niu swój warsz tat in ter -
pre ta cyj ny kształ cić bę dą skrzyp ko wie. Ko lej nym Mi strzem,
któ ry od wie dzi na szą Uczel nię w li sto pa dzie, bę dzie gwiaz da jaz -
zu –Da ve Lieb man, któ ry w ra mach fe sti wa lu JJaazz  zz  ttoo  ppaadd po pro -
wa dzi warsz ta ty dla mło dych sak so fo ni stów i pia ni stów.

Li sto pad w Aka de mii Mu zycz nej to nie tyl ko ple ja da Gwiazd,
ale rów nież cie ka we pro po zy cje kon cer to we. 
Za pra szam ser decz nie na wie czór z cy klu EEss  ttrraa  ddaa  PPrraa  ccooww  nnii  kkóóww
AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj, na KKoonn  cceerrtt  MMuu  zzyy  kkii  WWłłoo  sskkiieejj, a tak że
na kon cert go ścin ny mło dych kom po zy to rów stu diu ją cych
w Es sen i Ko lo nii. Po raz pią ty od bę dzie się MMiięę  ddzzyy  nnaa  rroo  ddoo  wwee
SSyymm  ppoo  zzjjuumm  ddllaa  OOrr  ggaa  nnii  ssttóóww, w tej edy cji po świę co ne pro ble ma -
ty ce obec no ści cho ra łu lu te rań skie go w li tur gii rzym sko ka to lic -
kiej. Tra dy cyj nie już, co ro ku o tej po rze, po le cam Pań stwu
KKoonn  cceerrtt  zz ookkaa  zzjjii  ŚŚwwiięę  ttaa  NNaa  uukkii, w któ rym za pre zen tu ją się so li -
ści – stu den ci i ab sol wen ci wo ka li sty ki oraz człon ko wie AAkkaa  ddee  --
mmiicc  kkiieejj  OOrr  kkiiee  ssttrryy  SSyymm  ffoo  nniicczz  nneejj. Pod czas aka de mic kie go świę ta
wy ko na na zo sta nie Msza C -dur Ko ro na cyj na W. A. Mo zar ta
oraz Uwer tu ra Aka de mic ka J. Brahm sa. 
Je stem głę bo ko prze ko na ny, iż w ofer cie ar ty stycz nej 
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go znaj dą 
Pań stwo kon cer ty i wy da rze nia, w któ rych udział uprzy jem ni
Pań stwu je sien ne wie czo ry.

Kry stian Kiełb
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej

im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu

AKADEMIA MUZYCZNA 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2

LISTOPAD W AKADEMII MUZYCZNEJ
4 PT 10.00 Sa la Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej
KURS SKRZYP CO WY Aga ta Szym czew ska
Lau re at ka I Na gro dy Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Skrzyp co we go im. H. Wie niaw skie go w Po zna niu

5 SO 10.00 Sa la Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej
WARSZ TA TY AK TOR SKIE Prof. Jan Pe szek

9 ŚR 16.00 Stu dio Tech nik Mul ti me dial nych
PRO JEK CJA FIL MU I DYS KU SJA
Pier re Co che re au – L’or ga ni ste de No tre Da me

14 PN 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT z oka zji 65. Rocz ni cy śmier ci Ma nu el la de Fal li

14 PN, 15 WT 10.00
KURS PIA NI STYCZ NY Prof. An drzej Ja siń ski

15 WT 19.00 Ko ściół Imie nia Je zus, pl. Uni wer sy tec ki
KON CERT ORA TO RYJ NY z oka zji Świę ta Na uki
J. Brahms Uwer tu ra Aka de mic ka
W. A. Mo zart Msza C -dur Ko ro na cyj na

16 ŚR 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT kla sy śpie wu prof. Da nu ty Pa ziuk -Zip ser

17 CZ 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT kla sy śpie wu so lo we go wykł. Agniesz ki Reh lis

18 PT 16.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
WARSZ TA TY SAK SO FO NO WE 
Da ve Lieb man w ra mach fe sti wa lu JAZ Z TO PAD

18 PT, 19 SO 10.00-18.00 MIĘ DZY NA RO DO WE 
SYM PO ZJUM I WARSZ TA TY DLA OR GA NI STÓW

22 WT 19.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
WTO REK MU ZYCZ NY 
Es tra da Pra cow ni ków Aka de mii Mu zycz nej

23 ŚR 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT klas śpie wu prof. Aga ty Mły nar skiej -Klo now skiej

24 CZ 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT MŁO DYCH PRA COW NI KÓW Ka te dry Wo ka li sty ki

26 SO 19.00 Ko ściół św. An to nie go
KON CER TY AD WEN TO WE U PAU LI NÓW

29 WT 18.30 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
W KRĘ GU MU ZY KI KLA WE SY NO WEJ

30 ŚR 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT STU DEN TÓW KOM PO ZY CJI 
uczel ni mu zycz nych w Ko lo nii i Es sen

www.amuz.wroc.pl
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45. WROSTJA 24-27�listopada�2011
wro�cław�Skie

SPo�tka�nia�te�atrów�jed�ne�Go�ak�to�ra
24�liStoPada - Dzień tA DE USZA ró ŻE Wi CZA
19.00 lA rY SA kA DY rO WA StA rA kO BiE tA WY SiA DU -
JE wg ta de usza ró że wi cza (Ukra ina)

in�sty�tut�im.�je�rze�go�Gro�tow�skie�go,�ry�nek�-ra�tusz 27

25-26�liStoPada�-�oFtja
40. Ogól no pol ski Fe sti wal te atrów Jed ne go Ak to ra

te�atr�PwSt�-�Ho�tel�Sa�voy,�pl.�ko�ściusz�ki 19
te�atr�Mu�zycz�ny�ca�Pi�tol�–�Ma�ła�Sce�na,�ul.�Pił�sud�skie�go 72

27�liStoPada – Dzień PWSt. Fi lia Wro cław 
Etiu dy stu den tów i po kaz mi strzow ski.Se ria: „Czar na
ksią żecz ka z ham le tem” – pro mo cje, se sja, spo tka nia
Spek�ta�kle�w te�atrze�PwSt�(Ho�tel�Sa�voy,�pl.�ko�ściusz�ki 19)

22-27�liStoPada
12. PrE ZEN tA CJA MO NO DrA MóW na Dol nym Ślą sku
(Je le nia Gó ra, le gni ca, Oła wa, Świd ni ca, Wał brzych)

www.wro�stja.art.pl

BEZ PŁAT NE WARSZ TA TY TE ATRAL NE 
zde�rze�nia�MiĘ�dzy�Po�ko�le�nio�we�to bez płat ne warsz -
ta ty te atral ne dla dzie ci, mło dzie ży, ro dzi ców i se nio rów
szcze gól nie mi le wi dzia ne są ca łe ro dzi ny.

ter�mi�ny:�czwart�ki�–�3,10,17,24.11.11 g. 16.30-20.30
SP�nr 74�im.�Pry�ma�sa�ty�siąc�le�cia�ul.�kleczkowska 2

zde�rze�nia�to bez płat ne warsz ta ty te atral ne prze zna czo -
ne dla uczniów star szych klas gim na zjów, szkół śred nich
oraz stu den tów.

ter�mi�ny:�wtor�ki�–�7,14,21,28.11.11,�g. 17-21.00
1�lo,�ul�Po�nia�tow�skie�go 9,�sa�la�te�atral�na –�au�la

in formacje i zapisy: tel. 71 329 16 46; 0603 865 659
www.te�atr�na�bru�ku.�pl�

EDY TA STE IN. W PO ŚPIE CHu DO NIE BA
Dla cze go Edy ta Ste in? Po nie waż za fa scy no wa ła nas bio -
gra fia in te lek tu al na i du cho wa nie zwy kłej wro cła wian ki,
wy bit nej uczen ni cy hus ser la, au tor ki roz praw fi lo zo ficz -
nych, teo lo gicz nych, Ży dów ki, któ ra wstą pi ła do kar me lu.
Czym dla czło wie ka XXi wie ku
jest wia ra? Czy w świe cie,
w któ rym Świę tość pod le ga
nor mal nym re gu łom mar ke tin -
go wym i z ła two ścią łą czy się
sa crum i pro fa num, w któ rym
obok fi gu rek świę tej in fla cji
sprze da wa na jest wa ta cu kro -
wa i twa róg jest jesz cze miej -
sce na au ten tycz ne po szu-
ki wa nie ab so lu tu? Oto py ta nia,
któ re zbu do wa ły kon cep cję
przed sta wie nia.
Edy ta Ste in, pa tron ka Eu ro py
by ła wy bit ną wro cła wian ką,
dla te go pre mie ra wy jąt ko wo
bę dzie skła da ła się z dwóch czę ści, nie miec kiej i pol skiej.
Nie miec ką część przed sta wie nia (ww wrocławskim ra tu -
szu) wy ko na An na von Schrot ten berg przy akom pa nia -
men cie Woj cie cha Or szew skie go.
Pre�mie�ra w j.�pol�skim�–�25�li�sto�pa�da,�g. 19.00,�te�atr�ar�ka
Pre�mie�ra�w j.�nie�miec�kim�–�26�li�sto�pa�da,�godz. 19.00

Mu�zeum�Miej�skie�ry�nek�-ra�tusz 1

uCISZ SER CE – PRE MIE RA
ro man tycz na hi sto ria uczuć ro dzą cych się ze zglisz czy
znisz czo ne go świa ta, w któ rym jest jed no li tość, sza rość
i me cha ni za cja. Za da je my py ta nie czy to dzi siej sze cza sy,
któ re po mi mo te go, że ma ją pięk ne opa ko wa nie w du żej
czę ści pro du ku ją sza re, do tknię te uni fi ka cją, stan da ry za cją
ży cie. A mo że jest to po zo sta łość po cza sach woj ny i ko -
mu ny w Pol sce. Przed sta wie nie jest tę sk no tą za pro sty mi
uczu cia mi, mi ło ścia mi i świa tem, w któ rym są siad po da je
rę kę są sia do wi, przy jaź nie i ser decz nie. Po przez przy po -
wie ści bi blij ne, na stro jo we pie śni ży dow skie oraz chrze ści -
jań skie po etów ta kich jak Agniesz ka Osiec ka, Na tan
te nen baum, An to nii Sło nim ski oraz ks. Jan twar dow ski
spek takl za da je py ta nie co jest waż niej sze – mieć czy być.

18�li�sto�pa�da, godz. 19.00,�te�atr�ar�ka

TEATR ARKA  Ul. MENNiCZA 3 (www.teatrarka.pl)
li�Sto�Pad 2011

4. godz. 19.00 – Sen�no�cy�let�niej
7. godz. 17.00/19.00; 9. g. 19.00 – oSkar�i Pa�ni�ró�ża
18. godz. 19.00 – uciSz�Ser�ce
25/26. g. 19.00 – edy�ta�Ste�in.�w po�śpie�chu�do nie�ba
Bi le ty: 25/20 zł. re zer wa cja tel. 71 344 38 06 (g. 9-16)





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

SCENA
MAŁYCH FORM

POŁAWIACZE
PAPIERU

reż. Zbigniew Szymczyk
pokaz przedpremierowy

AL DENTE
reż. Piotr Soroka

występ gościnny!

