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filharmonia wrocławska
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19
3 i 4.12, godz. 18.00 – Sala koncertowa Filharmonii
gala oPeretkowa – koncerty wiedeńskie
Vladimir kiradjiev – dyrygent; Petra Halper-könig – sopran; andreas Jankowitsch – baryton; orkiestra s. F. wr.
Program: J. strauss, V. Monti, J. lanner, F. schubert, w. a. Mozart, Ch. gounod, F. lehár, r. sieczyński, C. M. ziehrer

3.12, godz. 19.00 – Kościół UniwerSytecKi
Paul McCreesh – dyrygent; susan gilmore Bailey – sopran; katy Bray – alt; richard rowntree – tenor; Ben davies – bas; william whitehead – organy; Chór F. wr.
e. elgar – great is the lord; give unto the lord; J. dove – seek Him
that Maketh the seven stars; a. dvořák – Msza d-dur op. 86

9.12, godz. 19.00 – Sala koncertowa Filharmonii
Jacek kaspszyk – dyrygent; aleksander gawryluk – fortepian; orkiestra symfoniczna Filharmonii wrocławskiej

requiem mozarta
w roCzNiCę Jego śMierCi
Niezapomniana scena z filmu „amadeusz” Miloša Formana: skamieniały z podziwu salieri wpatruje się w rękopisy Mozarta. Nie wierząc własnym oczom szepcze:
żadnego śladu korekt, żadnej skreślonej nuty! konstancja
wyjaśnia mu: wolfgang nigdy niczego nie poprawiał,
od razu przenosił na papier cały utwór, jakby notował go
z pamięci. Mozart. tylko on jeden z taką łatwością tworzył
muzykę absolutnie doskonałą i niebiańsko piękną. Czyżby samo niebo mu ją zsyłało?
w tym roku obchodzić będziemy 220 rocznicę śmierci
tego genialnego kompozytora. Umarł w wiedniu, w nocy z czwartego na piąty grudnia 1791 roku.
Pragniemy przywołać w naszych myślach ów wieczór
i chcielibyśmy, aby w godzinie śmierci wielkiego kompozytora zabrzmiała laCriMosa – ostatnie nuty jakie
napisał… dlatego też we wrocławiu wykonanie Mozartowskiego requiem rozpocznie się o godz. 23.00 w katedrze św. Marii Magdaleny przy ul. szewskiej.
wykonawcami będą młodzi, utalentowani soliści, laureaci
krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych,
a wśród nich znakomity tenor włoski – simon esteban la
rosa oraz połączone chóry (150 osób): akademicki Chór
Politechniki śląskiej w gliwicach, przygotowany przez tomasza giedwiłło, akademicki Chór Politechniki wrocławskiej, przygotowany przez Małgorzatę sapiechę-Muzioł
oraz chór i orkiestra silesian singers & Players, pracująca pod kierunkiem Marka tracza. koncert ten jest koncertem finałowym 38. Festiwalu Barbórkowego Chórów
akademickich. Całość poprowadzi Małgorzata sapiecha-Muzioł, a słowo o muzyce wygłosi Marek dyżewski.
requiem Mozarta jest arcydziełem, do którego raz po raz
warto powrócić – by znaleźć się w kręgu piękna, które
zdaje się być „nie z tego świata”, i by zadumać się
nad kresem naszego ziemskiego bytowania.
Punkt informacyjny w kościele (czynny od 10.00-16.00)
4 grudnia, godz. 23.00
Katedra św. Marii Magdaleny, ul. Szewska
Co Jest graNe » grudzień 2011

Program: w. lutosławski – Mała suita; P. Czajkowski – i koncert
fortepianowy b-moll op. 23; J. Brahms / a. schönberg – kwartet fortepianowy g-moll op. 25 (opracowanie na orkiestrę)

10.12, godz. 18.00 – Sala koncertowa Filharmonii
Mirosław Herbowski – fortepian; Philharmonia Quartett
Berlin; daniel stabrawa – kierownik artystyczny
Program: k. szymanowski – ii kwartet smyczkowy op. 56;
l. van Beethoven – kwartet smyczkowy C-dur op. 59 nr 3;
J. Brahms – kwintet fortepianowy f-moll op. 34

16.12, godz. 19.00 – Sala koncertowa Filharmonii
Jean-Michaël lavoie – dyrygent; diego tosi – skrzypce
orkiestra symfoniczna Filharmonii wrocławskiej
J. Brahms – uwertura akademicka e-moll op. 80, koncert skrzypcowy d-dur op. 77; a. dvořák – iV symfonia d-moll op. 13

17.12, godz. 18.00 – Sala koncertowa Filharmonii
Polska – dania – powitanie nowej prezydencji w ue
ernst kovacic – skrzypce, dyrygent; orkiestra leopoldinum
Program: F. liszt – kołysanka na 4 skrzypiec s107; C. Nielsen
– andante tranquillo i scherzo; a. Corelli – Concerto grosso g-moll
op. 6 nr 8 „Fatto per la notte di Natale”; l. van Beethoven – romance F-dur na skrzypce solo op. 50, ii symfonia d-dur op. 36

18.12, godz. 18.00 – Sala koncertowa Filharmonii
Claudio Cavina – dyrygent; robarta Mameli – sopran; Francesca lombardi – sopran; andrea arrivabene – kontratenor; luca dordolo – tenor; wrocławska orkiestra Barokowa
g. F. Händel – silete Venti; a. scarlatti – Concerto F-dur nr 3 z six
Concertos in seven Parts; a. Caldara – Vaticini di pace

18.12, godz. 18.00 – Sala koncertowa Filharmonii
trio solistów orkiestry kameralnej leopoldinum
Program: l. van Beethoven – trio g-dur op. 9 nr 1; a. webern – satz
für streichtrio op. posth.; M. reger – trio smyczkowe op. 77b

27 i 28.12, godz. 19.00 – Sala Filharmonii
wieCzór kolęd – Cicho, cicho Pastuszkowie
Joanna trzepiecińska – wokal; agnieszka wilczyńska
– wokal; Janusz szrom – wokal; andrzej Jagodziński
– fortepian, akordeon; włodzimierz Nahorny – fortepian
andrzej łukasik – kontrabas; sekcja instrumentów dętych orkiestry Filharmonii wrocławskiej
Program: kolędy włodzimierza Nahornego i Bogdana loebla

30.12, godz. 19.00; 31.12, godz. 18.00 i 20.30
koNCerty sylwestrowe
www.cojestgrane.pl

TOWARZYSTWO
im. FERENCA LISZTA

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

983-988 wieczory lisztowskie

A

TiFL

tomasz kamieniak – fortepian

6. Xii g 12.30 wrocław, kMil
133. koncert dla młodzieży „Jak słuchać muzyki?”
6. Xii g 19.00 wrocław, kMil, pl. t. kościuszki 9
7. Xii g. 17.00 – Głogów, szkoła Muzyczna
im. F. liszta, ul. Jedności robotniczej 14
8. Xii g. 18.00 – trzebnica, klub-„ik” ul. B. głowackiego 15
9. Xii g. 18.30 – oborniki śl., salonik ul. Piłsudskiego 13
10. Xii g. 18.00 – Brzeg, zamek Piastów śląskich
plac zamkowy 1 – koncert włączony do krajowego programu kulturalnego Prezydencji Polski w radzie ue.
w programie rzadko wykonywane utwory F. liszta (w tym
polskie prawykonania), Ch. V. alkana, s. thalberga i J. wieniawskiego. koncerty prowadzi Juliusz adamowski.
toMasz kaMieNiak pianista,
kompozytor. studia pianistyczne
ukończył w aM im. k. szymanowskiego w katowicach pod kierunkiem prof. Joanny domańskiej.
swoje umiejętności doskonalił
również u profesora rolfa dieter-arensa w Hochschule für Musik
Franz liszt w weimarze oraz
na kursie mistrzowskim u konstantina scherbakova. studia podyplomowe odbył w macierzystej uczelni pod kierunkiem
prof. zbigniewa raubo. Prowadzi w kraju, jak i zagranicą
ożywioną działalność pianistyczną i kompozytorską.
w 2003 roku na iV Międzynarodowym konkursie Pianistycznym im. F. liszta w weimarze otrzymał nagrodę specjalną dla
„najbardziej utalentowanego uczestnika z europy wschodniej”. w 2007 r. został laureatem grand Prix iV konkursu
na Projekt Nagraniowy „zapomniana Muzyka Polska” za projekt nagrania dzieł fortepianowych Józefa wieniawskiego.
repertuar pianistyczny t. kamieniaka obejmuje utwory
od okresu klasycyzmu do współczesności, ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki XiX wieku oraz nieznanej twórczości zapomnianych kompozytorów.
z okazji 195 rocznicy urodzin i 125 rocznicy śmierci ryszarda wagnera w 2008 r. dał wielki, trzyczęściowy recital
w czasie trwania festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth,
na którym wykonał wszystkie wagnerowskie transkrypcje
Franciszka liszta. Jest kompozytorem kilkudziesięciu utworów fortepianowych, klawesynowych, kameralnych, chóralnych oraz muzyki filmowej. w 2011 w Berlinie odbyło się
prawykonanie najnowszego dzieła, czterdziestopięcio minutowej „księgi myśli” op. 45 na fortepian.
koncerty są realizowane przy pomocy finansowej:
władz samorządowych województwa dolnośląskiego, obornik śląskich, trzebnicy, wrocławia, Fundacji Polska Miedź i związku artystów wykonawców stoart.
2 str. » Co Jest graNe » grudzień 2011

wałBrzyCH ul. słowaCkiego 4, tel. 74 842 28 93
dyrektor Naczelny i artystyczny – Jerzy kosek
9.12 godz. 19.00
euroPeJski wieCzór kolęd
orkiestra symfoniczna Filharmonii sudeckiej
Chór zsM im. s. Moniuszki w wałbrzychu
Chór Niemieckiego towarzystwa społeczno – kulturalnego w wałbrzychu. Przygot. chóru: alicja rozynek
dyrygent Jerzy kosek. Program: kolędy i pastorałki.
a. Corelli: Concerto grosso na Boże Narodzenie
P. Czajkowski: suita z baletu „dziadek do orzechów”

17.12 godz. 19.00
koNCert BożoNarodzeNiowy
orkiestra symfoniczna Filharmonii sudeckiej
dyrygent: Józef wiłkomirski. Program: kolędy
a. Corelli: largo – Pastorale z Concerto grosso na Boże Narodzenie; P. Czajkowski: trzy fragmenty z baletu „dziadek do orzechów”: Marsz; taniec Cukrowej wróżki; walc kwiatów; g. Bizet:
Pastorale z suity „arlezjanka”; M. rimski-korsakow: wstęp
i marsz z opery „złoty kogucik”; g. rossini: uwertura do opery
„wilhelm tell”; a. Chaczaturian: lezginka z baletu „gajane”

31.12 godz. 17.00 i 20.00
koNCerty sylwestrowe
orkiestra symfoniczna Filharmonii sudeckiej
dyrygent: Jerzy kosek. soliści: Jolanta kremer; Monika rajewska; oskar Jasiński; arkadiusz dołęga; Jacek
woleński. Program: i. kálmán: operetka „księżniczka czardasza” (opracowanie i reżyseria: Jacek woleński)

koncert fortepianowy
koncert uczniów PsM ii st. im. ryszarda Bukowskiego
oraz studentów akademii Muzycznej im. karola lipińskiego we wrocławiu klasy fortepianu olgi rusiny.
wystąpią: eugenia grabizna, sławomir krysa, Paweł
krzysztofczyk, Jakub żołyński, Filip Miguła, dominik durejko, zofia zbroja, Michalina gąsior, denis Bodnar.
w programie utwory: – J. s. Bacha, w. a. Mozarta, F.
Chopina, r. schumanna i innych kompozytorów.
2 grudnia, godz. 17.00. wstęp wolny!
Klub Muzyki i Literatyry, plac Kościuszki 9

prof. olga rusina z uczniami
www.cojestgrane.pl

EWA MICHNIK
ZAPRASZA
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KOTWBuTACh BOgDANPAWłOWSKI
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OgRÓDMART y CEZARyDuChNOWSKI

8cz1100
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FALSTAFFgIuSEPPEVERDI

9pt1900

ChOPIN gIACOMOOREFICE

10so19

00

NAPÓJMIłOSNy gAETANODONIZETTI

11nd1700 JOANNAD’ARC gIuSEPPEVERDI
17so1900 PułAPKA ZygMuNTKRAuZEPREMIERAŚWIATOWA
18nd1900 PułAPKA ZygMuNTKRAuZEPREMIERAŚWIATOWA
29cz1900 ZEMSTANIETOPERZA JOhANNSTRAuSS
30pt1900 ZEMSTANIETOPERZA JOhANNSTRAuSS

31so1800

ZEMSTANIETOPERZA JOhANNSTRAuSS
SPEKTAKLSyLWESTROWy

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

INFORMACJA I REZERWACJABILETÓW– DziałPromocjii ObsługiWidzów:
tel.: 71 370 88 80;tel./fax: 71 370 88 81
SPRZEDAŻBILETÓW– Kasaopery,ul.Świdnicka 35:
pn-pt: 10.00-19.00,sb: 12.00-19.00,nd: 11.00-17.00
godzinęprzed spektaklemtel.: 71 370 88 18(przerwa 15.15-15.30)
w w w. o pe r a . w r o c l a w. pl

W grudniuwyjątkowymwydarzeniem w Operze Wrocławskiej będzie światowa
premiera oper y „Pułapka”
ZygmuntaKrauzego,doktórejlibrettoopartena dramacieTadeuszaRóżewiczanapisałGrzegorzJarzyna.
Operapowstałana zamówieniemiastaWrocławia
i ogromniesięcieszymy,żedziełobędziemiałoswojąpremieręw ramachtrwającegoRokuTadeusza
Różewicza.Jesttopierwszaoperaopartana twórczościWielkiegoPoety,wrocławianina.
KierownictwomuzycznesprawujeTomaszSzreder,
reżyserujeEwelina Pietrowiak,którajestrównieżautorkąscenografii,kostiumyzaprojektowałaMałgorzataSłoniowska.
W repertuarzegrudniowym,pamiętająco naszychnajmłodszychwidzach,umieściliśmymikołajkowyspektakl „Kota w butach” Bogdana Pawłowskiego oraz
muzycznąopowieśćJ.Pauera„Czerwonykapturek”.
Dorosłąpublicznośćzapraszamdo obejrzeniai wysłuchania dzieł G. Verdiego: „Falstaff” i „Joanna
d’Arc” oraz „Napoju miłosnego” G. Donizettiego
i „Chopina”G.Orefice.Miłośnikówoperywspółczesnejzachęcamdo poznania„OgroduMarty”CezaregoDuchnowskiego,przedstawienia,którezyskało
uznaniekrytykówmuzycznychi zostałogorącoprzyjęteprzezpubliczność.W spektakluwystępująartyści gościnni i cieszę się, że udało się zgrać ich
wszystkie terminy i 7 grudnia będziemy mogli
„OgródMarty”zaprezentowaćna naszejscenie.
Mamnadzieję,żew pogodny,karnawałowynastrój,
wprowadząPaństwaspektakle„Zemstynietoperza”
J.Straussa.Muzyka„królawalca”towarzyszyćnam
będzierównieżpodczassylwestrowegowieczoru
w OperzeWrocławskiej.

