
ISSN 1233-0086R

PISMO BEZPŁATNE - Nr 214 - rok wydania XVIII - WWW.COJESTGRANE.PL

G
R

U
D

ZI
EŃ

20
11

I N F O R M A T O R K U L T U R A L N Y

14 GRUDNIA, godz. 19.00 – HALA STULECIA
kasy: Hala Stulecia, Biuro Turystyczne REMEDIUM, ul. Piłsudskiego 2

bilety zbiorowe: 503-166-129

2



Co Jest graNe » grudzień 2011 www.cojestgrane.pl

requiem mozarta
w roCzNiCę Jego śMierCi

Niezapomniana scena z filmu „amadeusz” Miloša Forma-
na: skamieniały z podziwu salieri wpatruje się w rękopi-
sy 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. Czyż-
by samo niebo mu ją zsyłało?
w tym roku obchodzić będziemy 220 rocznicę śmierci
tego genialnego kompozytora. Umarł w wiedniu, w no-
cy z czwartego na piąty grudnia 1791 roku.
Pragniemy przywołać w naszych myślach ów wieczór
i chcielibyśmy, aby w godzinie śmierci wielkiego kom-
pozytora zabrzmiała laCriMosa – ostatnie nuty jakie
napisał… dlatego też we wrocławiu wykonanie Mozar-
towskiego requiem rozpocznie się o godz. 23.00 w ka-
tedrze 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 to-
masza giedwiłło, akademicki Chór Politechniki wrocław-
skiej, przygotowany przez Małgorzatę sapiechę-Muzioł
oraz chór i orkiestra silesian singers & Players, pracują-
ca pod kierunkiem Marka tracza. koncert ten jest kon-
certem 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

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 – so-
pran; andreas Jankowitsch – baryton; orkiestra s. F. wr.
Program: J. strauss, V. Monti, J. lanner, F. schubert, w. a. Mo-
zart, Ch. gounod, F. lehár, r. sieczyński, C. M. ziehrer
3.12, godz. 19.00 – Kościół UniwerSytecKi
Paul McCreesh – dyrygent; susan gilmore Bailey – so-
pran; katy Bray – alt; richard rowntree – tenor; Ben da-
vies – 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 – for-
tepian; orkiestra symfoniczna Filharmonii wrocławskiej
Program: w. lutosławski – Mała suita; P. Czajkowski – i koncert
fortepianowy b-moll op. 23; J. Brahms / a. schönberg – kwar-
tet 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 skrzyp-
cowy 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 – ro-
mance 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; Fran-
cesca lombardi – sopran; andrea arrivabene – kontrate-
nor; 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 dę-
tych 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
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983-988 wieczory lisztowskie

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 pro-
gramu kulturalnego Prezydencji Polski w radzie ue.
w programie rzadko wykonywane utwory F. liszta (w tym
polskie prawykonania), Ch. V. alkana, s. thalberga i J. wie-
niawskiego. koncerty prowadzi Juliusz adamowski.

toMasz kaMieNiak pianista,
kompozytor. studia pianistyczne
ukończył w aM im. k. szymanow-
skiego w katowicach pod kierun-
kiem 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 kon-
stantina scherbakova. studia po-

dyplomowe 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 Pianistycz-
nym im. F. liszta w weimarze otrzymał nagrodę specjalną dla
„najbardziej utalentowanego uczestnika z europy wschod-
niej”. w 2007 r. został laureatem grand Prix iV konkursu
na Projekt Nagraniowy „zapomniana Muzyka Polska” za pro-
jekt nagrania dzieł fortepianowych Józefa wieniawskiego.
repertuar pianistyczny t. kamieniaka obejmuje utwory
od okresu klasycyzmu do współczesności, ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki XiX wieku oraz nieznanej twórczo-
ści zapomnianych kompozytorów.
z okazji 195 rocznicy urodzin i 125 rocznicy śmierci ryszar-
da 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 utwo-
rów fortepianowych, klawesynowych, kameralnych, chóral-
nych oraz muzyki filmowej. w 2011 w Berlinie odbyło się
prawykonanie najnowszego dzieła, czterdziestopięcio minu-
towej „księgi myśli” op. 45 na fortepian.
koncerty są realizowane przy pomocy finansowej:
władz samorządowych województwa dolnośląskiego, obornik ślą-
skich, trzebnicy, wrocławia, Fundacji Polska Miedź i związku arty-
stów wykonawców stoart.

TOWARZYSTWO
im. FERENCA LISZTA

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

ATiFL

koncert fortepianowy
koncert uczniów PsM ii st. im. ryszarda Bukowskiego
oraz studentów akademii Muzycznej im. karola lipiń-
skiego we wrocławiu klasy fortepianu olgi rusiny.
wystąpią: eugenia grabizna, sławomir krysa, Paweł
krzysztofczyk, Jakub żołyński, Filip Miguła, dominik du-
rejko, 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

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 – kultural-
nego 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 Narodze-
nie; P. Czajkowski: trzy fragmenty z baletu „dziadek do orze-
chów”: 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; Moni-
ka rajewska; oskar Jasiński; arkadiusz dołęga; Jacek
woleński. Program: i. kálmán: operetka „księżniczka czarda-
sza” (opracowanie i reżyseria: Jacek woleński)

prof. olga rusina z uczniami
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GRUDZIEŃ 2011

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

W grud�niu�wy�jąt�ko�wym�wy�-
da�rze�niem�w Ope�rze�Wro�-
cław�skiej� bę�dzie� świa�to�wa
pre�mie�ra� ope�ry� „Pu�łap�ka”
Zyg�mun�ta�Krau�ze�go,�do�któ�-
rej�li�bret�to�opar�te�na dra�ma�-
cie�Ta�de�usza�Ró�że�wi�cza�na�pi�sał�Grze�gorz�Ja�rzy�na.
Ope�ra�po�wsta�ła�na za�mó�wie�nie�mia�sta�Wro�cła�wia
i ogrom�nie�się�cie�szy�my,�że�dzie�ło�bę�dzie�mia�ło�swo�-
ją�pre�mie�rę�w ra�mach�trwa�ją�ce�go�Ro�ku�Ta�de�usza
Ró�że�wi�cza.�Jest�to�pierw�sza�ope�ra�opar�ta�na twór�-
czo�ści�Wiel�kie�go�Po�ety,�wro�cła�wia�ni�na.

Kie�row�nictwo�mu�zycz�ne�spra�wu�je�To�masz�Szre�der,
re�ży�se�ru�je�Ewe�li�na Pie�tro�wiak,�któ�ra�jest�rów�nież�au�-
tor�ką�sce�no�gra�fii,�ko�stiu�my�za�pro�jek�to�wa�ła�Mał�go�-
rza�ta�Sło�niow�ska.

W re�per�tu�arze�gru�dnio�wym,�pa�mię�ta�jąc�o na�szych�naj�-
młod�szych�wi�dzach,�umie�ści�li�śmy�mi�ko�ła�jko�wy�spek�-
takl� „Ko�ta�w bu�tach”�Bog�da�na Paw�łow�skie�go�oraz
mu�zycz�ną�opo�wieść�J.�Pau�era�„Czer�wo�ny�kap�tu�rek”.�

Do�ro�słą�pu�blicz�ność�za�pra�szam�do obej�rze�nia�i wy�-
słu�cha�nia� dzieł� G.� Ver�die�go:� „Fal�staff”� i „Jo�an�na
d’Arc”� oraz� „Na�po�ju�mi�ło�sne�go”�G.� Do�ni�zet�tie�go
i „Cho�pi�na”�G.�Ore�fi�ce.�Mi�ło�śni�ków�ope�ry�współ�cze�-
snej�za�chę�cam�do po�zna�nia�„Ogro�du�Mar�ty”�Ce�za�re�-
go�Duch�now�skie�go,�przed�sta�wie�nia,�któ�re�zy�ska�ło
uzna�nie�kry�ty�ków�mu�zycz�nych�i zo�sta�ło�go�rą�co�przy�-
ję�te�przez�pu�blicz�ność.�W spek�ta�klu�wy�stę�pu�ją�ar�ty�-
ści� go�ścin�ni� i cie�szę� się,� że� uda�ło� się� zgrać� ich
wszyst�kie� ter�mi�ny� i 7� grud�nia� bę�dzie�my� mo�gli
„Ogród�Mar�ty”�za�pre�zen�to�wać�na na�szej�sce�nie.

Mam�na�dzie�ję,�że�w po�god�ny,�kar�na�wa�ło�wy�na�strój,
wpro�wa�dzą�Pań�stwa�spek�ta�kle�„Ze�msty�nie�to�pe�rza”
J.�Straus�sa.�Mu�zy�ka�„kró�la�wal�ca”�to�wa�rzy�szyć�nam
bę�dzie�rów�nież�pod�czas�syl�we�stro�we�go�wie�czo�ru
w Ope�rze�Wro�cław�skiej.

3�so�1900
SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACChhuu�� JOSEPh�STEIN,�JERRy�BOCK,
ShELDON�hARNICK Spektakl�gościnny�w�LEgNICy

4�nd�1700 CCAARRMMEENN�� gEORgES�BIZET

6�wt�1800 KKOOTT��WW��BBuuTTAACChh�� BOgDAN�PAWłOWSKI

7�śr�1900 OOggRRÓÓDD��MMAARRTTyy�� CEZARy�DuChNOWSKI

8�cz�1100 CCZZEERRWWOONNyy��KKAAPPTTuuRREEKK�� JIří�PAuER

8�cz�1900 FFAALLSSTTAAFFFF��gIuSEPPE�VERDI

9�pt�1900 CChhOOPPIINN�� gIACOMO�OREFICE

10�so�1900 NNAAPPÓÓJJ��MMIIłłOOSSNNyy�� gAETANO�DONIZETTI

11�nd�1700 JJOOAANNNNAA��DD’’AARRCC�� gIuSEPPE�VERDI

17�so�1900 PPuułłAAPPKKAA�� ZygMuNT�KRAuZE�PREMIERA�ŚWIATOWA

18�nd�1900 PPuułłAAPPKKAA�� ZygMuNT�KRAuZE�PREMIERA�ŚWIATOWA

29�cz�1900 ZZEEMMSSTTAA��NNIIEETTOOPPEERRZZAA�� JOhANN�STRAuSS

30�pt�1900 ZZEEMMSSTTAA��NNIIEETTOOPPEERRZZAA�� JOhANN�STRAuSS

31�so�1800
ZZEEMMSSTTAA��NNIIEETTOOPPEERRZZAA�� JOhANN�STRAuSS
SSPPEEKKTTAAKKLL��SSyyLLWWEESSTTRROOWWyy

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)

Dzię�ku�jąc�Pań�stwu�za życz�li�wość
i za�in�te�re�so�wa�nie�spek�ta�kla�mi

Ope�ry�Wro�cław�skiej�w mi�ja�ją�cym�ro�ku,
ży�czę�zdro�wych�i spo�koj�nych�Świąt

oraz�wszel�kiej�po�myśl�no�ści�w ro�ku 2012.
Ewa Mich nik

dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny
Ope ry Wro cław skiej
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mu�zycz�ne�za�koń�cze�nie�ob�cho�dów
Jed no z cie kaw szych wy da rzeń kul tu ral nych, któ re bę -
dzie mia ło miej sce w naj bliż szym cza sie we wro cła wiu,
od bę dzie się w au li Pa pie skie go wy dzia łu teo lo gicz ne -
go na ostro wiu tum skim obok ka te dry. kon cert z cy klu
„Ver bum cum Mu si ca” zwień czy dwa istot ne wy da rze -
nia: za koń cze nie ro ku Bi blij ne go w die ce zji wro cław -
skiej oraz za koń cze nie ro ku ob cho dów kom po zy to ra
Fran cisz ka lisz ta. z tej ra cji usły szy my uro czy ste przed -
sta wie nie dzie ła kom po zy to ra pt. „Mis sa Cho ra lis” oraz
in ne ze bra ne utwo ry, w wy ko na niu wro cław skich chó -
rów „kan to rzy ed mun da kaj da sza” i „Ma ria num” z ko -
ścio ła uni wer sy tec kie go, pod ba tu tą prof. ta de usza
za theya z aka de mii Mu zycz nej im. ka ro la li piń skie go.
kon cert po łą czo ny będzie z bar dzo cie ka wym wy kła dem.
www.stu dium -cul tu rae.com

11 grud nia, godz. 17.00. wstęp wolny!
Au la Pwt, ostrów tum ski – obok Ka te dry wro cław skiej 

KONCERT ORGANOWY

ADWENT 
U BO¯EJ OPATRZNOŒCI

2011

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

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

18 XII godz. 19.00 

VESPERAE ADVENTUS
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

27 XI godz. 19.00 

11 XII godz. 19.00 

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

WSTÊP WOLNY
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pie�śni�le�ara�–�ora�to�rium
Pie śni le ara – ora to rium jest po dró żą
w ce lu od na le zie nia źró dła sa crum, a jed -
no cze śnie pró bą pra cy w ob sza rze dra ma -
tu mu zycz ne go. to tak że opo wieść
o utra cie świę to ści, jej co dzien nym od rzu ca niu i za prze -
cza niu. Czy ist nie je szan sa od zy ska nia ludz kie go wy mia ru
świę to ści? Czy mu zy ka mo że nas ku nie mu po pro wa dzić?
Pie śni le ara – ora to rium sta no wią nie zwy kły mo ment
w pra cy ze spo łu: są za pi sem we wnętrz nych po szu ki wań
każ de go z ar ty stów oraz punk tem wyj ścia do two rze nia
no we go ro dza ju tre nin gu ak tor skie go. Pie śni le ara da ją
przed smak po wsta ją ce go spek ta klu, któ re go pre mie ra od -
bę dzie się w se zo nie ar ty stycz nym 2012/2013. 
www.piesn ko zla.pl

3, 4 grud nia, godz. 20.00, 
17, 18 grud nia, godz. 20.00 - po kaz pra cy w to ku

te atr Pieśń Ko zła, ul. Pur ky nie go 1. wstęp wol ny!