6 listopada, godz. 19.30
CENTRUM INICJATYW

ARTYSTYCZNYCH
ul. Sienkiewicza 8a

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski
16, 17 listopada, godz. 9.00 i 11.00
23, 24, 25 listopada, godz. 11.00
26, 27 listopada, godz. 17.00
TEATR POLSKI
SCENA IM. GRZEGORZEWSKIEGO
ul. Gabrieli Zapolskiej 3

STAZIONE TERMINI
reż. Marek Oleksy
29, 30 listopada, 1 grudnia, godz. 19.00
TEATR POLSKI SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c

OTWARTE WARSZTATY
SZTUKI MIMU

Weekendowa sesja warsztatowa to cykl intensywnej pra-
cy nad świadomością własnego ciała, ukierunkowany
na zapoznanie się z technikami pantomimy oraz specy-
fiką pracy w teatrze ruchu.
Oferta warsztatowa skierowana jest zarówno do osób
początkujących, jak i związanych z różnymi formami
teatru fizycznego.
Zajęcia poprowadzą aktorzy i pedagodzy WTP.
Szczegółowe informacje: www.pantomima.wroc.pl

18, 19, 20 listopada
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY

al. Dębowa 16
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20.11, godz. 1700 – SZPRO TA WA, Dom Kul tu ry | 26.11, godz. 1700 – JE LE NIA GÓ RA, Cen trum Kul tu ry
27.11, godz. 1600 - KU DO WA ZDRÓJ, Te atr Zdro jo wy | 28.11, godz. 1730 – BRZEG, Cen trum Kul tu ry
BILETY i zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje tel.: 503-166-129
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CEN TRuM INI CJA TYW AR TY STYCZ NYCH
Ul. SiEN kiE Wi CZA 8A (www.cia.wroc law.pl)

SEN 
Pre�mie�ro�we�pre�zen�ta�cje�spek�ta�klu�nie�za�leż�nej�nie�-
for�mal�nej�gru�py�te�atral�nej�nn�Mo�ve�Ment�tHe�atre

Spek takl jest po etyc ką opo wie ścią o śmier ci, a ra czej li -
rycz ną pró bą po ka za nia ży cia ja ko wiecz nie trwa ją ce go
con ti nu um. ta niec i ruch wy da ją się być do sko na łym
środ kiem wy ra zu przy po dej mo wa niu te ma tów do nio -
słych, nie de fi nio wal nych, się ga ją cych de fac to po za na -
sze moż li wo ści po znaw cze. re ali za to rzy nie ogra ni cza ją
swo ich po szu ki wań for mal nych do tań ca kla sycz ne go.
Ar ty ści wy stę pu ją cy na sce nie to tan ce rze, któ rzy do sko -
na le opa no wa li tę tech ni kę. Na tym moc nym fun da men -
cie bu do wa ny jest wła sny ję zyk ru chu, wła sna eks pre sja
cia ła. in spi ra cje i tro py po szu ki wań to za rów no ta niec
współ cze sny, jak i me to dy pra cy z cia łem się ga ją ce swo -
imi ko rze nia mi tech nik da le ko wschod nich, z tań cem
butὀh na cze le. Spek takl bu do wa ny jest na kan wie mu -
zy ki zna ko mi te go współ cze sne go kom po zy to ra ja poń -
skie go Au be, spe cja li zu ją ce go się w kom po zy cjach
no wa tor skich i eks pe ry men tal nych.
SCE NA riUSZ, rE ŻY SE riA, SCE NO GrA FiA: Baj ka two rek
tA NiEC: Pau la kraw czyk, Ana to liy iva nov 
ChO rE OGrA FiA: Ana to liy iva nov 
Bi�le�ty: Do chód ze spek ta kli w wy so ko ści ok. 70% wpły -
wów prze ka za ny zo sta nie na rzecz dzie ci nie peł no spraw -
nych. se kre ta riat@gro tow ski -in sti tu te.art.pl;
17�li�sto�pa�da – „gra my dla kac pra” – do chód na fun da -
cję ka mi li kla mut -Paw lik dla kac pra Paw li ka
21�li�sto�pa�da – na fun da cję kin gi Pre is

17�li�sto�pa�da�{czwar�tek} 19.00
21�li�sto�pa�da�{po�nie�dzia�łek} 20.00

te�atr�la�bo�ra�to�rium,�ry�nek�-ra�tusz 27.�tel. 71 344 53 20

4.11,�godz. 20.30
44�–�nie�za�leż�na�Ma�nu�Fak�tu�ra�ta�necz�na (nMt)
6.11,�godz. 15.30�i 17.00�Bilety: 15/10zł
PSo�ty SPEk tAkl DlA DZiE Ci OD lAt 5 (NMt)
12�i 13.11,�godz. 19.00�
dzie�ci�in�ne�Go�Bo�Ga� tA NECZ NY kO lEk tYW
DZi ki StYl COM PA NY. Bilety: 35zł
18.11,�godz. 20.30�
ePi�zo�dy�– o editH�PiaF�&�ra�cje�– o jo�an�nie�d'arc
spek ta kle (NMt) z cy klu Ży wo ty Muz. Bilety: 15/10zł
20.11,�godz. 20.00�Pta�ki�&�taM�do�kĄd�in�ni...�
spek ta kle Gru�Py�te�atral�nej�Gad Bilety: 15/10zł
25.11,�godz. 20.30�
ko�niu�Ga�cje: NiE ZA lEŻ NA MA NU FAk tU rA tA NECZ -
NA. Spek takl de dy ko wa ny Oli Pie kar czyk
(28.02.1972-21.11.2005). Bilety: 15/10zł
26.11,�godz. 20.30
SPEk tAkl uwi�kła�ni... Bilety: 25/15zł
27.11,�godz. 20.30
...ale�jeSt�jeSz�cze�Praw�da...
tE Atr tAŃ CA i MU ZY ki ki NO vA riA ti NO. B: 25/15zł

Wrocławski Teatr Współczesny
REPERTUARʼ 11www.wteatrw.pl

•rezerwacja@wteatrw.pl
•kasa: tel.: 71 358 89 22   wt. – so. 12.00 – 19.00

niedziela i święta na 2 godz. przed spektaklem

ul.�rzeźnicza�12,�50-132�wrocław

Białe�MałżeńStwo�
tadeusz różewicz, reżyseria: krystyna Meissner
10, 12, 13 listopada, godz. 19.15 bilety: 32N, 24U

PożeGnanie�jeSieni��
Witkacy, reżyseria: Piotr Sieklucki
15, 17, 18, 20, 22 listopada, godz. 19.15 bilety: 32N, 24U

król�lear
William Shakespeare,reż.: Cezarijus Graužinis
2, 3 listopada, godz. 19.15  bilety: 32N, 24U

kartoteka
tadeusz różewicz, reż.: Michał Zadara
5, 6, 8 listopada, godz. 19.00 bilety: 32N, 24U

kuPiec�wenecki��
William Shakespeare, reżyseria: Gabriel Gietzky
25, 26, 27 listopada, godz. 19.15 bilety: 32N, 24U
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RAY COONEY

MAYDAY 2
reż. Marcin Sławiński

czas trwania: 120 min + 1 przerwa
przekład: Elżbeta Woźniak; scenografia:Wojciech Stefaniak

obsada: Vicky Smith: Katarzyna Baraniecka / Anna Ilczuk;
Barbara Smith: Marzena Oberkorn; Mary Smith: Małgorzata
Szeptycka; Stanley Gardner: Wojciech Dąbrowski / Jerzy
Mularczyk; Gavin Smith: Radosław Kasiukiewicz / Łukasz
Dziemidok; John Smith: Paweł Okoński; Ojciec Stanleya
Gardnera: Edwin Petrykat / Lech Gwit

LISTOPAD 2011
www.teatrkomedia.com

04.11 PT BOEING BOEING godz. 20.00
05.11 SO BOEING BOEING godz. 20.00
06.11 ND BOEING BOEING godz. 17.00
10.11 CZ MAYDAY 2 godz. 20.00
11.11 PT MAYDAY 2 godz. 18.00
12.11 SO MAYDAY 2 godz. 20.00
13.11 ND MAYDAY 2 godz. 17.00
16.11 ŚR SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
17.11 CZ SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
18.11 PT SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
20.11 ND PRZYJAZNE DUSZE godz. 17.00
24.11 CZ PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
25.11 PT RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
26.11 SO RODZINA KERWOODÓW godz. 20.00
27.11 ND RODZINA KERWOODÓW godz. 17.00
30.11 ŚR Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 21.00

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

213_KOMEDIA:- 24-10-11 12:21 Strona 1

MO NO DrAM SA CHEM wg. hen ry ka Sien kie wi cza
sce na riusz i re ży se ria:
Sta ni sław Mel ski
wy stę pu je: Mo�ni�ka�Bol�ly
ak tor ka te atru Pol ski go
Sien kie wi cza bo li upo ko -
rze nie in dian i przy po mi -
na so bie współ cze snym
Po la kom o wła snym znie -
wo le niu i czę sto lo ja li stycz -
nej po sta wie wo bec
za bor ców. Spek takl Sta ni -
sła wa Mel skie go i Mo ni ki
Bol ly jest uni wer sal ną wi zją
dzie jów i hi sto rią wo jen
w imię roz wo ju i po stę pu.

15�li�sto�pa�da,�godz. 18.00,�klub�Mil,�pl.�ko�ściusz�ki 9

AriA NO SU AS SU NA TE STA MENT PSA 
czy�li�Hi�Sto�ria�o Mi�ło�Sier�nej

re ży se ria: re mi giusz Brzyk
asy stent re ży se ra: Ma te usz Wit czuk, ka ta rzy na Don ner
(Wy dział lal kar ski – kie ru nek re ży se ria)
sce no gra fia i ko stiu my: Bar ba ra Szym czak (ASP)
mu zy ka – Fi lip ka li now ski, An na Po rzyc (AM)

13�li�sto�pa�da,�godz. 19.00�Pre�Mie�ra i
14�li�sto�pa�da,�godz. 19.00�Pre�Mie�ra ii

16, 17�i 18�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
Sce�na PwSt�Ho�tel�Sa�voy,�pl.�ko�ściusz�ki 19

CS IM PART Ul. MA ZO WiEC kA 17
Paź�dzier�nik 2011�–�Pro�GraM�(www.im part.art.pl)