DziękującPaństwuza życzliwość
i zainteresowaniespektaklami
OperyWrocławskiejw mijającymroku,
życzęzdrowychi spokojnychŚwiąt
orazwszelkiejpomyślnościw roku 2012.
Ewa Michnik
dyrektor naczelny i artystyczny
Opery Wrocławskiej

pieśnileara–oratorium

SZLAGIERY
OPERETKOWE
28 stycznia 2012, godz. 18.00

Pieśni leara – oratorium jest podróżą
w celu odnalezienia źródła sacrum, a jednocześnie próbą pracy w obszarze dramatu muzycznego. to także opowieść
o utracie świętości, jej codziennym odrzucaniu i zaprzeczaniu. Czy istnieje szansa odzyskania ludzkiego wymiaru
świętości? Czy muzyka może nas ku niemu poprowadzić?
Pieśni leara – oratorium stanowią niezwykły moment
w pracy zespołu: są zapisem wewnętrznych poszukiwań
każdego z artystów oraz punktem wyjścia do tworzenia
nowego rodzaju treningu aktorskiego. Pieśni leara dają
przedsmak powstającego spektaklu, którego premiera odbędzie się w sezonie artystycznym 2012/2013.
www.piesnkozla.pl
3, 4 grudnia, godz. 20.00,
17, 18 grudnia, godz. 20.00 - pokaz pracy w toku
teatr Pieśń Kozła, ul. Purkyniego 1. wstęp wolny!

muzycznezakończenieobchodów
Jedno z ciekawszych wydarzeń kulturalnych, które będzie miało miejsce w najbliższym czasie we wrocławiu,
odbędzie się w auli Papieskiego wydziału teologicznego na ostrowiu tumskim obok katedry. koncert z cyklu
„Verbum cum Musica” zwieńczy dwa istotne wydarzenia: zakończenie roku Biblijnego w diecezji wrocławskiej oraz zakończenie roku obchodów kompozytora
Franciszka liszta. z tej racji usłyszymy uroczyste przedstawienie dzieła kompozytora pt. „Missa Choralis” oraz
inne zebrane utwory, w wykonaniu wrocławskich chórów „kantorzy edmunda kajdasza” i „Marianum” z kościoła uniwersyteckiego, pod batutą prof. tadeusza
zatheya z akademii Muzycznej im. karola lipińskiego.
koncert połączony będzie z bardzo ciekawym wykładem.
www.stu
-culturae.com
U dium
O¯EJ
PATRZNOŒCI

ADWENT
B

O

11 grudnia, godz. 17.00. wstęp wolny!
Aula Pwt, ostrów tumski – obok Katedry wrocławskiej

Monika

Gruszczyńska

503-166-129

2011

ADWENT
27 XI godz. 19.00

KONCERT ORGANOWY

w wykonaniu studentów klasy organów ad. Piotra Rojka (AM oraz PSM II st. we Wroc³awiu):
Agnieszka Hyla, Przemys³aw £esak, Maciej Maszkiewski, Wojciech Mazur,
Tomasz Niestrój, Karolina Opa³ka, Wojciech Pawlus, Aneta Romanek

U BO¯EJ OPATRZNOŒCI

2011

11 XII godz. 19.00

KONCERT KAMERALNY

Rados³aw Pacho³ek – alt, Marek Toporowski – pozytyw organowy oraz Concerto Polacco
w programie: J. S. Bach Kantaty BWV 54 i 170 oraz utwory G. F. Haendla, A. Vivaldiego

27 XI godz. 19.00

KONCERT
18 XII ORGANOWY
godz. 19.00
w wykonaniu studentów klasy organów ad. Piotra Rojka (AM oraz PSM II st. we Wroc³awiu):
Agnieszka
Hyla,
Przemys³aw
£esak, Maciej
Maszkiewski, Wojciech Mazur,
VESPERAE
ADVENTUS
Tomasz Niestrój, Karolina Opa³ka, Wojciech Pawlus, Aneta Romanek
Olga Ksenicz – sopran, Piotr Chmaj – tenor
oraz
Kameralny Chór Misericordia Parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego we Wroc³awiu
kier. art. Aleksander Piechaczek
w programie m.in. utwory: A. Brucknera, W. Byrda, C. Cui oraz M. Praetoriusa

11 XII godz. 19.00

KONCERT KAMERALNY

Rados³aw Pacho³ek – alt, Marek Toporowski – pozytyw organowy oraz Concerto Polacco
w programie: J. S. Bach Kantaty BWV 54 i 170 oraz utwory G. F. Haendla, A. Vivaldiego


Agencja Artystyczna DAGA

18 XII godz. 19.00
WSTÊP
WOLNY

VESPERAE ADVENTUS

Organizator: Parafia EA we Wroc³awiu,
Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V.

Olga Ksenicz – sopran, Piotr Chmaj – tenor
oraz
Kameralny Chór Misericordia Parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego we Wroc³awiu
kier. art. Aleksander Piechaczek
w programie m.in. utwory: A. Brucknera, W. Byrda, C. Cui oraz M. Praetoriusa

www.cojestgrane.pl

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

www.amuz.wroc.pl

GRUDZIEŃ W AKADEMII MUZYCZNEJ
2 XII 12.00 Sala Kameralna Akademii Muzycznej
PRZEGLĄD CHÓRÓW w ramach projektu Śpiewający
Wrocław przy współpracy z MF Wratislavia Cantans
2 XII 19.00 Kościół pw. św. Antoniego, ul. św. Antoniego 30
KONCERTY ADWENTOWE U PAULINÓW
Koncert organowy
5 XII 18.00 Sala Teatralna Akademii Muzycznej
KONCERT z okazji 220. rocznicy śmierci W. A. Mozarta
7 XII 19.00 Sala Teatralna Akademii Muzycznej
GALOWY KONCERT MIKOŁAJKOWY
Aleksander Mazur dyrygent; Henryk Miśkiewicz saksofon
Big-Band Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
10 XII 19.00 Kościół pw. św. Antoniego, ul. św. Antoniego 30
KONCERTY ADWENTOWE U PAULINÓW
Koncert wokalno-instrumentalny

DNI KAROLA LIPIŃSKIEGO
obchody 150. rocznicy śmierci Patrona Uczelni
10-11 XII 10.00-15.00 Sala Teatralna Akademii Muzycznej
KURS SKRZYPCOWY Frank Almond
12 XII 13.00 Sala Teatralna Akademii Muzycznej
HISTORIA SKRZYPIEC ANTONIA STRADIVARIEGO
na których grał Karol Lipiński: Frank Almond skrzypce
12 XII 19.00 Aula Leopoldina UW
Wojciech Rodek dyrygent, Frank Almond skrzypce
A. Vivaldi Cztery pory roku, Sinfonia G-dur
13-14 XII Sala Teatralna Akademii Muzycznej
V MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA
KAROL LIPIŃSKI – ŻYCIE, DZIAŁALNOŚĆ, EPOKA
w 150. rocznicę śmierci kompozytora
13-14 XII Foyer Sali Teatralnej
WYSTAWA Karol Lipiński – kompozytor i wirtuoz skrzypiec
13 XII Oratorium Marianum UW
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
Jerzy Salwarowski dyrygent; Andrzej Ładomirski skrzypce; Jacek Ropski skrzypce
K. Lipiński Koncert skrzypcowy D-dur nr 2 Wojskowy op. 21
Koncert skrzypcowy e-moll nr 3 op. 24
Wariacje na tematy z opery Kopciuszek G. Rossiniego
W. A. Mozart Symfonia g-moll nr 40 KV 550
19 XII 18.00 Sala Teatralna Akademii Muzycznej
KONCERT PEDAGOGÓW
20 XII 11.00-17.00 Sala Teatralna Akademii Muzycznej
TWÓRCZOŚĆ KAMERALNA WROCŁAWSKICH KOMPOZYTORÓW XX i XXI WIEKU. Sympozjum Naukowe

Szanowni Państwo,
Grudzień w ofercie artystycznej i naukowej Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu ma miejsce
szczególne. Fakt ten związany jest
z przypadającą w grudniu 150. rocznicą śmierci patrona naszej Uczelni
– Karola Józefa Lipińskiego.
Karol Józef Lipiński (1790–1861)
to postać pierwszej wielkości w dziejach kultury polskiej. Ten obdarzony nadzwyczajnym talentem skrzypek wirtuoz, kompozytor,
kameralista, dyrygent, pedagog i edytor należał do grona najwybitniejszych artystów muzyków swoich czasów. Był ceniony przez
znawców i uwielbiany przez melomanów całej Europy. Wypowiadali się o nim z wielkim uznaniem między innymi Hector Berlioz,
Ferenc Liszt, Niccolò Paganini, Robert Schumann i Richard
Wagner. Zbierał entuzjastyczne recenzje po koncertach w najważniejszych centrach kulturalnych Europy, a gdy osiadł na stałe
w Dreźnie, swoim autorytetem wciąż przyciągał zarówno uznanych mistrzów, jak i adeptów wiolinistyki, wśród nich 13-letniego Henryka Wieniawskiego. Współcześnie właściwa ocena roli,
jaką odgrywał Karol Lipiński w dziejach kultury muzycznej pierwszej połowy XIX wieku, jest znana wyłącznie w kręgach profesjonalistów, nie funkcjonuje zaś niestety w zbiorowej świadomości
Polaków. Dlatego w roku 150. rocznicy śmierci patrona wrocławskiej Akademii Muzycznej kieruje nami szczególne pragnienie propagowania postaci Karola Lipińskiego, jego życia i dzieła, co
czynimy między innymi za sprawą szczególnie zaprogramowanej
ofert artystycznej i naukowej. I tak wyjątkowe w niej miejsce zajmują koncerty, międzynarodowa konferencja naukowa i wystawa,
poświęcone Karolowi Lipińskiemu. Niewątpliwą ciekawostkę stanowi fakt, iż program jednego z koncertów wykonany zostanie,
na tym samym instrumencie, na którym grał sam Karol Lipiński.
W grudniu zapraszam Państwa ponadto na koncerty adwentowe
oraz jazzowy koncert mikołajkowy. Już po raz piąty Akademia
Muzyczna będzie gospodarzem wielkiej międzynarodowej imprezy – Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W stronę polifonii, podczas którego uczestnicy reprezentujący różne kraje
Europy rywalizować będą o miano najlepszego dyrygenta chóralnego. Poza tym odbędą się koncerty kameralne i recitale, na które serdecznie Państwa zapraszam.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia, spokoju, pogody ducha, a w Nowym Roku realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności.
Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

