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henryk mIkołaj góreckI
III Symfonia op. 36 „Symfonia pieśni żałosnych”

Wystąpi przed Państwem Orkiestra Akademii Beethove-
nowskiej pod dyrekcją Alana Urbanka, a partie solowe
wykona Aleksandra Buczek – sopran.

10 kwietnia, godz. 20.00. Wstęp wolny!
Bazylika św. Elżbiety – Kościół Garnizonowy

oLga rusIna
30-LECiE DZiAŁALNOśCi PEDAGOGiCZNEJ

Rosyjska pianistka od 1993 r.
mieszka we Wrocławiu, gdzie
prowadzi działalność pedago-
giczną w Akademii Muzycznej
oraz PSM ii st. Wśród jej wy-
chowanków jest 42. laureatów
międzynarodowych konkursów
pianistycznych, w tym 8. – na-
gród Grand Prix.

Pianistka zrealizowała ponad 200 nagrań dla radia i tele-
wizji; nagrała dziesięć płyt CD z utworami: Piotra Czaj-
ko-wskiego, Ferenca Liszta, Fryderyka Chopina, Siergie-
ja Rachmaninowa, Ludwiga van Beethovena, Wolfganga
Amadeusa Mozarta, Franza Schuberta, Aleksandra Skria-
bina, Roberta Schumanna, Maurice’a Ravela i Clau-
de’a Debussy’ego.
W kwietniu br. ukaże się kolejna płyta Olgi Rusiny z utwo-
rami Fryderyka Chopina, jej nagranie zrealizowane zostało
w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej. Tym razem na li-
ście utworów znalazły się m.in: Walc As-dur (Grande Valse
brillante) op. 34 nr; Walc a-moll (Grande Valse brillante)
op. 34 nr 2; Etiuda F-dur op. 10 nr 8, Mazurek G-dur op. 67
nr 1; Walc Es-dur (Grande Valse brillante) op. 18; Walc cis-
-moll op. 64 nr; Fantazja-impromptu cis-moll op. 66; Nok-
turn cis-moll posth.; Nokturn E-dur op. 62 nr 2; Nokturn
e-moll posth. 72 nr 1; Scherzo nr 2 b-moll op. 31.
Płyta dostępna będzie już za kilka dni na stronie
internetowej artystki: www.olgarusina.com
W dołączonej do płyty książeczce Olga Rusina pisze tak:
Chopinowski pianizm jest idealnym przykładem wzajem-
nego oddziaływania mistrza i materiału, ich nierozerwalnej
więzi. Chopin widzi jasno, że świadomość muzyczna,
a także idee pianistyczne muszą być podporządkowane rę-
kom, ich strukturze, budowie i możliwościom. Połączenie
wielorakich zagadnień technicznych z pięknem czystej mu-
zyki, to założenie obydwu cyklów etiud. Są one swoistą
encyklopedią fortepianu, a ich głęboki wyraz przekonuje,
że fortepian ma duszę i Chopin potrafi jej dotknąć. Tak
w szybkich jak i wolnych etiudach żyje niepowtarzalne
piękno chopinowskiego dźwięku. (...) Chopin żył krótko.
Umierając na obcej ziemi prosił o pochowanie swego ser-
ca w Ojczyźnie. W tej właśnie ostatniej woli odkrywamy
romantyczny symbol jego „dwoistego” życia, w którym
wszystko, co „przeszłe” barwi i inspiruje ówczesną dla
Niego, a nie zawsze szczęśliwą teraźniejszość.

Zapraszamy do wysłuchania koncertu uczniów oraz stu-
dentów klasy fortepianu prof. Olgi Rusiny

11 kwietnia, godz. 18.00 – KMiL, pl. Kościuszki 9

oraz na uroczysty koncert uczniów PSM ii st. oraz stu-
dentów AM we Wrocławiu klasy fortepianu prof. Olgi Ru-
siny z okazji 30-lecia jej działalności pedagogicznej.

21 kwietnia, godz. 18.00
Sala Oratorium Marianum UWr, Plac Uniwersytecki 1

Bartosz Patryk rzyman ORGANY
Koncert Organowy promują-
cy nową płytę Bartosza Pa-
tryka Rzymana „Marian
Sawa Organ Works V”.
Zebrane na płycie dzieła to
utwory wirtuozowskie, mi-
strzowskie oraz kompozycje
pełne zadumy, modlitwy, mi-
stycyzmu, kontemplacji.
Bartosz Patryk Rzyman – studiował na AM im. K. Lipiń-
skiego we Wrocławiu, w klasie organów dr Piotra Rojka,
dyplom otrzymał w 2007r. Uczestniczył w kursach mi-
strzowskich m.in. u prof. dr Christophera Krummache-
ra, prof. Gerharda Weinbergera, prof. Haralda Vogla i in.
Z powodzeniem koncertuje z w kraju i za granicą. Muzyk
oprócz gry organowej zajmuje się także wokalistyką.
Dysponuje głosem o rozszerzonej, ponad 3 oktawowej
skali. Posiada w dorobku nagrania radiowe i telewizyjne
oraz dwie płyty: organową (2004) i wokalną (2004).
W programie koncertu m. in.: M. Sawa (1937-2005)
– Preludia na tematy polskich pieśni kościelnych; Modli-
twa Łomżyńska; J. S. Bach (1685-1750) – Preludia cho-
rałowe BWV 762, BWV 691, BWV 690; Konstancja
Kochaniec (1976) – Litania (2012) (prapremiera utworu).
Maria Ewa Syska – prowadzenie koncertu

29 kwietnia, godz. 19.00 – Kościół Uniwersytecki

Bucharest tango
Projekt muzyczny obdarzonej charyzmatycznym głosem
Oany Cătăliny Chiţu jest próbą odtworzenia zapomnianej
już tradycji wykonywania tanga w latach trzydziestych,
w kawiarenkach, restauracjach oraz parkach Bukaresz-
tu. Oana reprezentuje nowe pokolenie Rumunów, którzy
zainteresowali się przepiękną, lecz w większości
zapomnianą tradycją muzyczną minionej ery.
Bilety: 80/60/45/30 zł

24 kwietnia, godz. 20.00 – Synagoga, ul. Włodkowica 7



Wrocławska kolekcja malarstwa niemieckiego
2. połowy XVIII i XIX wieku, jest obok zbiorów Muze-
ów Narodowych w Warszawie i w Poznaniu, jedną
z największych w Polsce.

„Historia jej tworzenia – rozpoczyna się w latach
20. XIX wieku, kontynuowana jest w następnym stu-
leciu, zostaje przerwana przez II wojnę światową,
aby zyskać nowy początek na przełomie lat 50.
i 60. XX wieku – wyjaśnia dyrektor Muzeum Mariusz
Hermansdorfer. Wystawa pokazuje najważniejsze
kierunki stylowe począwszy od klasycyzmu, po-
przez romantyzm, biedermeier, historyzm, realizm
po impresjonizm i symbolizm.”

„Możemy pochwalić się wybitnymi dziełami naj-
bardziej znanych niemieckich twórców – mówi
Piotr Łukaszewicz kurator wystawy – pokazujemy
nie tylko artystów niemieckich, ale też tych two-
rzących w Niemczech. Klasycyzm reprezentuje
między innymi Joseph Anton Koch najwybitniejszy
przedstawiciel niemieckiej kolonii artystycznej
w Rzymie. Romantyzm niemiecki, który odegrał
w historii sztuki wyjątkową rolę pokazany zostanie
poprzez prace m.in. Ludwiga Richtera jednego
z czołowych przedstawicieli późnego romantyzmu
i Johana Christiana Dahla. Spośród niemieckich
malarzy-realistów na szczególną uwagę zasługuje
Ferdinand von Rayski i jego płótno „Naganiacz”
uznane za szczytowe osiągnięcie malarza.
Wrocławskie Muzeum Narodowe posiada w swo-
ich zbiorach dzieła dwóch najwybitniejszych
przedstawicieli niemieckiego impresjonizmu Lo-
visa Corintha i Maxa Slevogta, na przykładzie ich
malarstwa można będzie zaobserwować charak-
terystyczne cechy niemieckiej odmiany tego stylu.
Ekspozycję zakończą prace powstałe na począt-
ku XX wieku, wśród nich będzie obraz światowej
sławy malarza Wassily’ego Kandinsky’ego zatytu-
łowany „Wieczorem” – jedyny obraz tego artysty
w polskich zbiorach.

MALARSTWO NIEMIECKIE
OD KLASYCYZMU DO SYMBOLIZMU

MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu
4 kwietnia–20 maja 2012

Około 130 obrazów, w tym dzieła tak wybitnych malarzy jak:
WASSILY KANDINSKY, LUDWIG RICHTER I FERDINAND VON RAYSKI.
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999-1003 WIECZORY LISZTOWSKIE
eugen InDjIc (USA, Francja) – fortepian

20 kwietnia, godz. 18.30 – OBORNiKi śLąSKiE
Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
21 kwietnia, godz. 18.00 – 1000. WIECZóR LISZTOWSKI
BRZEG, Zamek Piastów śląskich, pl. Zamkowy 1
23 kwietnia, godz. 19.00 – WROCŁAW, Filharmonia
24 kwietnia, godz. 17.00 – GŁOGóW, Szkoła Muzyczna
25 kwietnia, godz. 18.00 – TRZEBNiCA, Starostwo
Powiatowe – Sala koncertowa, ul Leśna 1
W programie: Sonata a-moll op. 143 F. Schuberta, Ballada
f-moll op. 52, 4 Mazurki op. 30, Scherzo cis-moll op. 39
F. Chopina, Davidsbundlertänze op. 6 lub Kreisleriana op. 16
R. Schumanna oraz i Walc Mephisto F. Liszta.
Koncerty prowadzi Juliusz Adamowski.

EUGEN iNDJiC – Znakomity ame-
rykańsko-francuski pianista pocho-
dzenia rosyjsko-serbskiego. Urodził
się w Belgradzie w r. 1947 w rodzi-
nie Rosjanki (pianistki-amatorki)
i serbskiego generała. Kiedy miał 4
lata wraz z matką wyemigrował
do Springfild koło Bostonu w USA.
Mając osiem lat rozpoczął naukę

gry na fortepianie pod kierunkiem Gruzinki Lubow Stephani,
a potem (1969-1964) – wybitnego rosyjskiego pianisty Alek-
sandra Borowskiego. Studia pianistyczne odbył w Juilliard
School of Music w Nowym Jorku u Lee Thompson, asystent-
ki Rosiny Lhevinne i Mieczysława Münza (1965-1968) oraz
równolegle w Harvard University (1965-1969) u Lorina Ber-
mana i Leona Kirchnera (teoria, kompozycja). W 1968 r. na-
wiązał kontakt z Arturem Rubinsteinem, u którego pobierał
konsultacje prywatne w Nowym Jorku lub Paryżu przez po-
nad dziesięć lat. W latach 1965-1972 indjić urlopy spędzał
na lekcjach u Nadii Boulanger w Paryżu oraz u Clifforda Cur-
zona w Fontainebleau. Przed wyjazdem na Konkurs Chopi-
nowski w Warszawie w 1970 r., pracował pod kierunkiem
Witolda Małcużyńskiego na Majorce i Konstantego Schma-
elinga w Paryżu. Jest laureatem trzech międzynarodowych
konkursów pianistycznych: w Warszawie w 1970, w Leeds
w 1972 oraz konkursu im. Rubinsteina w Tel Awiwie (1974).
Grę Eugen`a indjica wybitny francuski filozof i muzykolog
Vladimir Jankélévitch tak ocenił: „Nie wiem, co najbardziej
podziwiać w nim: panowanie nad instrumentuem, wyrafino-
wany dźwięk, czy interpretację skrupulatną i przejrzystą
w każdym szczególe. Koncert sam w sobie stał się dziełem
sztuki. Nie można sobie wyobrazić bardziej kompletnej mu-
zykalności i bardziej wykwintnej doskonałości, połączonej
z prostotą, która trafia do każdego.”

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

1000 WIeczoróW LIsztoWskIch
Od grudnia 1989 r. realizujemy „Wieczory Lisztowskie”
– cykl koncertów o charakterze popularyzatorskim,
w których prezentowanemu repertuarowi muzycznemu
zawsze towarzyszy specjalnie przygotowany komentarz
słowny. Komentarz ten, poza przekazywaniem pewnego
zakresu podstawowej wiedzy muzycznej, ma motywo-
wać do możliwie pełnej percepcji prezentowanych utwo-
rów i do dalszych kontaktów z muzyką artystyczną.
Jubileuszowy, tysięczny koncert odbędzie się w przepięk-
nej scenerii Zamku Piastów śląskich w Brzegu. Nasz ju-
bileusz uświetni swoim kunsztem wykonawczym
światowej sławy pianista Eugen indjic.
W dotychczas zrealizowanych koncertach w 68 salach
(w tym 17 za granicą – w Budapeszcie, Györ, Moskwie
i Sankt Petersburgu) wystąpiło około 500 wykonawców
z 30 krajów (niektórzy wielokrotnie); w tym 288 piani-
stów, 41 innych solistów, 19 kameralistów, 6 dyrygen-
tów, 6 aktorów, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im.
W. Lutosławskiego i Orkiestra „Harmonologia” we Wro-
cławiu oraz Chór Teatru Wielkiego-Opery Narodowej
w Warszawie. Oprócz wybitnych artystów o dużej mię-
dzynarodowej renomie (m. in. Zsuzsa Elekes, Sofya Gu-
lyak, Viktória Herencsár, Eugen indjic, istván Lantos,
Wiktor Mierżanow, Karol Radziwonowicz, Janusz Olejni-
czak, Olga Pasiecznik) wystąpiło blisko 300 młodych arty-
stów, w tym ponad 180 Polaków. Koncerty prowadziło 12
prelegentów i 3 tłumaczy, prezentując około 2000 utwo-
rów około 150 kompozytorów od epoki baroku do współ-
czesności (w tym ponad 110 kompozycji F. Liszta).
W ramach „Wieczorów” realizujemy również (od listopa-
da 1992 r.) koncerty umuzykalniające dla młodzieży „Jak
słuchać muzyki”. Największym gronem słuchaczy tych
koncertów były grupy młodzieży niepiełnosprawnej.

TiFL

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Trzebnica,
Gmin Brzeg, Oborniki śląskie, Wrocław, Związku Artystów Wykonawców „STOART” oraz Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej Sp. z. o. o. Patronat nad koncertem w Trzebnicy objął Starosta Trzebnicki Robert Adach.

Karol Radziwonowicz 8 sierpnia 1989 r. w Dworku im. F. Chopina
w Dusznikach Zdroju podczas koncertu pt. LiSZT O CHOPiNiE
(w ramach 44. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego),
inaugurującego działalność koncertową TiFL.
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KWIECIEŃ 2012

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

W kwiet�niu�ser�decz�nie�za�pra�szam
na pre�mie�ro�we� spek�ta�kle� ope�ry
G.�Ver�die�go�„Otel�lo”.�Przed czte�re�ma
la�ty� pre�zen�to�wa�li�śmy� to� wspa�nia�łe
dzie�ło�w ple�ne�rze,�na Wy�spie�Pia�sko�-
wej,�te�raz�Mi�chał�Zna�niec�ki�–�re�ży�ser�i au�tor�sce�no�gra�fii
przy�go�to�wu�je�zu�peł�nie�no�wą�in�sce�ni�za�cję.�Jest�to�prze�do�-
sta�nie� dzie�ło� Giu�sep�pe� Ver�die�go,� któ�re� od pra�pre�mie�ry
w me�dio�lań�skiej�La�Sca�li�w 1887�ro�ku�przyj�mo�wa�ne�jest
zna�ko�mi�cie�przez�pu�blicz�ność�we�wszyst�kich�te�atrach�ope�-
ro�wych.�Jest�to�ope�ra�uni�wer�sal�na.
W par�tii� ty�tu�ło�wej�wy�stą�pią�An�to�nel�lo�Pa�lom�bi� i Ni�ko�lay
Do�ro�zh�kin,� Des�de�mo�nę� za�śpie�wa�ją:� An�na Li�cho�ro�wicz,
Alek�san�dra�Ma�kow�ska�i iza�be�la�Ma�tu�ła,�a w ro�li�Ja�go�usły�-
szy�my:�Vit�to�rio�Vit�tel�le�go�i Bo�gu�sła�wa�Szy�nal�skie�go.�Chór
przy�go�to�wu�je�An�na Gra�bow�ska�-Bo�rys,�re�ży�se�rem�świa�teł
jest�Bo�gu�mił�Pa�le�wicz.

W kwiet�nio�wym�re�per�tu�arze�umie�ści�li�śmy�dzie�ła�cie�szą�ce�się
nie�słab�ną�cym�za�in�te�re�so�wa�niem�pu�blicz�no�ści:�„Cy�ga�ne�rię”
G.�Puc�ci�nie�go,�„Car�men”�G.�Bi�ze�ta,�„Jo�an�nę�d’Arc”�G.�Ver�die�-
go,�„Don�Gio�van�nie�go”� i „We�se�le�Fi�ga�ra”�W.�A.�Mo�zar�ta.
A tak�że�„Ko�bie�tę�bez�cie�nia”�R.�Straus�sa,�„Bo�ry�sa�Go�du�no�-
wa” M.�Mu�sorg�skie�go�i „Cho�pi�na”�G.�Ore�fi�ce.

Za�chę�cam� rów�nież�naj�młod�szych�wi�dzów�do obej�rze�nia
spek�ta�kli�„Czer�wo�ny�kap�tu�rek”�J.�Pau�era�oraz�„Ali�cja�w kra�-
inie�cza�rów”�R.�Chaul�sa.�Mi�ło�śni�ków�sztu�ki�ba�le�to�wej�za�-
pra�szam�na przed�sta�wie�nia�„Don�Ki�chot” L.�A.�Min�ku�sa
i „Je�zio�ro�ła�bę�dzie”�P.�Czaj�kow�skie�go

14�so�1900 OOTTEELLLLOO����GIuSEPPE�VERDI���PPRREEMMIIEERRAA

15�nd�1900 OOTTEELLLLOO����GIuSEPPE�VERDI���PPRREEMMIIEERRAA

17�wt�1100 DDOONN��KKIICChhOOTT�� LuDWIG�A.�MINKuS

19�cz�1900 DDOONN��GGIIOOVVAANNNNII�� WOLFGANG�AMADEuSZ�MOZART

20�pt�1900 KKOOBBIIEETTAA��BBEEZZ��CCIIEENNIIAA�� RIChARD�STRAuSS

21�so�1900 CCyyGGAANNEERRIIAA����GIACOMO�PuCCINI

22�nd�1900 OOTTEELLLLOO����GIuSEPPE�VERDI���PPRREEMMIIEERRAA

24�wt�1900 CChhOOPPIINN����GIACOMO�OREFICE

25�śr�1100 AALLIICCJJAA��WW��KKRRAAIINNIIEE��CCZZAARRÓÓWW�� ROBERT�ChAuLS

25�śr�1900 JJEEZZIIOORROO��łłAABBęęDDZZIIEE�� PIOTR�CZAJKOWSKI

26�cz�1900 BBOORRyySS��GGOODDuuNNOOWW MODEST�MuSORGSKI

27�pt�1900 JJOOAANNNNAA��DD''AARRCC GIuSEPPE�VERDI

28�so�1900 WWEESSEELLEE��FFIIGGAARRAA WOLFGANG�AMADEuSZ�MOZART

29�nd�1100 CCZZEERRWWOONNyy��KKAAPPTTuuRREEKK�� JIří�PAuER

29�nd�1700 CCAARRMMEENN�� GEORGES�BIZET

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�-so: 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)

OTELLO  GIUSEPPE VERDI
K w i e c i e ń  2 0 1 2   O p e r a  W r o c ł a w s k a 

WW iimmiiee  nniiuu  zzee  ssppoo  ''uu  OOppee  rryy  WWrroo  cc''aaww  sskkiieejj
oorraazz ww''aa  ssnnyymm

sskk''aa  ddaamm  PPaa((  ssttwwuu  sseerr  ddeecczz  nnee  ))yy  cczzee  nniiaa
zzddrroo  wwyycchh,,  ssppoo  kkoojj  nnyycchh  ii ppoo  ggoodd  nnyycchh

%%wwii&&tt  WWiieell  kkaa  nnoocc  nnyycchh..