SZLAGIERY
OPERETKOWE
28 stycznia 2012, godz. 18.00

503-166-129

Agencja Artystyczna DAGA

Monika
Gruszczyńska

�

�
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SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
Gru dzień w ofer cie ar ty stycz nej i na uko -
wej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Li piń skie go we Wro cła wiu ma miej sce
szcze gól ne. Fakt ten zwią za ny jest
z przy pa da ją cą w grud niu 150. rocz ni -
cą śmier ci pa tro na na szej Uczel ni 
– Ka ro la Jó ze fa Li piń skie go.
Ka rol Jó zef Li piń ski (1790–1861) 
to po stać pierw szej wiel ko ści w dzie jach kul tu ry pol skiej. Ten ob -
da rzo ny nad zwy czaj nym ta len tem skrzy pek wir tu oz, kom po zy tor,
ka me ra li sta, dy ry gent, pe da gog i edy tor na le żał do gro na naj wy bit -
niej szych ar ty stów mu zy ków swo ich cza sów. Był ce nio ny przez
znaw ców i uwiel bia ny przez me lo ma nów ca łej Eu ro py. Wy po wia -
da li się o nim z wiel kim uzna niem mię dzy in ny mi Hec tor Ber lioz,
Fe renc Liszt, Nic colò Pa ga ni ni, Ro bert Schu mann i Ri chard 
Wa gner. Zbie rał en tu zja stycz ne re cen zje po kon cer tach w naj waż -
niej szych cen trach kul tu ral nych Eu ro py, a gdy osiadł na sta łe
w Dreź nie, swo im au to ry te tem wciąż przy cią gał za rów no uzna -
nych mi strzów, jak i adep tów wio li ni sty ki, wśród nich 13-let nie -
go Hen ry ka Wie niaw skie go. Współ cze śnie wła ści wa oce na ro li,
ja ką od gry wał Ka rol Li piń ski w dzie jach kul tu ry mu zycz nej pierw -
szej po ło wy XIX wie ku, jest zna na wy łącz nie w krę gach pro fe sjo -
na li stów, nie funk cjo nu je zaś nie ste ty w zbio ro wej świa do mo ści
Po la ków. Dla te go w ro ku 150. rocz ni cy śmier ci pa tro na wro cław -
skiej Aka de mii Mu zycz nej kie ru je na mi szcze gól ne pra gnie nie pro -
pa go wa nia po sta ci Ka ro la Li piń skie go, je go ży cia i dzie ła, co
czy ni my mię dzy in ny mi za spra wą szcze gól nie za pro gra mo wa nej
ofert ar ty stycz nej i na uko wej. I tak wy jąt ko we w niej miej sce zaj -
mu ją kon cer ty, mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa i wy sta wa,
po świę co ne Ka ro lo wi Li piń skie mu. Nie wąt pli wą cie ka wost kę sta -
no wi fakt, iż pro gram jed ne go z kon cer tów wy ko na ny zo sta nie,
na tym sa mym in stru men cie, na któ rym grał sam Ka rol Li piń ski.
W grud niu za pra szam Pań stwa po nad to na kon cer ty ad wen to we
oraz jaz zo wy kon cert mi ko łaj ko wy. Już po raz pią ty Aka de mia 
Mu zycz na bę dzie go spo da rzem wiel kiej mię dzy na ro do wej im pre -
zy – MMiięę  ddzzyy  nnaa  rroo  ddoo  wwee  ggoo  TTuurr  nniiee  jjuu  DDyy  rryy  ggeenn  ttuu  rryy  CChhóó  rraall  nneejj  WW ssttrroo  --
nnęę  ppoo  llii  ffoo  nniiii, pod czas któ re go uczest ni cy re pre zen tu ją cy róż ne kra je
Eu ro py ry wa li zo wać bę dą o mia no naj lep sze go dy ry gen ta chó ral -
ne go. Po za tym od bę dą się kon cer ty ka me ral ne i re ci ta le, na któ -
re ser decz nie Pań stwa za pra szam. 
Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia pro szę przy jąć ży -
cze nia do bre go zdro wia, spo ko ju, po go dy du cha, a w No wym Ro ku re -
ali za cji pla nów i za mie rzeń oraz wszel kiej po myśl no ści.

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

GRU DZIEŃ W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ
2 XII 12.00 Sa la Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej
PRZE GLĄD CHÓ RÓW w ra mach pro jek tu Śpie wa ją cy
Wro cław przy współ pra cy z MF Wra ti sla via Can tans
2 XII 19.00 Ko ściół pw. św. An to nie go, ul. św. An to nie go 30
KON CER TY AD WEN TO WE U PAU LI NÓW
Kon cert or ga no wy
5 XII 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT z oka zji 220. rocz ni cy śmier ci W. A. Mo zar ta
7 XII 19.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
GA LO WY KON CERT MI KO ŁAJ KO WY
Alek san der Ma zur dy ry gent; Hen ryk Miś kie wicz sak so fon
Big -Band Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go
10 XII 19.00 Ko ściół pw. św. An to nie go, ul. św. An to nie go 30
KON CER TY AD WEN TO WE U PAU LI NÓW
Kon cert wo kal no -in stru men tal ny

DNI KA RO LA LI PIŃ SKIE GO
ob cho dy 150. rocz ni cy śmier ci Pa tro na Uczel ni

10-11 XII 10.00-15.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KURS SKRZYP CO WY Frank Al mond
12 XII 13.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
HI STO RIA SKRZY PIEC AN TO NIA STRA DI VA RIE GO
na któ rych grał Ka rol Li piń ski: Frank Al mond skrzyp ce
12 XII 19.00 Au la Le opol di na UW
Woj ciech Ro dek dy ry gent, Frank Al mond skrzyp ce
A. Vi val di Czte ry po ry ro ku, Sin fo nia G -dur
13-14 XII Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
V MIĘ DZY NA RO DO WA SE SJA NA UKO WA
KA ROL LI PIŃ SKI – ŻY CIE, DZIA ŁAL NOŚĆ, EPO KA 
w 150. rocz ni cę śmier ci kom po zy to ra
13-14 XII Foy er Sa li Te atral nej
WY STA WA Ka rol Li piń ski – kom po zy tor i wir tu oz skrzy piec
13 XII Ora to rium Ma ria num UW
KON CERT AKA DE MIC KIEJ OR KIE STRY SYM FO NICZ NEJ
Je rzy Sal wa row ski dy ry gent; An drzej Ła do mir ski skrzyp -
ce; Ja cek Rop ski skrzyp ce
K. Li piń ski Kon cert skrzyp co wy D -dur nr 2 Woj sko wy op. 21
Kon cert skrzyp co wy e -moll nr 3 op. 24
Wa ria cje na te ma ty z ope ry Kop ciu szek G. Ros si nie go
W. A. Mo zart Sym fo nia g -moll nr 40 KV 550
19 XII 18.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT PEDAGOGÓW 

20 XII 11.00-17.00 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
TWÓR CZOŚĆ KA ME RAL NA WRO CŁAW SKICH KOM PO -
ZY TO RÓW XX i XXI WIE KU. Sym po zjum Na uko we

www.amuz.wroc.pl
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italia,�amore�mio!�
w re per tu arze kon cer tu m. in.: Puc ci ni, Ver di oraz Mo zart.
arie z oper: don gio van ni, czy tra via ta w wy ko na niu ales -
san dry do na ti oraz syl we stra ró życ kie go przy akom pa -
nia men cie an ny Ma rii ko peć. Ca łość ubar wia za ba wa na
nar ra cja Ma cie ja so snow skie go. Bilety: 25/20zł

2 grudnia, godz. 19.00, teatr Arka, ul. Mennicza 3

dol No ślĄ skie eli Mi Na CJe
XViii Fe sti wa lu ko lęd i Pa sto ra łek

bĘ�dzin 2012
or ga ni zo wa ny przez Fun da cję ogól no pol skie go Fe sti wa lu
ko lęd i Pa sto ra łek uM i sta ro stwa Po wia to we go w Bę dzi -
nie fe sti wal – od 17 lat – jest naj więk szym te go ty pu pro -
jek tem kul tu ral nym w Pol sce, ad re so wa nym wy łącz nie
do ama to rów od 7 ro ku ży cia: so li stów, du etów, ze spo łów
wo kal nych i wo kal no – in stru men tal nych, chó rów i scho -
li, dzia ła ją cych w szko łach, do mach i cen trach kul tu ry, pa -
ra fiach, sto wa rzy sze niach, or ga ni za cjach a tak że osób
nie zrze szo nych. w grud niu co ro ku do eli mi na cji re gio nal -
nych sta je 35 miast w Pol sce oraz na ukra inie i Bia ło ru si.
ii eta p – ogól no pol skich prze słu cha ń od bę dzie się w Bę -
dzi nie w ter mi nie od 5-7 stycz nia 2012 r., na to miast fi na -
li ści wy stą pią w kon cercie ga lo wym 8 stycz nia 2012 r.
w sank tu arium Pol skiej gol go ty wscho du w Bę dzi nie.
dol no ślą skie eli mi na cje Fe sti wa lu od bę dą się w dniach 8
i 9 grud nia, w godz. 10.00-18.00 w Cen trum kul tu ry
ago ra przy ul. serb skiej 5 a. www.ofkip.pl

info: ire na łu ka sze wicz, tel.: 71/325 14 83, wew.: 107

do�uble�expo�su�re�Vol. 2 
No wa Mu zy ka Na daw NyCH iN stru MeN taCH

Fan ta zja na wio le, du dy, li ry, cy try, fle ty, ro gi, trom bi ty,
dzwo ny, per ku sję, elek tro ni kę i in ne in stru men ty oraz gło -
sy mó wią ce i śpie wa ją ce. 
do uble expo su re (po dwój na eks po zy cja) jest ter mi nem fo -
to gra ficz nym, uży tym me ta fo rycz nie i wska zu ją cym na po -
dwój ną ro lę peł nio ną przez uczest ni ków pro jek tu:
kom po zy to rzy ja ko wy ko naw cy; kre acja zbio ro wa / in dy wi -
du al ność twór cza; in stru men ty współ cze sne / in stru men ty
daw ne i tra dy cyj ne; gło sy i in stru men ty ży we / elek tro ni ka
do uble expo su re – Vol. 2 to dru ga od sło na pro jek tu łą czą -
ce go ar ty stów z róż nych sfer. w pierw szej (2003–2004)
kom po zy to rom i wy ko naw com ze sce ny „kla sycz nej -współ -
cze snej” to wa rzy szy li jazz me ni: Piotr Ba ron, Piotr dziu bek
i Piotr woj ta sik. tym ra zem głów ną po sta cią jest Ma ciej ka -
ziń ski, znaw ca mu zy ki daw nej i tra dy cyj nej, mul tiin stru men -
ta li sta, czło nek scho li te atru wę gaj ty i or kie stry Cza sów
za ra zy, szef fe sti wa lu „Pieśń na szych ko rze ni” w Ja ro sła -
wiu. to wa rzy szą mu: aga ta zu bel, świa to wej kla sy śpie -
wacz ka i kom po zy tor ka, jej part ner w du ecie „elet tro Vo ce”,
czo ło wy pol ski spe cja li sta od mu zy ki elek tro nicz nej i mul -
ti me diów Ce za ry duch now ski, a tak że wszech stron ny wir -
tu oz -per ku si sta ka rol Pa pa ła. Ca ło ścią kie ru je kom po zy tor,
kry tyk mu zycz ny i or ga ni za tor ra fał au gu styn.

1–2 grud nia, godz. 19.00
Stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32

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

21 stycznia 2012•Jelenia Góra – Centrum Kultury
22 stycznia 2012•Lubin
zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje
tel.: 503-166-129

214_MAJEWSKA_CUD:- 26-11-11 11:56 Strona 1



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

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

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

OTWARTE WARSZTATY
SZTUKI MIMU

TAŃCE ZWIERZĄT wg PIĘCIU PRZEMIAN!
To oryginalny trening fizyczny opracowany przez dyrek-
tora i aktora Teatru InZhest Slavę Inozemeva. Jest to uni-
wersalny system kształcenia psychofizycznego aktorów
i tancerzy oparty w całości na starożytnym chińskim sys-
temie Pięciu Przemian „U-SIN”.
Pory roku, części świata, cykle biologiczne, niektóre eta-
py 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, Mał-
pą, Wężem i Smokiem – z ich energią, rytmem, emocja-
mi, motoryką, budową.
Warsztaty Tańce Zwierząt mają na celu stworzyć pełen ob-
raz psychofizycznej specyfiki poszczególnych zwierząt, po-
szukując centrum energetycznego każdego zwierzęcia.
Trening obejmuje: elementy pantomimy, tańca butho, im-
prowizację, kung-fu, akrobatykę.
Wiaczesław Inozemcev dyrektor i aktor Teatru „In-
Zhest”. Opracował i wykłada metodę „Tańce zwierząt”.
Zajęcia prowadzi zarówno w rodzinnej Białorusi oraz za-
granicą, w tymm. in.: w Schloss Brollin (Niemcy), Teatro
Rojo (Hiszpania), na Europejskim Uniwersytecie Huma-
nitarny 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
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te�atr zar
ce SAr SKie cię cie. Pró By o SA Mo BóJ Stwie

Ce sar skie cię cie, osza ła mia ją cy spek takl te atru zar jest
go dzin ną me dy ta cją na te mat sa mo bój stwa.
(…), mó wi o im pul sach, któ re po py cha ją nas ku roz pa -
czy, i tym, co od wo dzi nas od pod da nia się (…). to roz -
dzie ra ją ce, pier wot ne, nie do słow ne przed sta wie nie
po ru sza i prze szy wa do szpi ku ko ści (…). Co naj istot -
niej sze, nie jest je dy nie opar tą na ru chu sce nicz ną eks -
plo ra cją czy ichś we wnętrz nych de mo nów. Prze peł nia je
har mo nicz na, wie lo gło so wa mu zy ka.
Pro wa dze Nie Pro Jek tu: Ja ro sław Fret

5 i 6 grud nia, godz. 19.00
14, 15, 16, 17 grud nia, godz. 19.00

Sa la te atru La bo ra to rium, ry nek -ra tusz 27

mac�beth�re ży se ria: grze gorz Bral
spek takl „Mac beth” od mo men tu pre mie ry przy cią ga
set ki wi dzów z Pol ski i za gra ni cy. zo stał za pre zen to wa ny
po nad pię cio ty sięcz nej wi dow ni w 6 bry tyj skich mia stach
pod czas to ur nee w paź dzier ni ku i li sto pa dzie 2010, od no -
sząc ogrom ny suk ces. ser decz nie za pra sza my na ko lej -
ne spek ta kle we wro cła wiu.
Bi le ty: 20 zł – ulgo wy (ucznio wie, stu den ci, gru py mi ni -
mum 10 oso bo we), 30 zł – nor mal ny
5 grud nia, godz. 20.00, te atr Pieśń Ko zła, ul. Pur ky nie go 1

te�atr�ar�ka�ul. MeN Ni Cza 3 
8 grud nia, godz. 19.00 oskar i Pa Ni ró ża
wg eri ca -em ma nu ela schmit ta
9 i 10 grud nia, godz. 19.00 edy ta ste iN.
w Po śPie CHu do Nie Ba
15 grud nia, godz. 19.00
świĄ ty Nia. dy Buk – le geN dy ży dow skie
16 i 17 grud nia, godz. 19.00 uCisz ser Ce

Wrocławski Teatr Współczesny
REPERTUARʼ

www.wteatrw.pl

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

PrzytULeni
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 

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

syl we stro we Przed sta wie Nie. 