23 stycznia 2012•Leszno – Miejski Ośrodek Kultury
10 lutego 2012•Wieruszów – Dom Kultury
11 lutego 2012•Jelenia Góra – Centrum Kultury

doubleexposureVol. 2
Nowa Muzyka Na dawNyCH iNstruMeNtaCH
Fantazja na wiole, dudy, liry, cytry, flety, rogi, trombity,
dzwony, perkusję, elektronikę i inne instrumenty oraz głosy mówiące i śpiewające.
double exposure (podwójna ekspozycja) jest terminem fotograficznym, użytym metaforycznie i wskazującym na podwójną rolę pełnioną przez uczestników projektu:
kompozytorzy jako wykonawcy; kreacja zbiorowa / indywidualność twórcza; instrumenty współczesne / instrumenty
dawne i tradycyjne; głosy i instrumenty żywe / elektronika
double exposure – Vol. 2 to druga odsłona projektu łączącego artystów z różnych sfer. w pierwszej (2003–2004)
kompozytorom i wykonawcom ze sceny „klasycznej-współczesnej” towarzyszyli jazzmeni: Piotr Baron, Piotr dziubek
i Piotr wojtasik. tym razem główną postacią jest Maciej kaziński, znawca muzyki dawnej i tradycyjnej, multiinstrumentalista, członek scholi teatru węgajty i orkiestry Czasów
zarazy, szef festiwalu „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu. towarzyszą mu: agata zubel, światowej klasy śpiewaczka i kompozytorka, jej partner w duecie „elettroVoce”,
czołowy polski specjalista od muzyki elektronicznej i multimediów Cezary duchnowski, a także wszechstronny wirtuoz-perkusista karol Papała. Całością kieruje kompozytor,
krytyk muzyczny i organizator rafał augustyn.
1–2 grudnia, godz. 19.00
Studio na Grobli, ul. na Grobli 30/32

italia,amoremio!
w repertuarze koncertu m. in.: Puccini, Verdi oraz Mozart.
arie z oper: don giovanni, czy traviata w wykonaniu alessandry donati oraz sylwestra różyckiego przy akompaniamencie anny Marii kopeć. Całość ubarwia zabawana
narracja Macieja sosnowskiego. Bilety: 25/20zł
2 grudnia, godz. 19.00, teatr Arka, ul. Mennicza 3

dolNoślĄskie eliMiNaCJe
XViii Festiwalu kolęd i Pastorałek

bĘdzin 2012

21 stycznia 2012•Jelenia Góra – Centrum Kultury
22 stycznia 2012•Lubin

zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje
tel.: 503-166-129

organizowany przez Fundację ogólnopolskiego Festiwalu
kolęd i Pastorałek uM i starostwa Powiatowego w Będzinie festiwal – od 17 lat – jest największym tego typu projektem kulturalnym w Polsce, adresowanym wyłącznie
do amatorów od 7 roku życia: solistów, duetów, zespołów
wokalnych i wokalno – instrumentalnych, chórów i scholi, działających w szkołach, domach i centrach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach a także osób
niezrzeszonych. w grudniu co roku do eliminacji regionalnych staje 35 miast w Polsce oraz na ukrainie i Białorusi.
ii etap – ogólnopolskich przesłuchań odbędzie się w Będzinie w terminie od 5-7 stycznia 2012 r., natomiast finaliści wystąpią w koncercie galowym 8 stycznia 2012 r.
w sanktuarium Polskiej golgoty wschodu w Będzinie.
dolnośląskie eliminacje Festiwalu odbędą się w dniach 8
i 9 grudnia, w godz. 10.00-18.00 w Centrum kultury
agora przy ul. serbskiej 5 a. www.ofkip.pl
info: irena łukaszewicz, tel.: 71/325 14 83, wew.: 107
www.cojestgrane.pl

fot. Bartosz Sowa

STAZIONE TERMINI
reżyseria Marek Oleksy

OTWARTE WARSZTATY
SZTUKI MIMU

1 grudnia, godz. 19.00

TEATR POLSKI SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c

TAŃCE ZWIERZĄT wg PIĘCIU PRZEMIAN!
To oryginalny trening fizyczny opracowany przez dyrektora i aktora Teatru InZhest Slavę Inozemeva. Jest to uniwersalny system kształcenia psychofizycznego aktorów
i tancerzy oparty w całości na starożytnym chińskim systemie Pięciu Przemian „U-SIN”.
Pory roku, części świata, cykle biologiczne, niektóre etapy rozwoju społeczeństwa, kolory, dźwięki, czy smaki
odpowiadają jednemu z podstawowych elementów:
Drzewie, Ogniowi, Ziemi, Metalowi, Wodzie. Elementy te
łączone są z obrazami zwierząt: Tygrysem, Ptakiem, Małpą, Wężem i Smokiem – z ich energią, rytmem, emocjami, motoryką, budową.
Warsztaty Tańce Zwierząt mają na celu stworzyć pełen obraz psychofizycznej specyfiki poszczególnych zwierząt, poszukując centrum energetycznego każdego zwierzęcia.
Trening obejmuje: elementy pantomimy, tańca butho, improwizację, kung-fu, akrobatykę.
Wiaczesław Inozemcev dyrektor i aktor Teatru „InZhest”. Opracował i wykłada metodę „Tańce zwierząt”.
Zajęcia prowadzi zarówno w rodzinnej Białorusi oraz zagranicą, w tym m. in.: w Schloss Brollin (Niemcy), Teatro
Rojo (Hiszpania), na Europejskim Uniwersytecie Humanitarny w Wilnie (Litwa).
Szczegółowe informacje: www.pantomima.wroc.pl
5, 6, 7, 8 stycznia 2012, godz. 12.00-16.00
9, 10, 11 stycznia 2012, godz. 18.00-22.00
ilość miejsc ograniczona – zapisy do 15 grudnia 2011
koszt: 300 zł (uczniowie/studenci 250 zł)

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
al. Dębowa 16

OSĄD
Jerzy Kalina / Leszek Mądzik / Paweł Passini
13, 14, 15 grudnia, godz. 19.00

TEATR POLSKI
SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c

GASTRONOMIA
scenariusz i reżyseria Aleksander Sobiszewski
20, 21 grudnia, godz. 19.00

TEATR POLSKI
SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28

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

teatrarkaul. MeNNiCza 3
8 grudnia, godz. 19.00 oskar i PaNi róża
wg erica-emmanuela schmitta
9 i 10 grudnia, godz. 19.00 edyta steiN.
w PośPieCHu do NieBa
15 grudnia, godz. 19.00
świĄtyNia. dyBuk – legeNdy żydowskie
16 i 17 grudnia, godz. 19.00 uCisz serCe

REPERTUARʼ

Wrocławski Teatr Współczesny

PrzytULeni

www.wteatrw.pl

Jonas gardell, reż. i oprac. muz.: gabriel gietzky
4, 6, 7, 8, 9 grudnia, godz. 19.00

BAt yAM
yael ronen i amit epstein, reż.: yael ronen
10, 11, 13, 14 grudnia, godz. 19.00

KLAUS der GroSSe
reżyseria i choreografia: Maćko Prusak
15, 16 grudnia, godz. 19.00

SztAndAr ze SPódnicy
wg gabrieli zapolskiej, reż.: ula kijak
17, 18 grudnia, godz. 19.15

trAnS-AtLAntyK

5 i 6 grudnia, godz. 19.00
14, 15, 16, 17 grudnia, godz. 19.00
Sala teatru Laboratorium, rynek-ratusz 27

zapiskimiłosnesPektakl audiowizualNy
do PoezJi Bogusława kierCa
Muzyka – Bartek Jaskot Quintet
Filmy i impresje wizualne – artur Pilarczyk
Bogusław kierc – niezwykle bogata osobowość artystyczna. aktor i reżyser, poeta, eseista i krytyk literacki.
laureat wielu nagród literackich i teatralnych. wykładowca Pwst im l. solskiego we wrocławiu.
każda z 11-stu opowieści B. kierca ma swoją wizualną interpretację. Muzyczno – wizualna oprawa wierszy czyni
odniesienia do polskiej i słowiańskiej kultury oraz tradycji.
Muzyka Bartek Jaskot Quintet zawiera elementy nu jazzu,
breakbeat'u, ale odnosi się także do polskiego jazzu lat 60tych, czy nawet słowiańskiej muzyki archaicznej. „intro”
spektaklu opiera się na muzyce starosłowiańskiej / chorale bizantyjskim. artur Pilarczyk wykorzystał fragmenty autorskich filmów (dok. oraz filmu pt. teraz i na zawsze).
15 grudnia, godz. 20.00 cK Agora, ul. Serbska 5a wstęp wolny!

fot. Bartlomiej sowa

witold gombrowicz, reż.: Jarosław tumidajski
20, 21,22 grudnia, godz. 19.00,

teatr zar
ceSArSKie cięcie. PróBy o SAMoBóJStwie
Cesarskie cięcie, oszałamiający spektakl teatru zar jest
godzinną medytacją na temat samobójstwa.
(…), mówi o impulsach, które popychają nas ku rozpaczy, i tym, co odwodzi nas od poddania się (…). to rozdzierające, pierwotne, niedosłowne przedstawienie
porusza i przeszywa do szpiku kości (…). Co najistotniejsze, nie jest jedynie opartą na ruchu sceniczną eksploracją czyichś wewnętrznych demonów. Przepełnia je
harmoniczna, wielogłosowa muzyka.
ProwadzeNie ProJektu: Jarosław Fret

sylwestrowe PrzedstawieNie.

Po że GnA nie Je Sie ni
witkacy, reżyseria: Piotr sieklucki
31 grudnia, godz. 20.00 scena na strychu
Po spektaklu planujemy spotkanie w foyer – toast noworoczny, bankiet z wyśmienitymi przekąskami i niespodzianki dla widzów. Prosimy o rezerwowanie biletów
wyłĄCzNie przez telefon: 71/ 358 89 22/53/41/40 oraz
o odebranie ich do 10 grudnia w kasie teatru. Bilety: 200zł
ul. rzeźnicza 12, 50-132 wrocław
10 str. » Co Jest graNe » grudzień 2011

macbethreżyseria: grzegorz Bral
spektakl „Macbeth” od momentu premiery przyciąga
setki widzów z Polski i zagranicy. został zaprezentowany
ponad pięciotysięcznej widowni w 6 brytyjskich miastach
podczas tournee w październiku i listopadzie 2010, odnosząc ogromny sukces. serdecznie zapraszamy na kolejne spektakle we wrocławiu.
Bilety: 20 zł – ulgowy (uczniowie, studenci, grupy minimum 10 osobowe), 30 zł – normalny
5 grudnia, godz. 20.00, teatr Pieśń Kozła, ul. Purkyniego 1
www.cojestgrane.pl

centruminicjatywartystycznych
ul. sieNkiewiCza 8a (www.cia.wroclaw.pl)
2 grudnia, godz. 20.30
Ciało – spektakl oparty o tekst e. ensler Ciało doskonałe
3 grudnia, godz. 18.30
wroCław taŃCzĄCy
impreza charytatywna na rzecz Moniki Hoczyk
szczegółowe informacje o programie wieczoru i warsztatach: http://wroclawtaniec.blogspot.com/
4 grudnia, godz. 17.00
sPektakl taNeCzNy – o śPiĄCeJ królewNie
czyli opowieść o marzeniach małych kobietek
9 grudnia, godz. 20.30
CyMes spektakl Niezależnej Manufaktury tanecznej
11 grudnia, godziny: 15.00 / 16.30
MikołaJowe Psoty – sPektakl dla dzieCi od lat 5
16 grudnia, godz. 20.30
Jubileuszu Xi-lecia Niezależnej Manufaktury tanecznej
2 P r e M i e r y – w reżyseri ewy staroń:
BeztLenowce oraz LiMBo
BeztleNowCe – spektakl-dancing inspirowany twórczoscią tamary lempickiej. w wykonaniu zniewolonych kobiet. ich taniec wyraża nieskończone piękno i pustkę.
liMBo – czyli punkt g (raniczny). o toksycznym zwiazku
dwóch kobiet. obsada: ewa staroń, Joanna Potkowska.
17 grudnia, godz. 18.00
reaktaNCJa – spektakl grupy teatralnej reaktor
30 grudnia, godz. 20.30
sĄsiadki – spektakl Niezależnej Manufaktury tanecznej
Bilety: 15 zł (n), 10 zł (U) / do zakupienia w recepcji ciA
informacje, rezerwacja miejsc: +48 666 533 665

testamentpsa
czyLi hiStoriA o MiłoSierneJ

pl. Teatralny 4 – budynek Teatru Lalek
Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10

SPEKTAKL SYLWESTROWY:
MICHAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
reż. Wojciech Dąbrowski / Paweł Okoński

Czas trwania: 120 min + 1 przerwa
Przekład: Elżbieta Woźniak; Asystent reżysera: Marzenia
Kopczyńska; Scenografia: Wojciech Stefaniak; Opracowanie
muzyczne: Paweł Okoński; Kostiumy: Bajka Tworek
obsada: Brenda Dixon: Marzena Kopczyńska, Pani Cowper:
Emilia Krakowska, Linda Swan: Iwona Stankiewicz, Sally
Chessington: Dorota Wierzbicka-Matarrelli, Pan Jenkins:
Marian Czerski, Wujek George: Edward Kalisz, Pan Forbright:
Radosław Kasiukiewicz, Dr Chapman: Tomasz Lulek,
Norman Bassett: Jerzy Mularczyk, Eric Swan: Paweł Okoński