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

Ope ry Wro cław skiej





  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,

kwie cień w ofer cie ar ty stycz nej
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Li piń skie go we Wro cła wiu za po -
wia da się nie zwy kle in te re su ją co.
Ser decz nie za pra szam do udzia łu
w re ci ta lach so lo wych, kon cer -
tach ka me ral nych, chó ral nych,
pod czas któ rych za pre zen tu ją się stu den ci i ab sol wen -
ci na szej Uczel ni oraz na si go ście. Tra dy cyj nie już – jak
co ro ku – wcze sną wio sną za pra sza my na po kaz sce -
nicz ny w wy ko na niu stu den tów wo ka li sty ki, któ rzy
w tym ro ku za pre zen tu ją kla sy cy stycz ny wo de wil nie -
miec kie go kom po zy to ra Ja na Da wi da Hol lan da 
Agat ka, czy li Przy jazd Pa na. Dzie ło to od wo łu je się
do pol skiej tra dy cji na ro do wej m. in. po przez wy ko -
rzy sta nie pol skich tań ców i pie śni, a tak że za spra wą li -
bret ta na pi sa ne go przez księ cia Ma cie ja Ra dzi wił ła.

W nad cho dzą cym mie sią cu pra gnę zwró cić szcze gól ną
Pań stwa uwa gę na ini cja ty wy stu denc kie, w tym m. in.
na Ogól no pol ską Stu denc ką Kon fe ren cję Na uko wą
Awan gar da, Eks pe ry ment i No wa tor stwo w Mu zy -
ce XX i XXI w, czy też kon cert kom po zy tor ski or ga ni zo -
wa ny przez Stu denc kie Ko ło Ar ty stycz ne -Na uko we
Wy dzia łu Kom po zy cji, Dy ry gen tu ry, Teo rii Mu zy ki
i Mu zy ko te ra pii. W mu rach Aka de mii go ścić bę dzie my
ko lej nych Mi strzów, któ rzy po pro wa dzą kur sy per ku -
syj ne dla mło dzie ży aka de mic kiej, a bę dą to prof. 
Mar ta Kli ma sa ra (Stut t gart) i prof. Ma rek Ford (Te xas). 

Ze szcze rą ra do ścią pra gnę za pro sić Pań stwa do udzia łu
w kwiet nio wych im pre zach Aka de mii Mu zycz nej im.
Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Za pra szam do ko -
rzy sta nia z bo ga tej ofer ty wy da rzeń ar ty stycz nych i na -
uko wych, któ re od by wa ją się w na szej uczel ni. Wie rzę,
że do star czą one Pań stwu nie za po mnia nych wra żeń. 

Wraz z za pro sze niem pro szę przy jąć ży cze nia po god -
nych, spo koj nych i ra do snych Świąt Wiel ka noc nych.

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

KWIE CIEŃ W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ
11 i 18 IV godz. 18.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT STU DEN TÓW KLA SY ŚPIE WU 
Prof. Ewy Czer mak

12 IV godz. 19.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT KA ME RAL NY
po świę co ny mu zy ce Hen ry ka Wie niaw skie go

14 – 15 IV godz. 9.00 – 18.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON KURS MA ŁYCH FORM IN STRU MEN TAL NYCH

15 – 17 IV godz. 10.00 – 15.00 
Sa la Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej
KURS PER KU SYJ NY Prof. Mar ta Kli ma sa ra (Stut t gart)

18 IV godz. 18.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
ES TRA DA AB SOL WEN TÓW 
WY DZIA ŁU EDU KA CJI MU ZYCZ NEJ

19 – 20 IV godz. 9.00 – 18.00 
Sa la Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej
OGÓL NO POL SKA STU DENC KA KON FE REN CJA
NA UKO WA: Awan gar da, Eks pe ry ment i No wa tor stwo
w Mu zy ce XX i XXI wie ku

19 IV godz. 19.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT KOM PO ZY TOR SKI w wy ko na niu stu den tów
Ko ła Na uko wo -Ar ty stycz ne go Wy dzia łu Kom po zy cji, 
Dy ry gen tu ry, Teo rii Mu zy ki i Mu zy ko te ra pii

21 IV godz. 18.00 
Ko sciół pw. św. Pio tra i Paw ła w Choj no wie
KON CERT z cy klu Hi sto rycz ne or ga ny Dol ne go Ślą ska

23 IV godz. 18.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT STU DEN TÓW KLA SY ŚPIE WU 
ad. Dr Ol gi Kse nicz

23 – 25 IV godz. 9.00 – 18.00 
Sa la Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej
KURS PER KU SYJ NY prof. Ma rek Ford (Te xas)

28 – 29 IV godz. 19.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
SPEK TAKL OPE RO WY STU DEN TÓW AKA DE MII 
MU ZYCZ NEJ: Jan Da wid Hol land, Mi chał ks. Ra dzi wiłł 
AGAT KA, czy li PRZY JAZD PA NA

www.amuz.wroc.pl
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zDo Być, utrzy mać, Po rzu cIć
Ka ta rzy na ZIE LIŃ SKA, Ka ta rzy na ŻAK, Ol ga BOŃ CZYK 
To�spek�takl�mu�zycz�ny,�w któ�rym�każ�da�z ak�to�rek�prze�-
wo�dzi�ko�lej�nej�czę�ści�tryp�ty�ku:�Ka�ta�rzy�na�Zie�liń�ska�–�ha�-
słu�ZDO�BYĆ,�Ka�ta�rzy�na�Żak�–�pra�gnie�niu�UTRZY�MAĆ
i Ol�ga�Boń�czyk�–�zja�wi�sku�PO�RZU�CiĆ.�Głów�nym�ele�men�-
tem�spek�ta�klu�są�pio�sen�ki�ilu�stru�ją�ce�ty�tu�ło�we�cza�sow�ni�-
ki.�Usły�szy�my�za�rów�no�brzmie�nia�dra�ma�tycz�ne,�jak�też
lek�kie�i żar�to�bli�we.�Krzysz�tof�Ja�ślar�–�au�tor�sce�na�riu�sza
i re�ży�ser�przed�sta�wie�nia�–�się�gnął�do skarb�ni�cy�pol�skiej
pio�sen�ki,�ale�rów�nież�do utwo�rów�za�gra�nicz�nych�w zna�-
ko�mi�tych�tłu�ma�cze�niach.�Bi�le�ty: 59/79/99zł

27 kwiet nia, godz. 18.00 i 20.30
Sa la Au dy to ryj na w RCTB, Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1

ja cek Wój cIc kI KON�CERT�CHA�RY�TA�TYW�NY
„Od La Sca li do Piw ni cy pod Ba ra na mi”

Do�chód� z kon�cer�tu� prze�-
zna�czo�ny�zo�sta�nie�na po�-
moc�dwu�let�niej�Mai.
Usły�szy�my�naj�więk�sze�arie
te�no�rów�wło�skich,�mu�zy�kę
fil�mo�wą,� jak� rów�nież� pio�-
sen�ki� ka�ba�re�to�we.� Ja�cek
Wój�cic�ki� obec�nie� jest� naj�-
bar�dziej� roz�po�zna�wa�nym
ar�ty�stą�es�tra�do�wym,�któ�ry

po�tra�fi�z rów�ną�lek�ko�ścią�i pro�fe�sjo�na�li�zmem�za�śpie�wać�arię
ope�ro�wą�by�za chwi�lę�prze�nieść�słu�cha�czy�w świat�ka�ba�re�-
tu�czy�pio�sen�ki�li�te�rac�kiej.�Pa�tro�nat�ho�no�ro�wy�–�Wo�je�wo�da
Dol�no�ślą�ski�Alek�san�der�Ma�rek�Sko�ru�pa.
Bi le ty: 60zł�ka�wiar�nia�Li�te�rat�ka,�Ry�nek 56/57�w dn. 2-6
i 10-13.04�w godz. 16.00-18.00�oraz�przed kon�cer�tem.
Org.�www.na�ra�tu�nek�dzie�ciom.com.pl�tel. 502-136-038

13 kwiet nia, godz. 20.00 – CK Ago ra, ul. Serb ska 5a

cs Im Part ul.�Ma�zo�wiec�ka 17
KA LEN DA RIUM – KWIE CIEŃ 2012

2 IV godz. 20.00 Jaz�zo�we�jam�ses�sion�
3 IV godz. 19.00 kon�cert�Lesz�ka�Ci�choń�skie�go�
5 IV godz. 19.00 re�ci�tal�To�ma�sza�Kra�jew�skie�go
10 IV godz. 20.00 Blu�eso�we�jam�ses�sion
11 IV godz. 19.00 Da�li�–�So�poc�ki�Te�atr�Tań�ca�–�spek�takl
w ra�mach�Man�da�la�Per�for�man�ce�Fe�sti�val 2012
12 IV godz. 19.00 CS�im�part�swo�je�mu�mia�stu�– kon�cert
mu�zy�ki�or�ga�no�wej�i ka�me�ral�nej�w ko�ście�le�św.�Krzy�ża�
12, 13 IV godz. 19.00 Le�nin�grad�–�spek�takl�mu�zycz�ny
13 IV godz. 18.00 Kle�zman!a –�The�Kle�zmer�Con�nec�tion
15 IV godz. 11.00 i 16.00;�16 IV godz. 9.30 i 11.30
Za�cza�ro�wa�na�Ko�lo�mo�ty�wa,�przedstawienie�dla�dzieci
15 IV godz. 19.00 Je�zio�ro�Ła�bę�dzie�–�PWST�w Kra�ko�wie
Wy�dział�Te�atru�Tań�ca�w By�to�miu.�After�par�ty�–�Pink�Ma�-
ma�The�atre�(Szwaj�ca�ria)�–�spek�ta�kle�w ra�mach�Man�da�la
Per�for�man�ce�Fe�sti�val 2012�
18-22 IV 48.�Fe�sti�wal�Jaz�zo�wy�Jazz�nad Od�rą
22.04 godz. 17.00 łą�czo�ny�fi�ni�saż�wy�staw:��Play�ers�–�Jan
Ada�mec�–�wy�sta�wa�fo�to�gra�fii,�wy�sta�wa�Kon�kur�su�na pla�-
kat 48.�JnO,�Mu�si�ca�Pic�tu�ra�Erit�–�Mu�zy�ka�bę�dzie�ob�ra�-
zem�–�wy�sta�wa�fo�to�gra�fii�Mar�ty�igna�to�wicz
24, 25 IV godz. 19.00 Nie�bez�piecz�na�gra�–�spek�takl
26 IV godz. 18.00 Przed pre�mie�rą.�Jan�Po�pra�wa
i Bo�gu�sław�Sob�czuk�re�ko�men�du�ją:�JO�AN�NA�KASZ�TA

ko BIe ta PIer Wot na
Sztu�ka� jest� do�sko�na�łym� od�zwier�cie�dle�niem� ko�bie�-
ty XXi wie�ku:�po�szu�ku�ją�cej�za�ba�wy,�ko�rzy�sta�ją�cej�z ży�cia,
otwar�tej,�pod�ry�wa�ją�cej,�a nie�pod�ry�wa�nej,�sa�mo�wy�star�-
czal�nej,�ale�w głę�bi�ser�ca�ma�rzą�cej�o po�waż�nym�związ�ku
z od�po�wied�nim�męż�czy�zną.�Ha�nia�śle�szyń�ska�re�we�la�cyj�-
nie�wcie�la�się�w po�stać�Ko�bie�ty�Pier�wot�nej.�Wy�da�je�się,
jak�by�ro�la�by�ła�na�pi�sa�na�spe�cjal�nie�dla�niej.�
18 kwiet nia, g. 19.00, RCTB – Ha la Stu le cia ul. Wy sta wo wa 1

jak zostać sex guru
w�247�łatwych�krokach
My�ślisz,�że�masz�wspa�nia�łe�ży�cie�sek�su�al�ne?�Na�praw�dę
w to�wie�rzysz?�Mo�że�ra�zem�to�spraw�dzi�my?
Prze�za�baw�na�sztu�ka�au�striac�kie�go�ko�mi�ka�Wol�fgan�ga
We�in�ber�ge�ra�SEX�GU�RU,�wiel�ki�prze�bój�West�En�du,�do�-
cze�ka�ła�się�wresz�cie�pol�skiej�ada�pta�cji�w re�ży�se�rii�Ga�brie�-
la�Gietz�ky’ego.�W ro�li�ty�tu�ło�wej�–�je�den�z naj�słyn�niej�szych
i naj�lep�szych�pol�skich�ak�to�rów�–�TO�MASZ�KOT,�któ�ry�za�-
sko�czy�Was�tym,�ile�wie�o Wa�szym�sek�sie!

17 kwiet nia, g 19.00 – RCTB, Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1

WrocłaWskI teatr komeDIa
PL.�TEATRALNY�4A��www.teatrkomedia.com

9 kwietnia, godz. 17.00 MAYDAY�2
12, 26 kwietnia, godz. 18.00
PSYCHOTERAPiA�CZYLi�SEX�W�ŻYCiU�CZŁOWiEKA
12, 13, 14 kwietnia, godz. 20.00
15 kwietnia, godz. 17.00 i 20.00 BOEiNG�BOEiNG
26, 27, 28 kwietnia, godz. 20.00
29 kwietnia, godz. 17.00 i 20.00 SZALONE�NOŻYCZKi



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

STAZIONE TERMINI
scenariusz i reżyseria Marek Oleksy
1 kwietnia, godz. 19.00
TEATR POLSKI - SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c
Bilety: 30 zł – normalne, 20 zł - ulgowe

GASTRONOMIA
scenariusz i reżyseria: Aleksander Sobiszewski
13, 14, 15 kwietnia, godz. 19.00
TEATR POLSKI – SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28 – spektakl tylko dla widzów dorosłych
I miejsca: 30 zł – n, 20 zł – u, II miejsca – 25 zł – n, 15 zł – u

GALAPAGOS
scenariusz i reżyseria – Aleksander Sobiszewski
scenografia i kostiumy – Aleksandra Stawik, Michał Dracz
20, 21, 22 kwietnia, godz. 19.00
TEATR POLSKI – SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28
I miejsca: 30 zł – n, 20 zł – u, II miejsca – 25 zł – n, 15 zł – u
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Opowieść o pewnej nietypowej rodzinie, która zafascyno-
wana jaszczurkami zamienia swój dom w wielkie terra-
rium. Historia osadzona w konwencji thrillera
przedstawia wewnętrzne napięcia jednego z bohaterów.
Opowiadana jest z perspektywy nadwrażliwego syna,
który zauroczony gadami, chce stać się jednym z nich.
Z odwiecznego konfliktu natury ludzkiej i zwierzęcej ro-
dzi się pełna absurdalnych sytuacji rzeczywistość.

218_PANTOMIMA 22-03-12 12:26 Strona 1
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te atr PWst
ul. BRA NI BOR SKA 59 www.pwst.wroc.pl

BaL La Dy ny I ro man se -szkIc
Spekta kle – 2, 3, 4 kwiet nia, godz. 10.00, Sa la Stu dio
Spek�ta�klu� dy�plomo�wy iV ro�ku� Wy�dzia�łu� Lal�kar�skie�go

PWST�Wro�cław�w reż.�Kon�ra�da�Dwo�ra�kow�skie�go.�
Re�ży�se�ria:�Kon�rad�Dwo�ra�kow�ski;�asy�stent�re�ży�se�ra:�Prze�-
my�sław�Jasz�czak;�sce�no�gra�fia:�Ma�ri�ka�Woj�cie�chow�ska;
mu�zy�ka:�Piotr�Kli�mek;�kon�sul�ta�cje�cho�re�ogra�ficz�ne:�Ja�-
cek�Owcza�rek;�świa�tło:�Ba�ry;�pro�jek�cje:�Mi�cha�el�Gre�en.
Wy stę pu ją: Ka�ro�li�na Gorz�kow�ska,� Dia�na Jon�kisz,� An�-
na Ma�kow�ska�-Ko�wal�czyk,�Han�na Ma�tu�siak,�Klau�dia�Si�-
kor�ska,� Pau�li�na Ra�czy�ło,� Łu�kasz� Bat�ko,� Jan�Krzysz�tof
Do�ma�szew�ski,�Woj�ciech�Sta�ge�nal�ski.
Spek�takl�po�wstał�z in�spi�ra�cji�i w opar�ciu�o wąt�ki�na�gro�-
dzo�nej�na�gro�dą�Ni�KE�książ�ki�igna�ce�go�Kar�po�wi�cza.�
Ze�zde�rze�nia�świa�ta�bo�gów�i lu�dzi�wy�ni�ka�ją�aso�cja�cje�sta�-
no�wią�ce�punkt�wyj�ścia�do roz�wa�żań�na te�mat�kon�dy�cji
czło�wie�ka�i za�leż�no�ści�mię�dzy�tym,�co�do�ty�kal�ne,�a tym,
co�nie�po�ję�te.�Spek�takl�pró�bu�je�do�tknąć�isto�ty�ludz�kie�go
lo�su�po�przez�ob�na�że�nie�kon�struk�cji�świa�ta,�stwa�rza�jąc�ob�-
ra�zy�tak�su�biek�tyw�ne,�jak�su�biek�tyw�na jest�on�to�lo�gia�po�-
wie�ści�Kar�po�wi�cza.