Po że GnA nie Je Sie ni 
wit ka cy, re ży se ria: Piotr sie kluc ki
31 grud nia, godz. 20.00 sce na na stry chu
Po spek ta klu pla nu je my spo tka nie w foy er – to ast no wo -
rocz ny, ban kiet z wy śmie ni ty mi prze ką ska mi i nie spo -
dzian ki dla wi dzów. Pro si my o re zer wo wa nie bi le tów
wy łĄCz Nie przez te le fon: 71/ 358 89 22/53/41/40 oraz
o ode bra nie ich do 10 grud nia w ka sie te atru. Bi le ty: 200zł

ul. rzeźnicza 12, 50-132 wrocław
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za�pi�ski�mi�ło�sne�sPek takl au dio wi zu al Ny
do Po ezJi Bo gu sła wa kier Ca

Mu zy ka – Bar tek Ja skot Qu in tet
Fil my i im pre sje wi zu al ne – ar tur Pi lar czyk
Bo gu sław kierc – nie zwy kle bo ga ta oso bo wość ar ty -
stycz na. ak tor i re ży ser, po eta, ese ista i kry tyk li te rac ki.
lau re at wie lu na gród li te rac kich i te atral nych. wy kła dow -
ca Pwst im l. sol skie go we wro cła wiu. 
każ da z 11-stu opo wie ści B. kier ca ma swo ją wi zu al ną in -
ter pre ta cję. Mu zycz no – wi zu al na opra wa wier szy czy ni
od nie sie nia do pol skiej i sło wiań skiej kul tu ry oraz tra dy cji.
Mu zy ka Bar tek Ja skot Qu in tet za wie ra ele men ty nu jaz zu,
bre ak be at'u, ale od no si się tak że do pol skie go jaz zu lat 60-
tych, czy na wet sło wiań skiej mu zy ki ar cha icz nej. „in tro”
spek ta klu opie ra się na mu zy ce sta ro sło wiań skiej / cho ra -
le bi zan tyj skim. ar tur Pi lar czyk wy ko rzy stał frag men ty au -
tor skich fil mów (do k. oraz fil mu pt. te raz i na za wsze).
15 grud nia, godz. 20.00 cK Ago ra, ul. Serb ska 5a wstęp wol ny!
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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

10.12 SO SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.00
11.12 ND SZALONE NOŻYCZKI godz. 20.30
13.12 WT PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
14.12 ŚR PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
15.12 CZ PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
16.12 PT PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
17.12 SO PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
18.12 ND PRZYJAZNE DUSZE godz. 20.00
21.12 ŚR BOEING BOEING godz. 20.00
22.12 CZ BOEING BOEING godz. 20.00
23.12 PT BOEING BOEING godz. 20.00

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

pl. Teatralny 4 – budynek Teatru Lalek
Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10
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te�sta�ment�psa
czy Li hi Sto riA o Mi ło Sier neJ

gdzie le ży róż ni ca mię dzy re li gij no ścią, a po boż no ścią?
dys kurs na ten te mat jest ostat ni mi cza sy kre owa ny z jed -
nej stro ny przez „Fak ty i Mi ty”, z dru giej przez „Nasz
dzien nik”. a gdzie w tym wszyst kim miej sce na praw dzi -
we zro zu mie nie, na mi sty kę i me ta fi zy kę? gdzie miej sce
na praw dzi wy dia log? te sta ment psa czy li… rzecz o są -
dzie, o trium fie mi ło sier dzia, o we zwa niu w po trze bie i in -
ter wen cji. rzecz o lu dzie ze psu tym, a przez to cier pią cym.
rzecz wiel ce po ucza ją ca i ape lu ją ca do mi ło sier dzia… 

6, 7, 8, 9 grud nia godz. 18.00
Sce na PwSt ho tel Sa voy, pl. Ko ściusz ki 19

cen�trum�ini�cja�tyw�ar�ty�stycz�nych
ul. sieN kie wi Cza 8a (www.cia.wroc law.pl)

2 grud nia, godz. 20.30
Cia ło – spek takl opar ty o tekst e. en sler Cia ło do sko na łe 
3 grud nia, godz. 18.30
wro Cław taŃ CzĄ Cy 
im pre za cha ry ta tyw na na rzecz Mo ni ki Ho czyk
szcze gó ło we in for ma cje o pro gra mie wie czo ru i warsz -
ta tach: http://wroc law ta niec.blog spot.com/
4 grud nia, godz. 17.00
sPek takl ta NeCz Ny – o śPiĄ CeJ kró lew Nie 
czy li opo wieść o ma rze niach ma łych ko bie tek
9 grud nia, godz. 20.30
Cy Mes  spek takl Nie za leż nej Ma nu fak tu ry ta necz nej
11 grud nia, go dzi ny: 15.00 / 16.30
Mi ko ła Jo we Pso ty – sPek takl dla dzie Ci od lat 5
16 grud nia, godz. 20.30 
Ju bi le uszu Xi -le cia Nie za leż nej Ma nu fak tu ry ta necz nej 
2 P r e M i e r y – w re ży se ri ewy sta roń:
Bez tLe now ce oraz LiM Bo
Bez tle Now Ce – spek takl-dan cing in spi ro wa ny twór czo -
scią ta ma ry lem pic kiej. w wy ko na niu znie wo lo nych ko -
biet. ich ta niec wy ra ża nie skoń czo ne pięk no i pust kę.
liM Bo – czy li punkt g (ra nicz ny). o tok sycz nym zwiaz ku
dwóch kobiet. ob sa da: ewa sta roń, Jo an na Po tkow ska.
17 grud nia, godz. 18.00
re ak taN CJa – spektakl grupy teatralnej re ak tor
30 grud nia, godz. 20.30 
sĄ siad ki – spek takl Nie za leż nej Ma nu fak tu ry ta necz nej

Bi le ty: 15 zł (n), 10 zł (U) / do za ku pie nia w re cep cji ciA 
in for ma cje, re zer wa cja miejsc: +48 666 533 665
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cs�im�part�ul. Ma zo wiec ka 17
KA Len dA riUM – GrU dzieŃ 2011

1 cz 19.00 Ma ria Mey er – re ci tal
2 pt 19.00 Ma rek dy Jak i Piotr Ma CHa li Ca – kon cert
4 nd 18.00 el le daN se – spek ta kle ta necz ne ze sło wa cji
5 pn 19.00 MóJ Bo ski roz wód – spek takl w jęz. ang.
5 pn 20.00 Jaz zo we JaM ses sioN
6 wt 20.00 MóJ Bo ski roz wód – spek takl
7 śr 19.00 Piotr woJ ta sik Qu ar tet – kon cert
8 cz 19.00 to Masz kra Jew ski – re ci tal
9 pt 19.00 Mag da le Na zuk – spek takl
10 sb 19.00 Ma riusz lu BoM ski – re ci tal
11 nd 18.00 sta re do Bre Mał żeŃ stwo – kon cert
11 nd 16.00 zło ta kaCz ka – spek takl dla dzie ci
12 pn; 13 wt – 9.30 i 12.00 zło ta kaCz ka
13 wt 18.00 spo tka nie z ka ta rzy NĄ ka Czo row skĄ
13 wt 20.00 Blu eso we JaM ses sioN
15 cz; 16 pt – 9.30 i 12.00 Pio truś PaN i Pi ra Ci
– spek takl dla dzie ci
15 cz 18.30 koN Cert świĄ teCz Ny
Ko ściół Świę te go Krzy ża na Ostro wie Tum skim
16 cz 19.00 le NiN grad – spek takl mu zycz ny

po�rwa�nie�świĘ�te�go�mi�ko�ła�ja
sPek takl dla dzie Ci, te atr Nie Bie ski kwiat

au tor ska baj ka te atru Nie bie ski kwiat opo wia da ją ca hi -
sto rię po rwa nia świę te go Mi ko ła ja przez złą Cza row ni -
cę. wszy scy jed nak wie my, że bez Mi ko ła ja nie ma świąt
Bo że go Na ro dze nia, za tem ktoś mu si go od na leźć!
w dro gę pełną przygód wy ru sza elf Ma lut ki – nie sfor ny
pod ja dacz sło dy czy i mar che wek oraz re ni fer z de tek ty -
wi stycz nym uspo so bie niem.
Baj ka trwa oko ło 40 mi nut, pod czas któ rych dzie ci śle dzą
przy go dy bo ha te rów, uczą się śpie wać i tań czyć do roz -
grze wa ją cej pio sen ki oraz przy po mi na ją so bie jak waż ne
jest my cie owo ców i wa rzyw.
Na „Po rwa nie świę te go Mi ko ła ja” za pra sza my dzie ci
w wie ku oko ło 4-7 lat. Bę dą we so łe po sta ci, pio sen ki,
a tak że te atr cie ni. Na nu dę nie wy star czy już cza su!
wy stę pu ją: ewe li na Nie wia dow ska, Ma rze na waś ko,
Piotr Bu ble wicz. sce no gra fia i ko stiu my: ela rosz czak
sce na riusz: Fi lip za bza. Mu zy ka do pio se nek: Mi ko łaj la -
skow ski. tek sty pio se nek: ka mi la Bu tu ryn, Ma te usz Mie -
rze jew ski. Cho re ogra fia: Hu bert żó raw ski. Bi le ty: 10zł

6 grud nia, godz. 19.15
Klub Pod Ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21

pa�sto�rał�ka�le oN sCHil ler
Uro czy StA Pre Mie rA SPeK tA KLU

re ży se ria: ro ber to skol mow ski
Mu zy ka: Jan Ma kla kie wicz. ada pta cja i opra co wa nie
muz: Mie czy sław don da jew ski. Cho re ogra fia: Ma ciej
Pru sak.
Pa sto rał ka le ona schil le ra nie bez po wo du na zy wa -
na „cu dem pol skie go te atru” – to zbiór naj pięk niej szych
pol skich ko lęd i pa sto ra łek. tekst na wią zu je do śre dnio -
wiecz nej tra dy cji mi ste ryj nej, a tak że do nie co za po mnia -
nych form lu do we go te atru ja seł ko wo -szop ko we go.
Pa sto rał ka – peł na wdzię ku i li ry zmu, dzię ki któ re mu to,
co swoj skie, zy sku je wy miar cu dow no ści, a me ta fi zy ka
sta je się nie spo dzie wa nie bli ska – to pro po zy cja za rów -
no dla naj młod szych, jak i dla do ro słych, oka zja do za du -
my i szcze re go, dzie cię ce go za chwy tu.

Tym nie zwy kłym wi do wi skiem że gna się z Wro cła wiem
Dy rek tor Na czel ny i Ar ty stycz ny Wro cław skie go Te atru
La lek – Ro ber to Skol mow ski, któ ry z dniem 31.12. 2011
r. prze sta je pia sto wać to sta no wi sko. Skró ce nie kon trak -
tu Dy rek to ra spo wo do wa ne jest ob ję ciem przez nie go
funk cji Dy rek to ra Na czel ne go i Ar ty stycz ne go Ope ry i Fil -
har mo nii Pod la skiej.

9 grud nia, godz. 17.00
wro cław ski te atr La lek, pl. te atral ny 4
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w gru dnio wym nu me rze od ryod ry: · roz mo wy z an drze jem an to szew skim, do ro tą kę dzie rzaw ską
i ar tu rem re in har tem · ko kon jest tren dy · Mi łosz cho wa ny, od rzu ca ny i na ko miks prze ło żo ny · ro -
bert Hass · żo ny na zi stów · 90 rocz ni ca uro dzin kar po wi cza · Jan Pa weł ii i je go pod wład ny · wspo -
mnie nie o idzie Fink · tu ry sty ka ar ty stycz na · Ci ta ti o du ma sie · Pocz tów ki li te rac kie w 8 ar ku szu.

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
GGRRUUDDZZIIEE��  22001111

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

www.dcik.pl; cik@okis.pl

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 bio rą: J. Bort kie wicz, J. Braun, C. Chwisz czuk, z. da dos, s. du -
biel, a. du dek -dürer, a. Fi gu ra, B. gór niak, z. Ha ra sym, r. Hla wacz, z. Ho lu ka, d.
ilow, P. ko mo row ski, k. ko wal ski, k. ku czyń ski, a. le sisz, M. li ksztet, e. Mar -
ty ni szyn, P. No wak, w. ro piec ki, a. ru ty na, k. saj, d. sit nik, M. sko czy las, M.
sta wiń ski, J. wi klendt, i. woj ty cza, w. zie liń ski. ku ra tor: an drzej du dek -dürer 

wy sta wa po trwa do 23 grud nia br. dcF „do mek ro mań ski”, pl. bpa nan kie ra 8

co�je.�co�nenÍ
wroCławskie Malarstwo

i rzeźBa w CzeskiM liBerCu
„Pre zen ta cja w li ber cu obej mu je dzie -
ła czo ło wych wro cław skich ma la rzy
i rzeź bia rzy z do mi nan tą ar ty stów -dy -
dak ty ków aka de mii sztuk Pięk nych.
wy sta wa ta jest nie tyl ko prze ja wem
co raz żyw szych kon tak tów ar ty stycz -
nych śro do wisk: cze skie go i pol skie -
go. ten po kaz jest też tro chę wy sta wą
„na skra ju”, tj. po ja wia się przy pew -
nym już pod su mo wa niu tra dy cji sztu -
ki wro cła wia i otwie ra niu na cał kiem
no we in spi ra cje.”
współorganizacja: asP wrocław

an drzej ko sto łow ski
wer ni saż 17 grud nia br., godz. 17.00
wy sta wa po trwa do 12 lu te go 2012
ob last ni Ga le rie, U tiskárny 81/1

Li berc, cze chy

ku�wol�no�ści
SPo tKA nie AU tor SKie ze StA ni SłA weM MAr Kow SKiM 

spo tka nie skła dać się bę dzie z dwóch czę ści: fo to gra ficz no -do ku men tal nej
i mu zycz nej. Na wstę pie za pre zen to wa ny zo sta nie film, któ re go ba zę sta no -
wią fo to gra fie sta ni sła wa Mar kow skie go po wsta łe w cza sie sta nu wo jen ne -
go. to wa rzy szy im ko men tarz au tor ski, frag men ty na grań na ży wo, mu zy ka. 
sta ni sław Mar kow ski za śpie wa rów nież pie śni do mu zy ki i słów wła sne go au -
tor stwa, jak i wier sze wy bit nych po etów pol skich ta kich jak: ka zi mierz wie -
rzyń ski, Jan le choń, sta ni sław Ba liń ski, krzysz tof ka mil Ba czyń ski, Jó zef
szcze pań ski – „ziu tek”, Ju liusz sło wac ki, Je rzy Na rbutt, ta de usz śli wiak. ar -
ty sta wy ko nu je wszyst kie pie śni akom pa niu jąc so bie przy for te pia nie. w trak -
cie re ci ta lu na pew no nie za brak nie ta kich pie śni jak m.in.: Hymn so li dar no ści,
Pol ska Pod ziem na, Po lo nez ar ty le ryj ski, sło wo o krwi, Czer wo na za ra za, Po -
mnik Po wsta nia war szaw skie go, te sta ment mój...