4, 7, 8�godz. 10.00, 5�godz. 16.00�– Zło�ta�kacz�ka – dla dzie ci 
7�godz. 20.00�– jaz�zo�we�jam�ses�sion
8�godz. 19.00�– Trzy�sio�stry – te atr tań ca
15�godz. 20.00�– Blu�eso�we jam ses sion
16,�17�godz. 19.00�– ro�man�ko�ła�kow�ski – te atr Pio sen ki
18�godz. 18.00�– Po�kaz�no�wych�fil�mów�duń�skich�
19�godz. 19.00�– Mi�ro�sław�czy�ży�kie�wicz – te atr Pio sen ki
20�godz. 16.00�– Po�kaz�no�wych�fil�mów�duń�skich�
24�godz. 20.00�– Przed pre�mie�rą.
B. Sob czuk i J. Po pra wa re ko men du ją – te atr Pio sen ki
25, 26�godz. 20.00�– nie�bez�piecz�na�gra – spek takl 
26�godz. 18.00�i 20.30�– wszyst�ko�o ko�bie�tach – spek takl 
27�godz. 18.00�– Od Piaf�do Ga�rou – re ci tal Mi cha ła Ba jo ra
29, 30�godz. 9.30�i 12.00�– Pio�truś�Pan�i Pi�ra�ci – dla dzie ci
30,�godz. 18.00�– ob�li�cza�taj�wa�nu – wer ni saż wy sta wy fo t.
30,�godz. 20.00�– ja�rek�Śmie�ta�na�Band�&�Bil�ly�ne�al

www.pwst.wroc.pl
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li�Sto�Pa�d�w�od�rzeod�rze:�·�Po�wy�bor�cza�pro�gno�za�Gaj�dziń�skie�go�·�roz�mo�wy�z Miod�kiem�i Bach�man�-
nem�·�naj�star�sza�au�to�bio�gra�fia�Sin�ge�ra�·�ja�dac�ki�o Ho�lo�cau�ście�i deh�nel�o 25�lat�Sho�ah�·�Pol�scy
ma�so�ni�a Bi�twa�war�szaw�ska�·�kry�mi�nał�li�te�rac�ki�i fil�mo�wy:�Sjöwall,�Mi�ło�szew�ski,�wroń�ski,�Mccar�-
thy� i re�tro�kry�mi�na�ły� ·�Po�lak�po�czci�wy�na ło�twie� ·�wier�sze�dic�kin�son,�lip�skiej,�ku�pr�ja�no�wa

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
LLIISSTTOOPPAADD  22001111

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

www.dcik.pl; cik@okis.pl

PIĘK NE.... JAK DRuT
Z hi StO rii

SłO WAC kiE GO DrU CiAr StWA
ho no ro wy Pa tro nat: M. kacz mar ski
– kon sul ho no ro wy re pu bli ki Sło -
wac kiej we Wro cła wiu.
wy�sta�wa�trwa�do 4�grud�nia�br.�Mu�zeum

et�no�gra�ficz�ne,�ul.�trau�gut�ta 111/113

NATALIA LL
DONAtiO · iStNiENiE i NADZiEJA

ze zbioru OPErA OMNiA
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 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
Wy sta wa w ra mach Spo tkań Wy szeh -
radz kich ar ty stów z Pol ski, Czech, Wę gier
i Sło wa cji. Wy sta wie to wa rzy szy al bum
pod su mo wu ją cy wszyst kie jej edy cje. 
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

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.
Guardini,�askanischer�Platz 4,�Berlin

Fik CJA A rZE CZY Wi StOŚĆ / rZE CZY Wi StOŚĆ A Fik CJA 
MA NI Pu LA CJA A RZE CZY WI STOŚĆ

W do rocz nej wy sta wie Okrę gu Dol no ślą skie go Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to -
gra fi ków udział we zmą: Jan Bort kie wicz, Ja cek Braun, Cze sław Chwisz czuk, Zdzi -
sław Da dos, Sła woj Du biel, An drzej Du dek -Dürer, Alek Fi gu ra, Bar ba ra Gór niak,
Ze non ha ra sym, ro man hla wacz, Zdzi sław ho lu ka, Da ria ilow, Piotr ko mo row ski,
krzysz tof ko wal ski, krzysz tof ku czyń ski, Adam le sisz, Ma rek li ksztet, Ewa Mar -
ty ni szyn, Piotr No wak, Wa cław ro piec ki, An drzej ru ty na, krzysz tof Saj, Do ro ta
Sit nik, Mał go rza ta Sko czy las, Ma ciej Sta wiń ski, Je rzy Wi klendt, iwo na Woj ty cza,
Wal de mar Zie liń ski. ku ra tor: An drzej Du dek -Dürer

wer�ni�saż 4�li�sto�pa�da,�godz. 17.00.�wy�sta�wa�po�trwa�do 3�grud�nia�br.
dcF�„do�mek�ro�mań�ski”,�pl.�bpa�nan�kie�ra 8

HEN RY PuR CELL
I KRąG JE GO MuZ

WY kłAD MAr kA DY ŻEW SkiE GO
z cy klu COl lE GiUM MU Si CUM

Ma rek Dy żew ski, ko men to wał
w ii Pro gra mie Pr i te le wi zji naj więk -
sze, od by wa ją ce się w na szym kra ju,
mię dzy na ro do we im pre zy mu zycz ne.
Wy kła dał we wszyst kich pol skich
uczel niach mu zycz nych i na kil ku uni -
wer sy te tach. Wy kła dał też w Niem -
czech, Bel gii, Au strii, ro sji, Fran cji
i hisz pa nii. Był rek to rem wro cław -
skiej Aka de mii Mu zycz nej. Za wy bit ne
do ko na nia w dzie dzi nie kul tu ry otrzy -
mał Na gro dę im. św. Bra ta Al ber ta.

5�li�sto�pa�da�br.,�godz. 16.00
klub�Mil,�pl.�ko�ściusz�ki 9

MA RIAN WAL DE MAR KuCZ MA Ak CEN tY AN tYCZ NE
„Sztu ka M. W. kucz my to mi strzow ska jed ność nie mi me tycz nych struk tur i głę bo -
kiej du cho wo ści. Wie lo war stwo wa ma te ria je go ob ra zów po dob nie jak u Pio tra Po -
two row skie go osią ga nie mal że trans cen dent ny wy miar.” (Wi told lisz kow ski)

wer�ni�saż 4�li�sto�pa�da,�godz. 16.00
wy�sta�wa�po�trwa�do 28�li�sto�pa�da�br.�Ga�le�ria�dcik,�okiS,�ry�nek�-ra�tusz 24

EVA DAM BOR SKA
SWA rY PA PiE rU Z Włók NEM

Pra ce cze skiej ar tyst ki z ręcz nie czer -
pa ne go pa pie ru w kom bi na cji z włók -
nem, ga zą i ce lo fa nem, wy ko na ne
tech ni ka mi szy cia, omo ta nia i le pie nia.

wer�ni�saż�17�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
wy�sta�wa�po�trwa�do 17�stycz�nia 2012�r.

Galeria�tkac�ka�na jat�kach
ul.�Sta�re�jat�ki 19/24
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Fo to gra fia ja ko me dium ma -
ją ce po zo ry obiek tyw no ści
uzmy sła wia od bior com i twór
com jej aspekt su biek tyw ny.
Za rów no roz wój tech no lo -
gicz ny jak i świa do moś cio wy
przed sta wia bar dzo szcze gól -
ne me to dy i dzia ła nia od no -
szą ce się do tych za gad nień.
Fo to gra fia umoż li wia uchwy -
ce nie pew nych szcze gól nych
do świad czeń, ta kich jak for -
ma kre acji, czy wy ra że nie su -
biek tyw nych do cie kań, pene-
tru ją cych tę pro ble ma ty kę.
Wy sta wa pre zen tu je sze ro kie
spek trum po staw ar ty stycz -
nych i tech no lo gicz nych.
ku ra tor: A. Du dek -Dürer

4�li�sto�pa�da,�go�dz. 17.00
(do�3�grudnia�br.)

dcF�„do�mek�ro�mań�ski”
Ga�le�ria�ośrod�ka�kul�tu�ry

i Sztu�ki,�pl.�bpa�nan�kie�ra 8

DOrOCZNA WY StA WA OkrĘ GU DOl NO ŚlĄ SkiE GO ZPAF
FIK CJA – RZE CZY WI STOŚĆ – MA NI Pu LA CJA 

Jacek Braun

Jan Bortkiewicz

Barbara Górniak

An drzej Du dek -Dürer

Piotr Nowak

Jerzy Wiklendt
Marek liksztet

Andrzej rutyna

Waldemar Zieliński Zenon harasym

SYL WIA OL SZEW SKA I AGA TA RA DOM SKA
MY rOZ GWiAZ DY

Na pi sać o sa crum i pro fa -
num prze ni ka ją cych się
w gra fi kach Syl wii Ol szew -
skiej i por ce la no wych lal -
kach Aga ty ra dom skiej
by ło by uprosz cze niem.
Wy sta wa, o ty tu le za czerp -
nię tym z wier sza Bia ło szew -
skie go, za nu rza nas w świe-
cie nie pew nych po sta ci uka -
za nych w moc nych gra fi kach i pod po sta cią płyn nej por ce -
la ny. Przy po mi na ją one ry sun ki Ego na Schie le, ale już bez
dra ma tycz ne go tra gi zmu, któ ry wy da je się być obec nie
zbrod nią prze ciw ko spo ko jo wi na szej zre la ty wi zo wa nej men -
tal no ści. ku ra tor ka: Mag da le na Zię ba
wer�ni�saż 4�li�sto�pa�da,�godz. 19.00�(do 30.Xi, godz.�9-18.00)

Ga�le�ria�ck�ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a.�wstęp�wol�ny!

JO LAN TA KRu SZY NA -RA DZIC KA
li ŚCiA ki NA PA PiE rZE CZEr PA NYM

trze ci wiek to czas dla tych,
któ rzy wresz cie mo gą speł -
nić swo je ma rze nia, na wet
te bli żej nie spre cy zo wa ne.
(...) Aka de mia Sztu ki trze -
cie go Wie ku da ła jej ta ką
moż li wość, a pa pier czer pa -
ny stał się dla niej no wym
two rzy wem twór czym.  Był
tak że te ma tem jej pra cy dy -
plo mo wej w AStW oraz kil -
ku wy staw zbior czych.
„Opo wie ści z mchu, pa pro ci i...” są pierw szą wy sta wą in -
dy wi du al ną pani Jo lan ty.

7�listopada,�godz.�18.00
wy�sta�wa�czyn�na�do 30.Xi�br.,�pn-pt,�w godz. 16-20.00

Salonik�trzech�Muz,�ul.�zawalna�7

PO ZDRO WIE NIA Z DOL NE GO ŚLą SKA… 
i�nie�tylko

Pocz tów ki z ubie głych stu le ci, na któ rych na si pra dziad ko -
wie wy zna wa li mi łość, prze sy ła li po zdro wie nia czy zwie -
rza li się swo im przy ja cio łom. Ale kart ka to nie tyl ko tekst,
ale też ca ła opra wa gra ficz na, za trzy ma ni w bie gu prze -
chod nie, prze la tu ją cy nad ko ścio łem ptak, kwia ciar ka
na ryn ku. Pocz tów ka to też wspo mnie nie pięk na ar chi tek -
tu ry, któ ra nie za wsze za cho wa ła się do na szych cza sów.
Wśród licz nych wi do kó wek, któ re znaj du ją się w zbio rach
Mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji na wy sta wie zo sta ną
za pre zen to wa ne pocz tów ki z lat 1893-1950, m.i. pocz -
tów ki przed sta wia ją ce mia sta wo je wódz twa dol no ślą skie -
go, jak też wi do ków ki pre zen tu ją ce ar chi tek tu rę kre sów
Wschod nich czy in nych pol skich re jo nów. 