2, 3 kwiet nia, godz. 18.00, Sa la Czar na
śWiA�DEC�TWA� WZLO�TU� UPAD�KU� WZLO�TU� WZLO�TU
WZLO�TU�UPAD�Ki�i TAK�DA�LEJ�ANT�KA�KO�CHAN�KA�pil�-
grim/Ma�jew�ski,�w reż.�Se�ba�stia�na�Ma�jew�skie�go

4, 5 kwiet nia, godz. 19.00, Duża Scena
TE�STA�MENT�PSA,�CZY�Li�Hi�STO�RiA�O Mi�ŁO�SiER�NEJ
Ad�ria�no�Su�as�su�na�w reż.�Re�mi�giu�sza�Brzy�ka,

13, 14 kwiet nia, godz. 19.00 – PRE MIE RA
16, 17, 18, 19 kwiet nia, godz. 18.00 Sala Czarna
PO�PER�– WYBRANE�SCENY.�PAVOR�NOCTURNUS,�Ha�noch
Levin�–�SPEK�TAKL�DY�PLO�MO�WY iV RO�KU�WY�DZiA�ŁU�AK�-
TOR�SKiE�GO�w�reż.�Agnieszki�Korytkowskiej.�Występują: Sara
Celler-Jezierska,�Aleksandra�Hamkało,�Karolina�Krawiec,�Piotr
Mokrzycki,�Czesław�Skwarek,�Mateusz�Witczuk

16, 17, 18, 19, 20 kwiet nia, godz. 10.00, Sa la Stu dio
PiP�Pi�POń�CZO�SZAN�KA�
Astrid�Lind�gren,�w reż.�Mi�cha�ła�Der�lat�ki
Wstęp wol ny po wcze śniej szej re zer wa cji tel. 71 35 83 423 
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Wrocławski Teatr Współczesny
REPERTUARʼ 04www.wteatrw.pl

ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław

Wisława Szymborska - CHWILA
monodram�poetycki�Elżbiety�Golińskiej
17,�18,�19,�20�kwietnia,�godz.�19.00�bilety:�30N,�20U

DAW NO TE MU W ODE SSIE
reż.�Łukasz�Czuj
26,�27,�28,�29�kwietnia,�godz. 19.00��bilety:�32N,�24U

POŻEGNANIE JESIENI
Witkacy,�reż.�Piotr�Sieklucki
17,�18,�19,�20�kwietnia,�godz. 19.00��bilety:�32N,�24U

KUPIEC WENECKI  
William�Shakespeare,�reżyseria:�Gabriel�Gietzky
21,�22,�24,�25�kwietnia,�godz. 19.15�bilety:�32N,�24U

BIAłE MAłŻEŃSTWO 
Tadeusz�Różewicz,�reżyseria:�Krystyna�Meissner
11,�12,�13,�14,�15�kwietnia,�godz. 19.15�bilety:�32N,�24U

KARTOTEKA
Tadeusz�Różewicz,�reż.:�Michał�Zadara
3,�4,�5,�10�kwietnia,�godz. 19.00�bilety:�32N,�24U
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Prze gLąD ta Len tóW
GiM�NA�ZJA�DA�–�31�ma�ja,�w godz. 8.30-15.30

Dzie�dzi�ny�Gim�na�zja�dy:�ta�niec,�wo�kal�i in�stru�ment,�pla�-
sty�ka,�te�atr,�fo�to�gra�fia,�film,�twór�cze�pi�sa�nie,�lin�gwi�sty�ka,
na�uki�ści�słe,�przy�rod�ni�cze�i hu�ma�ni�stycz�ne.

ELE�MEN�TA�RiA�DA�–�1�czerw�ca,�w godz. 8.30-15.30
Dzie�dzi�ny�Ele�men�ta�ria�dy:�ta�niec,�wo�kal�i in�stru�ment,�pla�-
sty�ka,�te�atr,�dzia�ła�nia�li�te�rac�kie,�lin�gwi�sty�ka,�na�uki�ści�słe,
przy�rod�ni�cze.

Zgło sze nia do 11 ma ja br. Opła ta za uczest nic two: 8zł
Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie „ALA”

ul. Robotnicza 36/38

te atr ar ka ul. MEN�Ni�CZA 3�www.te�atrar�ka.pl
12 kwiet nia, godz. 19.00
OSKAR�i PA�Ni�Ró�ŻA reż.�Elż�bie�ta�Bed�nar�ska
13 kwiet nia, godz. 19.00
SEN�NO�CY�LET�NiEJ�reż.�Re�na�ta�Ja�siń�ska

20, 21 kwiet nia, godz. 19.00 – PRE MIE RA pra so wa
27, 28 kwiet nia, godz. 19.00 
BAL�U HAW�KiN�GA reż.�Re�na�ta�Ja�siń�ska

BaL u haW kIn ga
Spek�takl�sku�pia�uwa�gę�na po�sta�ci�wy�bit�ne�go�na�ukow�ca
Ste�phe�na Haw�kin�ga.�Jed�nak�że�pro�po�no�wa�na przez�Re�na�-
tę�Ja�siń�ską�in�ter�pre�ta�cja�bio�gra�fii�oraz�do�rob�ku�na�uko�we�-
go� te�go� wy�bit�ne�go� czło�wie�ka� jest� je�dy�nie� pre�tek�stem
do szer�szej�dys�ku�sji�o sta�tu�sie�kul�tu�ro�wym�i spo�łecz�nym
osób�nie�peł�no�spraw�nych.
Twór�cy�spek�ta�klu�sta�wia�ją�moc�ne�py�ta�nia�o isto�tę�nie�peł�-
no�spraw�no�ści.�Czy�cia�ło,�któ�re�jest�w ca�ło�ści�funk�cjo�nal�-
ne�na�le�ży�na�zy�wać�peł�no�spraw�nym,�a cia�ło�z de�fek�ta�mi
nie�peł�no�spraw�nym?�Co�de�cy�du�je�o tej�ka�te�go�ry�za�cji,�styg�-
ma�tyzm�spo�łecz�ny,�czy�dia�gno�za me�dycz�na?�Nie�peł�no�-
spraw�ni� ma�ją� pra�wo� do swo�jej� cie�le�sno�ści,� mi�ło�ści
i speł�nie�nia�w re�la�cjach�dam�sko�-mę�skich?
„Bal�u Haw�kin�ga”�przy�bie�ra�for�mę�luź�nych�ko�la�ży,�na któ�-
re�skła�da�ją�się�wy�da�rze�nia�z ży�cia�bo�ha�te�ra�oraz�frag�men�-
ty�je�go�prac.�Ca�ło�ści�to�wa�rzy�szy�mu�zy�ka�na ży�wo.

WrocłaWskI teatr LaLek
PL.�TEATRALNY�4A��www.teatrlalek.wroclaw.pl

1 kwietnia, godz. 11.00; 2,3 kwietnia godz. 10.00
KONiK�GARBUSEK
11, 25, 26, 27 kwietnia, godz. 10.00
28 kwietnia, godz. 12.00; 29 kwietnia, godz. 11.00
CALiNECZKA
12 kwietnia, godz. 10.00 i 12.00
13 kwietnia, godz. 10.00; 14 kwietnia, godz. 15.00
15 kwietnia, godz. 11.00
OCH�EMiL
17, 18, 19, 20 kwietnia, godz. 10.00
21 kwietnia, godz. 15.00; 22 kwietnia, godz. 11.00
24 kwietnia, godz. 10.00 i 12.00
NAJPięKNiEJSZE�BAJKi�śWiATA
KOT�W�BUTACH�i�KOPCiUSZEK

20, 21, 22 kwietnia, godz. 15.00 WRONiEC

Spek�takl�w re�ży�se�rii�Ja�na�Pesz�ka�na pod�sta�wie�be�st�sel�-
le�ro�wej� po�wie�ści� Jac�ka� Du�ka�ja.� Głów�nym� bo�ha�te�rem
„Wroń�ca”�jest�–�ma�ły�Adaś,�syn�opo�zy�cyj�ne�go�pi�sa�rza.
Pew�ne�go�dnia�–�13�grud�nia 1981�–�w Pol�sce�po�ja�wia�się
ta�jem�ni�czy�Wro�niec,�któ�ry�po�ry�wa�ro�dzi�ców�chłop�ca.
Po�wieść�„Wro�niec”�Jac�ka�Du�ka�ja�zo�sta�ła�wy�róż�nio�na�za�-
rów�no�przez�kry�ty�ków�sku�pio�nych�w ka�pi�tu�łach�licz�nych
na�gród�(m.�in.�Li�te�rac�ka�Na�gro�da�Eu�ro�py�środ�ko�wej�An�-
ge�lus,�Pasz�port�Po�li�ty�ki),�jak�i czy�tel�ni�ków�w ple�bi�scy�-
tach�na książ�kę�ro�ku.�Wpi�sa�no�go�tak�że�na Li�stę�Skar�bów
Mu�zeum�Książ�ki�Dzie�cię�cej.

28 kwietnia, godz. 16.00 - PREMIERA
29 kwietnia, godz. 12.00 AFRYKAńSKA�PRZYGODA

Dysk gePPerta BUTō,�„te�nerwy”!
Tym ra zem Mag da le na Za mor ska przy bli ży nam cie le -
sność zwią za ną z tań cem butō.
Mo�der�ni�stycz�ni�twór�cy�na prze�ło�mie XiX i XX w.�sku�pia�-
li�się�na funk�cjo�no�wa�niu�swo�ich�emo�cji.�„Ner�wy”�by�ły
źró�dłem�wszel�kich�sta�nów�i dzia�łań,�za�rów�no�co�dzien�-
nych,�jak�i ar�ty�stycz�nych.�Jed�nak�ów�cze�sny�stan�wie�dzy
na te�mat�funk�cjo�no�wa�nia�mó�zgu�i au�to�no�micz�ne�go�ukła�-
du�ner�wo�we�go�nie�po�zwa�lał�de�fi�nio�wać�per�tur�ba�cji�cie�le�-
snych�–�a co�za tym�idzie�per�cep�cyj�nych�–�w ka�te�go�riach
wy�da�rzeń�neu�ro�fi�zjo�lo�gicz�nych�i bio�che�micz�nych.
Rów�nież�tan�cerz�butō pra�cu�je�nad wła�snym�do�świad�cza�-
niem�rze�czy�wi�sto�ści.�in�ten�syw�ne�dzia�ła�nia�fi�zycz�ne�i nie�-
prze�rwa�na kon�cen�tra�cja� zmie�nia�ją� stan� je�go
świa�do�mo�ści�i spo�sób�od�czu�wa�nia�wła�sne�go�cia�ła.�Swo�-
ją�„cho�ro�bą�ner�wo�wą”�–�od�mien�nym�sta�nem�cia�ła�i umy�-
słu�–�za�ra�ża�wi�dza.�Ale�jak�te�go�do�ko�nu�je?�Ja�kie�pro�ce�sy
i funk�cje�ak�ty�wu�je�pod�czas�tre�nin�gu�i im�pro�wi�za�cji?
Mag da le na Za mor ska ba�da�tech�ni�ki�pra�cy�z cia�łem,�za�-
gad�nie�nia�z ob�sza�ru�ru�chu�i tań�ca�oraz�prak�ty�ki�per�for�-
ma�tyw�ne.�Pu�bli�ko�wa�ła�w Kul�tu�rze�Współ�cze�snej,�Te�atrze,
Nie�tak!cie,�Kul�tu�rze�-Hi�sto�rii�-Glo�ba�li�za�cji,�Bar�ba�rzyń�cy.

3 kwietnia, godz. 18.00
Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
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www.cia.wroc law.pl

ul.�SiEN�KiE�Wi�CZA 8a

PSO�TY�–�SPEK�TAKL�TA�NECZ�NY�DLA�DZiE�Ci�od 3�lat�
1 kwiet nia, godz. 15.30 i 17.00
Wi�do�wi�skol�peł�ne�śmie�chu,�dy�na�micz�ne�go�tań�ca�i gra�ją�-
cych�za�ba�wek,�w wyk.�Nie�za�leż�nej�Ma�nu�fak�tu�ry�Ta�necz�nej�
6 kwiet nia, godz. 20.30
„44”�–�Spek�takl�o cier�pie�niu�ko�biet�w ob�li�czu�za�gła�dy.
20 kwietnia, godz. 20.30 – PiąT�Ki�Z TAń�CEM�–�spek�takl
Nie�za�leż�nej�Ma�nu�fak�tu�ry�Ta�necznej – PRE MIE RA
WDO�WY –�spek�takl�ta�necz�ny�o ko�bie�tach,�któ�re�la�men�-
tu�ją.�To�po�etyc�ka�opo�wieść�o ko�lej�nych�eta�pach�ża�ło�by,
o ko�bie�tach,�któ�re�po�mi�mo�swo�ich�bo�le�snych�prze�żyć,
po�dej�mu�ją�wal�ką�o dal�szą�eg�zy�sten�cję.
OD�Ci�NEK�–�so�lo�ta�necz�ne.�Epi�zod�z ży�cia�czło�wie�ka.
22 kwiet nia, godz. 20.30
ESCORT�–�spek�takl�Pink�Ma�ma�The�atre.
Ze�spół�Pink�Ma�ma�The�atre�za�ło�żo�ny�w Ber�nie�w 2011�ro�-
ku.�Człon�ko�wie�gru�py:�Sła�wek�Ben�drat,�Do�mi�nik�Kra�wiec�-
ki,�Si�mon�Re�imold,�An�ge�li�ka�Roh�rer.
23 kwiet nia, godz. 20.30
PiN�KU�CHi�RA�SHi�–�spek�takl�Pink�Ma�ma�The�atre�
Spek�takl� za�in�spi�ro�wa�ny� zja�wi�skiem�spo�łecz�nym,�któ�re
po�ja�wi�ło�się�w Ja�po�nii.�Do�ty�czy�ży�cia�sek�su�al�ne�go�Ja�poń�-
czy�ków� i ich�mi�ło�ści,� któ�ra�sta�je�się�co�raz�mniej� re�al�-
na. ii miej�sce�w kon�kur�sie�na so�lo�wą�mi�nia�tu�rę�ta�necz�ną
Bal�tic�Mo�ve�ment�Con�test 2010(Gdań�ski�Fe�sti�wa�l�Tań�ca).
27 kwiet nia, godz. 20.30 –�PiąT�Ki�Z TAń�CEM�–�spek�takl
Nie�za�leż�nej�Ma�nu�fak�tu�ry�Ta�necz�nej�–�CiA�ŁO�ma�ni�fest
29 kwiet nia, godz. 19.00
WRO�CŁAW�TAń�CZą�CY�–�pre�mie�ra�spek�ta�klu�„Du�et,�al�bo
Bi le ty: 20/15/10 zł w re cep cji CIA, tel. 666 533 665

kon Fron ta cje VI BRE�AK�DAN�CE
Mię�dzy�na�ro�do�we�za�wo�dy�bre�ak�dan�ce�we�Wro�cła�wiu.�Fe�-
sti�wal�bre�ak�dan�ce�jest�czę�ścią�pro�jek�tu�Bre�ak�Bo�un�da�-
ries� By� Bre�aking� (Łam� gra�ni�ce� po�przez� Bre�aking).
Pod�czas�za�wo�dów�od�bę�dą�się�m.in.�ta�necz�ne�wal�ki�ekip
–�Crew�vs�Crew�oraz�eli�mi�na�cje�do im�pre�zy�iBE�–�Se�ven 2
Smo�ke�w Ho�lan�dii.�Kontakt�do�org.�tel.�606�36�00�46

14-15 kwiet nia br. – CK Ago ra, ul. Serb ska 5a

Xiii OGóL�NO�POL�SKi�FE�STi�WAL
EWEN�TU�AL�NYCH�TA�LEN�TóW�AK�TOR�SKiCH

Fe ta 2012
PRO�GRAM: 20 kwiet nia, godz. 15.00-21.00 –�warsz�ta�ty
te�atral�ne�z Ma�cie�jem�Masz�tal�skim�–�dy�rek�to�rem�te�atru�Ad
Spec�ta�to�res.�Obo�wią�zu�ją�za�pi�sy.�Koszt: 40zł
21 kwiet nia, od godz. 10.00 –�pre�zen�ta�cje�mo�no�dra�mów
Wstęp�wol�ny! 22 kwiet nia, godz. 14.00 –�fi�nał�i dys�ku�sja
z ju�ro�ra�mi.�Wstęp�wol�ny!�22 kwietnia, godz. 17.00 –�„Wo�-
kół�Szek�spi�ra”�–�spek�takl�An�drze�ja�Se�we�ry�na.Teksty w no�-
wym�prze�kła�dzie�Pio�tra�Ka�miń�skie�go.�Bile�ty: 40/45zł
Tek�sty�ge�nial�ne�go�dra�ma�tur�ga�w in�ter�pre�ta�cji�ge�nial�ne�go
ak�to�ra�udo�wad�nia�ją,�że�w te�atrze�naj�waż�niej�sze�jest�Sło�wo.
An�drzej�Se�we�ryn�–�wy�bit�ny�ak�tor�i re�ży�ser�–�i naj�pięk�niej�-
sze�frag�men�ty�bo�ha�te�rów�ar�cy�dzieł�Szek�spi�ra�–�Ham�le�ta,
Mak�be�ta,�Otel�la�i wie�lu�in�nych.�Spo�tka�nie�z An�drze�jem�Se�-
we�ry�nem�bę�dzie� tak�że�oka�zją�do uzy�ska�nia�od�po�wie�dzi
na py�ta�nie,�co�w Szek�spi�rze�naj�bar�dziej�fa�scy�nu�je�je�go�ja�-
ko�ak�to�ra�i nie�-ak�to�ra…
in�fo:�tel. 71 325- 14-83,�w. 122;�www.cka�go�ra.pl

CK Agora, ul. Serbska 5a

Xii OGóL�NO�POL�SKiE
Warsz ta ty ILu zjo nI stycz ne

Pro�gram�Warsz�ta�tów�skła�da�się�z czte�rech�czę�ści:�prze�-
glą�du�kon�kur�so�we�go,�jest�to�część�otwar�ta�dla�pu�blicz�-
no�ści,� se�mi�na�riów,� czy�li� czę�ści� szko�le�nio�wej,
przed�sta�wie�nia� ga�lo�we�go� i ta�jem�ni�czej� NO�CY� MA�Gii,
która�od�bę�dzie�się�w re�stau�ra�cji�Sphinx.�Se�mi�na�ria�po�-
pro�wa�dzą:�Sła�wo�mir�Pie�strze�nie�wicz�–�dwu�krot�ny�zdo�-
byw�ca�ty�tu�łu�wi�ce�mi�strza�świa�ta�w ilu�zji�oraz�łódz�ka�gru�pa
Kre�ators.�(www.�ilu�zja.�pop.�pl).

21 kwiet nia, godz. 10.00
MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5 

20-22 KWIET NIA 2012
CK Agora, ul. Serbska 5A

13 kwiet nia, godz. 19.30 – Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca 5 
Bi le ty: przed sprze daż 25zł, 13-go 29zł



W kwiet nio wym mie sięcz ni ku OD ROD RAA: · Ta de’Sa tyr: Ad op cja i ada pta cja Szek spi ra · Roz mo wy z Cha -
da no wi czem i Hel le rem · Gryn berg – Z bie żą ce go pa mięt ni ka · Lis – Pol skie de mo ny Eli za beth Co -
stel lo · Yang Lian · Ab ba Kow ner · Pi skor ski o in dyj skich świę tach li te ra tu ry · Mu siał i Ży chliń ski
– Frag men ty dys kur su mi ło sne go (1) · Fe sti wal fil mo wy w Rot ter da mie · Or ska o Sen dec kim. 