9 grud nia br., godz. 16.00. dcF „do mek ro mań ski”, pl. bpa nan kie ra 8

pan�no�nia
wy sta wa Ma lar stwa

ar ty stów wę gier skiCH
ar ty ści: May er Ber ta, Baj kó ani kó, Végh
andrás, Őry an namária, kó tai tamás,
do rom by Mária, krajc so vics Éva, Bikácsi
da nie la, Voj nich erzsébet, kovács Péter,
si monf fy Márta, Bo dor ani kó, lévay
Jenő. ku ra tor: si monf fy Márta
wy sta wa or ga ni zo wa na w ra mach
spo tkań wy szeh radz kich ośrod ka
kul tu ry i sztu ki we wro cła wiu, we
współ pra cy wę gier skim związ kiem
ar ty stów Pla sty ków w Bu da pesz cie.

wer ni saż 5 grud nia, godz. 17.00
wy sta wa po trwa do 26 grud nia br.

Mu zeum Mi li ta riów
ul. cie szyń skie go 9

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

fot. s. Markowski
N. Huta, 31.08.1982

col�le�gium�mu�si�cum
wy kład pa na Mar ka dy żew skie go
z cy klu Col le giuM Mu si CuM pt. 
„dźwię ko we fre ski woj cie cha ki la ra”.
Prze wi dy wa ny czas wy kła du: 2 godz.

10 grud nia, godz. 16.00
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry

pl. Ko ściusz ki 9
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po�po�łu�dnie�z ar�chi�tek�tu�rą�
wy kła dy dla se Nio rów

te ma tem gru dnio wych za jęć bę dzie dwo rzec głów ny we
wro cła wiu. o hi sto rii bu dyn ku i je go twór cach opo wie
ku stosz mu zeum, Jo lan ta gro madz ka. wstęp wol ny!

14 grud nia, godz. 12.15

ga�le�ria�jed�ne�go�pro�jek�tu
Mu zeuM dru gieJ woJ Ny świa to weJ

w gdaŃ sku
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.

wystawa czyn na do końca grudnia 2011

bo�ris�pod�rec�ca.�Ar chi teKt
Bo ris Pod rec ca jest dziś jed nym z naj wy bit niej szych au -
striac kich ar chi tek tów, wy kła dow cą i ba da czem ar chi -
tek tu ry mo der ni zmu w eu ro pie środ ko wej. Je go
twór czość jest kon ty nu acją ca łe go dzie dzic twa, z któ -
re go czer pa ła wie lo na ro do wa sztu ka au strii: peł na jest
śród ziem no mor skie go słoń ca i wi do ków na bez kre sną
dal ad ria ty ku, pół noc ne go ra cjo na li zmu, tra dy cji sztu ki
an giel skiej i fran cu skiej. Moż na w niej usły szeć tak że
od le głą me lo dię Bli skie go wscho du. Pod rec ca naj bar -
dziej lu bi dzia łać w śro do wi sku eu ro pej skim i nie prze -
pa da za pra cą gdzie in dziej. w ten spo sób stał się
jed nym z ostat nich kla sycz nych ar chi tek tów eu ro pej -
skich. Jest za go rza łym czy tel ni kiem, uwiel bia po dró żo -
wać, a przede wszyst kim jest mi ło śni kiem pięk na.
z rów nym en tu zja zmem an ga żu je się w wiel kie miej skie
pro jek ty, jak w pro jek to wa nie me bli czy ma łych przed -
mio tów dnia co dzien ne go. Na wy sta wie we wro cła wiu
zo ba czy my wiel ko for ma to we fo to gra fie, wi zu ali za cje
i mo de le je go do tych cza so wych re ali za cji. 

wer ni saż 15 grud nia, go dzi. 17.00
wy sta wa czyn na do 19 lu te go 2012

na�tu�ra�ja�ko�in�spi�ra�cja
wy sta wa PraC z za kła du ry suN ku

Ma lar stwa i rzeź By
wy dzia łu ar CHi tek tu ry Pwr

te ma tem prze wod nim te go rocz nej wy sta wy prac
pe da go gów wy dzia ło we go za kła du ry sun ku, Ma -
lar stwa i rzeź by wy dzia łu ar chi tek tu ry Pwr. bę dzie
na tu ra ja ko źró dło ar ty stycz nej in spi ra cji. do na tu -
ry, w ca łej jej róż no rod no ści, na wią zy wać bę dą
na wy sta wie róż ne for my twór czej wy po wie dzi
– ma lar stwo, rzeź ba, gra fi ka, ry su nek i fo to gra fia.

wer ni saż 14 grud nia, godz. 17.00,
wy sta wa czyn na do 29 stycznia 2012

20.�wro�cław�skie�pro�mo�cje
do�brych�ksią�żek 2011

1-4 grudnia 2011

Miej sce i – ka ro li na Ja kle wicz

Bez ty tu łu – Ja cek wal czak 
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ewa�ha�ra�basz�Czar Ne oB ra zy
ewa Ha ra basz zaj mu je się kon tek stem spo łecz nym sztu -
ki, głów nie wpły wem me diów na ob raz cier pie nia w po -
wszech nej świa do mo ści. w swo ich ob ra zach i ry sun kach
wy ko rzy stu je fo to gra fie pra so we, któ re łą czy ze sta ry mi
tech ni ka mi ma lar ski mi. 
Naj now szy cykl Czar nych ob ra zów na wią zu je do sty li sty -
ki ba ro ko we go ma lar stwa Ca ra vag gia, w któ rym ar tyst ka
od na la zła dra ma tycz ne związ ki mię dzy te atral no ścią
i trau ma tycz no ścią je go ob ra zów, a czę sto wstrzą sa ją cym
ob ra zem do mi nu ją cym we współ cze snych me diach.
ewa Ha ra Basz stu dio wa ła kon ser wa cję dzieł sztu ki,
pra co wa ła ja ko kon ser wa tor w Pol sce i we wło szech.
od koń ca lat 80. miesz ka i pra cu je w usa, ukoń czy ła tam
stu dia ar ty stycz ne, wy kła da na uni wer sy te tach m.in.
w No wym Jor ku i Bo sto nie. 

wernisaż 9 grudnia, godz. 18.00, (do 3.1.2012)
Ga le ria en tro PiA, ul. rzeź ni cza 4

Bez tytułu
druk cyfrowy, olej na płótnie

an�na�jur�sza ra ki
sza rak ży je w każ dym z nas, uwal nia sie kie dy się sa mi
uwal nia my… raz stą pa po zie mi, raz fru wa swa wol nie.
każ da eks cy ta cja, ma rze nie, wi bru ją ca ra dość czy smu -
tek, to sza rak. sza rak jest sza ry dla oka, dla du szy – ma
wszyst kie ko lo ry świa ta. (ania Jur)
wernisaż uświetni występ zespołu Neony.

wer ni saż 4 grud nia, go dz. 19.00. wstęp wol ny!
wystawa czynna w godz. otwarcia piwnicy, codziennie od 17

Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. włodkowica 5

Pa ra dok sy mi�ro�sław�ko�ciń�ski�Ce ra mi ka
Pre zen to wa ne na wy sta wie pra ce od dzia łu ją na wi dza nie
tyl ko for mą, ale tak że op -ar to wą struk tu rą. ar ty sta sto su -
ją cy abs trak cyj ne, geo me trycz ne kom bi na cje osią gnął efekt
złu dze nia optycz ne go. Ba wiąc się ma te rią i prze ła mu jąc
kon wen cję ce ra micz nej sub stan cji, wcią ga wi dza w grę
z wi dze niem. (...) aby osią gnąć za mie rzo ny cel, ar ty sta, ze
spo ko jem i ogrom ną pre cy zją ukła da kil ku cen ty me tro we
ele men ty w roz le głe, geo me trycz ne struk tu ry. opra co wał
rów nież wła sną tech no lo gię umoż li wia ją cą za cho wać wiel -
kość prac, któ re nie zmie nia ją się pod czas wy pa łu.
Mi ro sław ko CiŃ ski – dy plom PwssP we wro cła wiu
w 1985 r. zaj mu je się ce ra mi ką ar ty stycz ną i użyt ko wą.
od 1988 ro ku pra cu je w ma cie rzy stej uczel ni. do tych czas
pre zen to wał swo je pra ce na 77 wy sta wach w tym 12 in -
dy wi du al nych oraz 15 kon kur so wych.

wy sta wa czyn na do 28 grud nia br.
Ga le ria Szkła i ce ra mi ki, pl. Ko ściusz ki 10

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.

wy sta wa czyn na do 27.01.2012
cen trum Sztu ki wro, wi dok 7
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xy�dru gie de en A
Xy uro dzo na w Pol sce stu dio wa ła na asP we wro cła wiu (dy plom z ma lar stwa 98
r.) oraz the Col le ge of. st. Ca the ri ne, MN. sty pen dyst ka MkidzN w 2007. Bra ła
udział w po nad 100 wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych w Pol sce i za gra -
ni cą. Ma lar stwo Xy od dłuż sze go już cza su sta no wi re flek syj ny głos nad ze wnętrz -
ny mi uwa run ko wa nia mi sztu ki. Xy śle dzi pra wa, ja ki mi rzą dzi się ry nek sztu ki,
ana li zu je pre fe ren cje na byw ców -ko lek cjo ne rów, nie ukry wa spo strze żeń na te -
mat fi nan so we go funk cjo no wa nia ar ty sty. re flek sje te for mu ło wa ne są gło sem ar -
tyst ki wier nej ma lar stwu, wy po wia da ją cej się głów nie na płót nie. są to
spo strze że nia o ty le cen ne, że for mu łu je je oso ba ży ją ca ze sztu ki, któ rej pra ce cie -
szą się du żym po wo dze niem wśród ko lek cjo ne rów. 
Na wy sta wie za pre zen to wa nych zo sta nie 15 wiel ko for ma to wych akry li na płót nach
po cho dzą cych z dwóch se rii „Pra nie mó zgu” i „dru gie de eN a”.  w se rii „Pra nie
mó zgu” Xy po ka zu je jak mo da na „no we me dia” za wład nę ła ryn kiem sztu ki. z ko -
lei w se rii dru gie „de eN a” Xy jest za fa scy no wa na efek ta mi prze two rzo ne go przez
me dia ob ra zu. w pierw szym wy pad ku kry tycz na, w dru gim za fa scy no wa na sztu -
ka mi wi deo Xy za wsze po zo sta je wier na ma lar stwu. ku ra tor: an na ka nia -saj

wer ni saż 2 grud nia, godz. 17.00, Mu zeum Miej skie wro cła wia
Sta ry ra tusz. (do 15.1.2012)

czAr ny ne Se Ser wy sta wa 6
mag�da�le�na�fran�kow�ska�FoN tar te wun der kam mer

Pre zen ta cja zdjęć i wi ze run ków z pry wat nej ko lek cji „wun der kam mer” Mag da -
le ny Fran kow skiej (Fon tar te). Pro jek tant ka ze bra ła wir tu al ną ko lek cję wi ze run -
ków lu dzi i zwie rząt, hy bryd, ta jem ni czych po sta ci, przed mio tów i obiek tów
two rząc współ cze sny, oso bi sty ga bi net oso bli wo ści. to au tor ski wy bór, z nie -
oczy wi stym wspól nym mia now ni kiem, pry wat ne mu zeum es te tycz nych oso -
bli wo ści. w od róż nie niu od pierw szych, re ne san so wych wun der kam mern,
zbiór ten ist nie je w po sta ci cy fro wej. spe cjal nie na po trze by wy sta wy prze no -
si się w prze strzeń Czar ne go Ne se se ra.
Czar ny Ne se ser to ga le ria szka tuł ko wa o nie wiel kiej po wierzch ni czte rech m2

i du żym po ten cja le wy sta wien ni czym. Na sta wio na jest głów nie na pro mo wa nie
za gad ko wych ar ty stów, a tak że przed sta wi cie li lo kal nej spo łecz no ści ar ty stycz -
nej. z za ło że nia Czar ny Ne se ser two rzy na wias, w któ ry pod sta wia my wy bra ne
war to ści, wy ma ga ją ce od po wied nich dzia łań: od se pa ro wa nia, wy dzie le nia, po -
więk sze nia, ukry cia. Naj czę ściej do ty czą one zja wisk za gad ko wych, per wer syj -
nych, ta jem ni czych, z na tu ry dziw nych. Czar ny Ne se ser sta no wi po sze rze nie
„ofi cjal ne go” pro gra mu ga le rii de sign – Bwa wro cław. ku ra tor: Be ata wil czek,
pro duk cja: ka ta rzy na roj.

wy sta wa czyn na do 14 stycz nia 2012, BwA de sign, ul. świd nic ka
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prze�łam�siĘ�sztu�ką
Ha sło wy sta wy na wią zu je do bo żo na -
ro dze nio wej tra dy cji ła ma nia się chle -
bem, skła da nia ży czeń i ob da ro wy-
wa nia pre zen ta mi. Mi mo bra ku kon -
kret ne go, wią żą ce go te ma tu prac, ich
wspól nym mia now ni kiem jest me -
dium – pa pier, for ma trwa ła i jed no -
cze śnie nie zwy kle ulot na, nie mal
od za wsze uży wa ny do chwi lo we go
za pi su wra żeń, po bież nych no ta tek.
Pra ce na wy sta wie to w więk szo ści
szki ce, ma lar skie no tat ki, pre lu dium
do dal szych pro jek tów. ze bra ne ra -
zem sta no wią ze staw cie ka wych spo -
strze żeń, ulot nych chwil za pi sa nych
na pa pie rze. 
wy sta wie to wa rzy szyć bę dzie au kcja
dzieł sztu ki 10 grud nia o go dzi -
nie 18.00 w Klu bie toya Golf.
ze sta wie nie prac na au kcje znajduje
się na stronie www.art trakt.pl.
wer ni saż 2 grud nia, g. 19.00, Ga le ria
Art trakt, ul. ofiar oświę cim skich 1/1

(do 31.1.2012)

sztu�ka�pod�cho�in�kĘ
z oka zji zbli ża ją cych się świąt Bo że go
Na ro dze nia ga le ria Pla ton przy go to -
wa ła nie spo dzian kę dla mi ło śni ków
sztu ki współ cze snej – sze ro ki wy bór
nie tu zin ko wych pre zen tów, któ re moż -
na bę dzie oglą dać i na być przez ca ły
gru dzień. wszyst kie świą tecz ne eks -
po na ty cha rak te ry zu ją się nie wiel kim
for ma tem i wprost pro por cjo nal ną ce -
ną, życz li wą dla każ de go port fe la.
zdję cia prac do stęp ne bę dą na blo gu
ga le rii: http://blog.ga le ria pla ton.pl.