4�li�sto�pa�da,�godz. 12.00
Mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji,�ul.�krasińskiego�1



www.ma.wroc.pl

SNØHET TA: AR CHI TEK Tu RA – KRA JO BRAZ – WNĘ TRZE
Wy sta wa or ga ni zo wa na w Mu zeum Ar chi tek tu ry 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, pre zen tu je do tych cza so wy do ro bek jed nej z naj waż niej -
szych i naj cie kaw szych pra cow ni ar chi tek to nicz nych na świe cie, wie lo krot nie
na gra dza ne go mię dzy na ro do we go biu ra pro jek to we go Snøhet ta. Zna la zły się
na niej wi zu ali za cje, fo to gra fie i fil my do ty czą ce naj waż niej szych re ali za cji
Snøhet ty, m.in. gma chu Bi blio te ki Alek san dryj skiej w Egip cie, bu dyn ku Ope -
ry Na ro do wej w Oslo. 

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

PRO JEK TuJ MY ZA BYT KI!
rY SUN ki

Ar Chi tEk tO NiCZ NE
tO MA SZA tUr CZY NO Wi CZA

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 kacja@ma.wroc.pl
Wstęp wol ny!

20�listopada,�godz. 11.00

PO PO Łu DNIE
Z AR CHI TEK Tu Rą 

WY kłA DY DlA SE NiO róW
Wstęp wol ny!

23�listopada,�godz. 12.15

GA LE RIA JED NE GO PRO JEK Tu
MU ZEUM DrU GiEJ WOJ NY ŚWiA tO WEJ W GDAŃ SkU

StU DiO Ar Chi tEk tO NiCZ NE kWA DrAt
Gdańsk to mia sto -sym bol: na je go
hi sto rię skła da ją się zna czą ce
– i czę sto tra gicz ne – dla lo sów
Pol ski i Eu ro py wy da rze nia. Wzno -
szo ny obec nie gmach Eu ro pej skie -
go Cen trum So li dar no ści
i przy go to wy wa ne do re ali za cji
Mu zeum ii Woj ny Świa to wej to
obiek ty, któ re w za my śle władz
i or ga ni za to rów oby dwu przed się -
wzięć ma ją stać się iko na mi ar chi -
tek tu ry XXi wie ku nie tyl ko w ska li

mia sta. Py ta nia o for mę od po wied nią dla in sty tu cji pie lę gnu ją cych prze szłość
i kształ tu ją cych pa mięć, a tak że o re la cje mię dzy for mą i hi sto rycz nym miej -
skim pej za żem po zo sta ją otwar te.

Spotkanie�3�li�sto�pa�da,�godz. 17.30.�wystawa�czyn�na do 27�listopada�2011

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
to ostat nia oka zja, by obej rzeć ju bi le uszo wą wy sta wę po świę co ną wy jąt ko -
wej re ali za cji ar chi tek to nicz nej i urba ni stycz nej, ja ką w ska li Eu ro py jest daw -
ny Wy dział Me dycz ny przy uli cy t. Cha łu biń skie go.

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

GO TYC KIE KA TE DRY
AN GLII

FO tO GrA FiE ZYG MUN tA
ŚWiE ChOW SkiE GO

Wy sta wa jest efektem kil ku -
let nich po dró ży pro fe so ra
Zyg mun ta Świe chow skie go,
wy bit ne go znaw cy sztu ki śre -
dnio wie cza. Eks po zy cja obej -
mu je 70 fo to gra fii naj pięk niej-
szych ka tedr, ja kie po wsta ły
w do bie go ty ku na te re nie
Wiel kiej Bry ta nii, m.in. ka tedr
w Bri sto lu, Nor wich, Pe ter -
bo ro ugh, Win chester. 

wy�sta�wa�czyn�na
do 20�li�sto�pa�da 2011
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MA IL -ART -SCHO OL
Pra�cow�nia�Pla�stycz�na�„re�ja�17”

Upra wia na w pra cow ni prow dzo nej
przez dr. Grze go rza Bed na rza SZtU -
kA POCZ tY ma już 11 let nią tra dy cję.
Wy sta wa pre zen tu je pra ce z te ma tu
na wa ka cje „DOM” 

wer�ni�saż 4�li�sto�pa�da,�godz. 17.30�
Ga�le�ria�Mdk�Śród�mie�ście,�ul.�du�bo�is 5

WOJ CIECH GóR KA
Wy sta wa ma lar stwa zna ne go wro -
cław skie go ar ty sty pla sty ka Woj cie -
cha Gór ki, pt. NOr MANDZ kA ró ŻA.
Na wy sta wie pre zen to wa ne be dą pra -
ce olej ne, akwa re le i akry le sta no wią -
ce im pre sje z podó ży po Nor man dii.
8�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�wstęp�wol�ny!

klub�Mil,�pl.�ko�ściusz�ki 9

KA TA RZY NA KO CZYń SKA - KIE LAN 
Fi ZJO NO MiA PrZE StrZE Ni

wer�ni�saż 9�listopada
wy�sta�wa�czyn�na�do�30.Xi�br.

pn-pt�godz. 11-18.00,�so 12-15.00
Ga�le�ria��Miej�ska,�ul.�kiełbaśnicza�28

izabella gustowska
cichym ścigałam ją lotem

otwarcie wystawy: piątek, 18.11.2011, 18:00
centrum sztuki wro
widok 7, wrocław
prezentacja autorska 3xR i spotkanie z artystką: środa, 23.11.2011, 18:00
wystawa do 27.01.2012 (wstęp wolny)

wrocenter.pl

IZA BEL LA Gu STOW SKA
Ci ChYM ŚCi GA łAM JĄ lO tEM

Wy sta wa anek tu je prze strzeń ga le rii,
głów nie wszech ota cza ją cym dźwię -
kiem, ale i po przez nar ra cje za war te
w sze ściu fil mach pre zen to wa nych
na mo ni to rach oraz w sze ściu ko li -
stych li ght -bo xach, punk tu ją cych
sześć ka drów wy łu ska nych z fil mo -
wych nar racji. tro py tej dziw nej po -
dró ży wy zna cza ją w prze strze ni
ga le rii czer wo ne dio dy wę dru ją ce po -
mię dzy obiek ta mi.
iza�bel�la�Gu�stow�ska�–�uro dzo na w Po -
zna niu, gdzie obec nie miesz ka i pra -
cu je. W 1972 r. uzy ska ła dy plom
po znań skiej PWSSP (dziś Uni wer sy -
tet Ar ty stycz ny). Od ro ku 1991 po sia -
da ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go.
Na ucza na ma cie rzy stej uczel ni, pro -
wa dząc Pra cow nię Dzia łań Per for ma -
tyw nych i Mul ti me dial nych na Wy dz.
ko mu ni ka cji Mul ti me dial nej oraz
w Wyż szej Szko le Na uk hu ma ni stycz -
nych i Dzien ni kar stwa na kie r. Gra fi ka.

wer�ni�saż 18�li�sto�pa�da, godz. 18.00
wy�sta�wa�czyn�na do 27.01.2012
cen�trum�Sztu�ki�wro,�wi�dok 7

www.wro�cen�ter.pl

MAR CIN FAJ FRuK
tO ChY BA NiE tU

ma�lar�stwo/obiek�ty/in�sta�la�cja
Mar cin Faj fruk /ur. 1978/, ab sol went
in sty tu tu Sztu ki i kul tu ry Pla stycz nej
Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go. Zaj -
mu je się two rze niem in sta la cji, obiek -
tów i re ali za cji in ter me dial nych
a tak że ma lar stwem i gra fi ką. 
Mo ty wem prze wod nim pro jek tu „to
chy ba nie tu” stał się prze strzen ny znak
do mu, roz po zna wal na iko na za rów no
w sys te mach in den ty fi ka cji wi zu al nej,
jak i w wy mia rze sym bo licz nym. Jest
ona punk tem zbie gu i wyj ścia, swo -
istym ar te fak tem po cząt ku – lo ka li za -
cji. Dla ar ty sty znak ten ku mu lu je
swo je go ro dza ju ob se sję po ko le nio wą
zwią za ną z po szu ki wa niem toż sa mo ści
i swo je go miej sca – ge ne ra cji ska za nej
na mo bil ność, do świad cze nia wspól -
ne go wie lu mło dym lu dziom zmu szo -
nym do by cia no ma da mi współ cze snej
cy wi li za cji. Dom jest tak że kon kre tem,
do brem kon sump cyj nym. W re kla mie
– na wy cią gnię cie rę ki, w rze czy wi sto -
ści – do stęp nym nie licz nym.

od 15�li�sto�pa�da�do 2�grud�nia�br.
Ga�le�ria�en�tro�Pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

ZNA KI ZA SZCZYT NE
W POL SCE

Na wy sta wie eks po no wa ne są wszyst -
kie pol skie or de ry cy wil ne i woj sko we
nada wa ne w róż nych epo kach hi sto -
rycz nych. Na uwa gę za słu gu ją na gro -
dy mo nar sze: pierw sza wer sja usta-
no wio ne go przez Au gu sta ii Moc ne go
Sa sa Or de ru Or ła Bia łe go w for mie zło -
te go i ema lio wa ne go me da lio nu z ko -
lek cją tzw. szy tych gwiazd or de ro wych
z Xviii w. Pierw sze me da le i krzy że naj -
wyż sze go pol skie go od zna cze nia wo -
jen ne go Or de ru vir tu ti Mi li ta ri oraz je go
róż ne wer sje nada wa ne w róż nych
epo kach, czy krzy że i ha fto wa ne gwiaz -
dy Or de ru św. Sta ni sła wa. Pre zen to wa -
ne są tak że niż sze ran gą, nie zwy kle
rzad ko spo ty ka ne w ko lek cjach od zna -
cze nia. Do peł nie niem eks po zy cji jest
pre zen ta cja mniej ofi cjal nych, usta na -
wia nych współ cze śnie przez in sty tu cje
po za rzą do we, ko ściel ne oraz sto wa rzy -
sze nia na gro dy, wśród któ rych wy róż -
nić na le ży Or der Ja sno gór ski,
bi blio fil skie od zna cze nie zwa ne Or de -
rem Bia łe go kru ka ze Sło necz ni kiem.
11�li�sto�pa�da�br.�–�31�grud�nia 2012

Pa�łac�kró�lew�ski�we�wro�cła�wiu
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KuL Tu RY ŚWIA TA – uSA
AME rY kA JA kiEJ NiE ZNA CiE

łu kasz Braun, an tro po log kul tu ry, fo to -
graf. Nie lu bi prze by wać zbyt dłu go
w jed nym miej scu i cią gle ma rzy o no -
wych przy go dach, stąd je go pa sją są po -
dró że, w trak cie któ rych nie roz sta je się
z apa ra tem. Dwu krot nie od wie dził Sta ny
Zjed no czo ne tra fia jąc za każ dym ra zem
na in ny brzeg oce anu.

wy�sta�wa�czyn�na�do 30�li�sto�pa�da
ck�zamek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1

GRu PA MO TY LA NO GA
MAlArStWO OlEJNE

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�do�19�listopada�br.
Biblioteka,�ul.�cho�cie�bu�ska 4-6

BE LA RuS PrESS PhO tO 2011
(pres spho to.by) Wstęp wol ny!