Rynek-Ratusz�24,�50-101�Wrocław
tel.:�71�344�28�64
fax:�71�344�28�65

Dyrektor:�Piotr�Borkowski
Zastępca�dyrektora:�Arkadiusz�Sikora
www.okis.pl,�okis@okis.pl

OŚRODEK
KULTURY i SZTUKI

we Wrocławiu
KKWWIIEECCIIEE$$  22001122

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

www.dcik.pl;�cik@okis.pl

For tu nata oB rą PaL ska
FO�TO�GRA�FiE

Po�nad 50�prac�ze�zbio�rów�Mu�zeum
Hi�sto�rii�Fo�to�gra�fii�w Kra�ko�wie.�Ar�tyst�-
ka�two�rzy�ła�no�wa�tor�skie�kom�po�zy�cje,
czę�sto�po�słu�gi�wa�ła�się�spe�cjal�ny�mi
tech�ni�ka�mi�(naj�czę�ściej�pseu�do�so�la�-
ry�za�cją�i wtór�ni�kiem).�Stwo�rzy�ła�cykl
prac� po�ka�zu�jąc� mi�kro�świat� w ska�li
ma�kro.�Ostat�ni�okres�jej�dość�krót�kiej
dzia�łal�no�ści�fo�to�gra�ficz�nej�zdo�mi�no�-
wa�ła�fo�to�gra�fia�przy�rod�ni�cza�wy�ko�ny�-
wa�na od po�cząt�ku�lat 50.�na zle�ce�nie
Aka�de�mii�Rol�ni�czej�w Po�zna�niu.

Wy sta wa po trwa do 21 kwiet nia br.
DCF „Do mek Ro mań ski”

pl. bpa Nan kie ra 8
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mIt I me Lan cho LIa
Wy�sta�wa�„na ko�niec�świa�ta”.�To�wa�-
rzy�szą�cy�jej�na�strój�wy�pły�wa�z po�ru�-
sza�nych�te�ma�tów�prze�mi�ja�nia,�upad�ku
wia�ry,�kry�zy�sów�toż�sa�mo�ści.�Od�czu�-
cia�me�ta�fi�zycz�ne�ar�ty�stów�mie�sza�ją�się
tu�taj� z hi�sto�rią,� na�da�jąc� wy�bra�nym
przez�ar�ty�stów�aspek�tom�do�dat�ko�we�-
go�zna�cze�nia.�Pod�da�wa�ne�re�in�ter�pre�-
ta�cji�wąt�ki�za�czerp�nię�te�z XX wiecz�nej
hi�sto�rii,�z mi�to�lo�gii,�ze�sztu�ki�uka�zu�ją
dy�stans� dzie�lą�cy� nas� od mi�nio�nych
cza�sów� mo�der�ni�zmu,� uka�zu�jąc� tym
sa�mym�pu�ste�miej�sce�do wy�peł�nie�nia
no�wy�mi�ide�ami,�for�ma�mi,�mi�ta�mi.
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zDzI słaW Bek sIŃ skI
FO�TO�GRA�FiE

Zdzi�sław� Bek�siń�ski� uwa�ża�ny� jest
za jed�ne�go�z naj�wy�bit�niej�szych�i naj�-
bar�dziej�ory�gi�nal�nych�współ�cze�snych
twór�ców.� Do po�lo�wy� lat 80.� je�go
twór�czość�ma�cha�rak�te�ry�stycz�ny,�wi�-
zyj�ny�spo�sób�ob�ra�zo�wa�nia�na�zwa�ny
„okre�sem� fan�ta�stycz�nym”.� Ostat�-
nie 20�lat�twór�czo�ści�przy�no�szą�zmia�-
nę�–�ar�ty�sta�re�du�ku�je�szcze�gó�ło�wość,
sku�pia�jąc�się�bar�dziej�na ma�lar�skiej
war�stwie�ob�ra�zu.�Do�mi�nu�ją�cym� te�-
ma�tem�po�zo�sta�je�ar�chi�tek�tu�ra,�zde�-
for�mo�wa�na po�stać�ludz�ka�i zwie�rzę�ca
–�po�trak�to�wa�na w od�mien�ny,�mo�nu�-
men�tal��ny�spo�sób.�Pod ko�niec�lat 90.
ar�ty�sta�za�jął�się�two�rze�niem�fo�to�mon�-
ta�ży�kom�pu�te�ro�wych�oraz�ry�sun�ków
mo�dy�fi�ko�wa�nych�kom�pu�te�ro�wo.
Ostat�nie�la�ta�ży�cia�po�świę�ca�wy�łącz�-
nie�ma�lar�stwu.�Wy�sta�wa�zor�ga�ni�zo�-
wa�na dzię�ki� uprzej�mo�ści� Mu�zeum
Hi�sto�rycz�ne�go�w Sa�no�ku.

Wernisaż 26 kwietnia, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 31 maja br.

DCF „Domek Romański”
pl. bpa Nankiera 8

tomasz WoLak
FOTOGRAFiE

Eks�po�zy�cja� jest� au�tor�skim� zbio�rem
fo�to�sów,�ka�drów�i im�pre�sji�fo�to�gra�-
ficz�nych�uchwy�co�nych�na pię�ciu�pla�-
nach�fil�mo�wych.�Więk�szość�ob�ra�zów
po�wsta�ła�przy pro�duk�cji�pt.�„Da�isy.
Wspo�mnie�nie� mi�nio�ne�go� świa�ta”.
Wię�cej:�www.dcik.pl.

Wy sta wa po trwa do 20 kwiet nia br.
Cen trum Edu ka cji, Tu ry sty ki i Kul tu ry,

ul. Ko ściusz ki 55, Stro nie Ślą skie
Od 23 kwiet nia do 23 ma ja – GOK

ul. Woj ska Pol skie go 20, By strzy ca Kł.

Wystaw czynna do 9 kwietnia br.
Muzeum Współczesne we Wrocławiu

pl. Strzegomski 2a

meDaLIerzy I ch DzIeła
ZNAD�DUNAJU,�WEŁTAWY�i�WiSŁY�
Wy�sta�wa�w ra�mach�Spo�tkań�Wy�szeh�-
radz�kich.� Bio�rą� w niej� udział� ar�ty�ści
z Pol�ski,�Czech,�Wę�gier�i Sło�wa�cji.
Do 9 kwietnia br. – Slovackie Muzeum,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště,
Czechy. Od 19 kwietnia do 30 maja –
Muzeum Monet i Medali, Štefánikovo
nám. 11/21, Kremnica, Słowacja
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Viii EDY�CJA�Mię�DZY�NA�RO�DO�WE�GO�FE�STi�WA�LU�
man Da La Per For man ce
WRO CłAW 11-16 kwiet nia 2012 

Festiwal,�to�jed�no�z naj�waż�niej�szych�wy�da�rzeń�w sfe�rze
te�atru�tań�ca�i ru�chu�w Pol�sce.�Pod�czas�te�go�rocz�nej�edy�cji�na sce�nach�Cen�trum
Sztu�ki�im�part�oraz�Cen�trum�ini�cja�tyw�Ar�ty�stycz�nych�za�pre�zen�tu�ją�się�ar�ty�ści�pol�-
skiej�i za�gra�nicz�nej�sce�ny�te�atru�tań�ca�i sztuk�per�for�ma�tyw�nych.
Go ść mi z za gra ni cy bę dą: COL�LET�Ti�VO�Ci�NE�Ti�CO –�to�eks�pe�ry�men�tal�na gru�-
pa�ar�ty�stycz�na z po�gra�ni�cza�te�atru� i sztuk�wi�zu�al�nych�z Włoch,�DE�Si�DE�RiO
DäXU�Ni z Mek�sy�ku�z przed�sta�wie�niem�pt.�No�stal�gia�de�la�lu�na/No�stal�gia�księ�-
ży�ca�oraz�pol�sko�-szwaj�car�ski�pro�jekt�PiNK�MA�MA�THE�ATRE z Ber�na,�któ�ry
w przed�sta�wie�niu�pt.�Escort�ana�li�zu�je�pro�blem�toż�sa�mo�ści�i alie�na�cji,�łą�cząc
w swo�ich�dzia�ła�niach�ta�niec�z mu�zy�ką,�sło�wem�i im�pro�wi�za�cją.
Pol ską sce nę te atru tań ca re�pre�zen�to�wać�bę�dzie�m.in.�SO�POC�Ki�TE�ATR�TAń�-
CA ze�spek�ta�klem,�któ�re�go�in�spi�ra�cją�sta�ła�się�twór�czość�hisz�pań�skie�go�ma�la�-
rza�sur�re�ali�sty�Sa�lva�do�ra�Da�li.�SYL�WiA�HANFF –�tan�cer�ka�bu�toh,�w swo�im�so�lo
pt.�Arya�eks�plo�ro�wać�bę�dzie�bu�toh�ja�ko�ta�niec�me�dy�ta�cyj�ny.�Przed�sta�wie�nie�Clo�-
se�to�ga�te�No. 5�(or�land�sca�pe�cli�to�ris)�An�ny�Pio�trow�skiej,�któ�re�łą�czy�ruch�i ta�-
niec�ze�sztu�ka�mi�wi�zu�al�ny�mi�po�wsta�ło�na za�pro�sze�nie�Pe�ry�pe�zye�Urba�ne�Me�dia
Col�lec�ti�ve�z Me�dio�la�nu�w ra�mach�in�ter�dy�scy�pli�nar�ne�go�pro�jek�tu�Dan�ce�Me.�Wy�-
dział�Te�atru�Tań�ca�w By�to�miu�Pań�stwo�wej�Wyż�szej�Szko�ły�Te�atral�nej�w Kra�ko�-
wie�za�pre�zen�tu�je�swój�naj�now�szy�spek�takl�dy�plo�mo�wy�pt.�Je�zio�ro�Ła�bę�dzie.�
Ta�niec�i per�for�man�ce�uwa�ża�ne�są�za dzie�dzi�ny�sztu�ki,�któ�re�prze�kra�cza�ją�gra�ni�-
ce�i sta�no�wią�po�la�ba�daw�cze�na uży�tek�współ�cze�sno�ści�i przy�szło�ści.�Or�ga�ni�za�-
to�rzy� fe�sti�wa�lu� MAN�DA�LA� PER�FOR�MAN�CE� za�pro�si�li� do udzia�łu� w tym
wy�da�rze�niu�twór�ców�no�wa�tor�skich�i do�ce�nia�nych�na ca�łym�świe�cie.�
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ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Posiadamy jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch czę-
ści wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemiany dokonujące się 
w gotyckiej rzeźbie drewnianej i malarstwie tablicowym. Większość zabytków pochodzi z retabulów 
(nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycznego regionu, poczynając od renesansu, 
a kończąc na czasach kształtowania się nowych tendencji stylowych na początku XX w. Poka-
zywane są zabytki malarstwa, rzeźby, gra�ki i rzemiosła artystycznego. Prezentowana w nowo-
czesnej aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana została przez 
ścierające się na Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandzkie. 
Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wystawie należą dzieła Michaela Willmanna.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonarodowym charakterze ze szczególnym uwzględ-
nieniem najbardziej spektakularnych przykładów kultury terenów kresowych, środowisk 
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych ośrodków południowo-wschodniej przedwo-
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy 
Gierymskiego, Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to miejsce prezentacji największej w kraju ko-
lekcji polskiej sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczyna Witkacy, a kończą prace Kozyry, Bałki 
i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z 
perspektywy losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfronta-
cję kultur tych terenów przed II wojną i powojennej. Z zestawu licznych zabytków i fo-
togra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i 
komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich związkach z miastem i 
otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają pro-
jekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz rzeczy przywiezione przez powojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Udostępnione we 
Wrocławiu w 1985r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło 
w formie hiperboloidy, dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna per-
spektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

www.mn.wroclaw.pl

MALARSTWO NIEMIECKIE
OD KLASYCYZMU DO SYMBOLIZMU
4 kwietnia – 20 maja 2012
Około 130 obrazów powstałych od drugiej połowy XVIII w. do początku 
XX w. pokazanych zostanie na tej wystawie. Wśród nich są dzieła tak 
wybitnych malarzy jak Wassily Kandinsky, Ludwig Richter, Ferdinand 
von Rayski i Joseph Anton Koch.
Więcej na stronie 2.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

WYSTAWY CZASOWEEKSPOZYCJE STAŁE

URODZINY NACZELNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza „Ikonogra�a kościuszkowska”
2 października 2011 – 30 czerwca 2012

NA BLASZE MALOWANY - fotogra�e Maiki Kosińskiej
4 kwietnia – 27 maja 2012
Ponad 150 fotogra�i przedstawiających przydrożne krzyże z malowanymi 
na blasze wizerunkami ukrzyżowanego Chrystusa. Większość zdjęć powstała 
na Dolnym Śląsku.

VII Miedzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich 
– wystawa pokonkursowa
2 października 2011 – 30 czerwca 2012

środa–piątek: 10.00–17.00
sobota:  10.00–18.00

niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–17.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

POLSKI NEW LOOK Ceramika użytkowa lat 50. i 60.
27 lutego – 27 maja 2012
Co się kryje pod określeniem „pikasy”, jak wyglądał najsłynniejszy w tym okresie 
serwis do kawy, co przedstawiały �gurki „iwupowskie” – można będzie się dowiedzieć 
oglądając tę wystawę. Wrocławska prezentacja jest pierwszą ekspozycją kładąca 
nacisk na dokonania artystów tworzących w polskich wytwórniach porcelany.

ANTYK
W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 –
30 czerwca 2012
Jaki wpływ miał antyk 
na formę i dekorację 
dawnych mebli, jakie 
postacie mitologiczne je 
zdobiły i  jak wyglądają 
krzesła „klismos” – tego 
m. in. można się będzie 
dowiedzieć oglądając tę 
wystawę. 

Królewska Manufaktóra 
Porcelany w Miśni
17 stycznia – 30 kwietnia 
2012
Dwa naczynia z najsłynniejszej 
zastawy europejskiej, czyli ser-
wisu „łabędziego” są ozdobą tej 
kameralnej wystawy. Pokazane 
zostały przykłady miśnieńskich 
wyrobów z najważniejszych 
okresów działalności manu-
faktury.

MARKA BIAŁEGO ZŁOTA

KWIECIEŃ
2012 

wtorek-niedziela 09.00–17.00
czas letni wprowadzamy 15.04.
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl
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nacisk na dokonania artystów tworzących w polskich wytwórniach porcelany.

ANTYK
W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 –
30 czerwca 2012
Jaki wpływ miał antyk 
na formę i dekorację 
dawnych mebli, jakie 
postacie mitologiczne je 
zdobiły i  jak wyglądają 
krzesła „klismos” – tego 
m. in. można się będzie 
dowiedzieć oglądając tę 
wystawę. 

Królewska Manufaktóra 
Porcelany w Miśni
17 stycznia – 30 kwietnia 
2012
Dwa naczynia z najsłynniejszej 
zastawy europejskiej, czyli ser-
wisu „łabędziego” są ozdobą tej 
kameralnej wystawy. Pokazane 
zostały przykłady miśnieńskich 
wyrobów z najważniejszych 
okresów działalności manu-
faktury.

MARKA BIAŁEGO ZŁOTA

KWIECIEŃ
2012 

wtorek-niedziela 09.00–17.00
czas letni wprowadzamy 15.04.
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl
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mo nI ka Worsz ty no WIcz
...iN�STA�TU�NA�SCEN�Di... pej�zaż�we�wnętrz�ny.�Ma�lar�stwo

PRZE�MiANY –�sym�bole�ar�che�ty�po�we.�Gra�fi�ka
Po�zwa�lam�ob�ra�zom�po�zo�stać�w for�mie�otwar�tej�–�to�ta�ka�mo�-
ja�pry�wat�na za�sa�da�„non�fi�ni�to”;�ozna�cza�ona�wszyst�ko�to,
co�nie�zo�sta�ło�do koń�ca�wy�po�wie�dzia�ne,�bo�nie�jest�w peł�ni
po�zna�ne,�do�świad�czo�ne�czy�do�strze�żo�ne,�ale�ze�sta�wio�ne�ra�-
zem�da�je�in�tu�icyj�nie�prze�czu�wa�ny�ob�raz�ca�ło�ści.�„...�in�sta�tu
na�scen�di...”�–�bo�gi�nicz�ne�ma�lar�skie�pła�sko�rzeź�by,�pra�ce�opo�-
wia�da�ją�ce�o po�szu�ki�wa�niu�ko�rze�ni�i toż�sa�mo�ści�przez�współ�-
cze�sną� ko�bie�tę.� Ma�lar�ska� opo�wieść� o ścież�ce� ko�bie�cej
du�cho�wo�ści;�któ�ra�spi�ral�nie�wi�je�się�w ryt�mie:�na�ro�dzi�ny�–�ży�-
cie�–�śmierć�–�od�ro�dze�nie...�i przy�po�mi�na o współ�za�leż�no�-
ści,�o wię�zach�łą�czą�cych�nas�ze�wszyst�ki�mi�ży�wy�mi�isto�ta�mi.
Mo nika Worsz ty no wicz –�ab�sol�went�ka�ASP�we�Wro�cła�wiu.
Dy�plom�z ma�lar�stwa�w pra�c.�prof.�S.�R.�Kor�ty�ki,�dy�plom
z gra�fi�ki�ar�ty�stycz�nej�w pra�c.�prof.�A.�Ba�sa�ja�oraz�z pro�jek�-
to�wa�nia�gra�ficz�ne�go�w pra�cow�ni�prof.�J.�J.�Alek�siu�na.�Sty�-
pen�dyst�ka�Edin�burgh�Col�le�ge�of�Art.�Ab�sol�went�ka�stu�diów
po�dy�plo�mo�wych�–�„Te�ra�pia�przez�Sztu�kę”�na UWr.�Upra�-
wia�ne�dzie�dzi�ny�sztu�ki:�ma�lar�stwo�olej�ne,�gra�fi�ka�ar�ty�stycz�-
na,�me�ta�lo�pla�sty�ka,�ilu�stra�cja,�ce�ra�mi�ka�ar�ty�stycz�na.
Wy sta wa skła da się z dwóch czę ści:
24.04-3.05�br.�...in�sta�tu�na�scen�di...�
4.05-15.05�br.�Prze�mia�ny�–�sym�bo�le�ar�che�ty�po�we

Wer ni saż obu wy staw – 25 kwiet nia, godz. 17.00
Ga le ria Kry sty ny Ko wal skiej, Na Jat kach 15

Isa BeL La Wo Dec kI
Wroc�la�wianka,�od wie�lu�lat�ży�je�w Oden�thal�w Niem�czech.
Za�wo�do�wo�zaj�mu�je�się�mar�ke�tin�giem.�Fo�to�gra�fią�ar�ty�-
stycz�ną�zaj�mu�je�się�od 1998�ro�ku.�Na�le�ży�do Deut�sche
Ver�band�für�Fo�to�gra�fie�e.V�(Nie�miec�kie�Sto�wa�rzy�sze�nie
Fo�to�gra�fów).�Bra�ła�udział�w wie�lu�kon�kur�sach�kra�jo�wych
i mię�dzy�na�ro�do�wych.�Akt�ko�bie�cy,�por�tret� i pięk�no,� to
głów�ne�kie�run�ki�jej�po�szu�ki�wań.�Ko�bie�ce�cia�ło�jest�in�spi�-
ra�cją�do two�rze�nia�ob�ra�zów�es�te�tycz�nych�i peł�nych�re�-
spek�tu�dla�mo�de�la.�Czy�da�ne�zdję�cie�su�ge�ru�je�kicz,�sztu�kę
czy�też�pro�wo�ka�cję,�za�leż�ne�jest�tyl�ko�od punk�tu�wi�dze�nia
od�bior�cy.� Zdję�cie� nie� po�wsta�je� dzię�ki� skom�pli�ko�wa�nej
tech�ni�ce�fo�to�gra�ficz�nej�lecz�w oku�i ser�cu�fo�to�gra�fa.