Ga le ria Pla ton, ul. Krupnicza 13

ge�rard�koch
Na Mar gi Ne sie – ry su Nek

„Na mar gi ne sie swej twór czo ści rzeź -
biar skiej upra wia Mistrz ry su nek. są
to prze waż nie stu dia mo no chro ma -
tycz ne, ro bio ne de li kat nym pę dzel -
kiem na nie du żych kart kach pa pie ru,
wy róż nia ją ce się twar dym kon tu rem
i uroz ma ico nym świa tło cie niem, po -
głę bia ją cym pla stycz ność przed sta -
wie nia. Punk tem wyj ścia dla ge rar da
ko cha jest po stać nie wia sty, swo bod -
nie jed nak prze kształ co na w kłos zbo -
ża, w for mę po ci sku itp., przy czym
na pierw szy rzut oka spra wia ry su nek
wy obra że nie kom po zy cji bez przed -
mio to wej. w su mie jest ar ty sta bie -
głym ry sow ni kiem o bar dzo
spe cy ficz nej wy obraź ni”.

dr adam wię cek
9 grudnia, godz. 18.00

wy sta wa czyn na do 8 stycz nia 2012 r.
cK zamek, pl. świętojański 1

ja�go�da�nie�rzec�ka�Na tu ra
kre owa Na ostrzeM

wro cła wian ka. z wy kształ ce nia eko -
no mist ka, pra cu je w pry wat nej fir -
mie. wol ne chwi le po świę ca
na od kry wa nie no wych moż li wo ści
wy ra ża nia sie bie. od dwóch lat
uczęsz cza na za ję cia gra fi ki warsz ta -
to wej w ogni sku Pla stycz nym im.
gep per ta pod kie run kiem Ma cie ja si -
ciń skie go.
„drze mią we mnie dwie na tu ry, któ re
wza jem nie się uzu peł nia ją. Jed na
zwią za na z ru chem, po dró ża mi, nie -
ustan ną po go nią za czymś nie -
uchwyt nym i dru ga – sku pio na,
cier pli wa i za my ślo na. Pra ce, któ re
chcę Pań stwu po ka zać, po wsta ły
w wy ni ku po łą cze nia pa sji po dzi wia -
na na tu ry z chę cią utrwa le nia wra żeń
i emo cji, ja kie we mnie wy zwa la pięk -
no świa ta. każ da z prac wy ła nia ła się
z pa pie ru pod wpły wem ostrza skal -
pe la, skra wek po skraw ku przez wie -
le go dzin. za pra szam ser decz nie
do obej rze nia mo jej wy sta wy.”

wernisaż 5 grud nia, godz. 18.00,
(do 28.12 br. pn-pt, w godz. 16-20.00)

Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

ka�sia�kmi�ta�Must Ha Ve it
wro cław ska ar tyst ka, któ rej twór -
czość kon te stu je wszech obec ne ko -
dy iden ty fi ka cji wi zu al nej i przez
śmia łe ze sta wie nia glo bal nych bran -
dów z pra co chłon ną tech ni ką tra dy -
cyj nej twór czo ści ło wic kiej su ge ru je
po trze bę zde fi nio wa nia zja wi ska no -
wej lu do wo ści. wy Ci NaN ko we
warsz ta ty z ka siĄ kMi tĄ 17
grud nia, go dzi na 11.00, awan gar da.

wer ni saż 15 grud nia, godz. 18.00
Ga le ria Awan gar da, ul. w. Stwo sza 32 

zna�ki�za�szczyt�ne
w pol�sce

eks po zy cja przed sta wia wszyst kie pol -
skie or de ry cy wil ne i woj sko we nada wa -
ne w róż nych epo kach hi sto ryczn ych.

do 31 grud nia br.
Pa łac Kró lew ski we wro cła wiu
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an�na or�łow�ska�Prze cieK
or łow ska wy ra ża za po mo cą swo ich
fo to gra fii to, co rze ko mo nie wy ra żal -
ne: fa ta mor ga ny, me cha nizm ma rzeń,
wpływ re al no ści na ma rze nia, fał szy -
we pra gnie nia, na pię cie po mię dzy tym
kim czło wiek chciał by być a tym kim
jest, nie wi dzial ność, cy bor gi, prze bły -
ski. Jej pra ce po ka zu ją esen cję de ta li
ży cia, któ rych za zwy czaj nie za uwa ża -
my, któ re gi ną gdzieś w cha osie co -
dzien no ści. Mgła wi co wość i nie sa mo-
wi tość osnu wa ją ca fo to gra fo wa ny
przed miot czy oso bę de fi niu ją styl or -
łow skiej, mię si sty i de li kat ny za ra zem.
aN Na or łow ska stu dent ka V ro ku
Fo to gra fii w Pws Ftvit w ło dzi oraz 3
ro ku in sti tut tvůrčí fo to gra fie slezské
uni ve rzi ty v opavě. http://an na or low -
ska.com. ku ra tor ka: Mag da le na zię ba

wer ni saż 8 li sto pa da, godz. 19.00,
(do 30 grud nia, w godz. 9.00-18.00)

Ga le ria cK AGo rA. wstęp wol ny!

Vo�odoo
w Ma lar stwie Ha itaŃ skiM
wystawa czynna do 31 grudnia br.

Ar se nał Miej ski, ul. cieszyńskiego 9

do�not�think
ko lej na wy sta wa ze zna kiem ja ko ści
out oF stH, po świę co na jed ne mu
z naj bar dziej swo istych i au ten tycz nych
zja wisk współ cze snej kul tu ry świa to -
wej, ja kim jest dzia łal ność ar ty stycz na
zwią za na z kul tu rą urban ar tu. ar ty ści:
an drea Bel fi (wło ski kom po zy tor)
da ve the Chimp (an giel ski ry sow nik)
Brad do wney (ame ry kań ski rzeź biarz)
Ja cqu es Flo ret (fran cu ski ilu stra tor)
Mat thias le in ke, Mi scha we rm kauf (nie -
miec cy ar tyści vi deo)
Moż na bę dzie zo ba czyć ilu stra cje po -
wta rza ją ce ma nia kal ne do sko na le nie
te go sa me go tri ku, po słu chać ska te bo -
ar do wej sym fo nii mu si ca ma te ri ca,
obej rzeć pro jek ty uto pij nych de sko ro -
lek, in sta la cje świetl ne i dźwię ko we.
Czę ścią wy sta wy bę dą po ka zy fil mo we,
kon cer ty, warsz ta ty dla dzie ci i do ro słych.

wernisaż: 9 grudnia, godz. 19.00
BwA wrocław, galeria Awangarda

ul. wita Stwosza 32

świą�tecz�ny�gru�dzień
w mu�zeum�pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji

Mi ko ła Jo wa dro ga li stu – lek cja
mu ze al na po łą czo na z pi sa niem li stu
do św. Mi ko ła ja i pre zen ta cją slaj dów.
do 12 grud nia br. każ da zgło szo -
na gru pa bę dzie opro wa dza na po mu -
zeum i świą tecz nej lek cji. 
5 grud nia, godz. 10-15.00 – Pre zent
od św. Mi ko ła ja – wstęP Bez Płat Ny
w tym dniu świę ty Mi ko łaj po ukry wał
słod kie po da run ki w Mu zeum!
11 grud nia, (nie dzie la) godz. 12.00
Ma giCz Ny Czar świĄ teCz NyCH
kar tek za ję cia warsz ta to we i pre zen -
ta cja mul ti me dial na. Pra ce dzie ci we zmą
udział w kon kur sie. wstęp do Mu zeum
i udział w warsz ta tach bez płat ny.
po�zdro�wie�nia�z …�doL ne Go

śLą SKA i nie tyL Ko
daw nej pocz tów ki czar

do 31 grud nia br., Mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1

ga�le�ria�miej�ska
w grud Niu:

MAr cin Ber dy SzAK
sztuCz Ne złu dze Nia

wer ni saż 19 grud nia, godz. 17.00
(do 5.01.2012 r.)

woJ ciech KA niow SKi oB raz ki
z wy sta wy z cyklu: sztu ka

w Hi Per Mar ke Cie
KA Len dArz AU tor SKi 2012

wy bra ne kar ty z ka nen da rzy au tor -
skich 2003-2011

stu dia w PwsP we wroc ta wiu na wy -
dzia le Ma lar stwa, gra fi ki i rzeź by
w la tach 1972-77. dy plom z wy róż -
nie niem z za kre su ma lar stwa oraz ma -
lar stwa ar chi tek to nicz ne go pod kier.
prof. kon ra da Ja rodz kie go i prof. Mie -
czys fa wa zda no wi cza. od ro ku 1979
do chwi li obec nej re ali zu je pro gram
kształ ce nia w Pra cow ni Pro jek to wa nia
Ma lar stwa w ar chi tek tu rze i urba ni -
sty ce. zaj mu je się ma lar stwem i pro -
jek to wa  niem gra ficz nym. swo je
ma lar stwo pre zen to wał na 37 po ka -
zach in dy wi du al nych w kra ju i za gra -
ni cą. od ro ku 2003 in dy wi du al nym
wy sta wom au to ra to wa rzy szy ka len -
darz za wie ra ją cy re pro duk  cje ak tu al -
nych prac ma lar skich.

wer ni saż 5 grud nia, godz. 17.30
czyn na: pn -pt – 11-18.00, so – 12-15.00

Ga le ria Miej ska, ul. Kieł ba śni cza 28

wrocław,
dawna Albrecht-Strasse, 1907 r.
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mi�kro�mu�sic�aku�stycz�nie
Na po cząt ku grud nia gru pa Mi kro mu -
sic od bę dzie pierw szą część aku -
stycz nej tra sy kon cer to wej po Pol sce.
ze spół za gra w to ru niu, war sza wie,
ło dzi i wro cła wiu. dru ga część tra sy
pla no wa na jest na prze łom lu te go
i mar ca 2012 ro ku. Po cząt kiem przy -
szłe go ro ku uka że się tak że pierw szy
al bum kon cer to wy ze spo łu. Pod czas
koncer tu za gra ją na no wo opra co wa -
ne, daw no już nie gra ne utwo ry
z pierw szej i dru giej pły ty, w świe -
żych, aku stycz nych aran ża cjach. 

11 grud nia, godz. 19.00
Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem

ul. Paw ła włod ko wi ca 7

fot. B. Maz

hin�di�za�hra�i ka�ri�ami�rian�
dwie pięk ne ko bie ty. dwa mu zycz ne od kry cia. dwa naj cie kaw sze de biu ty sce -
nicz ne. świe żość uczuć w po łą cze niu z doj rza ło ścią mu zycz ne go rze mio sła.
Cie pło, ener gia i bo gac two dźwię ków. za po wia da się jed no z naj cie kaw szych
mu zycz nych wy da rzeń we wro cła wiu – Mu zycz na stre fa ra dia raM. 
Mu zy ka Hin di za hry po rów ny wa na jest do twór czo ści Bil ly Ho li day i No rah Jo -
nes. wy róż nia ją jed nak eg zo ty ka, któ rą za wdzię cza fran cu sko -ma ro kań skie -
mu po cho dze niu. Hi ndi za hra w swo ich pio sen kach po tra fi sub tel nie łą czyć
ele men ty bar dzo współ cze sne z dźwię ka mi orien tal ny mi. za chwy ca no wym
brzmie niem i do sko na łym, pięk nym gło sem. Naj lep szą re ko men da cją mło dej
ar tyst ki jest fakt, że jej de biu tanc ki al bum „Hand ma de” zo stał w 2010 ro ku
wy da ny przez fran cu ski Blue No te, a li sto pa dzie te go sa me go ro ku do sta ła
fran cu ską na gro dę Con stan tin za Naj lep szy al bum ro ku.
„de biu tanc ki al bum ka ri ami rian za po wia da wy da rze nie na na szym ryn ku
nie zwy kłe. Po łą cze nie pro stych me lo dii z wy szu ka ny mi aran ża mi. Pięk ny, ja -
sny czy sty głos ka ri. zna ko mi te tek sty. świe żość uczuć a za ra zem doj rza łość
mu zycz ne go rze mio sła. a wresz cie praw da bi ją ca z ca ło ści, któ ra spra wia, że
wcho dzi my w mi kro świat mą drej, mło dej a za ra zem ar ty stycz nie doj rza łej
oso by, urze cze ni je go bo gac twem. słu cha się tej mu zy ki przede wszyst kim
otwar tym ser cem i prze świad cze niem, że uczest ni czy my w czymś ab so lut nie
nie zwy kłym.” – Piotr Bar tyś, szef mu zycz ny ra dia raM

6 grud nia, godz. 19.00. Klub eter, Ka zi mie rza wiel kie go 19. Bi le ty: 70zł

the�kurws
60�mi�nu�te�pro�jekt

koncert w ra mach fe sti wa lu tiFF,
po wer ni sa żu syl we stra roz miar ka.