wer�ni�saż�23�li�sto�pa�da,�godz.�18.00
ck�zamek,�pl.�Świętojański�1

VO ODOO
W MA lAr StWiE hA itAŃ SkiM

Na wy sta wie za pre zen to wa nych zo sta -
nie ok. 100 ob ra zów – dzieł ha itań -
skich ar ty stów, któ rzy w ory gi nal ny
spo sób prze no szą kult vo odoo
do swo jej twór czo ści. Ma la rze z krę gu
vo odoo zwią za ni są ze świą ty nia mi te -
go kul tu – od 2003 ro ku jed nej z pań -
stwo wych re li gi na ha iti. ich
ma lar stwo na zy wa ne jest czę sto na iw -
nym, czy wręcz in stynk tow nym. Pre -
zen to wa ne pra ce po cho dzą z jed nej
z naj więk szych pry wat nych ko lek cji
ma lar stwa o tej te ma ty ce w Eu ro pie.
Jej twór cą jest Alek san der ka wa lec. 

wystawa�czynna�15.11- 31.12�br.
ar�se�nał�Miej�ski,�ul.�cieszyńskiego�9

SZTu KA CHIń SKA
Wy sta wa re plik z Na ro do we go Mu -
zeum Pa ła co we go w taj pej na taj wa -
nie. Po nad to w pro gra mie: kon cert
na er hu i flet; pro jek cje fil mo we; de gu -
sta cja orien tal nych prze ką sek.
Mu zeum jest naj bar dziej re no mo wa -
nym mu zeum na taj wa nie. Po sia da
w swo jej ko lek cji po nad 650 tys. dzieł
sztu ki chiń skiej. Wstęp wolny!

wer�ni�saż 4�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
wy�sta�wa�czyn�na�do 7�grud�nia�br.
ck�za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1

EWA GOSK
IRENA ŁuCZYńSKA

DANuTA CHAJEWSKA
MAlArStWO

wystawa�czynna�od�7�do�30�listopada
Galeria�7ddc,�ul.�Pretficza�24

Danuta ChajewskaOsiem rumaków
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NO SOW SKA
No sow ską bę dzie moż na zo ba czyć
na ży wo pod czas se rii kil ku na stu kon -
cer tów, ja kie za pla no wa ne są w ra -
mach tra sy pro mu ją cej al bum „8”.
Bi le ty: 49psp/59wdk

5�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
klub�eter,�ul.�ka�zi�mie�rza�wiel�kie�go 19

KA RO LI NA CI CHA & TO MASZ Bu DZYń SKI
rOC kO WA hi StO riA WOl NO ŚCi

13�listopada�godz. 19.00,�klub�eter,�ul.�k.�wiel�kie�go 19.�Bi�le�ty: 30psp/40wdk

LIT TLE DRA GON 
Przy je dzie do Pol ski pro mo wać swój
trze ci krą żek za ty tu ło wa ny Ri tu al
Union, pły ty o per fek cyj nym brzmie -
niu, po ry wa ją cym do tań ca bar dziej
niż kie dy kol wiek wcze śniej. Al bum
ten łą czy eks pe ry men tal ny, cza ru ją cy
noc ny urok de biu tu, z no wo cze sny -
mi, ta necz ny mi dźwię ka mi – to błysz -
czą cy i pe łen du szy elek tro nicz ny
pop. Gru pa pięk nej Yuki mi Na ga no
za gra pierw szy kon cert pod czas pol -
skiej tra sy wła śnie we Wro cła wiu!
bi le ty: 59/69psp 80wdk

4�listopada,�godz. 19.00
klub�eter,�ul.�ka�zi�mie�rza�wiel�kie�go 19

4 NO WO BRZ MIE NIA 
Wy da rze nie mu zycz ne  pro mu ją ce  al -
ter na tyw nych ar ty stów two rzą cych
mu zy kę opar tą na elek tro ni ce, asty li -
stycz nie oscy lu ją cą po mię dzy trip ho -
pem i jaz zem przez bre ak be at, hip
hop aż po elec tro i avant pop włącz -
nie. W 4. edy cji wy stą pią: Emi ka (CZ),
last Blush (Pl) oraz B.r.O. (Pl).
www.wkfor ma ty.pl

13�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
klub�włod�ko�wi�ca 21

fo
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THE SI XPO uN DER 
Naj moc niej szy te go rocz ny de biu tant
na sce nie me ta lo wej, pre zen tu je te le -
dysk do utwo ru Pla stic Bag pro mu ją -
ce go wy da ną wio sną te go ro ku pły tę
Go ing To Hell? Per mis sion Gran ted.
Wo ka li sta the Si xpo un der, Fran tic Phil
– czy li Fi lip Sa ła pa – wy stą pił w dru -
gim od cin ku pro gra mu the vo ice Of
Po land, zdo był uzna nie wszyst kich ju -
ro rów i do łą czył do gru py Ner ga la.
12�li�sto�pa�da,�li�ver�po�ol,�ul.�Świd�nic�ka

JO AO DE SO uSA
Por tu gal czyk miesz ka ją cy we Wro cła -
wiu od 2005. Ar ty stycz nie po ru sza się
po mię dzy róż ny mi  la ty no ski mi sty la -
mi mu zycz ny mi, głów nie tan go i fa do.
Je go pio sen ki są opo wie ścia mi lu dzi
szu ka ją cych w ży ciu pro stych spraw
jak szczę ście, przy jaźń, pry wat ność
czy in tym ność. 
Cza sa mi lu dzie pró bu ją ukryć to, co
jest  w nich  praw dzi we,  po nie waż
uwa ża ją to za sła bość. W mo jej mu -
zy ce sła bość jest si łą.
W 2009 ro ku po ja wił się na mu zycz -
nej sce nie z Pensão li sto pad, a rok
póź niej przy jął za pro sze nie i za śpie -
wał na pły cie „So va” Mi kro mu sic
oraz na czwar tym al bu mie Smo li ka.
W 2010 ro ku ra zem z Arie lem ra mi -
re zem two rzy tan go Qu ar tet, z
którym na grał pły tę „Aires”. 
João de So usa łą czy in stru men ta li -
stów o zróż ni co wa nych ko rze niach
mu zycz nych, ta kich jak jazz, fla men -
co i folk lor. Ar ty sta po ka zu je pol skiej
pu blicz no ści Por tu ga lię współ cze sną,
dum ną ze swo je go ję zy ka i kul tu ry,
za an ga żo wa ną w kon takt i dia log z in -
ny mi kul tu ra mi. Bi le ty: 30/35zł

16�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
klubokawiania�Mleczarnia

włodkowica�5

SA TO KO Fu JII MA -DO
Sa to ko Fu jii to świa to wej sła wy, ja poń -
ska pia nist ka. kom po zy cje, któ re two -
rzy, są uni kal ną mie szan ką jaz zu,
mu zy ki współ cze snej i tra dy cyj nej mu -
zy ki ja poń skiej. tym ra zem wy stą pi ze
swo im kwar te tem MA -DO w skła dzie:
Na tsu ki ta mu ra – trąb ka; Sa to ko Fu jii
– pia ni no; Chris Dahl gren – bas; Aki -
ra ho ri ko shi – per ku sja.
De biu tanc ki al bum ze spo łu, za ty tu ło -
wa ny „he at Wa ve”, zo stał wy da ny
w sierp niu 2008 ro ku. Dru ga, i za ra -
zem ostat nia pły ta kwar te tu, no szą ca
na zwę „De sert Ship”, uj rza ła świa tło
dzien nie dwa la ta póź niej.
Bi le ty: 20psp/25wdk

16�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
oda�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56
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ARENA
Je den z naj lep szych bry tyj skich ze spo łów neo -pro gre syw nych, od wie dzi Pol -
skę w li sto pa dzie w ra mach eu ro pej skiej tra sy pro mu ją cej nowy al bum
zatytułowany „the Se venth De gree of Se pa ra tion”. 

8�listopada,�godz.�20.00,�oda�Firlej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

JA MA ICAN CAR NI VAL 2011 
thE Mi Gh tY JAh OB SE rvEr

SO UND SYS tEM i WiE lE iN NYCh
thE Mi Gh tY JAh OB SE rvEr SO -
UND SYS tEM (Uk/JA) – Ostat nia po -
że gnal na se sja w Eu ro pie
przed po wro tem na Ja maj kę; DUB -
SE ED 23 kW SO UND SYS tEM (kra -
ków); FAt tY FAt tY (War sza wa);
ESki MAN (Wro cław); rA StA rA -
StAM tA Di Gi tAl SO UND (Biel sko -
-Bia ła); YArEC ki (War sza wa);
rOB BiE CUl tU rE (Wro cław) + wy -
kład „Sło wo, dźwięk i spo ro mo cy.
Wpro wa dze nie do dzie jów so und
sys te mu” prze pro wa dzo ny przez
znaw cę reg gae ra do sła wa ła za rza.
Bi le ty: 29zł psp / 35 zł wdk

5�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
Sa�la�Go�tyc�ka,�ul.�Pur�ky�nie�go 1

SET TING THE WO ODS ON FI RE & KE IRA IS YOu
SEt tiNG thE WO ODS ON Fi rE
Sy gno wa na przez ame ry kań sko bry tyj -
ski la bel En gi ne er re cords Ep ka Ru ins
zbie ra świet ne re cen zje, a bry tyj ski ma -
ga zyn BiG ChE ESE okrzyk nął StWOF
naj bar dziej eks cy tu ją cym ze spo łem
na obec nej sce nie post hard co re.

kE irA iS YOU (Flix rec./Fa la mi).
Gru pa ze Ślą ska, pro mu je dru gie już
wy daw nic two, EP kę One  of  tho se
things that you do on ce in a li fe ti me
and  ho pe ful ly  le arn  a les son  from
Zim ny kli mat new -wa ve łą czą z emo -
cjo nal nym ro man ty zmem me lo dii.

23�li�sto�pa�da,�godz. 20.00,�oda�Firlej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56.�Bi�le�ty: 10/15zł

LE BLuE
Ze spół zo stał za ło żo ny w ro ku 1996
przez Pio tra Ma cia ka (gi ta ra, aran ża -
cje, li der ze spo łu) i Be atę kos sow ską
(har mo nij ka ust na i śpiew). ten du et
przez wie le lat sta no wił trzon gru py.
Ze spół w spe cy ficz ny spo sób łą czy
w swo im re per tu arze rock, jazz i blu -
es z pol ską mu zy ką lu do wą two rząc
nie po wta rzal ny styl. W kwiet niu
współ pra cę z ze spo łem roz po czę ła
Da ria iwan – nie po kor na ak tor ka
z wiel ką pa sją do śpie wa nia. Ze spół
le Blue za pre zen tu je cał ko wi cie au -
tor ski pro gram. Wo kal – Da ria iwan.
Gi ta ra – Piotr Ma ciak. Bi le ty: 10/15 zł

5�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
cia,�ul.�Sien�kie�wi�cza 8a

STRING WASABI
String Wa sa bi łą czy w so bie kli ma ty mu zy ki elec tro/ho use z wo ka lem i smycz -
ka mi na ży wo wzbo ga co ne o prze róż ne brzmie nia fun ky, go spel, folk i im -
pro wi za cję skrzyp co wą. Ser wu je my dwu -go dzin ny ka wał do bre go li ve
Act'u mu zy ki ho use'owo -fun ky'owej o cha rak te rze im pre zo wym.
Ce lem String Wa sa bi jest przede wszyst kim do bra za ba wa, ale i oswa ja nie
pu blicz no ści z tak cięż kim do prze ła ma nia ste reo ty pem in stru men tów kla -
sycz nych ja ko po waż nych, nie do stęp nych i pew nie dla nie któ rych nud nych.
Je śli ktoś jesz cze tak my śli to z pew no ścią zmie ni zda nie.