Wystawa do 29 kwietnia, Galeria ZPAF, ul. św. Marcina 4

Bu DoW Le oBron ne
W MA LAR STWIE I FO TO GRA FII

Od�kry�wa�nie�za�cho�wa�nych�bu�dow�li�ja�ko�przy�kła�dów�dzieł
ar�chi�tek�tu�ry�obron�nej�mo�że�my�zo�ba�czyć�na pre�zen�to�wa�-
nej�wy�sta�wie.�Oby�dwie�for�my�wy�po�wie�dzi�pla�stycz�nej:
ma�lar�stwo�i fo�to�gra�fia�przed�sta�wia�ją�w in�te�re�su�ją�cy�spo�-
sób�obiek�ty�obron�ne,�a in�ne�spoj�rze�nie�–�ma�la�rza�i fo�to�-
gra�fa�do�da�je�wy�jąt�ko�we�go�cha�rak�te�ru�ca�łej�wy�sta�wie.
Twór cy wy sta wy:�–�część�ma�lar�ska�– Gru�pa�CY�TA�DE�LA
Klu�bu�Wojsk�Lą�do�wych,�któ�rą�sta�no�wią�by�li�żoł�nie�rze�za�-
wo�do�wi,�pra�cow�ni�cy�woj�ska,�oraz�przed�sta�wi�cie�le�śro�do�-
wisk�twór�czych�od lat�zwią�za�ni�z Si�ła�mi�Zbroj�ny�mi�RP.
Pre�zen�to�wa�ne�pra�ce�są�owo�cem�licz�nych�ple�ne�rów�ma�-
lar�skich�w róż�nych�re�gio�nach�Pol�ski.�Część�fo�to�gra�ficz�-
na –�to�plon�kon�kur�su�fo�to�gra�ficz�ne�go�„Bu�dow�le�obron�ne”
or�ga�ni�zo�wa�ne�go�przez�Od�dział�Woj�sko�wy�PTTK�przy Klu�-
bie�SOW�we�Wro�cła�wiu.�Przez 15�lat�zgro�ma�dzo�no 1074
pra�ce 303�au�to�rów.�Na�gro�dzo�ne�i pre�zen�to�wa�ne�na wy�sta�-
wie�fo�to�gra�fie�są�nie�wiel�ką�cząst�ką�zbio�rów.

Wer ni saż 3 kwietnia, godz. 14.00
Klub Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go we Wro cła wiu

Ga le ria 7 ddc, ul. Pret fi cza 24

ga Le rIa jeD ne go Pro jek tu

Mi�mo�iż�Lu�blin�prze�grał�z Wro�cła�wiem�ry�wa�li�za�cję�o ty�tuł
Eu�ro�pej�skiej�Sto�li�cy�Kul�tu�ry 2016,�nie�zre�zy�gno�wał�z re�ali�za�-
cji�wie�lu�in�te�re�su�ją�cych�i am�bit�nych�pla�nów�w tej�dzie�dzi�nie.
Bu�do�wa�edu�ka�cyj�ne�go,�mul�ti�me�dial�ne�go�i in�te�rak�tyw�ne�go,
Cen�trum�Spo�tka�nia�Kul�tur�jest�tu�prio�ry�te�tem.�Dzię�ki�CSK
nisz�cze�ją�ca�od lat�sko�ru�pa�Te�atru�w Bu�do�wie�zy�ska�no�wo�-
cze�sną�opra�wę,�Fil�har�mo�nia�Lu�bel�ska�oraz Te�atr�Mu�zycz�ny
zo�sta�ną�grun�tow�nie�zmo�der�ni�zo�wa�ne,�mia�sto�zaś�wzbo�ga�-
ci�się�o atrak�cyj�ną�i spój�ną�prze�strzeń�pu�blicz�ną.
Zapraszamy�na spo�tka�nie�z Bo�le�sła�wem�Stel�ma�chem�i je�-
go�pra�cow�nią�SPBA�–�au�to�ra�mi�pro�jek�tu�ar�chi�tek�to�nicz�ne�-
go�CSK�wraz�z za�go�spo�da�ro�wa�niem�pla�cu�Te�atral�ne�go.

12 kwiet nia, godz. 17.30
Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu, ul. Ber nar dyń ska 5



kwiecień�2012��« CO�JEST�GRANE��« str.�17www.cojestgrane.pl

muzeum mIeDzI W LegnIcy
www.muzeum-miedzi.art.pl

Muzeum Miedzi w Legncy, ul. Partyzantów 3
Muzeum czyn ne: od wt. do so. w godz. 11-17.00

Bi le ty: n. 6,5 zł; ulg. 3,5 zł
W pierw szą śro dę mie sią ca oraz so bo ty wstęp wolny!

krzysz toF skór czeW skI
KO�LEK�CJA�MiE�DZiO�RY�TóW�

Za�le�d�wie�kil�ku�pol�skich�gra�-
fi�ków� upra�wia� tzw.� czy�sty
mie�dzio�ryt,� naj�wy�bit�niej�-
szym� z nich� jest�Krzysz�tof
Skór�czew�ski.�Od trzy�dzie�stu
pię�ciu� lat� kon�cen�tru�je� się
wy�łącz�nie�na tej�dzie�dzi�nie.
Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�oko�ło 250�mie�dzio�ry�tów,�ca�ły�do�ro�-
bek�kra�kow�skie�go�ar�ty�sty.�W swo�jej�twór�czo�ści�Krzysz�-
tof� Skór�czew�ski� po�wra�ca� do pew�nych� te�ma�tów,� tak
po�wsta�ły�Je�go�zna�ne�cy�kle�gra�ficz�ne:�Wie�że,�Pa�no�ra�my,
Ogro�dy�czy�Po�dró�że.�Mu�zeum�Mie�dzi�po�sia�da�w swych
zbio�rach�kom�plet�mie�dzio�ry�tów�twór�cy,�a do kil�ku�z nich
tak�że�szki�ce�i od�bit�ki�prób�ne

Wy sta wą tą Mu zeum Mie dzi w Le gni cy
in au gu ru je ob cho dy pięć dzie się cio le cia

swe go ist nie nia.
Wy sta wa czyn na do 26 ma ja br.

W śWIe cIe WIeL kIch
ża gLoW cóW

Dzie�je� że�glu�gi� mor�skiej� zi�lu�stro�wa�ne
mo�de�la�mi�daw�nych�ża�glow�ców�i ory�gi�-
nal�ny�mi�ele�men�ta�mi�ich�wy�po�sa�że�nia.
Wy�sta�wa� ze� zbio�rów�Mu�zeum�Ma�ry�-
nar�ki�Wo�jen�nej�w Gdy�ni.

Wy sta wa czyn na do koń ca kwiet nia br.

eDy ta ro La mar cI noW ska PO DRóŻ 
WŁó�KiEN�NE�FOR�MY�i KO�LA�ŻE
Wer ni saż 30 mar ca, godz. 17.00

Mu zeum Mie dzi
wej ście od ul. św. Ja na

śWIa Dec tWo ży cIa
JAN PA WEł II W ME DA LIER STWIE ŚWIA TO WYM 

Dla�uczcze�nia 15�rocz�ni�cy�pa�mięt�nej�wi�zy�ty�Ja�na Paw�-
ła ii w Le�gni�cy� w 1997r.
Mu�zeum�Mie�dzi�przy�go�to�-
wa�ło�wy�sta�wę�świa�dec�two
ży�cia�–�Jan�Pa�weł ii w me�-
da�lier�stwie� świa�to�wym.
Pre�zen�to�wa�ne�me�da�le�po�-
cho�dzą�z ko�lek�cji�Ber�nar�da
Mar�ka�Ada�mo�wi�cza.�Wy�sta�wa�od�by�wa�się�pod pa�tro�na�-
tem�ks.�Bi�sku�pa�Le�gnic�kie�go�Ste�fa�na Ci�che�go

Wer ni saż, 20 kwiet nia, godz. 17.00 – Aka de mia Ry cer ska

 Muzeum Miedzi5
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Pa tryk nIe cza roW skI – nIe czar
WY�STA�WA�AU�TOR�SKA

Ab�sol�went�Rzeź�by�na Wro�cław�skiej�ASP.�Je�dy�ny�w Pol�sce
rzeź�biarz�upra�wia�ją�cy�sztu�kę�płat�ner�ską.�Na wy�sta�wie�pre�-
zen�to�wa�ne�są�pra�ce�dwóch�dys�cy�plin:�ma�lar�stwa�i rzeź�by.
Pra�ce�ma�lar�skie� na pa�pie�rze� z lat 2000-2003�po�wsta�ły
w okre�sie�stu�diów�w pra�cow�ni�ry�sun�ku�i ma�lar�stwa�prof.
Lesz�ka�Mic�ko�sia.�Pra�ce�rzeź�biar�skie�to�eg�zem�pla�rze�heł�-
mów�por�tre�to�wych�wy�ko�na�nych�ze�sta�li�i mie�dzi,�na�kre�śla�-
ją�ce� obec�ny� kie�ru�nek� w twór�czo�sci� ar�ty�sty.� Wy�sta�wę
wzbo�ga�ca�ją�ma�te�ria�ły� i fo�to�gra�fie�przy�bli�ża�ją�ce� tech�ni�ki
płat�ner�skie�sto�so�wa�ne�przez�twór�cę.�W tym�tzw.�ra�ising
–�sztu�kę�for�mo�wa�nia�prze�strzen�nych�form�z pła�skiej�bla�-
chy�bez�ko�niecz�no�ści�cię�cia,�spa�wa�nia�czy�lu�to�wa�nia.
Atrak�cją� wer�ni�sa�żu� bę�dzie� kon�cert� gru�py� SMASH� OF
BRO�KEN�GLASS�gra�ją�cej�mu�zy�kę�me�ta�lo�wą.�

Wernisaż 30 mar ca, godz. 18.00 (do 15.04)
Ar se nał Mi ko łaj ski – Mu zeum Mi li ta riów, ul. Cie szyń skie go 9

z magmy instalacja�/�rysunek�/�malarstwo
Małgorzata łojko, Magdalena Sawicka, Ewa Żuchnik
W mag�mie�ma�te�rii�wy�stę�pu�je�my�ja�ko�or�ga�ni�zmy�zda�ne
na swo�ją�tym�cza�so�wość,�ko�lo�ro�wą,�wie�lo�znacz�ną,�opę�ta�-
ną�wi�zu�al�no�ścią,�opar�tą�na waż�kich�prze�słan�kach�kie�ru�ją�-
cych�nas�ku�du�cho�wo�ści�spod�zna�ku�slim�punk.�For�my
ar�ty�stycz�ne�zmie�rza�ją�ku�roz�pa�do�wi,�w po�szu�ki�wa�niu�no�-
wych�tre�ści�i spo�so�bów�wy�ra�ża�nia�te�go,�co�wy�da�je�się
nie�wy�ra�żal�ne.�Wy�ła�nia�ją�się�z mag�my,�dą�żą�do or�ga�nicz�-
ne�go�roz�pa�du,�opa�no�wu�ją�cha�os,�sa�me�sta�jąc�się�or�ga�-
ni�zma�mi.�(...)�Magdalena�Zięba,�kuratorka�wystawy.

Wystawa czynna do 16 kwietnia br.
Galeria CK Agora, ul. Serbska 5a. Wstęp wolny!

ma De In Pho to
Wy�stawa�z cy�klu: PA�TiO�MŁO�DYCH

Mu�zeum�Miej�skie�Wro�cła�wia�oraz�ku�ra�tor�ka�An�na Ka�nia�-Saj
za�pra�sza�ją�na iV wy�sta�wę�z cy�klu�„Pa�tio�Mło�dych”,�czy�li�pre�-
zen�ta�cje�mło�dej�wro�cław�skiej�sztu�ki.�Po raz�pierw�szy�zo�sta�-
nie�za�pre�zen�to�wa�ny�pro�jekt�„Ma�de�in�pho�to”,�któ�ry�bę�dzie
kon�ty�nu�owa�ny.�Ma�on�na ce�lu�ba�da�nie�kon�dy�cji�współ�cze�-
snych�do�ko�nań�mło�dych�fo�to�gra�fów� i śle�dze�nie�naj�now�-
szych�tren�dów�w mło�dej�wro�cław�skiej�fo�to�gra�fii.�Tym�ra�zem
prze�strzeń�ga�le�rii�Pa�tio�w Sta�rym�Ra�tu�szu�opa�nu�ją�ar�ty�ści
fo�to�gra�fi�cy�–�stu�den�ci�Pra�cow�ni�Fo�to�me�diów�Ka�te�dry�Sztu�-
ki�Me�diów�wro�cław�skiej�ASP�Na wy�sta�wie�moż�na bę�dzie
oglą�dać 33�pra�ce�pię�ciu�obie�cu�ją�cych�ar�ty�stów.�Wszy�scy�re�-
pre�zen�tu�ją�nurt�tzw.�fo�to�gra�fii�in�sce�ni�zo�wa�nej.

Wernisaż 4 kwietnia, godz. 17.00 (6.04)
Muzeum Miejskie, Pa tio w Sta rym Ra tu szu 
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Ba Let ro man tycz ny
W gra FI ce ZE�ZBiO�RóW

JANA�STA�Ni�SŁA�WA�WiT�KiE�Wi�CZA
Zgro�ma�dzo�ne�w Pa�ła�cu�Kró�lew�skim
gra�fi�ki�–�ok. 130�–�po�ka�zu�ją�dość�ob�-
szer�nie� ba�let� ro�man�tycz�ny,� ba�le�ty
i tań�ce�wów�czas�po�wsta�łe,�ale�przede
wszyst�kim� ar�ty�stów,� tych� bar�dzo
sław�nych�i tych�mniej�zna�nych.�Są�je�-
dy�nym�i bar�dzo�czę�sto�pięk�nym�ar�ty�-
stycz�nie� za�pi�sem� te�go,� co� w tym
cza�sie�w dzie�dzi�nie�tań�ca�się�dzia�ło.
Wy�sta�wie�to�wa�rzy�szyć�bę�dzie�al�bum
o tym� sa�mym� ty�tu�le�wy�da�ny� przez
Wy�daw�nic�two�iskry.�
Twór�cą�i wła�ści�cie�lem�pre�zen�to�wa�nej
ko�lek�cji�jest�Jan�Sta�ni�sław�Wit�kie�wicz.
Zna�ny�sze�rzej�ja�ko�au�tor�licz�nych�ar�-
ty�ku�łów�w mie�sięcz�ni�kach�i ty�go�dni�-
kach�kul�tu�ral�nych�w Pol�sce�i Eu�ro�pie.
Jest�m.in.�au�to�rem�ksią�żek:�Lek�sy�kon
ope�ro�wy,� Ba�let� w Pol�sce,� Ży�cie� dla
tań�ca.�Roz�mo�wy�z Ma�rią�Krzysz�kow�-
ską,�Grand�jété,�czy�li�wiel�ki�skok.�Roz�-
mo�wa� z Wi�tol�dem� Gru�cą,� Tań�czą�ce
fi�gur�ki�z ko�lek�cji�Ala�ina�Ber�nar�da.

Wystawa czynna do 30 kwietnia br.
Pa łac Kró lew ski, ul. Kazimierza Wlk 15
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ur szu La śLIz Ma�lar�stwo
TO�POS.�ME�TA�FO�RA�KRZY�WEJ

Ab�sol�went�ka� wro�cław�skiej� ASP,� ar�-
tyst�ka�ma�ją�ca�w do�rob�ku�sze�reg�wy�-
staw�in�dy�wi�du�al�nych�i zbio�ro�wych.
„To�pos�–�po�wta�rza�ją�cy�się�mo�tyw,�ob�-
raz.� Po�wta�rza�ją�cy� się,� ale� nie� ten
sam...�W po�szu�ki�wa�niu�wła�snej�toż�sa�-
mo�ści�–�kim�je�stem,�do�kąd�zmie�rzam,
skąd�po�cho�dzę�–�7�lat�te�mu�opi�sa�łam
sie�bie�po�przez� je�den�kształt,�wła�sna
sy�gna�tu�rę.�Ten�kształt�trans�po�no�wa�ny
jest�na wie�le�spo�so�bów,�w wie�lu�kon�-
tek�stach�zna�cze�nio�wych,�men�tal�nych
i for�mal�nych.�Nie�utrwa�lam�ob�ra�zu�ze�-
wnętrz�nej�prze�strze�ni�wo�kół�mnie,�nie
na�śla�du�ję�rze�czy�wi�sto�ści,�nie�od�wzo�-
ro�wu�ję�jej�te�ma�tycz�nie.�Akt�two�rze�nia
jest�dla�mnie�ro�dza�jem�za�pi�su,�ob�ra�-
zo�wa�nia�po�przez�kon�struk�cję�pro�stej
for�my.�Nie�od�ci�nam�się�od rze�czy�wi�sto�-
ści,�ale�za�pi�su�ję� ją�we�dług�wła�sne�go
słow�ni�ka.� in�te�re�su�ją� mnie� wszel�kie
dzia�ła�nia�opar�te�na kom�po�zy�cji�na�kła�-
da�nia�ko�lej�nych�„warstw”,�w po�ło�że�niu
rów�no�le�głym,�cza�sem�pro�sto�pa�dłym,
w prze�kształ�ca�niu�jed�ne�go�zna�ku,�cza�-
sem� w po�ka�za�niu� wy�cin�ka� lub� „we�-
wnętrz�nej”� struk�tu�ry.� Nie� je�stem
ma�la�rzem�ma�te�rii,�wy�bie�ram�„opis”�za�-
war�ty�w for�mu�le�krzy�wych. (...)

jó zeF WIe jac kI RZEź�BA
Wy�sta�wa� pre�zen�tu�je� pra�ce� ar�ty�sty
rzeź�bia�rza�z oka�zji�je�go�dzie�więć�dzie�-
sią�tych�uro�dzin.�Ju�bi�lat� jest�od�zna�-
czo�ny� zło�tym� Krzy�żem� Za�słu�gi
i Na�gro�dą� im.� Oska�ra� Kol�ber�ga.
W pro�gra�mie�wer�ni�sa�żu�m.in.�wy�stęp
ze�spo�łu�Ma�ła�Ka�li�na�z MDK�Wro�cław.