GRUDZIEŃ 2011
www.teatrkomedia.com

gdzie leży różnica między religijnością, a pobożnością?
dyskurs na ten temat jest ostatnimi czasy kreowany z jednej strony przez „Fakty i Mity”, z drugiej przez „Nasz
dziennik”. a gdzie w tym wszystkim miejsce na prawdziwe zrozumienie, na mistykę i metafizykę? gdzie miejsce
na prawdziwy dialog? testament psa czyli… rzecz o sądzie, o triumfie miłosierdzia, o wezwaniu w potrzebie i interwencji. rzecz o ludzie zepsutym, a przez to cierpiącym.
rzecz wielce pouczająca i apelująca do miłosierdzia…
6, 7, 8, 9 grudnia godz. 18.00
Scena PwSt hotel Savoy, pl. Kościuszki 19
www.cojestgrane.pl
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SPEKTAKL SYLWESTROWY:
31.12 SO Z RĄCZKI DO RĄCZKI godz. 17.00 i 21.30
SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek-piątek, godz. 9.00-19.00 oraz 2 godz. przed spektaklem
tel.: 071 335 49 10

pastorałkaleoN sCHiller
UroczyStA PreMierA SPeKtAKLU
reżyseria: roberto skolmowski
Muzyka: Jan Maklakiewicz. adaptacja i opracowanie
muz: Mieczysław dondajewski. Choreografia: Maciej
Prusak.
Pastorałka leona schillera nie bez powodu nazywana „cudem polskiego teatru” – to zbiór najpiękniejszych
polskich kolęd i pastorałek. tekst nawiązuje do średniowiecznej tradycji misteryjnej, a także do nieco zapomnianych form ludowego teatru jasełkowo-szopkowego.
Pastorałka – pełna wdzięku i liryzmu, dzięki któremu to,
co swojskie, zyskuje wymiar cudowności, a metafizyka
staje się niespodziewanie bliska – to propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych, okazja do zadumy i szczerego, dziecięcego zachwytu.
Tym niezwykłym widowiskiem żegna się z Wrocławiem
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Wrocławskiego Teatru
Lalek – Roberto Skolmowski, który z dniem 31.12. 2011
r. przestaje piastować to stanowisko. Skrócenie kontraktu Dyrektora spowodowane jest objęciem przez niego
funkcji Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Opery i Filharmonii Podlaskiej.
9 grudnia, godz. 17.00
wrocławski teatr Lalek, pl. teatralny 4

porwanieświĘtegomikołaja
sPektakl dla dzieCi, teatr NieBieski kwiat
autorska bajka teatru Niebieski kwiat opowiadająca historię porwania świętego Mikołaja przez złą Czarownicę. wszyscy jednak wiemy, że bez Mikołaja nie ma świąt
Bożego Narodzenia, zatem ktoś musi go odnaleźć!
w drogę pełną przygód wyrusza elf Malutki – niesforny
podjadacz słodyczy i marchewek oraz renifer z detektywistycznym usposobieniem.
Bajka trwa około 40 minut, podczas których dzieci śledzą
przygody bohaterów, uczą się śpiewać i tańczyć do rozgrzewającej piosenki oraz przypominają sobie jak ważne
jest mycie owoców i warzyw.
Na „Porwanie świętego Mikołaja” zapraszamy dzieci
w wieku około 4-7 lat. Będą wesołe postaci, piosenki,
a także teatr cieni. Na nudę nie wystarczy już czasu!
występują: ewelina Niewiadowska, Marzena waśko,
Piotr Bublewicz. scenografia i kostiumy: ela roszczak
scenariusz: Filip zabza. Muzyka do piosenek: Mikołaj laskowski. teksty piosenek: kamila Buturyn, Mateusz Mierzejewski. Choreografia: Hubert żórawski. Bilety: 10zł
6 grudnia, godz. 19.15
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

csimpartul. Mazowiecka 17
KALendAriUM – GrUdzieŃ 2011
1 cz 19.00 Maria Meyer – recital
2 pt 19.00 Marek dyJak i Piotr MaCHaliCa – koncert
4 nd 18.00 elledaNse – spektakle taneczne ze słowacji
5 pn 19.00 MóJ Boski rozwód – spektakl w jęz. ang.
5 pn 20.00 Jazzowe JaM sessioN
6 wt 20.00 MóJ Boski rozwód – spektakl
7 śr 19.00 Piotr woJtasik Quartet – koncert
8 cz 19.00 toMasz kraJewski – recital
9 pt 19.00 MagdaleNa zuk – spektakl
10 sb 19.00 Mariusz luBoMski – recital
11 nd 18.00 stare doBre MałżeŃstwo – koncert
11 nd 16.00 złota kaCzka – spektakl dla dzieci
12 pn; 13 wt – 9.30 i 12.00 złota kaCzka
13 wt 18.00 spotkanie z katarzyNĄ kaCzorowskĄ
13 wt 20.00 Bluesowe JaM sessioN
15 cz; 16 pt – 9.30 i 12.00 Piotruś PaN i PiraCi
– spektakl dla dzieci
15 cz 18.30 koNCert świĄteCzNy
Kościół Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim
16 cz 19.00 leNiNgrad – spektakl muzyczny
www.cojestgrane.pl
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BILETY: zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje tel.: 503-166-129
Biuro Turystyczne Remedium ul. Piłsudskiego 2
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„Kronika” Feliksa Topolskiego
12 grudnia 2011 – 15 stycznia 2012
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Grüss aus…Dolny Śląsk na dawnych pocztówkach
SDĮG]LHUQLND²JUXGQLD

Tomasz Domański. Hipisi ’80

SDĮG]LHUQLND²JUXGQLD

Siedem ziół jesieni

ZU]HĤQLD²JUXGQLD

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Najpiękniejsza szopka betlejemska
- wystawa pokonkursowa
JUXGQLDVW\F]QLD

.LONDG]LHVLĈWRU\JLQDOQ\FKV]RSHNZ\UyİQLRQ\FK
Z:RMHZyG]NLP.RQNXUVLH5]HĮELDUVNLP

Tatarzy – muzułmanie na ziemiach
Rzeczypospolitej
OLVWRSDGD²VW\F]QLD

Meczety na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi.
Obrazy Elwiry Sobolewskiej – Waliszewskiej
OLVWRSDGD²VW\F]QLD

Piękne…jak drut.
Z historii słowackiego druciarstwa
SDĮG]LHUQLND²JUXGQLD

3$125$0$5$&â$:,&.$
SDĮG]LHUQLND²JUXGQLD

Urodziny Naczelnika Tadeusza Kościuszki
fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza Ikonografia Kościuszkowska
VII Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich
– wystawa pokonkursowa

ośrodeK
KULtUry i SztUKi
we wrocławiu

AKtUALności KULtUrALne oKiS

GR UDZI EN´ 20 11

zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

coje.conenÍ
wroCławskie Malarstwo
i rzeźBa w CzeskiM liBerCu
„Prezentacja w libercu obejmuje dzieła czołowych wrocławskich malarzy
i rzeźbiarzy z dominantą artystów-dydaktyków akademii sztuk Pięknych.
wystawa ta jest nie tylko przejawem
coraz żywszych kontaktów artystycznych środowisk: czeskiego i polskiego. ten pokaz jest też trochę wystawą
„na skraju”, tj. pojawia się przy pewnym już podsumowaniu tradycji sztuki wrocławia i otwieraniu na całkiem
nowe inspiracje.”
współorganizacja: asP wrocław
andrzej kostołowski
wernisaż 17 grudnia br., godz. 17.00
wystawa potrwa do 12 lutego 2012
oblastni Galerie, U tiskárny 81/1
Liberc, czechy

pannonia
wystawa Malarstwa
artystów węgierskiCH
artyści: Mayer Berta, Bajkó anikó, Végh
andrás, Őry annamária, kótai tamás,
doromby Mária, krajcsovics Éva, Bikácsi
daniela, Vojnich erzsébet, kovács Péter,
simonffy Márta, Bodor anikó, lévay
Jenő. kurator: simonffy Márta
wystawa organizowana w ramach
spotkań wyszehradzkich ośrodka
kultury i sztuki we wrocławiu, we
współpracy węgierskim związkiem
artystów Plastyków w Budapeszcie.
wernisaż 5 grudnia, godz. 17.00
wystawa potrwa do 26 grudnia br.
Muzeum Militariów
ul. cieszyńskiego 9

collegiummusicum
wykład pana Marka dyżewskiego
z cyklu CollegiuM MusiCuM pt.
„dźwiękowe freski wojciecha kilara”.
Przewidywany czas wykładu: 2 godz.
10 grudnia, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury
pl. Kościuszki 9

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

fot. s. Markowski
N. Huta pod arką, 15.10.1982

fot. s. Markowski
N. Huta, 31.08.1982

kuwolności
SPotKAnie AUtorSKie ze StAniSłAweM MArKowSKiM
spotkanie składać się będzie z dwóch części: fotograficzno-dokumentalnej
i muzycznej. Na wstępie zaprezentowany zostanie film, którego bazę stanowią fotografie stanisława Markowskiego powstałe w czasie stanu wojennego. towarzyszy im komentarz autorski, fragmenty nagrań na żywo, muzyka.
stanisław Markowski zaśpiewa również pieśni do muzyki i słów własnego autorstwa, jak i wiersze wybitnych poetów polskich takich jak: kazimierz wierzyński, Jan lechoń, stanisław Baliński, krzysztof kamil Baczyński, Józef
szczepański – „ziutek”, Juliusz słowacki, Jerzy Narbutt, tadeusz śliwiak. artysta wykonuje wszystkie pieśni akompaniując sobie przy fortepianie. w trakcie recitalu na pewno nie zabraknie takich pieśni jak m.in.: Hymn solidarności,
Polska Podziemna, Polonez artyleryjski, słowo o krwi, Czerwona zaraza, Pomnik Powstania warszawskiego, testament mój...
9 grudnia br., godz. 16.00. dcF „domek romański”, pl. bpa nankiera 8

fikcjaa rzeczywistośĆ/rzeczywistośĆa fikcja/
manipulacjaa rzeczywistośĆ
w dorocznej wystawie okręgu dolnośląskiego związku Polskich artystów Fotografików udział biorą: J. Bortkiewicz, J. Braun, C. Chwiszczuk, z. dados, s. dubiel, a. dudek-dürer, a. Figura, B. górniak, z. Harasym, r. Hlawacz, z. Holuka, d.
ilow, P. komorowski, k. kowalski, k. kuczyński, a. lesisz, M. liksztet, e. Martyniszyn, P. Nowak, w. ropiecki, a. rutyna, k. saj, d. sitnik, M. skoczylas, M.
stawiński, J. wiklendt, i. wojtycza, w. zieliński. kurator: andrzej dudek-dürer
wystawa potrwa do 23 grudnia br. dcF „domek romański”, pl. bpa nankiera 8

w grudniowym numerze od ry:
ry · rozmowy z andrzejem antoszewskim, dorotą kędzierzawską
i arturem reinhartem · kokon jest trendy · Miłosz chowany, odrzucany i na komiks przełożony · robert Hass · żony nazistów · 90 rocznica urodzin karpowicza · Jan Paweł ii i jego podwładny · wspomnienie o idzie Fink · turystyka artystyczna · Citati o dumasie · Pocztówki literackie w 8 arkuszu.

Miejsce i – karolina Jaklewicz
Bez tytułu – Jacek walczak

naturajakoinspiracja
wystawa PraC z zakładu rysuNku
Malarstwa i rzeźBy
wydziału arCHitektury Pwr
tematem przewodnim tegorocznej wystawy prac
pedagogów wydziałowego zakładu rysunku, Malarstwa i rzeźby wydziału architektury Pwr. będzie
natura jako źródło artystycznej inspiracji. do natury, w całej jej różnorodności, nawiązywać będą
na wystawie różne formy twórczej wypowiedzi
– malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek i fotografia.
wernisaż 14 grudnia, godz. 17.00,
wystawa czynna do 29 stycznia 2012

galeriajednegoprojektu
MuzeuM drugieJ woJNy światoweJ
w gdaŃsku
gdańsk to miasto-symbol: na jego historię składają
się znaczące – i często tragiczne – dla losów Polski
i europy wydarzenia. wznoszony obecnie gmach europejskiego Centrum solidarności i przygotowywane do realizacji Muzeum ii wojny światowej to
obiekty, które w zamyśle władz i organizatorów obydwu przedsięwzięć mają stać się ikonami architektury XXi wieku nie tylko w skali miasta.
wystawa czynna do końca grudnia 2011

borispodrecca.ArchiteKt
Boris Podrecca jest dziś jednym z najwybitniejszych austriackich architektów, wykładowcą i badaczem architektury modernizmu w europie środkowej. Jego
twórczość jest kontynuacją całego dziedzictwa, z którego czerpała wielonarodowa sztuka austrii: pełna jest
śródziemnomorskiego słońca i widoków na bezkresną
dal adriatyku, północnego racjonalizmu, tradycji sztuki
angielskiej i francuskiej. Można w niej usłyszeć także
odległą melodię Bliskiego wschodu. Podrecca najbardziej lubi działać w środowisku europejskim i nie przepada za pracą gdzie indziej. w ten sposób stał się
jednym z ostatnich klasycznych architektów europejskich. Jest zagorzałym czytelnikiem, uwielbia podróżować, a przede wszystkim jest miłośnikiem piękna.
z równym entuzjazmem angażuje się w wielkie miejskie
projekty, jak w projektowanie mebli czy małych przedmiotów dnia codziennego. Na wystawie we wrocławiu
zobaczymy wielkoformatowe fotografie, wizualizacje
i modele jego dotychczasowych realizacji.
wernisaż 15 grudnia, godzi. 17.00
wystawa czynna do 19 lutego 2012

popołudniez architekturą
wykłady dla seNiorów
tematem grudniowych zajęć będzie dworzec główny we
wrocławiu. o historii budynku i jego twórcach opowie
kustosz muzeum, Jolanta gromadzka. wstęp wolny!
14 grudnia, godz. 12.15