5�listopada,�godz.�21.00�wroclove,�ul.�ruska�35
18�listopada,�godz.�21.00�Meta,�pl.�wróblewskiego�3a

the Mi gh ty Jah Ob se rver
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Gu RZuF
Bia ło ru ski du et, to skrzy żo wa nie king
Crim son z Phi li pem Glas sem. Jazz,
punk i folk na akor de on i per ku sję.
Ener gia, pun ko wy ży wioł i wschod ni
po lot – oto ca ły Gu rzuf. Ze spół two -
rzą Egor Za be lov – wir tu oz akor de -
onu gu zi ko we go oraz Ar tem
Za les skiy – wy śmie ni ty per ku si sta. 

25�li�sto�pa�da,�godz. 20.00
oda�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56

PAT ME THE NY TRIO
lAr rY GrE NA DiEr – kon tra bas

Bill StE WArt – per ku sja
Pat Me the ny uro dził się w kan sas
i po cho dzi z mu zycz nej ro dzi ny. Ma -
jąc 8 lat za czął grać na trąb ce a czte -
ry la ta póź niej wy brał gi ta rę. Wkrót ce
roz po czął re gu lar ną współ pra cę
z naj lep szy mi ze spo ła mi jaz zo wy mi
w swo im sta nie, zdo by wa jąc cen ne
do świad cze nie w nie zwy kle mło dym
wie ku. Pro fe sjo nal ny de biut ar ty sty
na mię dzy na ro do wej sce nie jaz zo wej
na stą pił w ro ku 1974.
Pat Me the ny swo ją tech ni kę do sko -
na lił na Uni wer sy te cie w Mia mi oraz
w słyn nej Ber klee Col le ge of Mu sic
w Bo sto nie. tam wła śnie na zdol no -
ści stu den ta zwró cił uwa gę wy kła -
dow ca oraz wi bra fo ni sta Ga ry
Bur ton, któ ry za pro po no wał Me the -
ny’emu współ pra cę. W ze spo le Ga -
ry'ego Bur to na Me the ny spę dził trzy
la ta, prze ja wia jąc cha rak te ry stycz ny
styl bę dą cy mie szan ką swo bod nej ar -
ty ku la cji oraz za awan so wa nej ryt -
micz nej i har mo nicz nej wraż li wo ści.
ten spo sób im pro wi za cji był z za ło -
że nia no wa tor ski, jed nak głę bo ko za -
ko rze nio ny w tra dy cji jaz zo wej.
Bi le ty: 200/160 zł/130/100/50 zł

6�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
Hala�orBita,�ul.�wejcherowska�34

AXEL DöRNER SO LO
& KWAR TET PE EPING TOM 

Art OF iM PrO vi SA tiON 
li sto pa do wy AOi jest kon ty nu acją
mię dzy na ro do we go pro jek tu po świę -
co ne go sztu ce im pro wi za cji, któ re go
po my sło daw cą jest mu zyk Da wid Fry -
dryk. Pierw sza edy cja mia ła miej sce
w czerw cu 2011 r., z udzia łem m.in.
praw dzi wych mi strzów eu ro pej skie go
free jaz zu – Schlip pen bach trio.
W li sto pa dzie, na je dy nym kon cer cie
w Pol sce,  w nie po wta rzal ną po dróż
do świa ta im pro wi zo wa nych dźwię -
ków wpro wa dzi nas barw ny fran cu -
sko -nie miec ko -szwedz ki kwar tet
PE EPiNG tOM w skła dzie: 
Axel Dörner / trąb ka; Pier re -An to ine
Ba da ro ux / sak so fon; Jo el Grip / kon -
tra bas; An to nin Ger bal / per ku sja.
Ze spół czer pie in spi ra cję z ener ge tycz -
ne go be bo pu. ich kon cer ty to ener gia
w naj czyst szej po sta ci. Gra ją dy na -
micz nie i in no wa cyj nie. Ba wiąc się
dźwię ka mi udo wad nia ją, że jazz jest
wciąż ży wą kre acją.

25�li�sto�pa�da,�godz. 20.00�
ck�ago�ra,�ul.�Serb�ska 5a

NNEKA
to czarnoskóra wokalistka i poetka
soul. Podobnie jak Ayo ma korzenie
afrykańskie (urodziła się w Nigerii),
ale mieszka na stałe w Niemczech.
Jej debiutancki album victim Of truth
(2005), brytyjski Sunday times
określił mianem równie dobrą, co
the Misseducation Of – lauryn hill.
Bilety: stojące 79/89psp 100wdk
siedzące (balkon): 120zł

12�listopada,�godz.19.00
klub�eter,�ul.kazimierza�wielkiego�19

ET Tu MA SON SZA lO NY BlU ESMAN Z iS lAN Dii
Nie ma is landz kie go ar ty sty, któ ry w ostat nich la tach czę ściej od wie dzał by
Pol skę. Dał w su mie na te re nie Pol ski 70 kon cer tów, któ re by ły bar dzo en tu -
zja stycz nie przyj mo wa ne. Wy dał w na szym kra ju pły tę – jest wy prze da na.
Pol ska pu blicz ność go uwiel bia! kim jest ta jem ni czy is land czyk i ja ką ser wu -
je mu zy kę? Gra naj dzik sze go del ta -blu esa, ja kie go moż na za grać tyl ko na aku -
stycz nej gi ta rze i sa me mu za śpie wać! www.my spa ce.com/et tu ma son

16�li�sto�pa�da,�godz. 20.30,�cia,�ul.�Sien�kie�wi�cza 8a

MDK ŚRóD MIE ŚCIE
Ul. DU BO iS 5

18�li�sto�pa�da,�godz. 17.00
JE SiEN NY kON CErt 
Pre zen ta cje grup ar ty stycz nych MDk 
26�li�sto�pa�da,�godz. 10.00
PiO SEN kA PrZED SZkOl NA 2011
Pre zen ta cje grup  z osie dla Nad odrze 
29�li�sto�pa�da,�godz. 16.00
AN DrZEJ kO WE Wró ŻE NiE
   Na wszyst kie im pre zy wstęp wol ny!



www.jazztopad.pl

Take Five: Europe, 
supported by the 

Culture Programme of 
the European Union.

Komisji Europejskiej.Projekt lub 

i Komisja Europejska nie ponosi 

MECENAT

W 
6–27.11.2011

FILHARMONIA 

Andrzej Kosendiak – Dyrektor Generalny
Piotr Turkiewicz – Dyrektor Artystyczny

6.11  Sonny Rollins

12.11  Fred Hersch Trio

13.11  Bobo Stenson &
  Jon Fält

19.11  Dave Liebman &
  Richie Beirach

20.11  JazzPlaysEurope:
  LABORATORY 3

26/27.11  24 hour run:
  What's in the fridge?

27.11  Invisible Change / Maciej Obara Quartet
           Uri Caine & Ben Perowsky

wski Quartet 
Photo: John Abbott

19:00     onalnego
 Centrum Turystyki Bi

18:00     
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18:00     

                    

    20:30  

skiego

18:00  

premiera

premiera

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

TMECENAMECENAT

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

wwwwww

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

ad.plad.pl.jazztop.jazztop.jazztopad.pl.jazztopad.plwwwwww

.ion Une Europeanth
ulture Programme of C

e supported by th
ake Five: Europe, T

 

 
  

  
  

 
  

   
  

  
           

 

     
 

     

   

   

     

                    

   

  

ad.plad.pl

i Komisja Europejska n osi ie poni Komisja Europejska n

Komisji Europejskiej.Projekt lub 







26 str.  »� CO JESt GrANE » listopad 2011 www.cojestgrane.pl 

SALONIK TRZECH MuZ, ul. Zawalna 7
WiE CZór PA triO tYCZ NY 

„Da Bóg nam kie dyś za siąć w wol nej Pol sce, od ży ta zło -
tej, od la sów szu mią cej...” J. Le choń Po lo nia Re sur rec ta
W pro gra mie: wy stęp dzie ci z SP 20; kon cert ze spo łu „1
z 12”; wy sta wa oko licz no ścio wa pt. „Jó zef Pił sud ski i Je -
go żoł nie rze” Sło wo wstęp ne: Zbi gniew Ma rzec, hi sto ryk.

11�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
WiECZór AUtOrSki JANiNY lAChOWiCZ

Ppi sze od 1999 ro ku. Wy da ła trzy to mi ki wier szy: „Nie po -
kój i uśmiech”, „Z tam tej stro ny świa tła” oraz „A to
wszyst ko mi łość wła śnie”. Jest człon kiem Sto wa rzy sze -
nia twór ców i Ani ma to rów kul tu ry, ka to lic kie go Sto wa -
rzy sze nia „Ci vi tas Chri stia na” oraz ko ła li te ra tów
Pol skich im. Zbi gnie wa her ber ta. W pro gra mie: pre zen -
ta cja naj now szej pu bli ka cji pt. „Jóź ku Wy chrz ta”, (swo -
istej od po wie dzi na „Zło te żni wa” t. Gros sa) oraz wy bór
wier szy au tor ki z jej to mi ków i an to lo gii.

21�listopada�2011,�godz.�18.00

Sa�lo�ni�ko�we�warSz�ta�ty�li�te�rac�kie
14�i 28�li�sto�pa�da,�g. 18.00

KuL Tu RA ŚRE DNIO WIE CZA 
WYkłAD W OPArCiU O ZBiOrY OSSOliNEUM   

Wy kład te re sy So kół po świę co ny śre dnio wiecz nym za -
byt kom znaj du ją cym się w zbio rach Osso li neum. W for -
mie pre zen ta cji kom pu te ro wej przed sta wio ne zo sta ną
ko dek sy li tur gicz ne z Dzia łu rę ko pi sów, in ku na bu ły
z Dzia łu Sta rych Dru ków, naj star sze ma py z Dzia łu kar to -
gra fii oraz skar by nu mi zma tycz no -sfra gi stycz ne. 

8�li�sto�pa�da,�godz. 13.00�ul.�Szew�ska 37,�ho�l�na par�te�rze�
wej�ście�od za�uł�ka�osso�liń�skich.�wstęp�wol�ny!