Wer ni saż 27 kwiet nia, godz. 13.00
Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Trau gut ta 111

Wro cłaW ska Le śnI ca
I oko LI ce

NA DAW�NEJ�KAR�CiE�POCZ�TO�WEJ
Pre�zen�to�wa�ne� pocz�tów�ki� po�cho�dzą
z ko�lek�cji�Ka�ro�la�By�kow�skie�go,�pra�-
cow�ni�ka�Uni�wer�sy�te�tu�Wro�cław�skie�-
go.�Od wie�lu�lat�zbie�ra�on�pocz�tów�ki
z miast� i wsi� włą�cza�nych� w ob�ręb
Wro�cła�wia� po ro�ku 1900,� a tak�że
z miej�sco�wo�ści�le�żą�cych�w obec�nym
po�wie�cie�wro�cław�skim.�
Na wy�sta�wie�pre�zen�to�wa�ne�są�pocz�-
tó�wki�z wi�do�ka�mi�Le�śni�cy�i oko�licz�-
nych� osie�dli:� Ga�ło�wa,� Jar�noł�to�wa,
Jerz�ma�no�wa,�Mar�szo�wic,�Pracz�Od�-
rzań�skich,�Ra�ty�nia,�Sta�bło�wic,�Złot�nik
i Ża�ru.�Naj�star�sza�pocz�tów�ka�zo�sta�ła
wy�sła�na 31.12.1897r.,� naj�młod�sza
kart�ka�no�si�da�tę 17.12.1944r.�Obok
wi�do�ków�ulic�i bu�dow�li�do�brze�nam
zna�nych�zo�ba�czy�my�na pocz�tów�kach
wie�le�bu�dow�li�już�nie�ist�nie�ją�cych.�

Wer ni saż 17 kwiet nia, godz. 18.00
(do 23.05) CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1

orP orzeł – DzIe je okrę tu
Moż�na� jesz�cze� oglą�dać� otwar�tą
w mar�cu�wy�sta�wę,�któ�ra�pre�zen�tu�je
hi�sto�rię� okrę�tu� pod�wod�ne�go� ORP
Orzeł,� od roz�po�czę�cia� je�go� bu�do�-
wy 14�sierp�nia 1936�ro�ku,�do wyj�ścia
na ostat�ni�pa�trol 23�ma�ja 1940�r.

Wystawa czynna do 22 kwietnia br.
Muzeum Militariów, ul. Cieszyńskiego 9

an to nI Waj Da
CZŁO�WiEK�ZNA�LE�ZiO�NY

W TA�TRACH
Je�den�z naj�ory�gi�nal�niej�szych�pol�skich
ar�ty�stów�mło�de�go�po�ko�le�nia.�Od lat�za�-
ska�ku�je,�a cza�sem�szo�ku�je�pu�blicz�ność
swo�imi� pra�ca�mi.� Jest� ab�sol�wentem
ASP� we� Wro�cła�wiu.� Upra�wia� ma�lar�-
stwo�i gra�fi�kę.�Wy�sta�wa�te�ma�tycz�nie
po�wią�za�na�jest�ze�spek�ta�klem�me�diów.
Na wy�sta�wie� po�ka�za�nych� zo�sta�nie 7
naj�now�szych�prac�ar�ty�sty.�

Wystawa czynna do 30 kwietnia br.
Klub Puzzle, Przejście Garncarskie
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WIeL ka noc 
WY�STA�WA�śWią�TECZ�NA

Dro ga krzy żo wa –�rzeź�ba�lu�do�wa
MiE�CZY�SŁA�W�Ci�SEK

Pi san ki łem�kow�skie�i hu�cul�skie
oraz�haft krzy ży ko wy
MA�RiA�KiE�LE�CZA�WA

Cia sta (ba�ran�ki,�ba�by,�za�jącz�ki,
ko�gut�ki)�–�EMi�LiA�NO�WAK

Krzy że oraz�kart ki świą tecz ne
HE�LE�NA�MOń�KA

Re�zer�w.�dla grup�tel. 506 85 50 00
(www.klub�mil.pl)

Wy sta wa czyn na do 13 kwiet nia br.
(pn -pt w godz. od 10-18.00
w so bo ty od 12.00 do 18.00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 9

Ma�ria�Kie�le�cza�wa

ry szarD grzyB
WSZę�DZiE�MOŻ�NA ROZ�MA�WiAĆ

ZA PO�MO�Cą�GE�STóW
W swo�jej� sztu�ce� artysta� kie�ru�je� się
prze�czu�ciem,�że�dro�gą�do ma�lar�stwa
jest�ko�lor�i for�ma.�Ale�rów�nież�kie�ru�je
się�wia�rą�w szcze�gól�ną�ro�lę�ma�lar�stwa
i je�go�głę�bo�ki�sens.�Zna�kiem�fir�mo�wym
Grzy�ba�jest�nie�zwy�kła�swo�bo�da�i bez�-
wa�run�ko�wa�ak�cep�ta�cja�dla�uni�kal�ne�go,
wła�sne�go� świa�ta,� któ�ry� ten� ar�ty�sta
stwa�rza. Na wy�sta�wie�po�ka�za�ne�bę�dą
no�we�pra�ce�na pa�pie�rze.�Głów�ną�ro�lę
od�gry�wa�ją�w nich�zwie�rzę�ta,�któ�rych
obec�ność�moż�na zin�ter�pre�to�wać�ja�ko
ozna�kę�du�cho�wej�i umy�sło�wej�swo�bo�-
dy�ar�ty�sty.�Pra�ce�prze�sy�co�ne�są�at�mos�-
fe�rą�świe�żo�ści,�uwol�nio�nej�wy�obraź�ni
i ra�do�ści� two�rze�nia.� Sztu�ka� Grzy�ba
unie�za�leż�ni�ła�się�od wstrzą�sów� i bez
więk�sze�go�uszczerb�ku�prze�ży�ła�ko�lej�ne
za�po�wia�da�ne�śmier�ci�ma�lar�stwa.
Ku�ra�tor:�Le�szek�Czaj�ka

Wernisaż 30 kwietnia, godz. 19.00
(do 21.04) 

Arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1

Chy ba nie ma zna cze nia dla ab so lu tu czy
je ste śmy czy już nas nie ma, rzekł kos
do czar nej ża by.�Akryl�na płót�nie, 2009�r.

IWo na Przy Bysz
ROZ�MA�RZE�NiA�Flo�ry�sty�ka

Jest�oso�bą�skrom�ną,�cie�płą,�życz�li�wą.
Ko�cha�lu�dzi.�Pra�cu�je�ja�ko�pie�lę�gniar�-
ka.�W wol�nym�cza�sie�two�rzy�uni�ka�to�-
we� kart�ki� oko�licz�no�ścio�we� oraz
flo�ro�ty�pie,�wie�lo�krot�nie�na�gra�dza�ne
i wy�róż�nia�ne�na kon�kur�sach�pa�miąt�-
kar�skich�i rę�ko�dziel�ni�czych.�Moż�na je
zo�ba�czyć� w jej� ga�le�rii� internetowej
www.ga�le�ria�-pa�sja.pl.
iwo�na Przy�bysz�re�ali�zu�je�się�tak�że�pi�-
sząc�wier�sze.�W od�kry�ciu�te�go�ta�len�-
tu� po�mógł� jej� wro�cław�ski� Sa�lo�nik
Trzech�Muz,�z któ�rym�zwią�za�na jest
od 2004�r.�Wy�da�ła 4�au�tor�skie�zbior�-
ki�wier�szy:�Pod pa�ra�so�lem�Opatrz�no�-
ści,�Rzeź�by�mro�ku�i mi�ło�ści,�Pió�rem
świa�tła�oraz�Na pro�gu�pra�gnie�nia.
W pro gra mie wer ni sa żu:�wie�czór�au�-
tor�ski� iWO�NY�PRZY�BYSZ,�pod�czas
któ�re�go�au�tor�ka�za�pre�zen�tu�je�wier�sze
wy�bra�ne�z kil�ku�swo�ich�to�mi�ków�po�-
etyc�kich,�a ELA�KO�ŁO�DZiEJ�CZYK�za�-
śpie�wa� kil�ka� tek�stów�au�tor�ki,� któ�re
uda�ło�jej�się�ubrać�w dźwię�ki�gi�ta�ry.

2 kwiet nia, godz. 18.00
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

na Pocz to Wym szLa ku
Wystawa�pprezentuje�naj�cen�niej�sze
pe�re�łki� ko�lek�cjo�ner�skie� ze� zbio�rów
Ry�szar�da�Got�tlie�ba.�Jest�to�te�ma�tycz�-
ny� zbiór� uka�zu�ją�cy� roz�wój� pocz�ty
od sta�ro�żyt�ne�go� Egip�tu� do cza�sów
Ce�sar�stwa�Rzym�skie�go,�pocz�ta�ba�lo�-
no�wa�z ob�lę�żo�ne�go�Pa�ry�ża,�li�sty�sa�-
ni�tar�ne�wy�sy�ła�ne�w okre�sie�epi�de�mii
cho�le�ry,�pierw�szy�an�giel�ski� i pol�ski
zna�czek,�bi�let�dy�li�żan�so�wyi�inne.

Wystawa czynna do 18 kwiet nia
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji

ul. Krasińskiego 1

XiX�WOJEWóDZKA
WystaWa PokonkursoWa

Wy�sta�wa�z cy�klu:�Zie�mia�jest�jed�na pt.
„Czte�ry�po�ry�ro�ku”�pre�zen�tu�je�pra�ce
mło�dych�twór�ców.�Po�ry�ro�ku�wi�dzia�-
ne�ocza�mi�dzieci�od�zwier�cie�dla�ją�wio�-
snę,�la�to,�je�sień,�zi�mę�–�każ�da�z pór
ro�ku�po�sia�da�swo�je�cha�rak�te�ry�stycz�-
ne�bar�wy,�ob�ra�zy,�zda�rze�nia�i ry�tu�ały,
każ�da�jest�in�na�i nie�po�wta�rzal�na.

Wernisaż 4 kwietnia, g. 12.00 (do 30.04)
Galeria MDK Śródmieście, ul. Dubois 5 
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krzysz toF kI Wer skI
ZA�ĆMiE�NiA

Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�wy�bra�ne�ob�ra�zy
ar�ty�sty� z lat 2003-2011,� któ�rych
wspól�ny�mia�now�nik�sta�no�wi�kon�tem�-
pla�cja�ba�ro�ko�we�go�świa�tło�cie�nia.�

Wystawa czynna do 21 kwietnia br.
Ga le rii Sztu ki Pla ton, ul. Krup ni cza 13

krót ka hI sto rIa
In sta La cjI WI Deo

W ja�ki� spo�sób� ob�raz� wy�świe�tla�ny
na mo�ni�to�rze� jest�w sta�nie�ge�ne�ro�-
wać�dźwię�ki?�Jak�znie�kształ�cić�sy�gnał
te�le�wi�zyj�ny�wy�ko�rzy�stu�jąc�elek�tro�ma�-
gne�sy?� Na czym� po�le�ga� fe�ed�back
i czym�róż�ni�się�od in�sta�la�cji�dzia�ła�ją�-
cych�w obie�gu�za�mknię�tym?
Przy�go�to�wy�wa�na przez� WRO� prze�-
kro�jo�wa�wy�sta�wa�po�świę�co�na hi�sto�-
rii�wi�de�oin�sta�la�cji�po�ka�zu�je�ogrom�ną
róż�no�rod�ność�te�go�ga�tun�ku,�im�pli�ko�-
wa�nej�i po�dej�mo�wa�nej�w ta�kich�re�ali�-
za�cjach�pro�ble�ma�ty�ki,�a jed�no�cze�śnie
zwra�ca�uwa�gę�na fi�lo�zo�ficz�ne�i spo�-
łecz�ne�kon�se�kwen�cje�ewo�lu�cji�tech�-
nicz�nej,�ja�ka�się�do�ko�na�ła�w ostat�nich
de�ka�dach�w roz�wo�ju�wi�deo�na dro�dze
ku� sta�tu�so�wi� jed�ne�go� z naj�bar�dziej
spo�łecz�nych�dziś�me�diów.

Wystawa czynna do 18 maja br.
WRO Art Center, Widok 7

www.wrocenter.pl

ka roL kru koW skI
ROZ�Bi�TE�-MA�RZE�NiA

vs
POR�TRET�GUL�Li�WE�RA

i iN�NE�OB�RA�ZY�Z DZiEN�Ni�KA�SŁU�Gi
Dwie�wy�sta�wy�jed�ne�go�au�to�ra,�Ka�ro�la
Kru�kow�skie�go,� ar�ty�sty� zwią�za�ne�go
z wro�cław�skim�śro�do�wi�skiem�fo�to�gra�-
ficz�nym.�Jest�to�rzecz�w tej�ga�le�rii�bez�-
pre�ce�den�so�wa�–�oto�ma�my�do dyspo-
zji�dwa�od�ręb�ne�świa�ty,�na�stę�pu�ją�ce
po so�bie� w cza�sie,� za�pro�jek�to�wa�ne
przez� jed�ną� oso�bę,� pre�zen�to�wa�ne
w jed�nej�prze�strze�ni.
W ra�mach�po�ka�zu�od�bę�dzie�się�pre�-
mie�ra�książ�ki�fo�to�gra�ficz�nej�„Roz�bi�te�-
-ma�rze�nie”�(pro�jekt:�Jo�an�na Woj�tuś)
nad któ�rym� au�tor� pra�co�wał� przez
ostat�ni�rok.�Z efek�ta�mi�tej�pra�cy�zde�-
rzo�ne�zo�sta�ną�naj�now�sze�pra�ce�fo�to�-
gra�ficz�ne,�uję�tę�pod po�sta�cią�pro�jek�tu
pod kryp�to�ni�mem�„Por�tret�Gul�li�we�ra
i in�ne�ob�ra�zy�z dzien�ni�ka�Słu�gi”.�Ar�ty�-
sta,�kon�se�kwent�nie�re�ali�zu�ją�cy�w obu
za�da�niach�te�mat�fo�to�gra�ficz�ne�go�por�-
tre�tu,�de�cy�dy�je�się�tym�sa�mym�od�sło�-
nić�pu�blicz�no�ści�swój�stan�„po�mię�dzy”
–�po osią�gnię�ciu�jed�ne�go�ce�lu�i na mo�-
ment�przed re�ali�za�cją�na�stęp�ne�go.�(...)
Niech� jed�nak�nie�zwie�dzie�nas� in�ten�-
syw�ne�świa�tło�słoń�ca;�au�ra�za oknem
jest�cał�kiem�od�py�cha�ją�ca.�Coś�wzra�sta,
ale�też�i gni�je�–�oto�lo�gi�ka�przej�ścia.

W tym�sa�mym�cza�sie 8.�od�sło�na�ga�-
le�rii�szka�tuł�ko�wej�CZAR NY NE SE SER,

a w niej�KA�TJA�NO�ViT�SKO�VA (Es�to�-
nia)�z pro�jek�tem�HE�AL�THC�LUB�(lub
Spo�łecz�na� Roz�ryw�ka� dla� La�sów
Desz�czo�wych).�
Wię�cej:�http://czar�ny�-ne�se�ser.com/
www.bwa.wroc.pl

Wernisaż 30 mar ca, godz. 19.00
BWA Design, ul. Świdncka 2-4

ernst may (1886–1970)
NO�WE�MiA�STA

NA TRZECH�KON�TY�NEN�TACH
Ar�chi�tekt�i urba�ni�sta,�je�den�z naj�wy�bit�-
niej�szych�przed�sta�wi�cie�li�kla�sycz�ne�go
mo�der�ni�zmu�na świe�cie.�

ERNST�MAY�–�WY�KŁADY
6 kwiet nia, godz. 17.00. Wstęp wol ny!

Wan da Ko no no wicz: „W dro�dze
do funk�cjo�nal�ne�go�No�we�go�Frank�fur�-
tu.�Ernst�May�we�Wro�cła�wiu�(1919-
1925)”;�Wol fgang Vo igt: „Jak�Ernst
May�zo�stał�mo�der�ni�stą�–�dom�wła�sny
Maya�i No�wy�Frank�furt 1925–1930”

Wy sta wa czyn na do 17 czerw ca br
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

Po chWa ła
nIe kon se kWen cjI

MA�CiEJ�AL�BRZY�KOW�SKi,�GRA�ŻY�NA
JA�SKiER�SKA,�EU�GE�NiUSZ�MiN�CiEL,
UR�SZU�LA�WiLK. (Le�szek�Ko�ła�kow�-
ski,�Po�chwa�ła�nie�kon�se�kwen�cji.�Pi�-
sma� roz�pro�szo�ne� z lat 1955-1968,
red.� Zbi�gniew� Ment�zel,� Puls,� Lon�-
dyn 1989,�wyd. ii Lon�dyn, 2002.)

Wy sta wa czyn na 2-20 kwiet nia br.
Ga le ria Miej ska, ul. Kieł ba śni cza 28

cztery strony szkła
Szkło�ja�ko�me�dium�wy�po�wie�dzi�ar�ty�-
stycz�nej� jest� ma�te�ria�łem� wy�jąt�ko�-
wym.�W mo�no�li�tycz�nej�bry�le�wy�da�je
się�być�twar�de�i nie�wzru�szo�ne,�po�cię�-
te�na pry�zma�ty�lub�cien�kie�ta�fle�sta�je
się�kru�che�i nie�re�al�ne. i po�mi�mo�te�-
go,�że�się�ga�po nie�wie�lu�ar�ty�stów,
cią�gle�wy�da�je�się�ta�jem�ni�cze...
Czte�ry�z je�go�wie�lu�wcie�leń�po�ka�zu�je
wy�sta�wa,�w któ�rej�udział�bio�rą:�Mar�-
ta�Sien�kie�wicz,�Ali�son�Kin�na�ird,�Ma�-
ciej� Za�bor�ski� i Grze�gorz
Sta�ni�szew�ski.� Ty�tuł� wy�sta�wy� brzmi
jak�za�po�wiedź�po�dró�ży,�do któ�rej�za�-
pra�sza�ją�ar�ty�ści.�Pro�wa�dzić�ona�bę�-
dzie� przez� dwa� wy�mia�ry:� fi�zycz�ny
–� do�stęp�ny� per�cep�cji� wzro�ko�wej
i emo�cjo�nal�ny,�otwie�ra�ny�przez�kon�-
takt�z dzie�łem�sztu�ki.�

Wystawa czynna do 14 kwietnia br.
Galeria Szkła i Ceramiki, pl. Kościuszki 9

Pięć�palców�tonie.�E.�Min�cielM.�Zaborski
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sBB
Zespół�za�wi�ta�wcze�sną�wio�-
sną� do naj�więk�szych� pol�-
skich� miast� w ra�mach
pro�mo�cji�swojego�naj�now�-
sze�go� al�bu�mu� za�ty�tu�ło�wa�-
ne�go� po pro�stu� „SBB”.
Na kon�cer�to�wej�ma�pie�znaj�-
dą�się:�Ka�to�wi�ce�–�ki�no�Rial�to�(29.03),�War�sza�wa�–�klub
Sto�do�ła�(30.03),�Po�znań�–�klub�Blu�eno�te�(31.03)�i Wro�-
cław�–�klub�Fir�lej�(1.04).�Tra�sa�„SBB”�to�nie�la�da�grat�ka�dla
wszyst�kich�mi�ło�śni�ków�twór�czo�ści�mul�tiin�stru�men�ta�li�stów
ze�ślą�ska!�Bę�dzie�to�pierw�sza�oka�zja�do wy�słu�cha�nia�naj�-
śwież�szych�kom�po�zy�cji�mu�zy�ków.