20.wrocławskiepromocje
dobrychksiążek 2011
1-4 grudnia 2011

www.ma.wroc.pl

Bez tytułu
druk cyfrowy, olej na płótnie

ewaharabaszCzarNe oBrazy
ewa Harabasz zajmuje się kontekstem społecznym sztuki, głównie wpływem mediów na obraz cierpienia w powszechnej świadomości. w swoich obrazach i rysunkach
wykorzystuje fotografie prasowe, które łączy ze starymi
technikami malarskimi.
Najnowszy cykl Czarnych obrazów nawiązuje do stylistyki barokowego malarstwa Caravaggia, w którym artystka
odnalazła dramatyczne związki między teatralnością
i traumatycznością jego obrazów, a często wstrząsającym
obrazem dominującym we współczesnych mediach.
ewa HaraBasz studiowała konserwację dzieł sztuki,
pracowała jako konserwator w Polsce i we włoszech.
od końca lat 80. mieszka i pracuje w usa, ukończyła tam
studia artystyczne, wykłada na uniwersytetach m.in.
w Nowym Jorku i Bostonie.
wernisaż 9 grudnia, godz. 18.00, (do 3.1.2012)
Galeria entroPiA, ul. rzeźnicza 4

izabellagustowska
CiCHyM śCigałaM JĄ loteM
wystawa anektuje przestrzeń galerii, głównie wszechotaczającym dźwiękiem, ale i poprzez narracje zawarte w sześciu filmach
prezentowanych na monitorach oraz w sześciu kolistych light-boxach, punktujących
sześć kadrów wyłuskanych z filmowych narracji. tropy tej dziwnej podróży wyznaczają
w przestrzeni galerii czerwone diody wędrujące pomiędzy obiektami.
izabella Gustowska – urodzona w Poznaniu,
gdzie obecnie mieszka i pracuje. w 1972 r.
uzyskała dyplom poznańskiej PwssP (dziś
uniwersytet artystyczny). od roku 1991 posiada tytuł profesora zwyczajnego. Naucza
na macierzystej uczelni, prowadząc Pracownię działań Performatywnych i Multimedialnych na wydz. komunikacji Multimedialnej
oraz w wyższej szkole Nauk Humanistycznych i dziennikarstwa na kier. grafika.

annajurszaraki
szarak żyje w każdym z nas, uwalnia sie kiedy się sami
uwalniamy… raz stąpa po ziemi, raz fruwa swawolnie.
każda ekscytacja, marzenie, wibrująca radość czy smutek, to szarak. szarak jest szary dla oka, dla duszy – ma
wszystkie kolory świata. (ania Jur)
wernisaż uświetni występ zespołu Neony.
wernisaż 4 grudnia, godz. 19.00. wstęp wolny!
wystawa czynna w godz. otwarcia piwnicy, codziennie od 17
Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. włodkowica 5

Paradoksy mirosławkocińskiCeramika
Prezentowane na wystawie prace oddziałują na widza nie
tylko formą, ale także op-artową strukturą. artysta stosujący abstrakcyjne, geometryczne kombinacje osiągnął efekt
złudzenia optycznego. Bawiąc się materią i przełamując
konwencję ceramicznej substancji, wciąga widza w grę
z widzeniem. (...) aby osiągnąć zamierzony cel, artysta, ze
spokojem i ogromną precyzją układa kilkucentymetrowe
elementy w rozległe, geometryczne struktury. opracował
również własną technologię umożliwiającą zachować wielkość prac, które nie zmieniają się podczas wypału.
Mirosław koCiŃski – dyplom PwssP we wrocławiu
w 1985 r. zajmuje się ceramiką artystyczną i użytkową.
od 1988 roku pracuje w macierzystej uczelni. dotychczas
prezentował swoje prace na 77 wystawach w tym 12 indywidualnych oraz 15 konkursowych.
wystawa czynna do 28 grudnia br.
Galeria Szkła i ceramiki, pl. Kościuszki 10

wystawa czynna do 27.01.2012
centrum Sztuki wro, widok 7
18 str. « Co Jest graNe « grudzień 2011

www.cojestgrane.pl

xydrugie de en A
Xy urodzona w Polsce studiowała na asP we wrocławiu (dyplom z malarstwa 98
r.) oraz the College of. st. Catherine, MN. stypendystka MkidzN w 2007. Brała
udział w ponad 100 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Malarstwo Xy od dłuższego już czasu stanowi refleksyjny głos nad zewnętrznymi uwarunkowaniami sztuki. Xy śledzi prawa, jakimi rządzi się rynek sztuki,
analizuje preferencje nabywców-kolekcjonerów, nie ukrywa spostrzeżeń na temat finansowego funkcjonowania artysty. refleksje te formułowane są głosem artystki wiernej malarstwu, wypowiadającej się głównie na płótnie. są to
spostrzeżenia o tyle cenne, że formułuje je osoba żyjąca ze sztuki, której prace cieszą się dużym powodzeniem wśród kolekcjonerów.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie 15 wielkoformatowych akryli na płótnach
pochodzących z dwóch serii „Pranie mózgu” i „drugie de eN a”. w serii „Pranie
mózgu” Xy pokazuje jak moda na „nowe media” zawładnęła rynkiem sztuki. z kolei w serii drugie „de eN a” Xy jest zafascynowana efektami przetworzonego przez
media obrazu. w pierwszym wypadku krytyczna, w drugim zafascynowana sztukami wideo Xy zawsze pozostaje wierna malarstwu. kurator: anna kania-saj
wernisaż 2 grudnia, godz. 17.00, Muzeum Miejskie wrocławia
Stary ratusz. (do 15.1.2012)

czArny neSeSer wystawa 6

magdalenafrankowskaFoNtarte wunderkammer
Prezentacja zdjęć i wizerunków z prywatnej kolekcji „wunderkammer” Magdaleny Frankowskiej (Fontarte). Projektantka zebrała wirtualną kolekcję wizerunków ludzi i zwierząt, hybryd, tajemniczych postaci, przedmiotów i obiektów
tworząc współczesny, osobisty gabinet osobliwości. to autorski wybór, z nieoczywistym wspólnym mianownikiem, prywatne muzeum estetycznych osobliwości. w odróżnieniu od pierwszych, renesansowych wunderkammern,
zbiór ten istnieje w postaci cyfrowej. specjalnie na potrzeby wystawy przenosi się w przestrzeń Czarnego Nesesera.
Czarny Neseser to galeria szkatułkowa o niewielkiej powierzchni czterech m2
i dużym potencjale wystawienniczym. Nastawiona jest głównie na promowanie
zagadkowych artystów, a także przedstawicieli lokalnej społeczności artystycznej. z założenia Czarny Neseser tworzy nawias, w który podstawiamy wybrane
wartości, wymagające odpowiednich działań: odseparowania, wydzielenia, powiększenia, ukrycia. Najczęściej dotyczą one zjawisk zagadkowych, perwersyjnych, tajemniczych, z natury dziwnych. Czarny Neseser stanowi poszerzenie
„oficjalnego” programu galerii design – Bwa wrocław. kurator: Beata wilczek,
produkcja: katarzyna roj.
wystawa czynna do 14 stycznia 2012, BwA design, ul. świdnicka
www.cojestgrane.pl

jagodanierzeckaNatura

gerardkoch
Na MargiNesie – rysuNek
„Na marginesie swej twórczości rzeźbiarskiej uprawia Mistrz rysunek. są
to przeważnie studia monochromatyczne, robione delikatnym pędzelkiem na niedużych kartkach papieru,
wyróżniające się twardym konturem
i urozmaiconym światłocieniem, pogłębiającym plastyczność przedstawienia. Punktem wyjścia dla gerarda
kocha jest postać niewiasty, swobodnie jednak przekształcona w kłos zboża, w formę pocisku itp., przy czym
na pierwszy rzut oka sprawia rysunek
wyobrażenie kompozycji bezprzedmiotowej. w sumie jest artysta biegłym rysownikiem o bardzo
specyficznej wyobraźni”.
dr adam więcek
9 grudnia, godz. 18.00
wystawa czynna do 8 stycznia 2012 r.
cK zamek, pl. świętojański 1

sztukapodchoinkĘ
z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia galeria Platon przygotowała niespodziankę dla miłośników
sztuki współczesnej – szeroki wybór
nietuzinkowych prezentów, które można będzie oglądać i nabyć przez cały
grudzień. wszystkie świąteczne eksponaty charakteryzują się niewielkim
formatem i wprost proporcjonalną ceną, życzliwą dla każdego portfela.
zdjęcia prac dostępne będą na blogu
galerii: http://blog.galeriaplaton.pl.
Galeria Platon, ul. Krupnicza 13
20 str. « Co Jest graNe « grudzień 2011

kreowaNa ostrzeM
wrocławianka. z wykształcenia ekonomistka, pracuje w prywatnej firmie. wolne chwile poświęca
na odkrywanie nowych możliwości
wyrażania siebie. od dwóch lat
uczęszcza na zajęcia grafiki warsztatowej w ognisku Plastycznym im.
gepperta pod kierunkiem Macieja sicińskiego.
„drzemią we mnie dwie natury, które
wzajemnie się uzupełniają. Jedna
związana z ruchem, podróżami, nieustanną pogonią za czymś nieuchwytnym i druga – skupiona,
cierpliwa i zamyślona. Prace, które
chcę Państwu pokazać, powstały
w wyniku połączenia pasji podziwiana natury z chęcią utrwalenia wrażeń
i emocji, jakie we mnie wyzwala piękno świata. każda z prac wyłaniała się
z papieru pod wpływem ostrza skalpela, skrawek po skrawku przez wiele godzin. zapraszam serdecznie
do obejrzenia mojej wystawy.”
wernisaż 5 grudnia, godz. 18.00,
(do 28.12 br. pn-pt, w godz. 16-20.00)
Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

kasiakmitaMust HaVe it
wrocławska artystka, której twórczość kontestuje wszechobecne kody identyfikacji wizualnej i przez
śmiałe zestawienia globalnych brandów z pracochłonną techniką tradycyjnej twórczości łowickiej sugeruje
potrzebę zdefiniowania zjawiska nowej ludowości. wyCiNaNkowe
warsztaty z kasiĄ kMitĄ 17
grudnia, godzina 11.00, awangarda.
wernisaż 15 grudnia, godz. 18.00
Galeria Awangarda, ul. w. Stwosza 32

znakizaszczytne
w polsce
ekspozycja przedstawia wszystkie polskie ordery cywilne i wojskowe nadawane w różnych epokach historycznych.
do 31 grudnia br.
Pałac Królewski we wrocławiu

przełamsiĘsztuką
Hasło wystawy nawiązuje do bożonarodzeniowej tradycji łamania się chlebem, składania życzeń i obdarowywania prezentami. Mimo braku konkretnego, wiążącego tematu prac, ich
wspólnym mianownikiem jest medium – papier, forma trwała i jednocześnie niezwykle ulotna, niemal
od zawsze używany do chwilowego
zapisu wrażeń, pobieżnych notatek.
Prace na wystawie to w większości
szkice, malarskie notatki, preludium
do dalszych projektów. zebrane razem stanowią zestaw ciekawych spostrzeżeń, ulotnych chwil zapisanych
na papierze.
wystawie towarzyszyć będzie aukcja
dzieł sztuki 10 grudnia o godzinie 18.00 w Klubie toya Golf.
zestawienie prac na aukcje znajduje
się na stronie www.arttrakt.pl.
wernisaż 2 grudnia, g. 19.00, Galeria
Arttrakt, ul. ofiar oświęcimskich 1/1
(do 31.1.2012)
www.cojestgrane.pl

galeriamiejska
w grudNiu:
MArcin BerdySzAK
sztuCzNe złudzeNia
wernisaż 19 grudnia, godz. 17.00
(do 5.01.2012 r.)

kolejna wystawa ze znakiem jakości
out oF stH, poświęcona jednemu
z najbardziej swoistych i autentycznych
zjawisk współczesnej kultury światowej, jakim jest działalność artystyczna
związana z kulturą urban artu. artyści:
andrea Belfi (włoski kompozytor)
dave the Chimp (angielski rysownik)
Brad downey (amerykański rzeźbiarz)
Jacques Floret (francuski ilustrator)
Matthias leinke, Mischa wermkauf (niemieccy artyści video)
Można będzie zobaczyć ilustracje powtarzające maniakalne doskonalenie
tego samego triku, posłuchać skateboardowej symfonii musica materica,
obejrzeć projekty utopijnych deskorolek, instalacje świetlne i dźwiękowe.
Częścią wystawy będą pokazy filmowe,
koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych.

woJciech KAniowSKi oBrazki
z wystawy z cyklu: sztuka
w HiPerMarkeCie
KALendArz AUtorSKi 2012
wybrane karty z kanendarzy autorskich 2003-2011
studia w PwsP we wroctawiu na wydziale Malarstwa, grafiki i rzeźby
w latach 1972-77. dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa oraz malarstwa architektonicznego pod kier.
prof. konrada Jarodzkiego i prof. Mieczysfawa zdanowicza. od roku 1979
do chwili obecnej realizuje program
kształcenia w Pracowni Projektowania
Malarstwa w architekturze i urbanistyce. zajmuje się malarstwem i projektowa niem graficznym. swoje
malarstwo prezentował na 37 pokazach indywidualnych w kraju i za granicą. od roku 2003 indywidualnym
wystawom autora towarzyszy kalendarz zawierający reproduk cje aktualnych prac malarskich.

wernisaż: 9 grudnia, godz. 19.00
BwA wrocław, galeria Awangarda
ul. wita Stwosza 32

wernisaż 5 grudnia, godz. 17.30
czynna: pn-pt – 11-18.00, so – 12-15.00
Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza 28

donotthink

wernisaż 8 listopada, godz. 19.00,
(do 30 grudnia, w godz. 9.00-18.00)
Galeria cK AGorA. wstęp wolny!