NA LAN DA W LI STO PA DZIE
7�i 21 li�sto�pa�da,�godz. 18.00
ŻY CiE SYS tE MEM kA BAl lAh Wyj ście z Ciem no ści
10�i 24�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
kON CErt MiS tY BE tAŃ SkiCh i GON GóW – lecz ni cza
ką piel w dźwię kach w wy ko na niu Aga ty Bia ło szew skiej
12-13�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
krĄG kO BiEt – kurs kre acji oso bi stej mo cy
17�li�sto�pa�da,�godz. 18.30
Spo tka nie z sza ma nem DON MA NU ElEM
18-20�li�sto�pa�da,�godz. 10-18.00�– Warsz tat na uki gry
na mi sach ty be tań skich. Pro wa dzi Ma rek tom czak
18� li�sto�pa�da,�godz. 18.00�–�Wie czór ob fi to ści i mi ni
warsz ta ty – DiA MEN tO WE UStA WiE NiA
19�li�sto�pa�da,�godz. 9.30
li StO PA DO WE iN SPi rA CJE – warsz ta ty roz wo jo we
za�jĘ�cia�cy�klicz�ne:�w każ�dą�śro�dę: 2, 9, 16, 23�i 30�li�-
sto�pa�da,�godz. 18.15-20.00�li viNG DAN CE FOrM
w każ�dy�wto�rek: 1, 8, 15, 22, 29�li�sto�pa�da,�godz. 18.00-
20.00�JO GA kUN DA li Ni

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

ROMOWIE ZNANI I NIEZNANI
lEŚNiCkA AkADEMiA ZAMkOWA

5�listopada,�o�godz.�17.00,�ck�zamek,�pl.�Świętojański�1

AKA DE MIA Tu RY STY KI WY CiECZ kA
„Za po mnia ne pol skie mia sto we Wro cła wiu” na tra sie:
ulic. Świę te go Du cha, ul. Pur ky nie go, Park Sło wac kie go,
Wzgó rze Pol skie, Most Grun waldz ki – prze wod nik Piotr
Drze wiń ski. Zgło sze nia: OW Pttk przy klu bie ŚOW, ul.
Pret fi cza 24, tel. 71 765 37 39; www.owpt tk sow.pl

11�li�sto�pa�da,�godz. 10.00�przy wej�ściu�do Ha�li�tar�go�wej

WOJ CIECH OSY PIuK SZkO CJA W OBiEk tY WiE 2
Pre zen ta cja mul ti me dial na z cy klu „Czte ry stro ny świa ta”

9�li�sto�pa�da�godz. 18.00;�klub�Śow�ul.�Pret�fi�cza 24�

GEO GRA FIA WRO CŁA WIA
to wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia oraz Bi blio te ka Pu -
blicz na im. t. Mi kul skie go za pra sza na wy kład Wszech ni cy
Wie dzy o Wro cła wiu, któ ry wy gło si dr Ja nusz Czer wiń ski.

8�li�sto�pa�da,�godz. 17,�Bi�blio�te�ka,�ry�nek 58, iii p.

EDY CJA JE SIEń 2011
wszyst�kie�nie�dzie�le,�za�wsze�o 12.30.�wstęp�wol�ny!

AL TER GO DZI NA www.ra�dio�luz.pwr.wroc.pl
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:

uNI WER SY TET ŚWIA TA li StO PAD
re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko
+ 5 zł bi let do muzeum. 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
6.11.,� g. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie
przy po mni ku hr. A. Fre dry; 10.11.,�g. 15.30�– Spo tka nie
klu bo we w ka mie nicz ce „Mał go sia” (Od rzań ska 39)
11.11.*- Po znań – Św. Mar cin; 13.11.,�g. 7.40 * Ślę ża
19.11. – Wę drów ka do oko ła W -wia szla kiem B. tu ro nia:
Bie la ny – Smo lec; 25-27.11.– An drzej ko we Spo tka nie
Przy ja ciół w Jar ko wi cach. Zgło sze nia na wy ciecz ki (*)
„Prze wod nik cze ka” na spa ce rze, spo tka niu klu bo wym lub
tel. 661 701 176 wie czo rem; wy jaz dy z pl So li dar no ści.

Pocz ta go łę bia uŁA DZI MIE R NIA KLA JEu
Jeden z naj zdol niej szych przed sta wi cie li tra dy cyj ne go nur -
tu we współ cze snej po ezji bia ło ru skie go Od ro dze nia. W spo -
tka niu au tor skim we zmą udział: tłu macz – Adam Po mor ski
oraz ihar Bab kou, An drej Cha da no wicz, Ar tur kli nau i Ewa
Wież na wiec – naj wy bit niej si bia ło ru scy po eci i pi sa rze.

7�li�sto�pa�da�godz. 18.00,�księ�gar�nia�taj�ne�kom�ple�ty
Przej�ście�Garn�car�skie 2,�ry�nek



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

EEDDYY  TTAA  PPUU  RRZZYYCC  KKAA  –– IINN  NNEE  KKOO  SSMMOO  SSYY II PPOO  MMRRUU  KKII
MMaa  llaarr  ssttwwoo  ii ccooll  llaa  ggee
Edy ta Pu rzyc ka ukoń czy ła Aka de mię
Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu. Dy -
plom z gra G ki ar ty stycz nej uzy ska ła
w 1996 ro ku pod kie run kiem prof.
Ha li ny Paw li kow skiej (aneks z ma lar -
stwa i fo to gra Gi). W la tach 1995-96
by ła sty pen dyst ką Mi ni stra Kul tu ry
i Sztu ki. Od 1997 ro ku na le ży
do ZPAP. W swo ich pra cach wy ko rzy -
stu je kil ka tech nik wklę sło dru ko wych
(akwa for tę, akwa tin tę, mięk ki wer -
niks, od prysk atra men to wy). Po zwa la
to na eks pe ry men ty fak tu ral ne oraz
na uzy ski wa nie efek tów ma lar skich.
Two rzy ła sza tę gra Gcz ną mie sięcz ni ka
stu denc kie go „Ma ska”, a na stęp nie kwar tal ni ka ar ty stycz ne go „For mat”, 
współ pra co wa ła z cza so pi smem li te rac ko -ar ty stycz nym „Ri ta Baum”. 
Swo je pra ce pre zen to wa ła na licz nych wy sta wach. 
4 li sto pa da – 6 grud nia, Ga le ria pod Pla fo nem

PPIIĄĄ  TTYY  SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII  –– DDOO  RREE  DDAAKK  CCJJII  „„OODD  RRYY ””
Je sie nią za pra sza my na wy ciecz ki do tych miejsc, gdzie we Wro cła wiu kró lu -
je li te ra tu ra. Tym ra zem od wie dzi my re dak cję „Od ry”, sza cow nej te go rocz -
nej Ju bi lat ki. Od 50. lat pi smo pre zen tu je, oma wia i in ter pre tu je w dzia łach

kry tycz nych naj now szą li te rac ką
twór czość kra jo wą i za gra nicz ną.
O pra cy re dak cyj nej i współ pra cy
z pi sa rza mi opo wie dzą – re dak tor
na czel ny Mie czy sław Or ski (na zdję -
ciu) i Ur szu la Ko zioł, kie ru ją ca
dzia łem li te rac kim pi sma. 
Zbiór ka w ho lu bi blio tecz nym.
17 li sto pa da, godz. 14.00.

PPRREE  LLEEKK  CCJJAA  DDLLAA  
MMII  ŁŁOO  ŚŚNNII  KKÓÓWW  MMII  ŁŁOO  SSZZAA
23 li sto pa da, godz. 11.00
Wy kład prof. Sta ni sła wa Be re sia
Mi łosz, czy li ce na wiel ko ści, urzą dzo ny
z oka zji Ro ku Cze sła wa Mi ło sza, bę -
dzie miał cha rak ter otwar ty. 
Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa -
nych po głę bie niem wie dzy o twór czo -
ści No bli sty.
Sa la kon fe ren cyj na, III pię tro

WWIIEE  CCZZÓÓRR  AAUU  TTOORR  SSKKII
ZZBBII  GGNNIIEE  WWAA  MMAA  SSTTEERR  NNAA  KKAA
23 li sto pa da, godz. 16.00
Pro za ik, au tor sce na riu szy fil mo -
wych, dra ma turg. Pod czas spo tka nia
od bę dzie się po kaz fil mu Sta cja
Mirsk (wg je go pro zy), a au tor za pro -
si do roz mo wy m.in. o związ kach fil -
mu z li te ra tu rą. Za pra sza my! 
Wstęp wol ny!
Ame ri can Cor ner, II pię tro
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WWaarrsszzttaattyy  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnee  
ddllaa  ggiimmnnaazzjjaalliissttóóww
ŚWIATŁO – CIEŃ
5 listopada, godz. 11.00
Biblioteka 7 Kontynentów

DDyysskkuussjjnnyy  KKlluubb  KKssiiąążżkkii  ddllaa  RRooddzziiccóóww
DLA ZDROWIA MALUCHA
7 listopada, godz. 17.00
Biblioteka 7 Kontynentów

DDyysskkuussjjnnyy  KKlluubb  KKssiiąążżkkii  ddllaa  SSeenniioorróóww
„WYCIECZKA DO MUZEUM”
TADEUSZA RÓŻEWICZA
9 listopada, godz. 16.00
Biblioteka Niemiecka

MMaałłaa  BBiibblliiootteekkaa  ŚŚwwiiaattootteekkaa
WARSZTATY Z PISARKAMI
(Z. Orlińska, A. Czerwińska-Rydel)
15 listopada, godz. 17.00
Biblioteka 7 Kontynentów

OOttwwaarrttee  SSppoottkkaanniiaa  KKllaannzzoowwee
((ppeeddaaggooggiikkaa  zzaabbaawwyy))
CZEKOLADOWA EDUKACJA
9 listopada, godz. 16.30
Biblioteka 7 Kontynentów

BBiibblliiootteecczznnaa  AAkkaaddeemmiiaa  MMaalluucchhaa
KAP, KAP KAP
Z cyklu „Poszukiwacze dźwięków”
24 listopada, godz. 17.00
Biblioteka 7 Kontynentów
Zapisy od 21 listopada

AAkkaaddeemmiiaa  ZZddrroowweeggoo  SSeenniioorraa
Z FARMACEUTKĄ
O HOMEOPATII
23 listopada, godz. 16.00
Czytelnia

DDyysskkuussjjnnyy  KKlluubb  KKssiiąążżkkii  
PPooddrróóżżnniicczzeejj  „„GGlloobbttrrootttteerr””
„JADĘ SOBIE. AZJA”
(O książce M. Filipczak 
z podróżniczką Agnieszką Drobną)
25 listopada, godz. 18.30
American Corner

SSttaarree  ii  NNoowwee  SSppoottkkaanniiaa  BBaajjkkoowwee
NIE TAKI MROK STRASZNY
Z cyklu „Akademia Pięciu Zmysłów”
25 listopada, godz. 17.00
Biblioteka 7 Kontynentów
Zapisy od 21 listopada
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® Nr 103265. Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni czo -re kla mo wa Gra ży na Mi gnie wicz. ad�res�ko�re�spon�den�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.