1 kwiet nia, godz. 20.00 – Klub Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

zDenĚk BÍna aco ustIc Pro ject
Mu�zy�cy�bu�du�ją�skrom�ny�mi,�na po�zór,�środ�ka�mi�na�strój
ba�lan�su�ją�cy�od zadu��my�i me�lan�cho�lii�po kar�na�wa�ło�wą�za�-
ba�wę.�Mu�zy�ka�zmie�nia�jąc�na�stro�je�wę�dru�je�przez�róż�ne
kon�wen�cje�i miej�sca�na zie�mi.
ZDENĔK�BíNA,�śpiew,�gi�ta�ra�aku�stycz�na
JAN�URBA�NEC,�gi�ta�ra�ba�so�wa.�Bi�le�ty: 20/15

TRASA NA DOLNYM ŚLĄSKU:
20 kwiet nia, godz. 20.00 – Col lo seum, Wzgó rze Par ty zan tów, ul.
Pio tra Skar gi 18a; 21 kwiet nia, godz. 20.00 – Spi żar nia, ul. Pia -
stow ska, LE GNI CA; 22 kwiet nia, godz. 19.00 – Re stau ra cja Dol no -
ślą ska, ul. 1 ma ja 2, ZĄB KO WI CE ŚLĄSKIE; 27 kwiet nia,
godz. 20.00 – Apro pos, ul. Wie niaw skie go 82, WAł BRZYCH; 28
kwiet nia, godz. 21.00 – Ja zgot, Ob jaz do wa, SZKLAR SKA PO Rę BA

Pau LI na kor Ba czyŃ ska – Wer nI saż
na ta LIa gro sIak – kon cert

MOGę�Się�UśMiECHNąĆ,�JEśLi�CHCESZ
Pau li na: Ma�lu�ję�od dziec�ka.�O mo�im�ma�lo�wa�niu�nie�bar�dzo
po�tra�fię�mó�wić.�Po pro�stu,�gdy�coś�mnie�za�in�spi�ru�je roz�-
kła�dam�na pod�ło�dze�ga�ze�ty,�płót�no,�wy�cią�gam�far�by�i już.
Trud�no�mi� jest� roz�sta�wać�się� z mo�imi�ob�ra�za�mi.�Lu�bię
na nie�pa�trzeć.�Dla�te�go,�gdy�wę�dru�ją�do no�we�go�do�mu,
mam�mie�sza�ne�uczu�cia.�Z jed�nej�stro�ny�cie�szę�się,�ze�ko�-

muś�się�spodo�ba�ły,�że�chce�je�mieć�na wła�snej�ścia�nie,�z dru�giej�–�ja�też�chcę�je�mieć�na wła�snej�ścia�nie;)�A jak�mam
prze�rwę�od ma�lo�wa�nia,�to�szy�ję:�smut�ne�mi�sie.pl
Na ta lia: Wo�ka�list�ka�i pio�sen�ko�pi�sar�ka.�Ukoń�czy�ła�pra�wo�oraz�fi�lo�lo�gię�sło�wiań�ską�na UWr.�Jest�oso�bą�nie�zwy�kle�ak�tyw�-
na i za�an�ga�żo�wa�ną�w spra�wy�eko�lo�gii�i zwie�rząt.�Współ�pra�cu�je�z wro�cław�ską�or�ga�ni�za�cją�na rzecz�psów�„2�plus 4”,�pro�-
wa�dzi�tym�cza�so�wy�dom�dla�bez�dom�nych�psów,�upra�wia�par�ty�zanc�kie�sa�dze�nie�drzew.�W wol�nych�chwi�lach�pra�cu�je.

15 kwiet nia, godz. 18.00 – Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5. Wstęp wol ny!

ka Pe La ze WsI War sza Wa 
Gru�pa�po�wsta�ła�w 1997r.,�a mar�cu 1998r.,�pod�czas�Ra�dio�-
we�go�Kon�kur�su�Mu�zy�ki�Fol�ko�wej�„No�wa�Tra�dy�cja”,�zo�sta�-
ła�lau�re�atem�ii na�gro�dy�oraz�Na�gro�dy�Pu�blicz�no�ści.�W tym
sa�mym�ro�ku�uka�za�ła�się�de�biu�tanc�ka�pły�ta�gru�py�pt.�„Hop
Sa�Sa”.�Od 2000�r.�gru�pa�roz�po�czę�ła�czę�ste�kon�cer�ty�w Eu�-
ro�pie�Za�chod�niej,�spo�ty�ka�jąc�się�ze�znacz�nym�za�in�te�re�so�-
wa�niem�me�diów� i pu�blicz�no�ści.�Gru�pa�zna�na jest� tak�że
z za�an�ga�żo�wa�nia�w ak�cję�Sto�wa�rzy�sze�nia�Ni�gdy�Wię�cej
„Mu�zy�ka�prze�ciw�ko�ra�si�zmo�wi”.�Bi�le�ty: 60/45/30zł

15 kwiet nia, godz. 20.00 – Sy na go ga, ul. Włod ko wi ca 7

mar ce LI na +
RO�BERT�Ci�CHY
(gi�ta�ra,�vo�cal)�

SAM�BOR�DU�DZiń�SKi
(per�ku�sio�na�lia,�vo�cal)

Ro�bert�Ci�chy�–�czo�ło�wy�gi�-
ta�rzy�sta� sce�ny� pol�skiej,
a tak�że�wo�ka�li�sta,�kom�po�-
zy�tor,�aran�żer�i pro�du�cent.
Na per�ku�sjo�na�liach� to�wa�-
rzy�szyć� Mar�ce�li�nie� bę�dzie
Sam�bor�Du�dziń�ski�–�kom�-

po�zy�tor,�ak�tor,�mul�tiin�stru�men�ta�li�sta.�Wraz�z Mar�ce�li�ną
sta�no�wią�nie�sa�mo�wi�te�trio�uka�zu�ją�ce�wraż�li�wość�i ogrom�-
ną�wy�obraź�nię�mu�zycz�ną,�jak�i świet�ną�za�ba�wę.�

12 kwiet nia, godz. 19.00 – Mle czar nia, ul. Włod ko wi ca 5



Lu BeL ska Fe De ra cja Bar DóW
Gru�pa,�któ�rą�two�rzą�lau�re�-
aci� naj�waż�niej�szych� fe�sti�-
wa�li� pio�sen�ki� ar�ty�stycz�nej
(li�te�rac�kiej,� ka�ba�re�to�wej,
po�etyc�kiej).�Spo�so�bem�or�-
ga�ni�za�cji�pra�cy�przy�po�mi�na
piw�ni�ce�ar�ty�stycz�ne,�gdzie
jest�wie�lu�au�to�rów,�kom�po�-

zy�to�rów� i wy�ko�naw�ców.� Naj�czę�ściej� moż�na� Fe�de�ra�cję
usły�szeć�z pro�gra�mem�au�tor�skim,�choć�po�sia�da�w re�per�-
tu�arze�rów�nież�kil�ka�pro�gra�mów�mo�no�gra�ficz�nych.�Są�to
pro�gra�my�z pio�sen�ka�mi�Le�onar�da�Co�he�na,�Ka�zi�mie�rza
Grześ�ko�wia�ka,�Wło�dzi�mie�rza�Wy�soc�kie�go,�Ka�ro�la�Woj�ty�-
ły�i Edwar�da�Sta�chu�ry.
We Wro cła wiu wy stą pią: Jo�la�Sip,�Ka�sia�Wa�si�lew�ska,
Ma�rek�An�drze�jew�ski,�Jan�Kon�drak,�Piotr�Se�lim.�

15 kwietnia, godz 20.00. Bilety: 55zł

ma cIej ma LeŃ czuk & Psy cho Dan cIng
W pro�gra�mie�kon�cer�tu��ulu�-
bio�ne� przez� pu�blicz�ność
prze�bo�je�z re�per�tu�aru�m.in.
Bog�da�na Ła�zu�ki,�Woj�cie�cha
Mły�nar�skie�go,� Sta�ni�sła�wa
Grze�siu�ka,� Joh�ny’ego� Ca�-
sha,� Fran�ka� Si�na�try� i in.
Obok�Ma�leń�czu�ka�na sce�nie

zo�ba�czy�my�ze�spół�Psy�cho�dan�cing�w skła�dzie:�Ma�ciej�Mu�-
rasz�ko,�An�drzej� La�skow�ski,� Ja�kub�Fry�drych,�Grze�gorz
Sta�siuk.�„Psy�cho�dan�cing”�to�pro�gram�za�rów�no�dla�tych,
któ�rzy�lu�bią�i zna�ją�sta�re�prze�bo�je,�jak�dla�tych,�któ�rym
na�zwi�ska�ich�twór�ców�nie�wie�le�mó�wią.�Jest�to�po pro�stu
ze�staw�do�sko�na�łych�pio�se�nek�w zna�ko�mi�tym�wy�ko�na�niu.

16 kwietnia, godz. 20.00. Bilety: 80/65/40/35zł

kar ma ka nIc
Na pierw�szym�i za�ra�zem�je�-
dy�nym�kon�cer�cie�w Pol�sce.
Jest� to� je�den�z naj�bar�dziej
cha�ry�zma�tycz�nych�i nie�ba�-
nal�nych�ze�spo�łów�gra�ją�cych
pro�gre�syw�ne�go�roc�ka�w Eu�-
ro�pie.� For�ma�cja� ist�nie�ją�ca
za�le�d�wie�de�ka�dę�ma�na kon�-

cie�czte�ry�pły�ty,�któ�ry�mi�za�cza�ro�wu�je�pięk�ny�mi�me�lo�dia�mi,
wir�tu�ozer�ski�mi�po�pi�sa�mi�in�stru�men�tal�ny�mi�i nie�tu�zin�ko�wy�-
mi�tek�sta�mi.�To�wszyst�ko�osa�dzo�ne�jest�w pod�nio�słej,�sym�-
fo�nicz�nej� sty�li�sty�ce.� Skład� ze�spo�łu:� Jo�nas� Re�in�gold
na elek�trycz�nej�i bez�pro�go�wej�gi�ta�rze�ba�so�wej�oraz�kla�wi�-
szach,�Göran�Ed�man�ja�ko�wo�ka�li�sta,�na ze�sta�wie�per�ku�syj�-
nym�–�Mor�gan�Ågren,�kla�wi�szo�wiec�oraz�wo�ka�li�sta��–�Nils
Erik�son,�Kri�ster�Jons�son�na gi�ta�rze�elek�trycz�nej�i aku�stycz�-
nej�oraz�Lal�le�Lars�son�na kla�wi�szach.

29 kwiet nia, godz. 19.00. Bilety: 60zł

an Drzej smo LIk
Naj�bar�dziej� uzna�ny� pro�du�-
cent� mu�zycz�ny� w Pol�sce.
Oprócz�pro�duk�cji� utwo�rów
i al�bu�mów�dla�in�nych�ar�ty�-
stów�np.:�Ka�ta�rzy�na No�sow�-
ska,� Ma�ria� Pe�szek,� Ro�bert
Gaw�liń�ski,�Krzysz�tof�Kraw�-
czyk,�Ma�ry�la�Ro�do�wicz,�wy�-
da�je�swo�je�wła�sne�au�tor�skie/pro�du�cenc�kie�pły�ty.
18 kwiet nia, godz. 20.00. Bi le ty: psp – 35/50zł; wdk – 45/60zł

ta Ba sko fe at. o. s. t. r
Ta�ba�sko,�czy�li�ze�społ�skła�-
da�ją�cy�się�z Ostre�go,�Ko�cha�-
na,� Zo�ra�ka� i Ha�ema.� Ca�ła
czwór�ka�bę�dzie�ra�po�wać�nie
tyl�ko� na kon�cer�tach,� ale
przede�wszyst�kim�na nad�-
cho�dzą�cej 27�mar�ca�pły�cie
„Ostat�nia�Szan�sa�Te�go�Ra�-
pu”�(As�falt�Re�cords).�Al�bum�współ�wy�pro�du�ko�wa�ny�bę�dzie
przez�ho�len�der�ski�ko�lek�tyw�Kil�ling�Skills�(twór�ców�zna�ne�-
go�ka�wał�ka�Joe�Kic�kass�fe�at.�O.�S.�T.�R.�„Co�py�cats”).

19 kwiet nia godz. 19.00. Bi le ty: psp – 35zł; wdk 45zł

WWIILL  kkII BLUE�SKY�TO�UR 2012
W la�tach 90-tych�ca�ła�Pol�-
ska�śpie�wa�ła�pio�sen�ki�z de�-
biu�tanc�kiej�pły�ty�WiL�KóW:
Son�of�The�Blue�Sky,�Abo�ry�-
gen,�czy�Eli�La�ma�Sa�bach�ta�-
ni.� Al�bum� bły�ska�wicz�nie
po�krył�się�pla�ty�ną.�W mar�cu
i kwiet�niu�bę�dzie�moż�na zo�-
ba�czyć�WiL�Ki�na klu�bo�wej�tra�sie�Blue�Sky�To�ur 2012,�pod�-
czas�któ�rej�wraz�z Ra�diem�Wa�wa�bę�dą�świę�to�wać 20-le�cie
wy�da�nia�de�biu�tanc�kiej�pły�ty.
Trzon�gru�py�two�rzą�Ro�bert�Gaw�liń�ski,�Mi�kis�Cu�pas�i Hu�-
bert�Ga�siul.�Do Wil�ków�do�łą�czył�no�wy�ba�si�sta,�Sta�szek
Wró�bel�i gi�ta�rzy�sta�Ma�ciek�Gła�dysz.�

22 kwiet nia, godz. 20.00. Bi le ty: psp 35zł; wdk 45zł

anI ta LIP nIc ka & john Por ter 
Wbrew�plot�kom�du�et�cią�gle
kon�cer�tu�je,� a na kon�cert
wciąż� przy�cho�dzi� pu�blicz�-
ność�od 10�lat�za�fa�scy�no�-
wa�na mu�zy�ką,� ar�ty�sta�mi
i nie�sa�mo�wi�tym�kli�ma�tem,
ja�ki� po�tra�fią� stwo�rzyć
na sce�nie.�Nie�przy�zwo�icie
do�bre�pio�sen�ki,�nie�przy�zwo�icie�do�bre�kon�cer�ty,�tak�jed�-
nym�zda�niem�moż�na opi�sać�wy�da�rze�nia�z ich�udzia�łem.
26 kwiet nia, godz. 20.00. Bi le ty: w psp 55/65zł; wdk 65/75zł

eter

ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19 (www.eterc lub.pl)
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reD Box
Bry�tyj�ski�ze�spólpo dwu�dzie�sto�let�niej�prze�rwie�po�wró�cił
do stu�dia� na�gra�nio�we�go� i na sce�nę.� Le�gen�da� mu�zy�ki
lat 80-tych�za�gra�w�klu�bie�Ali�bi.�Bi�le�ty:�75zł/wdk 90zł

18 kwiet nia, godz. 20.00 – Klub Ali bi, ul. Grun waldz ka 67

me sa jah
W mie�siąc�po wy�da�niu�so�lo�-
we�go�al�bu�mu�„Je�stem�Stąd”
Me�sa�jah�wy�ru�sza�w ogól�no�-
pol�ską� tra�sę� kon�cer�to�wą
pro�mu�ją�cą�ten�krą�żek.�Pod�-
czas� kil�ku�na�stu� kon�cer�tów

pre�zen�to�wać�bę�dzie�naj�now�sze�utwo�ry�–�m.in.�prze�bo�jo�wy
„Ogień”�oraz�swo�je�star�sze,�do�brze�zna�ne�ka�wał�ki.

27 kwiet nia, godz. 20.00 – Klub ły kend, ul. Pod wa le

Pe ter j. BIrch
Kon�cer�to�wał� w ra�dio�wej
Trój�ce,�na Ope�ner�Fe�sti�va�-
lu,�w mia�stach�i mia�stecz�-
kach�na te�re�nie�ca�łej�Pol�ski,
ale�też�za�gra�ni�cą�–�we�Wło�-
szech�i Niem�czech.�Dzie�lił
sce�nę�z Cze�sła�wem�Mo�zi�-
lem,�Le�chem�Ja�ner�ką�i Ty�-

mo�nem�Ty�mań�skim,�a ma�rap�tem 21� lat!�Two�rzy� ja�ko
Pe�ter�J.�Birch�i wła�śnie�koń�czy�pra�ce�nad pierw�szą�dłu�go�-
gra�ją�cą�pły�tą.�Na�praw�dę�na�zy�wa�się�Piotr�Jan�Brze�ziń�ski.
Po�cho�dzi�z Wo�ło�wa,�mia�sta�po�ło�żo�ne�go�na Dol�nym�ślą�-
sku.�Jest�ubie�gło�rocz�nym�ma�tu�rzy�stą,�obec�nie�stu�diu�je
we�Wro�cła�wiu.�Je�go�mu�zy�ka�ob�ra�ca�się�wo�kół�aku�stycz�-
ne�go�in�die�fol�ku.�Na twór�czość�Piotr�ka�wiel�ki�wpływ�ma�-
ją�ta�cy�ar�ty�ści�jak�Da�mien�Ri�ce,�Bon�iver,�Roc�ky�Vo�to�la�to
czy�Da�mien�Ju�ra�do.

24 kwiet nia, godz. 20.00, Wstęp wol ny!
Scho dy Do ni kąd, Plac Sol ny 13

sVaVar knútur
Ko�lej�ny�przed�sta�wi�ciel�wy�-
spy� gej�ze�rów,� wul�ka�nów
i wo�do�spa�dów� od�wie�dzi
nasz� kraj.� Sva�var� Knútur
z is�lan�dii�wy�stą�pi�w Po�zna�-
niu,� Wro�cła�wiu,� Zie�lo�nej
Gó�rze� i Tar�now�skich� Gó�-
rach.�Je�śli�chce�cie�po�znać
tra�dy�cyj�ne� pie�śni� tej� ma�-

gicz�nej�wy�spy�i zo�ba�czyć�świet�ne�go�ko�mi�ka�za�ra�zem,�zaj�-
rzyj�cie� na je�go� kon�cert!� Na is�lan�dii� je�go� mu�zy�kę
dzien�ni�ka�rze�opi�su�ją�ja�ko�„pop�trol�li�i folk�fior�dów”.�

1 maja, godz. 21.00 – Schody Donikąd, pl. Solny 13

LeBoWskI & josePh magazIne 
Już 13�kwiet�nia�w klu�bie�Li�ver�po�ol�za�gra�ją�dwa�czo�ło�we
ze�spo�ły�pol�skiej�sce�ny�pro�gre�syw�nej.�Kli�ma�tycz�ny�Le�-
bow�ski�i pre�zen�tu�ją�cy�nad�zwy�czaj�ne�umie�jęt�no�ści�tech�-
nicz�ne�Jo�seph�Ma�ga�zi�ne.