16 grud nia, godz. 20.00
Fir LeJ, ul. Gra bi szyń ska 56

pro�mi�se
and�the�mon�ster

Pro mi se and the Mon ster to sin ging -
-son gw ri ting w naj lep szym skan dy -
naw skim sty lu, wy jąt ko wa pro po zy cja
dla fa nów sti ny Nor den stam, Cat Po -
wer, Jo an ny New som czy to ri amos.
ukry wa ja ca się pod tym pseu do ni -
mem Bil lie lin dahl to mło da i nie zwy -
kle uta len to wa na szwed ka, jedna z naj
więk szych na dziei współ cze sne go
neo -fol ku. w grud niu Pro mi se and
the Mon ster wy stą pi w Pol sce po raz
pierw szy. Bi le ty: 20zł psp, 25zł wdk

2 grud nia, godz. 19.00
Fir LeJ, ul. Gra bi szyń ska 56

pa�ri�ste�tris
Mo że to i avant pop, ale przede
wszyst kim cho dzi tu o za ba wę. Pa ri -
ste tris to za ska ku ją ce, od kryw cze
i prze bo jo we zja wi sko mu zycz ne, któ -
re po wsta ło w wy ni ku po łą cze nia sił
Ma cia Mo ret tie go i Mar ci na Ma sec kie -
go. Jak pi sze Po pup Mu sic: „Pa ri ste -
tris mo gli by zresz tą wy stę po wać
na wet po ciem ku, a i tak zde kla so wa li
by 3/4 pol skich ze spo łów sce nicz ną
swo bo dą i mu zycz ną eru dy cją, któ ra
za ska ku je w nie mal każ dym ka wał ku”.
Bi le ty: 20zł psp 25zł wdk

9 grud nia, godz. 20.00, Fir LeJ
ul. Gra bi szyń ska 56

emer�gen�za�pol�ska
Pierw sze koN Cer ty w:

war sza wie, wro cła wiu, ka to wi cach
emer gen za to mu zycz ny ma ra ton.
kon cer ty fe sti wa lowe bę dą od by wa ły
się od grud nia do lip ca przy szłe go ro -
ku. or ga ni za to rzy za pew nia ją mło dym
mu zy kom pro fe sjo nal ne wy stę py
w klu bach na naj lep szym bac kli ne
i na gło śnie niu.
głów ną na gro dą jest tra sa kon cer to -
wa po eu ro pie w kul to wych klu bach
sta re go kon ty nen tu. zgło ś swój ze -
spół: www.emer gen za.ne t
16 grud nia: of fre ason, splot, de mon -
stra cja, ry ba Pi ła, Blan ket, ska za, Ha lo!
17 grud nia: snow bal am bush, Pu re
in cep tion, after glow, Clon, He adli ne
Crack, Jo ao, echoe. Na za koń cze nie
dnia wy stą pią zwy cięz cy Ber li n emer -
gen za Fe sti val 2011: roy al Chest.
godz. 19.00, łykend, Pod wa le 37/38

Hin di za hra ka ri ami rian 
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sa�ra�ta�Va�res
sa ra ta va res to jed na z naj więk szych
gwiazd world mu sic ostat nich lat. go -
ści ła na naj bar dziej pre sti żo wych sce -
nach i fe sti wa lach na ca łym świe cie.
w na szym kra ju na gra nia sa ry  po ja -
wia ją się na wy da wa nych przez Mar -
ci na ky dryń skie go pły tach se rii
„sie sta” (edy cja 3, 6 i 7). 
Jej pio sen ki są li rycz ne i zmy sło we,
in tym ne, ale jed no cze śnie ubra ne 
w po zy tyw ne fun ko we ryt my, ro dem
z wysp zie lo ne go Przy ląd ka i afry ki. 

18 grud nia, godz. 19.00
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem

mie�tek�szcze�śniak�
Naj więk sze prze bo je Miet ka z trzech
ostat nich płyt: „Czar no na bia łym”,
„spo za nas”, „zwy kły cud” oraz spe -
cjal nie dla słu cha czy ra dia wro cław
– pio sen ki z naj now szej pły ty „si gns”.
Mie tek szcze śniak to ar ty sta wy jąt ko -
wy, je go mu zy kal ność, tembr gło su,
re per tu ar, nie za leż ność oraz współ -
pra ca z naj lep szy mi spra wi ły, że
od wie lu lat, nie zmien nie, cie szy się
sza cun kiem znaw ców i pu blicz no ści.
dzię ki swo je mu nie wąt pli we mu ta -
len to wi i wy bit nym umie jęt no ściom
wo kal nym Mie tek szcze śniak nie jed -
no krot nie był uzna ny za naj lep szy
głos mę ski w kra ju. ar ty sta ce nio ny
jest za dy na mi kę i ener gię oraz po zy -
tyw ny prze kaz i li ryzm tra fia ją cy
wprost do serc słu cha czy. Bi le ty: 70zł

11 grud nia, godz. 19.00
Pol skie ra dio wro cław, Kar ko no ska 10

Vla�di�mir�ska
Cie ka we i rzad ko spo ty ka ne in stru -
men ta rium (akor de on, trąb ka, gi ta ra,
sak so fon ba ry to no wy i per ku sja) oraz
ory gi nal ne brzmie nie wpły wa na trud -
ność jed no znacz ne go skla sy fi ko wa nia
mu zy ki gru py. sam ze spół okre śla
swo ją sty li stycz ną mie szan kę ja ko
mu zy kę „re tro-cyr ko wo -fol ko wą”.

11 grud nia, godz. 20.00, Bi le ty: 10 zł
ły kend, Pod wa le 37/38

ondřej�ha�Vel�ka
aNd His Me lo dy Ma kers

le gen dar na or kie stra swin go wa
ich róż no rod ny re per tu ar za wie ra sze -
ro kie spek trum przy jem nych dźwię ków,
po cho dzą cych za rów no z hol ly wo odz -
kich mu si ca li, jak i naj więk sze prze bo -
je czo ło wych ka pel swin go wych,
do któ rych na le ży rów nież za li czyć mu -
zy kę cze skie go kom po zy to ra Ja ro sla va
Ježka. Bi le ty: 50/30zł

3 grudnia, godz. 19.00
Sa la Au dy to ryj na  (ha la Stu le cia)

ul. wy sta wo wa 1

kon�cer�ty�jaz�zo�we
za gra ją ze spo ły: aH Band, ka sia Pa -
kow ska Band i in Jazz Qu ar tet.
w programie utwo ry na wią zu ją ce
do kli ma tu bo żo na ro dze nio we go,
a 8 grud nia przy po mni my kom po zy -
cje Joh na len no na, z oka zji rocz ni cy
je go śmier ci. wstęp wolny!

1, 8 i 15 grud nia, godz. 18.00
Pu b ta wer na na Bar ce tum skie j

łu�kasz�bzow�ski�trio
łu kasz Bzow ski – for te pian
Pa weł Urow ski – kon tra bas;
woj tek Bu liń ski – per ku sja

usły szy my au tor skie, jaz zo we aran -
ża cje mu zy ki Fry de ry ka Cho pi na.
Pierw sze wy ko na nie te go pro gra mu,
opar te go głów nie o pre lu dia, mia ło
miej sce w 2010 r. w Jazz klu bie Neue
ton ne w dreź nie, gdzie zo sta ło przy -
ję te z du żym en tu zja zmem.
łu kasz Bzow ski – ukoń czył z wy -
róż nie niem aM we wro cła wiu w kla -
sie for te pia nu jaz zo we go Pio tra
ka łuż ne go. obec nie stu dent kom po -
zy cji u prof. Ja na wi chrow skie go. Fi -
na li sta wielu kon kur sów. w 2009 r.
na li ście naj lep szych pia ni stów w kra -
ju wg Jazz Fo rum.
Pa weł urow ski – stu dent aM we
wro cła wiu na wy dzia le jaz zo wym
w kla sie kon tra ba su Ja ku ba olej ni ka.
Ma na swoim koncie wiele nagród i
wyróżnień, m.in.: z ze spo łem dzi ki
Jazz no mi no wa ny do na gro dy Fry -
de ryk 2010 w ka te go rii Fo no gra ficz ny
de biut ro ku Jazz.
woJ CieCH Bu liŃ ski per ku si sta, stu -
dent V r. aM we wro cła wiu u dr da riu -
sza ka li szu ka. zdo byw ca wie lu na gród
na kon kur sach jaz zo wych m. in: i na -
gro da na Jazz Ju niors kra ków 2009.

1 grud nia, godz. 17.00
Sa la te atral na Aka de mii Mu zycz nej

pl. Ja na Paw ła ii, nr. 2

MArtynA SzyMAŃSKA
MAreK SołtySiAK, PAULinA KALetA, rAdeK KSiążeK, AnteK KAMiŃSKi
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mdk�śród�mie�ście,�wro Cław ul. du Bo is 5
3 grud nia, godz. 18.00, Klub Pod ko lum na mi
wro cław, pl. św. Ma cie ja 21
Prze gląd mło dych wo ka li stów „Prze bój” – kon cert gru py
wo kal nej oris, opie ka ar t. re na ta wy bra niec. wstęp wol ny!
5 grud nia, godz. 17.30, Mło dzie żo we cen trum Spor tu 
wro cław, ul. Pa de rew skie go 35
„Pró ba otwar ta” – pre zen ta cje gim na sty ków i tan ce rzy
z Młodzieżowego domu kultury śród mie ście
10 grud nia, godz. 14-19, dcF, sa la war sza wa
wro cław ul. Pił sud skie go 64 a
iii wro cław skie spo tka nie Po dróż ni ków ro we ro wych „ro -
we rem ku przy go dzie”. w pro gra mie po ka zy zdjęć i fil mów
po dróż ni czych, któ re sko men tu ją au to rzy. wstęp wol ny!
17 grud nia, godz. 11.00, MdK śród mie ście
wro cław ul. du bo is 5, sa la wi do wi sko wa
„utwór pod cho in kę” – mu zycz ne pre zen ta cje uczniów ko -
ła key bo ar do we go, opie ka ar t. Ja nusz Ma rut. wstęp wol ny!
20 grud nia, godz. 12.00, Mu zeum et no gra ficz ne
ul. trau gut ta 111/113
wer ni saż XiX wo je wódz kiej
wy sta wy po kon kur so wej
– dzie cię ce re ali za cje rzeź -
biar skie „Naj pięk niej sza
szop ka Be tle jem ska”.

(do 31 stycz nia 2012 r.)

Je śli chcesz po czuć ma gię kla sycz nej fo to gra fii, po znać
pra cę w ciem ni przy wy wo ły wa niu fil mów, wy ko ny wa nia
od bi tek – nie za sta na wiaj się! są jesz cze wol ne miej sca
w pra cow ni fo to gra fi ki. Je dy ny wa ru nek to ukoń czo ne 15
lat. uczy my kla sycz nej fo to gra fii czar no-bia łej. w trak cie
za jęć po znasz za sa dy pra cy w ate lier przy wy ko ny wa niu
por tre tów w róż nych tech ni kach. za ję cia od by wa ją się
od pn do czw w godz. 16.00-19.00. opła ty: 100 zł rocz -
nie na ra dę ro dzi ców i 20 zł mie sięcz nie za ma te ria ły.

cen trum edu ka cji Kul tu ral nej dzie ci i Mło dzie ży
wro cła w, ul. Koł łą ta ja 20

stiak�za�pra�sza
5 grud nia, g. 18.00 – Ju bi le usz Po et ki z Na wa rii i spo tka -
nie au tor skie Ja Ni Ny oPa row skieJ pt. skĄd Na sze
ko rze Nie. w czę ści mu zycz nej z re ci ta lem utwo rów
Cho pi na wy stą pi Pa weł krzysz toF Czyk 

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 9
8 grud nia, g. 18.00 – pro mo cja pły ty so lo wej Bar to -
sza Pa try ka rzy Ma Na – Ma riaN sa wa; or gaN
works V na gra nej przez wy twór nię ac te Pre ala ble i zre -
ali zo wa nej na za byt ko wych or ga nach „sau era” w Ba zy li -
ce strze gom skiej. Pły ta za wie ra kom po zy cje pre mie ro we,
stąd pod ty tuł „word Pre mier re cor ding”.

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 9
Fi Na ły 15. dol no ślą skie go tur nie ju sło wa
któ ry skrzyw dzi łeś – 7-10 grudnia, g. 9.00
Pod pa tro na tem Me tro po li ty wro cław skie go, Mar szał ka
w. dol no ślą skie go i ku ra to ra oświa ty. tel. 508 133 703

Mło dzie żo we cen trum edu ka cji Kul tu ral nej
dzie ci i Mło dzie ży, ul. Koł łą ta ja 21

gru�dzień�z uni�Ver�sy�te�tem�świa�ta
MU zeUM nA ro do we pl. Po wstań ców war sza wy 5
3 grud nia (so bo ta), godz. 11.15, 12.45 (3-5 lat)
sPo tka Nie ze świę tyM Mi ko ła JeM
3 grud nia (so bo ta), godz. 13.30 (6-12 lat)
Na tro Pie świę te go Mi ko ła Ja
10 grud nia (so bo ta), godz. 11.15, 12.45 (3-5 lat)
Przy go dy Mu MiN ków
10 grud nia (so bo ta), godz. 11.00 (6-12 lat)
szyFr syM Bo li
MU zeUM et no GrA Ficz ne, ul. trau gut ta 111/113
17 grud nia (so bo ta), godz. 11.15, 12.45 (3-5 lat)
warsz ta Cik: CHo iN ko we ozdo By BaBĆ i dziad ków
MU zeUM Ar chi die ce zJAL ne, pl. Ka te dral ny 16 (+4 zł)
17 grud nia (so bo ta), godz. 11.00 (6-12 lat)
Na ro dzi Ny Je zu sa w najstarszym muzeum wrocławia
re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko
+ 5 zł bi let wstę pu. ro dzi ce – wstęp wol ny!

warsztatowa�wigilia
SA Lo ni Ko we wArSz tA ty Li te rAc Kie

12 grudnia, g. 18.00, Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7
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Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws

SSII  LLEE  SSIIAA  NNAA  –– DDOOLL  NNOO  ŚŚLLĄĄ  SSKKII  SSAA  LLOONN  WWYY  DDAAWW  NNII  CCZZYY
8-11 grud nia, co dzien nie od godz. 10.00 na parterze Biblioteki
Dru ga edy cja tar gów książ ki regionalnej, pre zen tu ją cych do ro bek oI cyn
dol no ślą skich. Weź mie w nich udział kil ku na stu wy staw ców, m.in. wro -
cław skie – ATUT, For mat, Nor ton, Wro cław ski Dom Wy daw ni czy,
Eko -Graf, Asia -Press, Wy daw nic two Fol ta; je le nio gór skie – Ad Rem, 
Wy daw nic two Tu ry stycz ne „Plan”; no wo rudz kie „Ma mi ko”, kil ka dol no -
ślą skich te atrów, mu ze ów i sto wa rzy szeń re gio nal nych. Wszyst kich za in te -
re so wa nych pu bli ka cja mi wy da wa ny mi na Dol nym Ślą sku za pra sza my
na kier ma sz, spo tka nia z au to ra mi, wy sta wy itp.

WW OOGGRROO  DDZZIIEE  
UU JJAA  NNUU  SSZZAA  
OOWWSSIIAA  NNEE  GGOO
FFoo  ttoo  ggrraa  IIee  RRoo  bbeerr  ttaa  MMaa  zzuu  rraa
Ga le ria pod Pla fo nem
Bę dzie to wy sta wa fo to gra fii ar -
ty stycz nych Ro ber ta Ma zu ra
(tak że po ety i po dróż ni ka) wy -
ko na nych w nie zwy kłym ogro -
dzie in ne go ar ty sty – Ja nu sza

Owsia ne go. Nie zwy kłym, bo rów nie waż ne jak ro śli ny są w nim rzeź by.
Ja nusz Owsia ny miesz ka w pod gło gow skiej Cho cie my śli. Zaj mu je się rzeź bą
w ka mie niu, drew nie i me ta lu. Swo je pra ce pre zen tu je na wy sta wach w kra -
ju i za gra ni cą. Kil ka rzeźb Owsia ne go zo sta nie po ka za nych w Ga le rii ra zem
z fo to gra fia mi Ro ber ta Ma zu ra.
Wer ni saż – 9 grud nia, godz. 17.30. Wy sta wa po trwa do 4 stycz nia 2012 r.