świątecznygrudzień
w muzeumpocztyi telekomunikacji
wrocław,
dawna Albrecht-Strasse, 1907 r.

anna orłowskaPrzecieK
orłowska wyraża za pomocą swoich
fotografii to, co rzekomo niewyrażalne: fatamorgany, mechanizm marzeń,
wpływ realności na marzenia, fałszywe pragnienia, napięcie pomiędzy tym
kim człowiek chciałby być a tym kim
jest, niewidzialność, cyborgi, przebłyski. Jej prace pokazują esencję detali
życia, których zazwyczaj nie zauważamy, które giną gdzieś w chaosie codzienności. Mgławicowość i niesamowitość osnuwająca fotografowany
przedmiot czy osobę definiują styl orłowskiej, mięsisty i delikatny zarazem.
aNNa orłowska studentka V roku
Fotografii w PwsFtvit w łodzi oraz 3
roku institut tvůrčí fotografie slezské
univerzity v opavě. http://annaorlowska.com. kuratorka: Magdalena zięba

MikołaJowa droga listu – lekcja
muzealna połączona z pisaniem listu
do św. Mikołaja i prezentacją slajdów.
do 12 grudnia br. każda zgłoszona grupa będzie oprowadzana po muzeum i świątecznej lekcji.
5 grudnia, godz. 10-15.00 – Prezent
od św. Mikołaja – wstęP BezPłatNy
w tym dniu święty Mikołaj poukrywał
słodkie podarunki w Muzeum!
11 grudnia, (niedziela) godz. 12.00
MagiCzNy Czar świĄteCzNyCH
kartek zajęcia warsztatowe i prezentacja multimedialna. Prace dzieci wezmą
udział w konkursie. wstęp do Muzeum
i udział w warsztatach bezpłatny.
pozdrowieniaz …doLneGo
śLąSKA i nie tyLKo
dawnej pocztówki czar

Voodoo
w Malarstwie HaitaŃskiM
wystawa czynna do 31 grudnia br.
Arsenał Miejski, ul. cieszyńskiego 9

do 31 grudnia br., Muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1
www.cojestgrane.pl
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fot. B. Maz

promise
andthemonster

paristetris

mikromusicakustycznie

Promise and the Monster to singing-songwriting w najlepszym skandynawskim stylu, wyjątkowa propozycja
dla fanów stiny Nordenstam, Cat Power, Joanny Newsom czy tori amos.
ukrywajaca się pod tym pseudonimem Billie lindahl to młoda i niezwykle utalentowana szwedka, jedna z naj
większych nadziei współczesnego
neo-folku. w grudniu Promise and
the Monster wystąpi w Polsce po raz
pierwszy. Bilety: 20zł psp, 25zł wdk

Może to i avantpop, ale przede
wszystkim chodzi tu o zabawę. Paristetris to zaskakujące, odkrywcze
i przebojowe zjawisko muzyczne, które powstało w wyniku połączenia sił
Macia Morettiego i Marcina Maseckiego. Jak pisze Popup Music: „Paristetris mogliby zresztą występować
nawet po ciemku, a i tak zdeklasowali
by 3/4 polskich zespołów sceniczną
swobodą i muzyczną erudycją, która
zaskakuje w niemal każdym kawałku”.
Bilety: 20zł psp 25zł wdk

Na początku grudnia grupa Mikromusic odbędzie pierwszą część akustycznej trasy koncertowej po Polsce.
zespół zagra w toruniu, warszawie,
łodzi i wrocławiu. druga część trasy
planowana jest na przełom lutego
i marca 2012 roku. Początkiem przyszłego roku ukaże się także pierwszy
album koncertowy zespołu. Podczas
koncertu zagrają na nowo opracowane, dawno już niegrane utwory
z pierwszej i drugiej płyty, w świeżych, akustycznych aranżacjach.

2 grudnia, godz. 19.00
FirLeJ, ul. Grabiszyńska 56

9 grudnia, godz. 20.00, FirLeJ
ul. Grabiszyńska 56

11 grudnia, godz. 19.00
Synagoga pod Białym Bocianem
ul. Pawła włodkowica 7

emergenzapolska

Hindi zahra

kari amirian

hindizahrai kariamirian
dwie piękne kobiety. dwa muzyczne odkrycia. dwa najciekawsze debiuty sceniczne. świeżość uczuć w połączeniu z dojrzałością muzycznego rzemiosła.
Ciepło, energia i bogactwo dźwięków. zapowiada się jedno z najciekawszych
muzycznych wydarzeń we wrocławiu – Muzyczna strefa radia raM.
Muzyka Hindi zahry porównywana jest do twórczości Billy Holiday i Norah Jones. wyróżnia ją jednak egzotyka, którą zawdzięcza francusko-marokańskiemu pochodzeniu. Hindi zahra w swoich piosenkach potrafi subtelnie łączyć
elementy bardzo współczesne z dźwiękami orientalnymi. zachwyca nowym
brzmieniem i doskonałym, pięknym głosem. Najlepszą rekomendacją młodej
artystki jest fakt, że jej debiutancki album „Handmade” został w 2010 roku
wydany przez francuski Blue Note, a listopadzie tego samego roku dostała
francuską nagrodę Constantin za Najlepszy album roku.
„debiutancki album kari amirian zapowiada wydarzenie na naszym rynku
niezwykłe. Połączenie prostych melodii z wyszukanymi aranżami. Piękny, jasny czysty głos kari. znakomite teksty. świeżość uczuć a zarazem dojrzałość
muzycznego rzemiosła. a wreszcie prawda bijąca z całości, która sprawia, że
wchodzimy w mikroświat mądrej, młodej a zarazem artystycznie dojrzałej
osoby, urzeczeni jego bogactwem. słucha się tej muzyki przede wszystkim
otwartym sercem i przeświadczeniem, że uczestniczymy w czymś absolutnie
niezwykłym.” – Piotr Bartyś, szef muzyczny radia raM
6 grudnia, godz. 19.00. Klub eter, Kazimierza wielkiego 19. Bilety: 70zł
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Pierwsze koNCerty w:
warszawie, wrocławiu, katowicach
emergenza to muzyczny maraton.
koncerty festiwalowe będą odbywały
się od grudnia do lipca przyszłego roku. organizatorzy zapewniają młodym
muzykom profesjonalne występy
w klubach na najlepszym backline
i nagłośnieniu.
główną nagrodą jest trasa koncertowa po europie w kultowych klubach
starego kontynentu. zgłoś swój zespół: www.emergenza.net
16 grudnia: offreason, splot, demonstracja, ryba Piła, Blanket, skaza, Halo!
17 grudnia: snowbal ambush, Pure
inception, afterglow, Clon, Headline
Crack, Joao, echoe. Na zakończenie
dnia wystąpią zwycięzcy Berlin emergenza Festival 2011: royal Chest.
godz. 19.00, łykend, Podwale 37/38

thekurws
60minuteprojekt
koncert w ramach festiwalu tiFF,
po wernisażu sylwestra rozmiarka.
16 grudnia, godz. 20.00
FirLeJ, ul. Grabiszyńska 56
www.cojestgrane.pl

łukaszbzowskitrio
łukasz Bzowski – fortepian
Paweł Urowski – kontrabas;
wojtek Buliński – perkusja
usłyszymy autorskie, jazzowe aranżacje muzyki Fryderyka Chopina.
Pierwsze wykonanie tego programu,
opartego głównie o preludia, miało
miejsce w 2010 r. w Jazz klubie Neue
tonne w dreźnie, gdzie zostało przyjęte z dużym entuzjazmem.
łukasz Bzowski – ukończył z wyróżnieniem aM we wrocławiu w klasie fortepianu jazzowego Piotra
kałużnego. obecnie student kompozycji u prof. Jana wichrowskiego. Finalista wielu konkursów. w 2009 r.
na liście najlepszych pianistów w kraju wg Jazz Forum.
Paweł urowski – student aM we
wrocławiu na wydziale jazzowym
w klasie kontrabasu Jakuba olejnika.
Ma na swoim koncie wiele nagród i
wyróżnień, m.in.: z zespołem dziki
Jazz nominowany do nagrody Fryderyk 2010 w kategorii Fonograficzny
debiut roku Jazz.
woJCieCH BuliŃski perkusista, student V r. aM we wrocławiu u dr dariusza kaliszuka. zdobywca wielu nagród
na konkursach jazzowych m. in: i nagroda na Jazz Juniors kraków 2009.
1 grudnia, godz. 17.00
Sala teatralna Akademii Muzycznej
pl. Jana Pawła ii, nr. 2

sarataVares
mietekszcześniak
Największe przeboje Mietka z trzech
ostatnich płyt: „Czarno na białym”,
„spoza nas”, „zwykły cud” oraz specjalnie dla słuchaczy radia wrocław
– piosenki z najnowszej płyty „signs”.
Mietek szcześniak to artysta wyjątkowy, jego muzykalność, tembr głosu,
repertuar, niezależność oraz współpraca z najlepszymi sprawiły, że
od wielu lat, niezmiennie, cieszy się
szacunkiem znawców i publiczności.
dzięki swojemu niewątpliwemu talentowi i wybitnym umiejętnościom
wokalnym Mietek szcześniak niejednokrotnie był uznany za najlepszy
głos męski w kraju. artysta ceniony
jest za dynamikę i energię oraz pozytywny przekaz i liryzm trafiający
wprost do serc słuchaczy. Bilety: 70zł
11 grudnia, godz. 19.00
Polskie radio wrocław, Karkonoska 10

koncertyjazzowe

Vladimirska

zagrają zespoły: aH Band, kasia Pakowska Band i in Jazz Quartet.
w programie utwory nawiązujące
do klimatu bożonarodzeniowego,
a 8 grudnia przypomnimy kompozycje Johna lennona, z okazji rocznicy
jego śmierci. wstęp wolny!

Ciekawe i rzadko spotykane instrumentarium (akordeon, trąbka, gitara,
saksofon barytonowy i perkusja) oraz
oryginalne brzmienie wpływa na trudność jednoznacznego sklasyfikowania
muzyki grupy. sam zespół określa
swoją stylistyczną mieszankę jako
muzykę „retro-cyrkowo-folkową”.

1, 8 i 15 grudnia, godz. 18.00
Pub tawerna na Barce tumskiej

sara tavares to jedna z największych
gwiazd world music ostatnich lat. gościła na najbardziej prestiżowych scenach i festiwalach na całym świecie.
w naszym kraju nagrania sary pojawiają się na wydawanych przez Marcina kydryńskiego płytach serii
„siesta” (edycja 3, 6 i 7).
Jej piosenki są liryczne i zmysłowe,
intymne, ale jednocześnie ubrane
w pozytywne funkowe rytmy, rodem
z wysp zielonego Przylądka i afryki.
18 grudnia, godz. 19.00
Synagoga Pod Białym Bocianem

ondřejhaVelka
aNd His Melody Makers
legendarna orkiestra swingowa
ich różnorodny repertuar zawiera szerokie spektrum przyjemnych dźwięków,
pochodzących zarówno z hollywoodzkich musicali, jak i największe przeboje czołowych kapel swingowych,
do których należy również zaliczyć muzykę czeskiego kompozytora Jaroslava
Ježka. Bilety: 50/30zł
3 grudnia, godz. 19.00
Sala Audytoryjna (hala Stulecia)
ul. wystawowa 1

11 grudnia, godz. 20.00, Bilety: 10 zł
łykend, Podwale 37/38

MArtynA SzyMAŃSKA
MAreK SołtySiAK, PAULinA KALetA, rAdeK KSiążeK, AnteK KAMiŃSKi
www.cojestgrane.pl

grudzień 2011 « Co Jest graNe « str. 23

Jeśli chcesz poczuć magię klasycznej fotografii, poznać
pracę w ciemni przy wywoływaniu filmów, wykonywania
odbitek – nie zastanawiaj się! są jeszcze wolne miejsca
w pracowni fotografiki. Jedyny warunek to ukończone 15
lat. uczymy klasycznej fotografii czarno-białej. w trakcie
zajęć poznasz zasady pracy w atelier przy wykonywaniu
portretów w różnych technikach. zajęcia odbywają się
od pn do czw w godz. 16.00-19.00. opłaty: 100 zł rocznie na radę rodziców i 20 zł miesięcznie za materiały.
centrum edukacji Kulturalnej dzieci i Młodzieży
wrocław, ul. Kołłątaja 20

stiakzaprasza
5 grudnia, g. 18.00 – Jubileusz Poetki z Nawarii i spotkanie autorskie JaNiNy oParowskieJ pt. skĄd Nasze
korzeNie. w części muzycznej z recitalem utworów
Chopina wystąpi Paweł krzysztoFCzyk
Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9

8 grudnia, g. 18.00 – promocja płyty solowej Bartosza Patryka rzyMaNa – MariaN sawa; orgaN
works V nagranej przez wytwórnię acte Prealable i zrealizowanej na zabytkowych organach „sauera” w Bazylice strzegomskiej. Płyta zawiera kompozycje premierowe,
stąd podtytuł „word Premier recording”.

mdkśródmieście,wroCław ul. duBois 5
3 grudnia, godz. 18.00, Klub Pod kolumnami
wrocław, pl. św. Macieja 21
Przegląd młodych wokalistów „Przebój” – koncert grupy
wokalnej oris, opieka art. renata wybraniec. wstęp wolny!
5 grudnia, godz. 17.30, Młodzieżowe centrum Sportu
wrocław, ul. Paderewskiego 35
„Próba otwarta” – prezentacje gimnastyków i tancerzy
z Młodzieżowego domu kultury śródmieście
10 grudnia, godz. 14-19, dcF, sala warszawa
wrocław ul. Piłsudskiego 64 a
iii wrocławskie spotkanie Podróżników rowerowych „rowerem ku przygodzie”. w programie pokazy zdjęć i filmów
podróżniczych, które skomentują autorzy. wstęp wolny!
17 grudnia, godz. 11.00, MdK śródmieście
wrocław ul. dubois 5, sala widowiskowa
„utwór pod choinkę” – muzyczne prezentacje uczniów koła keyboardowego, opieka art. Janusz Marut. wstęp wolny!
20 grudnia, godz. 12.00, Muzeum etnograficzne
ul. traugutta 111/113
wernisaż XiX wojewódzkiej
wystawy pokonkursowej
– dziecięce realizacje rzeźbiarskie „Najpiękniejsza
szopka Betlejemska”.
(do 31 stycznia 2012 r.)