ROZ MO WA wy gry wa OKIEM MŁO DYCH
Ju ry w skła dzie: Ja cek Bła wut, Mi ko łaj Jaz don oraz to -
masz Wol ski po sta no wi ło przy znać Grand Prix iv Fe sti wa -
lu Fil mów Do ku men tal nych „Okiem Mło dych” oraz
na gro dę w wy so ko ści 5.000 zło tych Pio tro wi Suł kow skie -
mu za film „roz mo wa”. Na gro dę Spe cjal ną Ju ry otrzy -
ma ła Agniesz ka Wosz czyń ska za film „lu iza hert”,
na to miast Ali cja Sta siak opu ści ła Świd ni cę z Wy róż nie -
niem za do ku ment „Nie pa trzę”. Na gro da pu blicz no ści po -
wę dro wa ła do Grze go rza Dę bow skie go i fil mu „38,5”. 

www.okiemmlodych.pl

iv FE Sti WAl Fil MóW DO kU MEN tAl NYCh
14-16 PAź DZiEr Ni kA 2011 – ŚWiD Ni CA

ZŁO TA SZA BLA
dla KIN GI WO ŁO SZYN -ŚWIERK 

Aż dwa fil my do ku men tal ne
wro cław skiej dzien ni kar ki
– kin gi Wo ło szyn -Świerk
– „Dziew czę ta z Au schwitz”
oraz „Wie luń. Zbrod nia
„w ra mach ko niecz no ści”
– zo sta ły za kwa li fi ko wa ne
do kon kur su Fil mów Do ku -
men tal nych pod czas Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Fil mów hi sto rycz nych i Woj -
sko wych w War sza wie.
Dziew czę ta z Au schwitz
w so bo tę 15 paź dzier ni -
ka 2011 zdo by ły na gro dę
głów ną – Zło tą Sza blę.

tvP�wro�cław�–�każ�da nie�dzie�la�o godz. 17.00
PO Wtór ki:

w po nie dział ki: o godz. 18.00 w tvP Wro cław i 19.30
w tvP Opo le oraz w czwart ki o 17.15 w tvP kra ków. 
Emi sja w Cze chach: Čt24 w nie dzie le o godz. 11.00

te�Ma�ty�od�cin�ków�w li�Sto�Pa�dzie:
6�li�sto�pa�da MłO DZi i UtA lEN tO WA Ni;
13 li�sto�pa�da ŚWiĘ tA; 20 li�sto�pa�da PO li tY kA;
27 li�sto�pa�da WY klU CZE NiA SPO łECZ NE

Au tor ka mi pro gra mu są kin ga Wo ło szyn -Świerk z tvP
Wro cław i Šárka Bednářová z Čt Ostra va. Au dy cji przy -
świe ca idea – Pol ska ocza mi Cze chów, Cze chy ocza mi
Po la ków. każ dy od ci nek pro gra mu, utrzy ma ny w for mie
ma ga zy nu i po świę co ny jest in ne mu za gad nie niu.

roz mow ki -pol sko -cze skie.pl;
ceskatelevize.cz/hranicedokoran
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trzy�dni�naj�lep�szych,�na�gra�dza�nych�na świa�to�wych�fe�sti�-
wa�lach�do�ku�men�tów�o zmie�nia�ją�cym�się�świe�cie,�in�nych
kul�tu�rach�i da�le�kich�po�dró�żach.
W pią tek, 25. li sto pa da, do ki na lwów we Wro cła wiu zja dą
mi ło śni cy do brych fil mów do ku men tal nych – ra so we go „ki -
na świa ta”, po dróż ni cy, od kryw cy i eks plo ra to rzy. Fe sti wal
otwo rzy ry szard Czaj kow ski – zna ny po dróż nik, dzien ni karz,
ope ra tor fil mo wy, po lar nik, czło nek the Explo rers Club. Za -
pre zen tu je fil my z 35 lat swo ich po dró ży – nie zwy kle rze tel -
ne, cie płe ob ra zy, peł ne sza cun ku dla od le głe go świa ta.
ko lej ne dwa dni (so bo ta 26. li sto pa da i nie dzie la 27. li sto -
pa da) wy peł nią fil my do ku men tal ne na gra dza ne na naj waż -
niej szych fe sti wa lach świa ta, po ka zy wa ne w trzech blo kach
te ma tycz nych: Po dró że, Przy go da i Cy wi li za cja. 
Naj waż niej szych wy da rze niem Fe sti wa lu bę dzie pol ska pre -
mie ra fil mu „YOGA WO MAN” – do ku men tu o fe no me nie roz -
prze strze nia nia się jo gi na ca ły świat. (www.3zywioły.pl)

25-27�listopada,�ki�no�lwów,�ul.�Hallera�15

IN STA LA CJA FIL MO WA 
Ani mo wa ne in sta la cje, pro jek cje me cha nicz ne i wy ko ny wa ne
na ży wo oraz ru cho me, nie ru cho me i in te rak tyw ne ob ra zy fil -
mo we wro cław skich au to rów: A. Bol cek, A. Ja rząb, A. Jod ko,
A. ka łu ża, D. Okrzyń ska, P. Moc na, A. Pik sa, A. re rak, B. ro -
jek, ł. Si wek, M. Wi śniew ska. ku ra tor: Ali cja Jod ko., współ -
pra ca progr.: ka te dra Sztu ki Me diów, ASP Wro cław.

do 10�li�sto�pa�da�br.,�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

PO KAZ FIL MO WY SZOR TY 2011
22 Fil MY Z CA łE GO ŚWiA tA

7� li�sto�pa�da,� g. 19.00� MA MOrt À MOi (Mo ja wła sna
śmierć) reż. M.Maz zo ni; AN ACt OF lO vE reż. E.Dick; BE Ar
(Niedź wiedź) reż. N.Ed ger ton; SChWArZ WE iSS DEUtSCh
(Czar no -bia łe Niem cy) reż. N.Som mer; lA GrAN CAr rE rA
(Wiel ki wy ścig) reż. k.Ca ma cho; FrENCh CO UrvO -
iSiEr reż. v.Mréjen; GEt tiNG Air reż. M.No onan; thE AStrO -
NAUt ON thE rO OF (Astro nau ta na da chu) reż. S.Por ta bel la
8�li�sto�pa�da,�g. 19.00�vA hE tUS (Zmia na) reż. A.Aun; Ar tA lA -
DE (Sta do) reż. P.Sa ga rza zu; SUDD reż. E.ro sen lund; ChECk
PO iNt reż. r.Amar; MAU vA iS Er rOr (Fa tal ny błąd) reż. X.hi -
bon; GEt OUt reż. C.Bo is son, J.Fo urvel, P.han -kwan, t.re -
inarz, F.ro che; El PrE MiO (Na gro da) reż. l.Si mi nia ni
9�li�sto�pa�da,�g. 19.00�tA tO! tA tO! tA tO! – rE StAU rA CJA
reż. B.kę dzier ski; ZA DU rZE NiE (the Crush) reż. M.Cre agh;
MA łE DZiE Ci, WiEl kiE SłO WA (Små barn, sto ra ord)
reż. l.Ja mes -lars son; PA thS OF hA tE reż. D.Ne now; ZA GU -
BiO NA rZECZ (lost thing) reż. A.ru he mann, S.tan; COŚ ZO -
StA WiO NE, COŚ WZiĘ tE (So me thing left, So me thing ta ken)
reż. M.Por ter, r.ku wa ha ta; CU kiEr (Su gar) reż. J.An nok keé 

Mle�czar�nia,�włod�ko�wi�ca 5



www.cojestgrane.pl

AKTuALNOŚCI DCF:
za�duSz�ki�Fil�Mo�we

Se an sem kul to we go „Do wi dze nia, do ju tra” Ja nu sza
Mor gen ster na roz pocz nie my 2 li sto pa da o godz. 18.00
w DCF dwu dnio we Za dusz ki Fil mo we. W tym krót kim cy -
klu, któ ry jest czę ścią pro gra mu Dys ku syj ne go klu bu Fil -
mo we go, po ka że my fil my wy bit nych twór ców fil mo wych
– re ży se rów i ak to rów – któ rzy zmar li w ostat nim ro ku.
Przy po mni my w ten spo sób tak że po sta ci: Ar thu ra Pen -
na, krzysz to fa kol ber ge ra, to ny’ego Cur ti sa.

2-3�listopada,�dcF,�ul.�Piłsudskiego�64a

Fe�sti�wal�watcH�docS
W dniach 4-6 li sto pa da w ki nie „lwów” od bę dzie się ko -
lej na wro cław ska edy cja fe sti wa lu WAtCh DOCS. Pra wa
Czło wie ka w Fil mie. Jak za wsze, wstęp na WAtCh DOCS
jest bez płat ny. Na szym wi dzom po ka że my sta ran nie do -
bra ne pod ką tem fil mo wym i te ma tycz nym do ku men tal -
ne opo wie ści do ty czą ce sze ro ko ro zu mia nych praw
czło wie ka we współ cze snym świe cie. Po fil mie „Po dróż”
za pla no wa na jest dys ku sja z za pro szo ny mi go ść mi na te -
mat sy tu acji ko biet w ira nie.
4-6�listopada,�ki�nie�„lwów”,�ul.�Hallera�15�(dcf.wroclaw.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

JUTRO BĘDZIE LEPIEJ

RESTLESS

80 MILIONÓW

LISTOPAD 2011

· 2-3.11 Zaduszki Filmowe
· 7.11 DKF: Jabłka Adama Jensen, 2006
· 14.11 DKF: Fala Gansel, 2008
· 21.11 DKF: Słoń Van Sant, 2003
· 24.11 MovieWro: Niedokończony film Hersonski, 2010
· 28.11 DKF: Dom wariatów Konczałowski, 2002

· 4-6.11 Festiwal Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie
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KI NO TE ATRAL NE – Od in Te atret
3�li�sto�pa�da�{czwar�tek} 18.00�
trE NiNG W tE AtrZE lA BO rA tO riUM we Wro cła wiu
│ Od in te atret Film, 1972│reż. tor ge ir We thal │90” 
Film przed sta wia tre ning Je rze go Gro tow skie go w wy ko -
na niu ry szar da Cie śla ka, ak to ra te atru la bo ra to rium, któ -
ry pra cu je z dwo ma ucznia mi.

10�li�sto�pa�da�{czwar�tek} 18.00
thE Whi SPE riNG WiNDS │re ali za cja: Clau dio Co lo ber -
ti dla Od in te atret Film, 2002 │ 80”
Fil mo wa wer sja przed sta wie nia -de mon stra cji Od in te atret
the Whi spe ring Winds (reż. Eu ge nio Bar ba), trak tu ją ce -
go o róż ni cy po mię dzy te atrem a tań cem.

17�li�sto�pa�da�{czwar�tek} 18.00�
thE EChO OF Si lEN CE │re ali za cja: Clau dio Co lo ber ti
dla Od in te atret Film, 1993 │72”
the Echo of Si len ce to przed sta wie nie o zmien nych ko le -
jach gło su ak to ra i ak tor skich stra te giach „in ter pre ta cji”
tek stu. W te atrze, któ ry – jak się wy da je – nie pod le ga za -
sa dom rzą dzą cym mu zy ką, ak tor mu si stwo rzyć la bi rynt
re guł, od nie sień i opór, któ ry mi bę dzie się kie ro wać lub
któ re od rzu ci, aby osią gnąć wła sną eks pre sję i roz po znać
swój wła sny głos. 

24�li�sto�pa�da�{czwar�tek} 18.00�
thE DE AD BrO thEr │re ali za cja: Clau dio Co lo ber ti dla
Od in te atret Film, 1993 │68”
the De ad Bro ther to przed sta wie nie o pro ce sie two rze -
nia przed sta wień w Od in te atret. Film po ka zu je po szcze -
gól ne eta py pra cy, któ rej punk tem wyj ścia jest po etyc ki
tekst, a efek tem „wiersz w prze strze ni” – przed sta wie nie.

Sa�la�ki�no�wa�in�sty�tu�tu�Gro�tow�skie�go,�ry�nek�-ra�tusz 27�
wstęp�wol�ny!�|�wszyst�kie�pro�jek�cje�w ję�zy�ku�an�giel�skim