VVII SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII  PPOO  WWRROO  CCŁŁAA  WWIIUU
DDoo kkaa  wwiiaa  rreenn  kkii  wwyy  ddaaww  nniicc  ttwwaa  „„VViiaa  NNoo  vvaa””
Wy ciecz ka na uli cę Włod ko wi ca do ka wiar ni „Wy daw nic two” na spo tka nie
z sze fa mi wy daw nic twa „Via No va”, oI cy ny za słu żo nej dla pro pa go wa nia wie -
dzy o prze szło ści i cza sach współ cze snych Wro cła wia. Bę dzie roz mo wa o książ -
kach oI cy ny i jej naj bliż szych pla nach. Za pra sza my wszyst kich chęt nych! 
Zbiór ka w ho lu bi blio tecz nym, 15 grud nia, godz. 16.00.

WWaarrsszz  ttaa  ttyy  aarr  cchhii  tteekk  ttoo  nniicczz  nnee
ddllaa  ggiimm  nnaa  zzjjaa  llii  ssttóóww
HO ME, SWE ET HO ME
3 grud nia, godz. 11.00
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
DDyyss  kkuu  ssjj  nnyy  KKlluubb  KKssiiąążż  kkii  ddllaa  RRoo  ddzzii  ccóóww
JAK MĄ DRZE OB DA RO WY WAĆ
5 grud nia, godz. 17.00
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
DDyyss  kkuu  ssjj  nnyy  KKlluubb  KKssiiąążż  kkii  ddllaa  SSee  nniioo  rróóww
DE BA TA O LAU RE ATACH
„AN GE LU SA”
14 grud nia, godz. 16.00
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
OOttwwaarr  ttee  SSppoo  ttkkaa  nniiaa  KKllaann  zzoo  wwee
(pe da go gi ka za ba wy)
BO ŻO NA RO DZE NIO WE 
OZDO BY
14 grud nia, godz. 16.30
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
AAkkaa  ddee  mmiiaa  ZZddrroo  wwee  ggoo  SSee  nniioo  rraa
ŚWIĄ TECZ NY SA VO IR -VI VRE
14 grud nia, godz. 16.00
Czy tel nia, II pię tro
DDyyss  kkuu  ssyyjj  nnyy  KKlluubb  KKssiiąążż  kkii  ddllaa  DDoo  rroo  ssłłyycchh
O MI ŁO ŚCI I NIE NA WI ŚCI
Trucicielka E.-E. Schmitta 
i Coraz dalej od miłości B. Schlinka
14 grud nia, godz. 16.00
Ame ri can Cor ner, II pię tro
BBii  bblliioo  tteecczz  nnaa  AAkkaa  ddee  mmiiaa  MMaa  lluu  cchhaa
ZI MO WE DŹWIĘ KI
15 grud nia, godz. 17.00
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
Za pi sy od 12 grud nia
DDyyss  kkuu  ssjj  nnyy  KKlluubb  KKssiiąążż  kkii  
Po dróż ni czej „Glob trot ter”
URZE KA JĄ CE WIL NO
16 grud nia, godz. 18.30
Ame ri can Cor ner, II pię tro
SSttaa  rree  ii NNoo  wwee  SSppoo  ttkkaa  nniiaa  BBaajj  kkoo  wwee
W PIER NI KO WEJ CHAT CE
16 grud nia, godz. 17.00
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
Za pi sy od 12 grud nia
DDyyss  kkuu  ssjj  nnyy  KKlluubb  MMuu  zzyy  kkii  ii FFiill  mmuu
„BE NEK” RO BER TA GLIŃ SKIE GO
21 grud nia, godz. 16.00
Czy tel nia, II pię tro
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kul�tu�ra�ba�ro�ku
wy kład w oPar Ciu o zBio ry osso li NeuM

wy kład te re sy so kół pt. „kul tu ra ba ro ku w zbio rach
osso li neum”, na któ rym przed sta wio ne zo sta ną w for mie
pre zen ta cji kom pu te ro wej wy bra ne obiek ty bi blio tecz ne
i mu ze al ne. wśród nich bę dzie moż na zo ba czyć
m.in. XVii i XViii – wiecz ne wy da nia Bi blii, mo ne ty z wi -
ze run ka mi kró lów i ry sun ki rem brand ta. 

6 grud nia, godz. 13.00, ul. Szew ska 37 – hol na par te rze 
wej ście od za uł ka osso liń skich. 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.

dla�cze�go�ko�cha�my�pie�nią�dze?
wy kład ProF. to Ma sza za leś kie wi Cza

Le śnic ka Aka de mia zam ko wa
Pie nią dze za zwy czaj nam się ko ja rzą z róż ny mi kwe stia mi
eko no micz ny mi. oka zu je się jed nak, że ce chu je je tak że
swo ista psy cho lo gicz na na tu ra. Pie nią dze są in ter pre to wa -
ne ja ko sym bol wła dzy i wy znacz nik suk ce su. Ma ją też moc
wy wo ły wa nia w lu dziach sil nych emo cji i na mięt no ści. Jak
po ka zu ją ba da nia, mo gą na wet za stę po wać re la cje spo -
łecz ne. w koń cu, ich po sia da nie jest po wią za ne z od czu wa -
niem szczę ścia. Czy za to wszyst ko są przez lu dzi
uwiel bia ne? Czy rze czy wi ście ko cha my pie nią dze? od po -
wie dzi na te py ta nia zo sta ną udzie lo ne pod czas wy kła du.

15 grudnia, godz. 18.00, cK zamek, pl. świę to jań ski 1

krzysz�tof�wo�dicz�ko
sztu ka i Mia sto oB CyCH

Xii spo tka nie au tor skie
z cy klu: Szczyt For My

Prowadzi: szymon wojtyła
koordynacja cyklu: 
karolina Freino,
krzysz tof wo dicz ko. Je den
z naj bar dziej zna nych pol -
skich ar ty stów współ cze -
snych. two rzy pra ce
o cha rak te rze per for ma -
tyw nym (in stru men ty, po -
jaz dy i pro jek cje pu blicz ne),
utrzy mu ją ce ści sły zwią zek
mię dzy es te ty ką a ety ką, za an ga żo wa ne w spo łecz ną i po -
li tycz ną pro ble ma ty kę współ cze sno ści (pra wa czło wie ka,
prze moc, wy klu cze nie, alie na cja, in ność), sty mu lu ją ce
dys ku sję nad dzi siej szą de mo kra cją. stu dio wał wzor nic -
two prze my sło we w war szaw skiej akademii sztuk
Pięknych. swo je pra ce pre zen to wał na ca łym świe cie (m.
in dwu krot nie na Bien na le we nec kim, w Pa wi lo nie ka na -
dyj skim i Pol skim). zre ali zo wał po nad 70 pro jek cji
w prze strze ni pu blicz nej. lau re at licz nych pre sti żo wych
na gród, w tym Hi ro shi ma art Pri ze za wkład w umac nia -
nie po ko ju na świe cie. wy kła dow ca wie lu szkół w Pol sce,
ka na dzie, usa i Fran cji. ak tu al nie pro fe sor Ha rvard uni -
ver si ty (pro wa dzi pro gram art de sign and the Pu blic do -
ma in) oraz swPs w war sza wie. 

10 grudnia, godz.18.00
Galeria entroPiA, ul.rzeźnicza 4 (www.entropia.art.pl)

20. wro Cław skie Pro Mo CJe do BryCH ksiĄ żek
bądź�jak�mól�książ�ko�wy

Pa ra da Mo li książ ko wych roz pocz nie 20. edy cję wro -
cław skich Pro mo cji do brych ksią żek. Pa ra da wy star tu -
je 1 grud nia o godz. 12.30 spod po mni ka Bo le sła wa
Chro bre go, by przez ry nek do trzeć do Mu zeum ar chi tek -
tu ry, gdzie od bę dzie się uro czy ste otwar cie wPdk.
Promocje roz pocz ną się od ogło sze nie wer dyk tu kon kur -
su na Naj lep szą książ kę ro ku „Pió ro Fre dry”. Ju ro rzy wy -
bio rą te, któ re naj bar dziej wy róż ni ły się w 2011 ro ku
pod wzglę dem edy tor skim i ar ty stycz nym.
w Mu zeum ar chi tek tu ry, w dniach 1-4 grud nia za pre zen -
tu je się oko ło stu pol skich wy daw nictw. od wie dza ją cy bę -
dą mo gli ku pić i ar ty stycz nie opa ko wać książ ki.
rów no le gle w ga le rii Bwa od by wać się bę dą spo tka nia
au tor skie z pi sa rza mi i pu bli cy sta mi. licz ni au to rzy po ja -
wią się tak że po to, by pod pi sy wać swo je książ ki. trze -
cie go dnia Pro mo cji po zna my też zwy cięz cę li te rac kiej
Na gro dy eu ro py środ ko wej aN ge lus 2011, któ ry wy ło -
nio ny zo sta nie spo śród sied miu fi na li stów.
or ga ni za to rzy przy go to wa li kon kur sy i zabawy, w któ rych
bę dzie moż na zdo być atrak cyj ne na gro dy. www.wpdk.pl 

jan�brze�chwa
dzie�ciom

wy jąt ko wy zbiór utwo rów
wy da ny z oka zji 90-lecia
wy daw nic twa „Na sza księ -
gar nia”, ze wspa nia ły mi ilu -
stra cja mi Jo an ny ru si nek.
Jan Brze chwa (1900–1966)
był z za wo du ad wo ka tem.
Pi sał utwo ry utwo ry sa ty -
rycz ne do ka ba re tów i tek -
sty pio se nek. Praw dzi wą
sła wę i uzna nie zy skał dzię -
ki twór czo ści dla dzie ci.

nASzA KSięGArniA

strzeż�siĘ�psa
iza Be la szolC

se ria: aBC
Pre mie ra: 23 wrze śnia br. 
Pierw szy psi kry mi nał
w Pol sce! kie dy na pew nym
osie dlu za czy na się dziać źle,
do ak cji wkra cza na sta wio ny
do ży cia iro nicz nie i z dy -
stan sem blo odho und al bre-
cht o szla chet nym ro do wo -
dzie de tek ty wi stycz nym. tak
więc kry mi na li ści strzeż cie
się psa, on nie zna li to ści!

oFicynKA

disarmor
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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
3. 12, g. 7.40 (PkP dw. gł.) – wę drów ka szl. B. tu ro nia:
smo lec – le śni ca; 4.12, g. 10.00 – spa cer po wro cła -
wiu; spo tka nie przy po mni ku hr. a. Fre dry; 8.12, g. 15.30
– spo tka nie klu bo we – „Mał gosia” od rzań ska 39; 10.12,
g. 7.40 (dw.gł.PkP)* Ja wo rzy na śl.; 11.12, g. 7.40 (dw.
Pks* 17.12, g. 8.00* „wro cław – Po łu dnie”
zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa ce -
rze lub spo tka niu klu bo wym lub tel. 661 701 176 wie czo -
rem; wy jaz dy z pl so li dar no ści.

kra�jo�braz�kul�tu�ro�wy
PoL SKi i doL ne Go śLą SKA

Po pu lar no nau ko wą pre lek cję z cy klu: „zro zu mieć zie mię”
po pro wa dzi dr agniesz ka la to cha, uni wer sy tet wro cław -
ski, in sty tut geo gra fii i roz wo ju re gio nal ne go. tym ra zem
do wie my się, czym jest kra jo braz kul tu ro wy na przy kła dzie
Pol ski i dol ne go ślą ska. zo ba czy my, ja ki po ten cjał przy -
rod ni czo -kul tu ro wy znaj du je się w na szym kra ju i re gio nie,
ja kie za gro że nia zwią za ne są z kra jo bra zem kul tu ro wym
w Pol sce oraz w ja ki spo sób moż na im za po bie gać. Po zna -
my przy kła dy ochro ny oraz pro mo cji i wy ko rzy sta nia wa -
lo rów kra jo bra zu kul tu ro we go z róż nych re gio nów Pol ski
oraz dol ne go ślą ska, w tym głów nie su de tów. 

14 grud nia, godz. 18.00
Klub ślą skie go okrę gu woj sko we go, ul. Pret fi cza 24

w cha�cie�na ma�cie
Ma da ga skar w kli Ma Cie Fie dle ra

arek ziem ba – pi lot wy praw, fo to graf i po li glo ta za pra sza
na Ma da ga skar w kli ma cie Fie dle ra. usły szy cie jak na pić
się ru mu z przod ka mi kró la wio ski i jak z ty mi przod ka mi
Mal ga sze się po ro zu mie wa ją... Co Mal ga sze ro bią wspól -
nie ze swo imi przod ka mi... jak czę sto z ni mi tań czą i się
ba wią, by za pew nić so bie przy chyl ność tych że przod ków.
Ja kie fa dy, czy li ry tu al ne ta bu obo wią zu ją miej sco wych,
a ja kie fa dy ma arek, któ ry re gu lar nie eks plo ru je Ma da ga -
skar. Po nad 70 lat te mu za ko chał się w tym miej scu ar -
ka dy Fie dler. zna lazł na wy spie coś, co bar dzo dłu go nie
po zwa la ło mu stąd wy je chać. Po ra, że by ście i wy zo ba -
czy li, co nie sa mo wi te go kry je po dziś dzień to miej sce.