warsztatowawigilia
SALoniKowe wArSztAty LiterAcKie
12 grudnia, g. 18.00, Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 9

FiNały 15. dolnośląskiego turnieju słowa
który skrzywdziłeś – 7-10 grudnia, g. 9.00
Pod patronatem Metropolity wrocławskiego, Marszałka
w. dolnośląskiego i kuratora oświaty. tel. 508 133 703
Młodzieżowe centrum edukacji Kulturalnej
dzieci i Młodzieży, ul. Kołłątaja 21

grudzieńz uniVersytetemświata
MUzeUM nArodowe pl. Powstańców warszawy 5
3 grudnia (sobota), godz. 11.15, 12.45 (3-5 lat)
sPotkaNie ze świętyM MikołaJeM
3 grudnia (sobota), godz. 13.30 (6-12 lat)
Na troPie świętego MikołaJa
10 grudnia (sobota), godz. 11.15, 12.45 (3-5 lat)
Przygody MuMiNków
10 grudnia (sobota), godz. 11.00 (6-12 lat)
szyFr syMBoli
MUzeUM etnoGrAFiczne, ul. traugutta 111/113
17 grudnia (sobota), godz. 11.15, 12.45 (3-5 lat)
warsztaCik: CHoiNkowe ozdoBy BaBĆ i dziadków
MUzeUM ArchidiecezJALne, pl. Katedralny 16 (+4 zł)
17 grudnia (sobota), godz. 11.00 (6-12 lat)
NarodziNy Jezusa w najstarszym muzeum wrocławia
rezerwacja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziecko
+ 5 zł bilet wstępu. rodzice – wstęp wolny!
24 str. » Co Jest graNe » grudzień 2011

www.cojestgrane.pl

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws

SI L E SI ANA – DO L NOŚ L ĄS K I SAL ON WYDAWNI C Z Y
8-11 grudnia, codziennie od godz. 10.00 na parterze Biblioteki

Druga edycja targów książki regionalnej, prezentujących dorobek oficyn
dolnośląskich. Weźmie w nich udział kilkunastu wystawców, m.in. wrocławskie – ATUT, Format, Norton, Wrocławski Dom Wydawniczy,
Eko-Graf, Asia-Press, Wydawnictwo Folta; jeleniogórskie – Ad Rem,
Wydawnictwo Turystyczne „Plan”; noworudzkie „Mamiko”, kilka dolnośląskich teatrów, muzeów i stowarzyszeń regionalnych. Wszystkich zainteresowanych publikacjami wydawanymi na Dolnym Śląsku zapraszamy
na kiermasz, spotkania z autorami, wystawy itp.

W O GRO DZI E
U JA N U S Z A
OW S I A N E G O
Fotografi
fiee Roberta Mazura
Galeria pod Plafonem
Będzie to wystawa fotografii artystycznych Roberta Mazura
(także poety i podróżnika) wykonanych w niezwykłym ogrodzie innego artysty – Janusza
Owsianego. Niezwykłym, bo równie ważne jak rośliny są w nim rzeźby.
Janusz Owsiany mieszka w podgłogowskiej Chociemyśli. Zajmuje się rzeźbą
w kamieniu, drewnie i metalu. Swoje prace prezentuje na wystawach w kraju i zagranicą. Kilka rzeźb Owsianego zostanie pokazanych w Galerii razem
z fotografiami Roberta Mazura.
Wernisaż – 9 grudnia, godz. 17.30. Wystawa potrwa do 4 stycznia 2012 r.

V I S PAC E R L I T E R AC K I P O WRO C Ł A WI U
Do kawiarenki wydawnictwa „Via Nova”
Wycieczka na ulicę Włodkowica do kawiarni „Wydawnictwo” na spotkanie
z szefami wydawnictwa „Via Nova”, oficyny zasłużonej dla propagowania wiedzy o przeszłości i czasach współczesnych Wrocławia. Będzie rozmowa o książkach oficyny i jej najbliższych planach. Zapraszamy wszystkich chętnych!
Zbiórka w holu bibliotecznym, 15 grudnia, godz. 16.00.

Warsztaty architektoniczne
dla g imnazjalistów
HOME, SWEET HOME
3 grudnia, godz. 11.00
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Dyskusjny Klu b Książki d la Rod ziców
JAK MĄDRZE OBDAROWYWAĆ
5 grudnia, godz. 17.00
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Dyskusjny Klu b Książki d la Seniorów
DEBATA O LAUREATACH
„ANGELUSA”
14 grudnia, godz. 16.00
Biblioteka Niemiecka, I piętro
Otwarte Spotkania Klanzowe
(pedagogika zabawy)
BOŻONARODZENIOWE
OZDOBY
14 grudnia, godz. 16.30
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Akademia Z drowego Seniora
ŚWIĄTECZNY SAVOIR-VIVRE
14 grudnia, godz. 16.00
Czytelnia, II piętro
Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych
O MIŁOŚCI I NIENAWIŚCI
Trucicielka E.-E. Schmitta
i Coraz dalej od miłości B. Schlinka
14 grudnia, godz. 16.00
American Corner, II piętro
Biblioteczna Akademia Malucha
ZIMOWE DŹWIĘKI
15 grudnia, godz. 17.00
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Zapisy od 12 grudnia
Dyskusjny Klu b Książki
Podróżniczej „Globtrotter”
URZEKAJĄCE WILNO
16 grudnia, godz. 18.30
American Corner, II piętro
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
W PIERNIKOWEJ CHATCE
16 grudnia, godz. 17.00
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Zapisy od 12 grudnia
Dyskusjny Klu b Muzyki i Filmu
„BENEK” ROBERTA GLIŃSKIEGO
21 grudnia, godz. 16.00
Czytelnia, II piętro

krzysztofwodiczko

janbrzechwa

strzeżsiĘpsa

dzieciom
wyjątkowy zbiór utworów
wydany z okazji 90-lecia
wydawnictwa „Nasza księgarnia”, ze wspaniałymi ilustracjami Joanny rusinek.
Jan Brzechwa (1900–1966)
był z zawodu adwokatem.
Pisał utwory utwory satyryczne do kabaretów i teksty piosenek. Prawdziwą
sławę i uznanie zyskał dzięki twórczości dla dzieci.
nASzA KSięGArniA

izaBela szolC
seria: aBC
Premiera: 23 września br.
Pierwszy psi kryminał
w Polsce! kiedy na pewnym
osiedlu zaczyna się dziać źle,
do akcji wkracza nastawiony
do życia ironicznie i z dystansem bloodhound albrecht o szlachetnym rodowodzie detektywistycznym. tak
więc kryminaliści strzeżcie
się psa, on nie zna litości!
oFicynKA

20. wroCławskie ProMoCJe doBryCH ksiĄżek

bądźjakmólksiążkowy
Parada Moli książkowych rozpocznie 20. edycję wrocławskich Promocji dobrych książek. Parada wystartuje 1 grudnia o godz. 12.30 spod pomnika Bolesława
Chrobrego, by przez rynek dotrzeć do Muzeum architektury, gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie wPdk.
Promocje rozpoczną się od ogłoszenie werdyktu konkursu na Najlepszą książkę roku „Pióro Fredry”. Jurorzy wybiorą te, które najbardziej wyróżniły się w 2011 roku
pod względem edytorskim i artystycznym.
w Muzeum architektury, w dniach 1-4 grudnia zaprezentuje się około stu polskich wydawnictw. odwiedzający będą mogli kupić i artystycznie opakować książki.
równolegle w galerii Bwa odbywać się będą spotkania
autorskie z pisarzami i publicystami. liczni autorzy pojawią się także po to, by podpisywać swoje książki. trzeciego dnia Promocji poznamy też zwycięzcę literackiej
Nagrody europy środkowej aNgelus 2011, który wyłoniony zostanie spośród siedmiu finalistów.
organizatorzy przygotowali konkursy i zabawy, w których
będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody. www.wpdk.pl

altergodzina www.radioluz.pwr.wroc.pl
audyCJa sPołeCzNie zaaNgażowaNa
w każdą środę o godz. 21.00 w działającym przy Politechnice wrocławskiej akademickim radiu luz, we wrocławiu na 91,6 FM oraz na całym świecie w internecie.
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sztuka i Miasto oBCyCH
Xii spotkanie autorskie
z cyklu: Szczyt ForMy
Prowadzi: szymon wojtyła
koordynacja cyklu:
karolina Freino,
krzysztof wodiczko. Jeden
z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych. tworzy prace
o charakterze performatywnym (instrumenty, pojazdy i projekcje publiczne),
disarmor
utrzymujące ścisły związek
między estetyką a etyką, zaangażowane w społeczną i polityczną problematykę współczesności (prawa człowieka,
przemoc, wykluczenie, alienacja, inność), stymulujące
dyskusję nad dzisiejszą demokracją. studiował wzornictwo przemysłowe w warszawskiej akademii sztuk
Pięknych. swoje prace prezentował na całym świecie (m.
in dwukrotnie na Biennale weneckim, w Pawilonie kanadyjskim i Polskim). zrealizował ponad 70 projekcji
w przestrzeni publicznej. laureat licznych prestiżowych
nagród, w tym Hiroshima art Prize za wkład w umacnianie pokoju na świecie. wykładowca wielu szkół w Polsce,
kanadzie, usa i Francji. aktualnie profesor Harvard university (prowadzi program art design and the Public domain) oraz swPs w warszawie.
10 grudnia, godz.18.00
Galeria entroPiA, ul.rzeźnicza 4 (www.entropia.art.pl)

kulturabaroku
wykład w oParCiu o zBiory ossoliNeuM
wykład teresy sokół pt. „kultura baroku w zbiorach
ossolineum”, na którym przedstawione zostaną w formie
prezentacji komputerowej wybrane obiekty biblioteczne
i muzealne. wśród nich będzie można zobaczyć
m.in. XVii i XViii – wieczne wydania Biblii, monety z wizerunkami królów i rysunki rembrandta.
6 grudnia, godz. 13.00, ul. Szewska 37 – hol na parterze
wejście od zaułka ossolińskich. wstęp wolny!

dlaczegokochamypieniądze?
wykład ProF. toMasza zaleśkiewiCza
Leśnicka Akademia zamkowa
Pieniądze zazwyczaj nam się kojarzą z różnymi kwestiami
ekonomicznymi. okazuje się jednak, że cechuje je także
swoista psychologiczna natura. Pieniądze są interpretowane jako symbol władzy i wyznacznik sukcesu. Mają też moc
wywoływania w ludziach silnych emocji i namiętności. Jak
pokazują badania, mogą nawet zastępować relacje społeczne. w końcu, ich posiadanie jest powiązane z odczuwaniem szczęścia. Czy za to wszystko są przez ludzi
uwielbiane? Czy rzeczywiście kochamy pieniądze? odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone podczas wykładu.
15 grudnia, godz. 18.00, cK zamek, pl. świętojański 1
www.cojestgrane.pl

PozA czASeM czy wręcz odwrotnie?
Czyli: PieCHotĄ Na NordkaPP i Nie tylko…
…krok za krokiem… człowiek wpada w rytm a myśli
swobodnie ulatują we wszystkich kierunkach. wokół same uśmiechnięte twarze, choć niektóre być może lekko
zdziwione. Minuty, godziny, daty po prostu nie istnieją
a wszystko nabiera cudownej realności. Nazywam się Marek Chorąży i od 2009 roku, pokonałem 13 i pół tysiąca kilometrów na piechotę, przechodząc przez terytoria 17
krajów europejskich tylko po to żeby zrozumieć, że te statystyki nie mają kompletnie żadnego znaczenia :)
zapraszam serdecznie na opowieść (ze zdjęciami) o pielgrzymce do dalekiej Hiszpanii, pieszej wędrówce wzdłuż
granic naszego kraju (z dedykacją oraz o marszu na najdalej wysunięty fragment europy na północ – Nordkapp.
wszystko co robimy w życiu to droga, a na jej końcu …
jesteśmy my sami…
Monte roSA – SPAcer Po 4-tySięczniKAch
agNieszka kruk i Paweł kudła
„kiedy dochodzimy do szczytu jest jeszcze kompletnie ciemno. Powoli wyłaniają się kształty, widoki. wschodzące słońce wypełnia niebo barwami. wszystkie okoliczne szczyty
oświetlone są na czerwono – dufourspitze, zumsteinspitze,
signalkuppe... dopiero co po nich spacerowaliśmy”
Podczas jednego wypadu w alpy zdobyli 10 4-tysięczników. Można powiedzieć, że zrobili to „spacerem”, bo każdy z nich wyrastał po sąsiedzku obok namiotu, który
rozbili w samym środku masywu Monte rosa. ale czy
wszystko rzeczywiście było takie proste?
nowA zeLAndiA – i JAK tAM JeSt?
Piotr ‘szuwar HorNowski
Mówi o sobie, że nie jest podróżnikiem, ale poszukiwaczem trudnych odpowiedzi. odwiedzając różne kraje, zadaje sobie pytanie – jak by się tu żyło? Czasem taka
odpowiedź zajmuje kilka miesięcy, czasem kilka lat. a jak
żyłoby się 22 000 kilometrów stąd, na wyspach Nowej
zelandii? zobaczcie i posłuchajcie…
14 grudnia, godz. 18.30. wstęp wolny!