10 grud nia, godz. 17.00
cen trum Kul tu ry zA MeK, pl. świę to jań ski 1

Po zA czA SeM czy wręcz od wrot nie?
Czy li: Pie CHo tĄ Na Nord kaPP i Nie tyl ko…

…krok za kro kiem… czło wiek wpa da w rytm a my śli
swo bod nie ula tu ją we wszyst kich kie run kach. wo kół sa -
me uśmiech nię te twa rze, choć nie któ re być mo że lek ko
zdzi wio ne. Mi nu ty, go dzi ny, da ty po pro stu nie ist nie ją
a wszyst ko na bie ra cu dow nej re al no ści. Na zy wam się Ma -
rek Cho rą ży i od 2009 ro ku, po ko na łem 13 i pół ty sią ca ki -
lo me trów na pie cho tę, prze cho dząc przez te ry to ria 17
kra jów eu ro pej skich tyl ko po to że by zro zu mieć, że te sta -
ty sty ki nie ma ją kom plet nie żad ne go zna cze nia :)
za pra szam ser decz nie na opo wieść (ze zdję cia mi) o piel -
grzym ce do da le kiej Hisz pa nii, pie szej wę drów ce wzdłuż
gra nic na sze go kra ju (z de dy ka cją oraz o mar szu na naj -
da lej wy su nię ty frag ment eu ro py na pół noc – Nord kapp.
wszyst ko co ro bi my w ży ciu to dro ga, a na jej koń cu …
je ste śmy my sa mi…

Mon te ro SA – SPA cer Po 4-ty Sięcz ni KAch
agNiesz ka kruk i Pa weł ku dła 

„kie dy do cho dzi my do szczy tu jest jesz cze kom plet nie ciem -
no. Po wo li wy ła nia ją się kształ ty, wi do ki. wscho dzą ce słoń -
ce wy peł nia nie bo bar wa mi. wszyst kie oko licz ne szczy ty
oświe tlo ne są na czer wo no – du fo ur spit ze, zum ste in spit ze,
si gnal kup pe... do pie ro co po nich spa ce ro wa li śmy” 
Pod czas jed ne go wy pa du w al py zdo by li 10 4-ty sięcz ni -
ków. Moż na po wie dzieć, że zro bi li to „spa ce rem”, bo każ -
dy z nich wy ra stał po są siedz ku obok na mio tu, któ ry
roz bi li w sa mym środ ku ma sy wu Mon te ro sa. ale czy
wszyst ko rze czy wi ście by ło ta kie pro ste? 

no wA ze LAn diA – i JAK tAM JeSt?
Piotr ‘szu war Hor Now ski

Mó wi o so bie, że nie jest po dróż ni kiem, ale po szu ki wa -
czem trud nych od po wie dzi. od wie dza jąc róż ne kra je, za -
da je so bie py ta nie – jak by się tu ży ło? Cza sem ta ka
od po wiedź zaj mu je kil ka mie się cy, cza sem kil ka lat. a jak
ży ło by się 22 000 ki lo me trów stąd, na wy spach No wej
ze lan dii? zo bacz cie i po słu chaj cie… 

14 grudnia, godz. 18.30. wstęp wolny!
SyLweSter pt. wALKA o oGieŃ

czy li w po szu ki wa niu pra daw nych Mle ple mion
Naj dzik sze prze bra nia ko niecz ne i obo wiąz ko we!

31grudnia, godz. 20.00 wstęp 250 zł od osoby
Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. włodkowica 7

afro�dy�ta 2011
dol no ślą skie sto wa rzy sze nie ar ty stów Fo to gra fi ków i twór -
ców au dio wi zu al nych za pra sza do udzia łu w Xii Mię dzy na -
ro do wym kon kur sie Fo to gra ficz nym – ak tu i Por tre tu
ar ty styCz Ne go im. an drze ja kry nic kie go – aFro dy -
ta 2011. Nad sy ła nie prac do dnia 30.12.2011r. na ad res:
dsa Fi ta, skryt ka Pocz to wa 856, 50-950, wro cław 68

bhu�tan�kró le stwo grzMiĄ Ce go sMo ka
za pra sza my na miko łaj ko we spo tka nie po dróż ni ków
do Na lan dy. re la cję z wy pra wy do Bhu ta nu zda wać bę dzie
gość wie czo ru – Po dróż nik łu kasz wall.

nalanda. pl. Kościuszki 12, www.nalanda.pl
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ki�no�te�atral�ne –�tadeusz�kator
1 grud nia {czwar tek} 18.00 
gdzie są nie gdy siej sze śnie gi...� reż. a. sa pi ja, 1984 �25” 
Film zre ali zo wa ny w 1984 ro ku pod czas war szaw skich
po ka zów w klu bie stu denc kim sto do ła. za pis krót kie go
spek ta klu te atru Cri cot 2 po wsta łe go mię dzy spek ta kla mi
umar ła kla sa a wie lo po le, wie lo po le. Je go pre mie ra od -
by ła się w 1979 r. w Pa laz zo del le espo zi sio ni w rzy mie.
8 grud nia {czwar tek} 18.00
ist nie je tyl ko to, co się wi dzi � reż. a. sa pi ja, 1992 �21” 
ty tuł fil mu to pod pis pod jed nym z ry sun ków t.kan to ra.
z kil ku set ry sun ków i frag men tów pry wat ne go dzien ni ka
po wsta ła opo wieść o ży ciu – wę drów ce wiel kie go ar ty sty.
15 grud nia {czwar tek} 18.00 
kan tor reż. an drzej sa pi ja, 1985 �71” 
Film zre ali zo wa ny pod czas prób do spek ta klu Niech scze -
zną ar ty ści. w fil mie, bo ga tym w ma te ria ły ar chi wal ne,
ta de usz kan tor opo wia da o la tach dzie ciń stwa, oku pa cji,
po wsta niu te atru Cri cot 2 i ko lej nych eta pach swo jej pla -
stycz no -te atral nej wę drów ki.
22 grud nia {czwar tek} 18.00 
Po wrót ody sa ta de usza kan to ra. No tat ki z prób � reż. an -
drzej sa pi ja, 1988 �59” 
Film zre ali zo wa ny w trak cie prób do spek ta klu Ni gdy tu
już nie po wró cę. Pre mie ra sztu ki od by ła się w kwiet -
niu 1988 ro ku w te atro stu dio w Me dio la nie. Film ten na -
le żał do naj bar dziej ce nio nych przez ta de usza kan to ra
ob ra zów po świę co nych je go twór czo ści. ak cent pa da
w nim na naj istot niej sze dla sztu ki kan to ra po ję cia, cze -
go wy ra zem sta ją się przy to czo ne sło wa ar ty sty z je go
pism, no ta tek i wy po wie dzi.

instytut Grotowskiego, rynek-ratusz 27. wstęp wolny!

tVP wro cłAw – każ da nie dzie LA o godz. 17.00
Po wtór ki: po nie dział ki: o godz. 18.00 w tVP wro cław
i 19.30 tVP opo le oraz w czwart ki 17.15 tVP kra ków.
emi sja w Cze chach: Čt24 w nie dzie le o godz. 11.00

te MA ty od cin Ków w GrUdniU 2011:
4 Xii woJsko; 11 Xii NuMizMatyka
18 Xii Prawo; 25 Xii doBoCzyNNośĆ
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

dro�ga�na�dru�gą�stro�nĘ
1 grud nia br. w dol no ślą skim Cen trum Fil mo wym od bę -
dzie się uro czy sta pre mie ra ru muń sko -pol skie go fil mu pt.
dro ga na dru gą stro nę, któ ra za in au gu ru je dys try bu cję fil -
mu na dol nym ślą sku. Po ka zo wi to wa rzy szyć bę dzie de ba -
ta z udzia łem m.in. Jó ze fa Pi nio ra i wła dy sła wa Fra sy niu ka.
Fa bu ła filmu zo sta ła opar ta na au ten tycz nych wy da rze niach
z lat 2007-2008. twór cy po sta no wi li opo wie dzieć hi sto rię
Clau diu Cru li ca – ru muń skie go więź nia, któ ry zmarł w wy -
ni ku czte ro mie sięcz nej gło dów ki w kra kow skim aresz cie. 
o kla sie fil mu w reżyserii an ci da mian świad czy se ria na -
gród zdo by ta na mię dzy na ro do wych fe sti wa lach. „dro -
ga…” by ła do ce nio na m.in. przez ju ro rów fe sti wa li
w lo car no, Cot t bus i w war sza wie. Człon ko wie Ju ry eku -
me nicz ne go war szaw skie go Fe sti wa lu Fil mo we go uza -
sad nia li swo ją de cy zję sło wa mi: „ani mo wa ny
peł no me tra żo wy do ku ment, w któ rym za sto so wa no róż -
ne tech ni ki ani ma cji, po ka zu je spo sób trak to wa nia imi -
gran tów przez wła dze, któ ry nie jed no krot nie ma cha rak ter
dys kry mi na cyj ny. Jest to głos czło wie ka, któ ry umarł
w nie ludz ki spo sób, nie bę dąc wy słu cha nym i po zba wio -
ny naj bar dziej pod sta wo wych praw czło wie ka”.
war to pod kre ślić, że „dro ga…” nie po wstał by bez istot ne -
go wkła du wro cła wian. Film zo stał stwo rzo ny w ko pro duk -
cji z wro cław ską Fun da cją Ma gel lan, a je go pol skim
pro du cen tem jest ar ka diusz woj na row ski rów nież uro dzo -
ny w na szym mie ście. wro cław ski ak cent sta no wi rów nież
mu zy ka skom po no wa na do fil mu i rów nież wy ko na -
na na akor de onie przez Pio tra dziub ka, któ ra na gra na zo -
sta ła z udzia łem człon ków wro cław skiej tHe FilM
Har Mo Ny or CHe stra: Mał go rza ta ko gut -ślan da, Mar -
ta so chal -Ma tu szyk – skrzyp ce; Mag da le na go łem ber ska
– al tów ka; Mo ni ka łap ka – wio lon cze la; Mi chał si ciń ski
– klar net; Mi chał la so ta – in stru men ty per ku syj ne. lek to -
rem w fil mie jest wro cław ski ak tor an drzej olej nik.
dys try bu to rem fil mu w Pol sce jest Fun da cja Ma gel lan.
ko pro du cen tem fil mu jest tak że kra kow skie Biu ro Fe sti wa -
lo we. Pol ski ak cent sta no wi tak że post pro duk cja dźwię ku
wy ko na na w pod kra kow skiej wy twór ni fil mo wej alver nia
stu dios. w pol skiej wer sji ję zy ko wej głos za Clau diu Cru li -
ca pod kła da Ma ciej stuhr. ru muń skim pro du cen tem jest
apar te i an ca da mian. www.dro ga na dru ga stro ne.pl
Se An Se nA doL nyM śLą SKU
le gNi Ca, ki no Piast, ul. Bi sku pia 5, tel. 76 721 86 04
2-8 grud nia br.
wał BrzyCH, k. apol lo, ul. a. kra jo wej 42; 74 847 89 71
9-15 grud nia br.
zie lo Na gó ra, ki no Ny sa, ul. Nie pod le gło ści 4
16-22 grud nia br.
Je le Nia gó ra, ki no lot, tel. 75 76 76 370
Sty czeń 2012 r.
wro Cław, dCF ul. Pił sud skie go 64a
1-14 grud nia br.

edy�cja�je�sień 2011
wszyst kie nie dzie le, za wsze o 12.30. wstęp wol ny!
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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

DROGA NA DRUGĄ STRONĘ

CHŁOPAK DO TOWARZYSTWA

POLISS

GRUDZIEŃ 2011

· 1.12 Premiera: Droga na drugą stronę
· 1.12 MovieWro: Cudze listy
· 2-8.12 Przegląd Obrazy Żydów w kinie niemieckim
· 5.12 DKF: Człowiek-słoń
· 12.12 DKF: Spaleni słońcem
· 14.12 Polska oczyma…: Polska Love Serenade
· 15.12 MovieWro: Zielona Rewolucja
· 19.12 DKF: Cień wampira
· 19-21.12 Filmy od Brata Alberta

214_ODRA_FILM:1 24-11-11 12:12 Strona 6

AKA de MiA FiL MU do KU Men tAL ne Go
mo�view�ro

w grud niu adF kon ty nu uje cykl „do ku men tal ne de kon -
struk cje”, czy li prze gląd do ku men tów zaj mu ją cych się
wia ry god no ścią i kłam stwem ob ra zu, a tak że wpły wem
prze ka zów au dio wi zu al nych na ota cza ją cą nas rze czy wi -
stość. Na wro cław skich wi dzów cze ka ją jesz cze: „Cu dze
li sty” Ma cie ja dry ga sa oraz „zie lo na re wo lu cja”.
Już 1 grud nia od bę dzie się wro cław ska pre mie ra fil mu
„Cu dze li sty” au tor stwa Ma cie ja dry ga sa, do ku men ta li -
sty wy spe cja li zo wa ne go od prze szło dwóch de kad w por -
tre to wa niu mro ków Prl -u. tym ra zem au tor „usłysz cie
mój krzyk” za jął się te ma tem in wi gi la cji ko re spon den cji
li stow nej. służ ba Bez pie czeń stwa kon tro lo wa ła co ro ku
kil ka dzie siąt mi lio nów li stów. ich ana li zą zaj mo wa ły się
spe cjal nie po wo ła ne w tym ce lu wy dzia ły. dry gas stwo -
rzył swój film z uni kal nych ma te ria łów ar chi wal nych. Pre -
zen to wa ny na Pla ne te doc Film Fe sti val zo stał przy ję ty
do kon kur su śred nio me tra żo wych fil mów do ku men tal -
nych na te go rocz nej edy cji fe sti wa lu id Fa w am ster da -
mie, od lat pro mu ją ce go do ku men ty o cha rak te rze
po li tycz nym i spo łecz nym. 
Fi nał cy klu do ty czyć bę dzie naj now szej hi sto rii i fil mu
„zie lo na re wo lu cja” ali sa ma die go aha die go (15 grud -
nia), czę sto ze sta wia ne go z „wal cem z Ba szi rem” oraz
„Bir mą VJ”. do ku ment jest fil mo wą re kon struk cją re wo -
lu cji w ira nie z ro ku 2009. ko rzy sta z ar chi wa liów na gry -
wa nych ka me ra mi te le fo nów ko mór ko wych oraz
z prze ka zów blo go wych i new sów z twit te ra, któ re zo sta -
ły na ekra nie od two rzo ne w for mie ani ma cji.
adF „Mo view ro” to cy klicz ne spo tka nia z do ku men tem,
po prze dzo ne pre lek cją i sfi na li zo wa ne dys ku sją, od by wa -
ją się w dol no ślą skim Cen trum Fil mo wym. or ga ni za to ra -
mi są Fun da cja Vi sio ni ca i in sty tu cja kul tu ry sa mo rzą du
wo je wódz twa dol no ślą skie go „od ra -Film”, a part ne rem
urząd Mar szał kow ski wo je wódz twa dol no ślą skie go.
w ro ku 2011 od by ło się 11 po ka zów

1 i 15 grud nia, godz. 20.00. Bi le ty: 12 zł
dol no ślą skie cen trum Fil mo we, ul. Pił sud skie go 64a

No wy cykl fil mo wy po świę co ny współ cze snej ki ne ma to -
gra fii ro syj skiej, któ ra w ostat nich kil ku na stu la tach nie -
jed no krot nie świę ci ła spek ta ku lar ne suk ce sy na naj waż-
niej szych świa to wych fe sti wa lach. ro sja mo że po chwa lić
się sze re giem, do brze za po wia da ją cych się mło dych
twór ców. wła śnie głów nie ich twór czość ma przy bli żyć
prze gląd w MdkF -ie na kołłątaja.
13.12.2011, godz. 18.30 – Pa Pie ro wy żoł Nierz
ro sja 2008, reż. alek siej ger man jr.
20.12.2011, godz. 18.30 – sPa le Ni słoŃ CeM, 1994

Mię dzysz kol ny dKF, ul. Koł łą ta ja 20