SyLweSter pt. wALKA o oGieŃ
czyli w poszukiwaniu pradawnych Mleplemion
Najdziksze przebrania konieczne i obowiązkowe!

krajobrazkulturowy
PoLSKi i doLneGo śLąSKA
Popularnonaukową prelekcję z cyklu: „zrozumieć ziemię”
poprowadzi dr agnieszka latocha, uniwersytet wrocławski, instytut geografii i rozwoju regionalnego. tym razem
dowiemy się, czym jest krajobraz kulturowy na przykładzie
Polski i dolnego śląska. zobaczymy, jaki potencjał przyrodniczo-kulturowy znajduje się w naszym kraju i regionie,
jakie zagrożenia związane są z krajobrazem kulturowym
w Polsce oraz w jaki sposób można im zapobiegać. Poznamy przykłady ochrony oraz promocji i wykorzystania walorów krajobrazu kulturowego z różnych regionów Polski
oraz dolnego śląska, w tym głównie sudetów.
14 grudnia, godz. 18.00
Klub śląskiego okręgu wojskowego, ul. Pretficza 24

bhutankrólestwo grzMiĄCego sMoka
zapraszamy na mikołajkowe spotkanie podróżników
do Nalandy. relację z wyprawy do Bhutanu zdawać będzie
gość wieczoru – Podróżnik łukasz wall.
nalanda. pl. Kościuszki 12, www.nalanda.pl

w chaciena macie
Madagaskar w kliMaCie Fiedlera
arek ziemba – pilot wypraw, fotograf i poliglota zaprasza
na Madagaskar w klimacie Fiedlera. usłyszycie jak napić
się rumu z przodkami króla wioski i jak z tymi przodkami
Malgasze się porozumiewają... Co Malgasze robią wspólnie ze swoimi przodkami... jak często z nimi tańczą i się
bawią, by zapewnić sobie przychylność tychże przodków.
Jakie fady, czyli rytualne tabu obowiązują miejscowych,
a jakie fady ma arek, który regularnie eksploruje Madagaskar. Ponad 70 lat temu zakochał się w tym miejscu arkady Fiedler. znalazł na wyspie coś, co bardzo długo nie
pozwalało mu stąd wyjechać. Pora, żebyście i wy zobaczyli, co niesamowitego kryje po dziś dzień to miejsce.
10 grudnia, godz. 17.00
centrum Kultury zAMeK, pl. świętojański 1

wĘdruji zwiedzajza nami

Klub turystów Miłośników wrocławia przy tMw
Klub Przewodników oskar o/PttK przy instytutach PAn
31grudnia, godz. 20.00 wstęp 250 zł od osoby
3. 12, g. 7.40 (PkP dw. gł.) – wędrówka szl. B. turonia:
Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. włodkowica 7
smolec – leśnica; 4.12, g. 10.00 – spacer po wrocłaafrodyta 2011
wiu; spotkanie przy pomniku hr. a. Fredry; 8.12, g. 15.30
dolnośląskie stowarzyszenie artystów Fotografików i twór- – spotkanie klubowe – „Małgosia” odrzańska 39; 10.12,
ców audiowizualnych zaprasza do udziału w Xii Międzyna- g. 7.40 (dw.gł.PkP)* Jaworzyna śl.; 11.12, g. 7.40 (dw.
rodowym konkursie Fotograficznym – aktu i Portretu Pks* 17.12, g. 8.00* „wrocław – Południe”
artystyCzNego im. andrzeja krynickiego – aFrody- zgłoszenia na wycieczki (*) „Przewodnik czeka” na spaceta 2011. Nadsyłanie prac do dnia 30.12.2011r. na adres: rze lub spotkaniu klubowym lub tel. 661 701 176 wieczodsaFita, skrytka Pocztowa 856, 50-950, wrocław 68
rem; wyjazdy z pl solidarności.
www.cojestgrane.pl
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rozmowki-polsko-czeskie.pl;
ceskatelevize.cz/hranicedokoran

tVP wrocłAw – każda niedzieLA o godz. 17.00
Powtórki: poniedziałki: o godz. 18.00 w tVP wrocław
i 19.30 tVP opole oraz w czwartki 17.15 tVP kraków.
emisja w Czechach: Čt24 w niedziele o godz. 11.00
teMAty odcinKów w GrUdniU 2011:
4 Xii woJsko; 11 Xii NuMizMatyka
18 Xii Prawo; 25 Xii doBoCzyNNośĆ
autorkami programu są kinga wołoszyn-świerk z tVP
wrocław i Šárka Bednářová z Čt ostrava. audycji przyświeca idea – Polska oczami Czechów, Czechy oczami
Polaków. każdy odcinek programu, utrzymany w formie
magazynu i poświęcony jest innemu zagadnieniu.

kinoteatralne –tadeuszkator
1 grudnia {czwartek} 18.00
gdzie są niegdysiejsze śniegi... reż. a. sapija, 1984 25”
Film zrealizowany w 1984 roku podczas warszawskich
pokazów w klubie studenckim stodoła. zapis krótkiego
spektaklu teatru Cricot 2 powstałego między spektaklami
umarła klasa a wielopole, wielopole. Jego premiera odbyła się w 1979 r. w Palazzo delle espozisioni w rzymie.
8 grudnia {czwartek} 18.00
istnieje tylko to, co się widzi reż. a. sapija, 1992 21”
tytuł filmu to podpis pod jednym z rysunków t.kantora.
z kilkuset rysunków i fragmentów prywatnego dziennika
powstała opowieść o życiu – wędrówce wielkiego artysty.
15 grudnia {czwartek} 18.00
kantor reż. andrzej sapija, 1985 71”
Film zrealizowany podczas prób do spektaklu Niech sczezną artyści. w filmie, bogatym w materiały archiwalne,
tadeusz kantor opowiada o latach dzieciństwa, okupacji,
powstaniu teatru Cricot 2 i kolejnych etapach swojej plastyczno-teatralnej wędrówki.
22 grudnia {czwartek} 18.00
Powrót odysa tadeusza kantora. Notatki z prób reż. andrzej sapija, 1988 59”
Film zrealizowany w trakcie prób do spektaklu Nigdy tu
już nie powrócę. Premiera sztuki odbyła się w kwietniu 1988 roku w teatro studio w Mediolanie. Film ten należał do najbardziej cenionych przez tadeusza kantora
obrazów poświęconych jego twórczości. akcent pada
w nim na najistotniejsze dla sztuki kantora pojęcia, czego wyrazem stają się przytoczone słowa artysty z jego
pism, notatek i wypowiedzi.
instytut Grotowskiego, rynek-ratusz 27. wstęp wolny!

edycjajesień 2011
wszystkie niedziele, zawsze o 12.30. wstęp wolny!

droganadrugąstronĘ
1 grudnia br. w dolnośląskim Centrum Filmowym odbędzie się uroczysta premiera rumuńsko-polskiego filmu pt.
droga na drugą stronę, która zainauguruje dystrybucję filmu na dolnym śląsku. Pokazowi towarzyszyć będzie debata z udziałem m.in. Józefa Piniora i władysława Frasyniuka.
Fabuła filmu została oparta na autentycznych wydarzeniach
z lat 2007-2008. twórcy postanowili opowiedzieć historię
Claudiu Crulica – rumuńskiego więźnia, który zmarł w wyniku czteromiesięcznej głodówki w krakowskim areszcie.
o klasie filmu w reżyserii anci damian świadczy seria nagród zdobyta na międzynarodowych festiwalach. „droga…” była doceniona m.in. przez jurorów festiwali
w locarno, Cottbus i w warszawie. Członkowie Jury ekumenicznego warszawskiego Festiwalu Filmowego uzasadniali swoją decyzję słowami: „animowany
pełnometrażowy dokument, w którym zastosowano różne techniki animacji, pokazuje sposób traktowania imigrantów przez władze, który niejednokrotnie ma charakter
dyskryminacyjny. Jest to głos człowieka, który umarł
w nieludzki sposób, nie będąc wysłuchanym i pozbawiony najbardziej podstawowych praw człowieka”.
warto podkreślić, że „droga…” nie powstałby bez istotnego wkładu wrocławian. Film został stworzony w koprodukcji z wrocławską Fundacją Magellan, a jego polskim
producentem jest arkadiusz wojnarowski również urodzony w naszym mieście. wrocławski akcent stanowi również
muzyka skomponowana do filmu i również wykonana na akordeonie przez Piotra dziubka, która nagrana została z udziałem członków wrocławskiej tHe FilM
HarMoNy orCHestra: Małgorzata kogut-ślanda, Marta sochal-Matuszyk – skrzypce; Magdalena gołemberska
– altówka; Monika łapka – wiolonczela; Michał siciński
– klarnet; Michał lasota – instrumenty perkusyjne. lektorem w filmie jest wrocławski aktor andrzej olejnik.
dystrybutorem filmu w Polsce jest Fundacja Magellan.
koproducentem filmu jest także krakowskie Biuro Festiwalowe. Polski akcent stanowi także postprodukcja dźwięku
wykonana w podkrakowskiej wytwórni filmowej alvernia
studios. w polskiej wersji językowej głos za Claudiu Crulica podkłada Maciej stuhr. rumuńskim producentem jest
aparte i anca damian. www.droganadrugastrone.pl
SeAnSe nA doLnyM śLąSKU
legNiCa, kino Piast, ul. Biskupia 5, tel. 76 721 86 04
2-8 grudnia br.
wałBrzyCH, k. apollo, ul. a. krajowej 42; 74 847 89 71
9-15 grudnia br.
zieloNa góra, kino Nysa, ul. Niepodległości 4
16-22 grudnia br.
JeleNia góra, kino lot, tel. 75 76 76 370
Styczeń 2012 r.
wroCław, dCF ul. Piłsudskiego 64a
1-14 grudnia br.
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AKAdeMiA FiLMU doKUMentALneGo

moviewro
w grudniu adF kontynuuje cykl „dokumentalne dekonstrukcje”, czyli przegląd dokumentów zajmujących się
wiarygodnością i kłamstwem obrazu, a także wpływem
przekazów audiowizualnych na otaczającą nas rzeczywistość. Na wrocławskich widzów czekają jeszcze: „Cudze
listy” Macieja drygasa oraz „zielona rewolucja”.
Już 1 grudnia odbędzie się wrocławska premiera filmu
„Cudze listy” autorstwa Macieja drygasa, dokumentalisty wyspecjalizowanego od przeszło dwóch dekad w portretowaniu mroków Prl-u. tym razem autor „usłyszcie
mój krzyk” zajął się tematem inwigilacji korespondencji
listownej. służba Bezpieczeństwa kontrolowała co roku
kilkadziesiąt milionów listów. ich analizą zajmowały się
specjalnie powołane w tym celu wydziały. drygas stworzył swój film z unikalnych materiałów archiwalnych. Prezentowany na Planete doc Film Festival został przyjęty
do konkursu średniometrażowych filmów dokumentalnych na tegorocznej edycji festiwalu idFa w amsterdamie, od lat promującego dokumenty o charakterze
politycznym i społecznym.
Finał cyklu dotyczyć będzie najnowszej historii i filmu
„zielona rewolucja” ali samadiego ahadiego (15 grudnia), często zestawianego z „walcem z Baszirem” oraz
„Birmą VJ”. dokument jest filmową rekonstrukcją rewolucji w iranie z roku 2009. korzysta z archiwaliów nagrywanych kamerami telefonów komórkowych oraz
z przekazów blogowych i newsów z twittera, które zostały na ekranie odtworzone w formie animacji.
adF „Moviewro” to cykliczne spotkania z dokumentem,
poprzedzone prelekcją i sfinalizowane dyskusją, odbywają się w dolnośląskim Centrum Filmowym. organizatorami są Fundacja Visionica i instytucja kultury samorządu
województwa dolnośląskiego „odra-Film”, a partnerem
urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego.
w roku 2011 odbyło się 11 pokazów

Dyrektor Andrzej Białas

GRUDZIEŃ 2011
· 1.12
· 1.12
· 2-8.12
· 5.12
· 12.12
· 14.12
· 15.12
· 19.12
· 19-21.12

Premiera: Droga na drugą stronę
MovieWro: Cudze listy
Przegląd Obrazy Żydów w kinie niemieckim
DKF: Człowiek-słoń
DKF: Spaleni słońcem
Polska oczyma…: Polska Love Serenade
MovieWro: Zielona Rewolucja
DKF: Cień wampira
Filmy od Brata Alberta

DROGA NA DRUGĄ STRONĘ

CHŁOPAK DO TOWARZYSTWA

1 i 15 grudnia, godz. 20.00. Bilety: 12 zł
dolnośląskie centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

POLISS
szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy telefonicznie
w kasach kin oraz na stronie internetowej www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin
Nowy cykl filmowy poświęcony współczesnej kinematografii rosyjskiej, która w ostatnich kilkunastu latach niejednokrotnie święciła spektakularne sukcesy na najważniejszych światowych festiwalach. rosja może pochwalić
się szeregiem, dobrze zapowiadających się młodych
twórców. właśnie głównie ich twórczość ma przybliżyć
przegląd w MdkF-ie na kołłątaja.
13.12.2011, godz. 18.30 – PaPierowy żołNierz
rosja 2008, reż. aleksiej german jr.
20.12.2011, godz. 18.30 – sPaleNi słoŃCeM, 1994
Międzyszkolny dKF, ul. Kołłątaja 20
www.cojestgrane.pl

Wrocław

Wałbrzych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
FILMOWE dcf.wroclaw.pl
tel. 71 793 79 00

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

Głogów
JUBILAT tel. 76 72 769 59

Jelenia Góra
LOT tel. 75 76 76 370

Legnica

Świdnica

PIAST tel. 76 721 86 04

GDYNIA tel. 74 852 52 19

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