13 kwiet nia, godz. 19.00 – Li ver po ol, ul. Świd nic ka 37

gI ta ro Wy re korD gu In nes sa
Gi�ta�ro�we� świę�to� po�trwa
w tym� ro�ku� aż� dwa� dni
–� tra�dy�cyj�ne� już�bi�cie�Re�-
kor�du�Gu�in�nes�sa�od�bę�dzie
się 1�ma�ja�na wro�cław�skim
ryn�ku,�a kon�cer�ty�to�wa�rzy�-
szą�ce 1.� i 2.�ma�ja�na Wy�-
spie�Sło�do�wej.
Od 2� lat�uczest�ni�cy� Fe�sti�-
wa�lu� pró�bu�ją� po�bić� swój
re�kord�z 2009�ro�ku,�w któ�-
rym�uczest�ni�czy�ło 6346�gi�-

ta�rzy�stów.�Rok�póź�niej�„Hey�Joe”�wy�ko�na�ło 4597�osób,
a w 2011�r.�za�gra�ło�wspól�nie 5601�gi�tar.
Szwedz�ka� le�gen�da� roc�ka� –� ze�spół� EU�RO�PE –� bę�dzie
gwiaz�dą�Gi�ta�ro�we�go�Re�kor�du�Gu�in�nes�sa.�Ze�spół�za�gra
1�ma�ja�we�Wro�cła�wiu�na Wy�spie�Sło�do�wej�wraz�z in�ny�mi
go�ść�mi�gi�ta�ro�we�go�świę�ta.�Bi�le�ty: 85/100 zł

Kon cer ty roz po czy na ją się o godz. 17.00
po czą tek kon cer tu EU RO PE prze wi dzia ny jest ok. godz. 21.00
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W te�go�rocz�nej�edy�cji�Fe�sti�wa�lu�kon�ty�nen�tem�wio�dą�cym
bę�dzie�Afry�ka.�Bę�dzie�moż�na�wy�słu�chać�opo�wie�ści�o po�-
dró�żach�po Ma�li,�Mau�re�ta�nii,�in�do�ne�zji,�Au�stra�lii,�is�lan�dii
czy�Pe�ru.�W trak�cie�trzy�dnio�we�go�fe�sti�wa�lu�pro�po�nu�je�my
spo�tka�nia�z po�dróż�ni�ka�mi,�po�ka�zy�fil�mów�afry�kań�skiej�ki�-
ne�ma�to�gra�fii,�wy�sta�wy�fo�to�gra�ficz�ne,�warsz�ta�ty�gier�afry�-
kań�skich�skie�ro�wa�ne�do dzie�ci�i mło�dzie�ży.
W ra�mach�Fe�sti�wa�lu�bę�dzie�moż�na�wziąść�udział�w róż�no�-
rod�nych� im�pre�zach� to�wa�rzy�szą�cych,� ta�kich� jak:� po�kaz
stro�jów� afry�kań�skich,� pre�zen�ta�cja� spo�so�bów� pa�rze�nia
Yer�ba�Ma�te�i idei�Fa�ir�Tra�de.�Do�świad�cze�ni�glob�tro�te�rzy
za�chę�cą� do po�dró�żo�wa�nia� z dzieć�mi� oraz� do�ra�dzą� jak
przy�go�to�wać�do�bry�plan�po�dró�ży.�Nie�za�brak�nie�tak�że�pre�-
zen�ta�cji�syl�wet�ki�słyn�ne�go�po�dróż�ni�ka�i pa�tro�na Fe�sti�wa�-
lu��- Ol�gier�da�Bu�dre�wi�cza.�Wszyst�kie�wy�da�rze�nia�za�koń�czy
ener�ge�tycz�ny�kon�cert�mu�zy�ki�et�nicz�nej�ze�spo�łu�Fo�li�ba.�
Szcze�gó�ło�wy�pro�gram�Fe�sti�wa�lu�i przy�dat�ne�in�for�ma�cje
do�stęp�ne�na stro�nie:�www.row�no�le�znik�ze�ro.pl.
Pa�tron�fe�sti�wa�lu:�Ol gierd Bu dre wicz –�po�dróż�nik�i pu�bli�-
cy�sta,�któ�ry�do�tarł�do po�nad 160�państw,�do nie�któ�rych
ja�ko�pierw�szy�pol�ski�dzien�ni�karz.�Au�tor�licz�nych�re�por�ta�-
ży�za�gra�nicz�nych,�ksią�żek�po�dróż�ni�czych,�pro�gra�mów�te�-
le�wi�zyj�nych,�sce�na�riu�szy�i ko�men�ta�rzy�do do�ku�men�tów
fil�mo�wych.�Na�pi�sał�m.in.�„Rów�no�leż�nik�ze�ro”,�„Ba�ede�ker
war�szaw�ski”,�„Po�dró�że�do czte�rech�ro�gów�świa�ta”�i „By�-
łem�wszę�dzie”.�W tej�ostat�niej�prze�wi�ja�sie�̨ga�le�ria�po�sta�-
ci�ze�wszyst�kich�kon�ty�nen�tów.

Pierw sza edy cja Rów no leż ni ka Ze ro – Wro cław skie go
Fe sti wa lu Po dróż ni cze go im. Ol gier da Bu dre wi cza od -
bę dzie się w dniach 12-14 kwiet nia 2012 ro ku w dwóch
fi liach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wro cła wiu:
w Me dia te ce przy pl. Te atral nym 5 oraz w Bi blio te ce
Tu ry stycz nej przy uli cy Szew skiej 78.

fot.�A.�Wyrostek

kWIecIeŃ z unIVersytetem śWIata
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE, pl. Katedralny 16
14 kwietnia (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
KRóL�POPiEL�i�iNNE�PRZYGODY�W�śWiECiE�LEGEND

PAłAC KRóLEWSKI, ul. Kazimierza Wielkiego 35
14 kwietnia (sobota), godz. 11.15 (6-12 lat)
DRZEWO�ŻYCiA,�CZYLi�NA�TROPiE�PRZODKóW
28 kwietnia (sobota), godz. 11.15 (6-12 lat)
TAJEMNiCE�TWORZENiA�DZiEŁ�SZTUKi

MUZEUM ARCHITEKTURY, ul. Bernardyńska 5
21 kwietnia (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
PRZYGODY�NA�BUDOWiE�WiEJSKiEJ�ZAGRODY

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE, ul. Cieszyńskiego 9 
21 kwietnia (sobota), godz. 11.15 (6-12 lat)
SŁOWiANiE,�CZYLi�GDY�PERUN�BYŁ�BOGiEM
28 kwietnia (sobota), godz. 11.00, 12.30 (3-5 lat)
MAŁY�ARCHEOLOG�i�WiELKiE�BiZONY
Rezerwacja:�tel.�511�132�287�1�godz.�10�zł/dziecko�+�5�zł
bilet�wstępu.�Rodzice�–�wstęp�wolny!

mo nI ka mIr gos 
Jest�so�list�ką�gru�py�wo�kal�-
nej�ORiS�z Mło�dzie�żo�wego
Do�mu� Kul�tu�ry� śród�mie�-
ście.� śpie�wu� uczy� się
od ośmiu�lat.�Pod�czas�kon�-
cer�tu�wy�ko�na�roc�ko�we�i dy�-
na�micz�ne� pio�sen�ki,� któ�re
naj�bar�dziej� lu�bi� śpie�wać.
Wstęp�wol�ny!

29 kwiet nia, godz. 18.00
Klub Pod Ko lum na mi
Plac Św. Ma cie ja 21

jaz z trIo
Ze�spół�współ�two�rzą�in�stru�-
men�ta�li�ści,� któ�rzy� po�cho�-
dzą�z róż�nych�mu�zycz�nych
śro�do�wisk�(Wro�cław�i Opo�-
le),�ale�łą�czą�ich�jaz�zo�we�fa�-
scy�na�cje.� W re�per�tu�arze

gru�py�zna�la�zły�się�zna�ne�stan�dar�dy�wy�ko�ny�wa�ne�przez�ta�-
kie�sła�wy�jak:�El�la�Fit�zge�rald,�Frank�Si�na�tra,�Lo�uis�Arm�-
strong�czy�Bil�lie�Ho�lia�dy.�Utwo�ry�wy�bra�ne�przez�ze�spół
w ja�kiejś�mie�rze�ilu�stru�ją�hi�sto�rię�jaz�zu�–�od je�go�po�cząt�-
ku�po�przez�okres�be�bop,�aż�po la�ta 70,�a pro�po�no�wa�ne
no�we�aran�ża�cje�–�na akor�de�on,� kon�tra�bas� i for�te�pian,
spra�wia�ją,�że�brzmie�nie�Jaz�z�tria�jest�świe�że�i ory�gi�nal�ne.
Pod�czas�kon�cer�tu�usły�szy�my�m.in.:�The�best�is�Yet�to�Co�-
me�–�Cy�Co�le�ma�na,�Hymn�to�Fre�edom�–�Osca�ra�Pe�ter�so�-
na,�in�a sen�ti�men�tal�mo�od�–�Du�ke'a El�ling�to�na.
Wy�stą�pią:� Ol�ga� Strelć� (akor�de�on),� Bar�tosz� Choj�nac�ki
(kon�tra�bas),�To�masz�Zwo�liń�ski�(for�te�pian).

5 kwietnia, godz. 19.00
ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54a
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śLąsk I je go DzIe je
Au to rzy książ ki: Ar�no�He�rzig,
Mał�go�rza�ta�i Krzysz�tof�Ruch�-
nie�wi�czo�wie�są�re�pre�zen�tan�-
ta�mi� róż�nych� po�ko�leń,� a
także róż�nych�hi�sto�rycz�nych
szkół.� ich� wspól�nym� dą�że�-
niem�jest�za�ofe�ro�wa�nie�czy�-
tel�ni�ko�wi� opi�su� dzie�jów
ślą�ska,�któ�ry�łą�czył�by�wy�so�ki
po�ziom�me�ry�to�rycz�ny�z przy�-
stęp�ną�nar�ra�cją�i atrak�cyj�ną�sza�tą�gra�ficz�ną.�
„śląsk�i je�go�dzie�je”�to�książ�ka,�w któ�rej�czy�tel�nik�znaj�dzie
nie�tyl�ko�wy�kład�hi�sto�rii�po�li�tycz�nej�kra�iny,�ale�i ob�szer�ne
przed�sta�wie�nie�roz�wo�ju�jej�kul�tu�ry�i prze�mian�spo�łecz�nych.
Książ�ka�jest�roz�sze�rzo�ną�i uzu�peł�nio�ną�pol�ską�wer�sją�pu�bli�-
ka�cji� Schle�sien.� Das� Land� und� se�ine� Ge�schich�te� (Ham�-
burg 2008).�For�mat: 23,1�x 28,6 cm,�ilość�stron: 304

Wy daw nic two VIA NO VA

17. Port LI te rac kI
Pięć�dzie�się�ciu�za�gra�nicz�nych�i kra�-
jo�wych� twór�ców� –� w tym� go�ście
spe�cjal�ni:�Lau�rie�An�der�son,�Ed�mund
Whi�te�oraz�ob�cho�dzą�ca�ju�bi�le�usz 80.
uro�dzin�Kry�sty�na Mi�ło�będz�ka�–�za�-

pra�sza�w dniach 20-22�kwiet�nia�do roz�mów�o książ�kach
przy kub�ku�do�brej�ka�wy�we�wro�cław�skim�Stu�diu�na Gro�-
bli�pod�czas 17.�Por�tu�Li�te�rac�kie�go.
Spo�tka�niom�z twór�ca�mi�to�wa�rzy�szy�ło�bę�dzie�po�nad czter�-
dzie�ści�pre�mie�ro�wych�pu�bli�ka�cji.�Wśród�pre�mier�znaj�dzie
się�po�ezja,�pro�za,�dra�ma�ty�i prze�kła�dy.�W pro�gra�mie�spo�-
tka�nia�z po�wszech�nie�zna�ny�mi�ar�ty�sta�mi:�Ju�sty�ną�Bar�giel�-
ską,�Jac�kiem�Deh�ne�lem,�Ju�lią�Fie�dor�czuk,�Eu�ge�niu�szem
Tka�czy�szy�nem_Dyc�kim,�Boh�da�nem�Za�du�rą,�a tak�że�na�zwi�-
ska�de�biu�tan�tów,�któ�rych�wier�sze�opu�bli�ko�wa�ne�zo�sta�ły
w al�ma�na�chu�Po�łów 2011.�Po�etyc�kie�de�biu�ty.
Wstęp�na wszyst�kie�wy�da�rze�nia�jest�bez�płat�ny.�Je�dy�nie
na spo�tka�nie�z Lau�rie�An�der�son�na�le�ży�zdo�być�wej�ściów�-
kę,�a moż�na to�zro�bić�do�ko�nu�jąc�za�ku�pu�pa�kie�tów�fe�sti�-
wa�lo�wych� ksią�żek� na stro�nie� www.po�ezjem.pl,� któ�re
ukry�te�są�w za�kład�ce�„in�spi�ra�cje”.�Wię�cej�in�for�ma�cji�oraz
plan�fe�sti�wa�lu�na stro�nie:�www.por�tli�te�rac�ki.pl

20-22 kwiet nia br. Stu dio na Gro bli 

VIII Prze gLąD WIer szy 
DO�RO�śLi�NAM�CZY�TA�Ją�–�MY�RE�CY�TU�JE�MY

Wy�stę�py�przed�szko�la�ków�i dzie�ci�z klas i –�iii,�w ra�mach
ak�cji�Ca�ły�Wro�cław�czy�ta�dzie�ciom.�dla�wie�lu�ma�lu�chów�to
pierw�szy�pu�blicz�ny�wy�stęp�w ży�ciu.�Dzie�ci�re�cy�tu�ją�zna�ne
i lu�bia�ne,�nie�kie�dy�za�po�mnia�ne�wier�sze.�Wstęp�wol�ny!

14 kwiet nia, godz. 10.00 – MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5 

mI ro słaW Wło Dar czak FAK�TY�Fi�KA�CJE
Uro�dził�się 1965�r.�w Sy�co�wie,
we�Wro�cła�wiu�miesz�ka� od ro�-
ku 1967.�Ma�żo�nę�i tro�je�dzie�ci.
Je�go� hob�by� to� akwa�ry�sty�ka
i pra�ca�na dział�ce.�Wier�sze�pi�sze
od oko�ło�pię�ciu�lat.
Od trzech�lat�uczęsz�cza�na warsz�ta�ty�li�te�rac�kie�or�ga�ni�zo�-
wa�ne�przez�wro�cław�ski�Sa�lo�nik�Trzech�Muz.�W swo�ich
wier�szach�przed�sta�wia�ob�ra�zy�z ży�cia,�prze�two�rzo�ne�przez
wła�sną�wraż�li�wość.�Je�go�mi�strzem�jest�nie�ży�ją�cy�po�eta
i sa�ty�ryk�An�drzej�Wa�li�gór�ski.

23 kwiet nia, godz. 18.00

SA LO NI KO WE WARSZ TA TY LI TE RAC KIE
16 i 30 kwiet nia g. 18.00, Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

maPa WiZERUNEK��śWiATA�i�ZWiERCiADŁO�EPOKi�
Za�byt�ko�we�ma�py�z ko�lek�cji
Ga�bi�ne�tu�Kar�to�gra�fii�Za�kła�-
du�Na�ro�do�we�go�im.�Osso�-
liń�skich�po�zwa�la�ją�do�strzec
jak� wiel�ki� wpływ� na ich
treść�oraz�for�mę�gra�ficz�ną�mia�ły�cza�sy,�w któ�rych�je�two�-
rzo�no.�Daw�ne�ma�py,�choć�już�nie�ak�tu�al�ne,�nie�do�kład�ne
i ob�fi�tu�ją�ce�w „zbęd�ne�ozdo�by”�wciąż�bu�dzą�za�in�te�re�so�-
wa�nie� mi�mo� swo�ich� licz�nych� wad.� Po�zo�sta�ją� bo�wiem
zwier�cia�dłem,�w któ�rym�wciąż�moż�na�uj�rzeć�wi�ze�ru�nek
mi�nio�nych�epok.�Wykład�i�pokaz�poprowadzi�Piotr�Ga�lik
–�kie�row�nik�Ga�bi�ne�tu�Kar�to�gra�fii.�

3 kwietnia, godz. 13.00, ul. Szewska 37
Zbiórka na dziedzińcu wewnętrznym Ossolineum
wejście od Zaułka Ossolińskich. Wstęp wolny!

WWaa  ccłłaa  WWaa  rroo  PPIIeecc  kkIIee  ggoo
Dnia 29�mar�ca 2012�ro�ku,�ten�re�gu�lar�nie�uak�tu�al�nia�ny
pro�jekt,�na sta�łe�za�go�ści�na te�re�nie�Mu�zeum�Współ�cze�-
sne�go�we�Wro�cła�wiu.
Gru�dnia 1981�ro�ku,�usta�la�osta�tecz�ny�pro�gram�i spo�sób�jej
pre�zen�ta�cji.�Od tej�po�ry,�na znak�pro�te�stu�prze�ciw�ko�wpro�-
wa�dze�niu�przez�rząd�Sta�nu�Wo�jen�ne�go�w Pol�sce,�prze�no�-
szo�ne�w tor�bie�zbio�ry�w po�sta�ci�Ksiąg�uni�ka�ją�ofi�cjal�nych
miejsc�wy�sta�wien�ni�czych,�by�po�ja�wić�się�w miesz�ka�niach
pry�wat�nych,�pra�cow�niach,�urzę�dach,�do�mach�stu�denc�kich,
pod�czas�uro�czy�sto�ści�ro�dzin�nych�itp.�Po la�tach�oka�za�ło�się,
że�do�ku�men�ta�cja�jej�po�ka�zów�sta�ła�się�no�wą�Księ�gą,�księ�-
gą�-zwier�cia�dłem,�w któ�rym�prze�glą�da�ła�się�sztu�ka�współ�-
cze�sna�Pol�ski,�Nie�miec,�Ho�lan�dii�i Fran�cji.
W ostat�nich�la�tach,�za�miast�pre�zen�to�wa�nia�ma�te�rial�nych
obiektów�pod�czas�spo�tkań,�Po�dró�żu�ją�ca�Ga�le�ria�co�raz
czę�ściej�prze�sy�ła�swo�je�pra�ce�dro�gą�elek�tro�nicz�ną,�czer�-
piąc�głów�nie�z za�so�bu�zbio�ru�Szki�ców�KA�VA!

Mu zeum Współ cze sne, pl. Strze gom ski 2A

Wszech nI ca WIe Dzy o Wro cła WIu 
WY�KŁAD Dr�Ro�mu�al�da�No�wa�ka�–�kie�row�ni�ka�Pa�no�ra�my
Ra�cła�wic�kiej�pt.�Za�gma�twa�ne�lo�sy�Pa�no�ra�my�Ra�cła�wic�-
kiej.�Zaprasza�TMW�oraz�Bi�blio�te�ka�im.�T.�Mi�kul�skie�go.

12 kwiet nia, godz. 17.00 – Bi blio te ka, Ry nek 58, III p.
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PPEEJJ  ZZAAŻŻ  PPOOLL  SSKKII
FFoo  ttoo  ggrraa  ffiiee  bbii  bblliioo  ttee  kkaa  rrzzaa
10 kwiet nia – 11 ma ja
Au tor zdjęć, Piotr Drew niak, jest bi -
blio te ka rzem, in tro li ga to rem oraz
tech ni kiem ob rób ki me ta li. Od kilku
lat pre zen tu je pra ce na wy sta wach in -
dy wi du al nych, od kil ku na stu bie rze
udział w wy sta wach zbio ro wych. Pra -
cu je w Bi blio te ce In sty tu tu Sztu ki
PAN w War sza wie. 
Ciąg ko mu ni ka cyj ny I pię tra

TTOO  MMAASS  TTRRAANNSSTTRRÖÖMMMMEERR
PPoo  eettaa  zzaa  gguu  bbiioo  nnyy  ww ggąąsszz  cczzuu
wwssppóółł  cczzee  ssnnoo  śśccii
3.04, godz. 17.00, sa la 35 III p.
Go ściem spe cjal nym spo tka nia po świę -
co ne go ży ciu i twór czo ści szwedz kie go
po ety To ma sa Tranströme ra, ze szło -
rocz ne go lau re ata li te rac kiej Na gro dy
No bla, bę dzie To masz Ja strun – po eta,
pro za ik, ese ista, kry tyk, by ły dy rek tor
In sty tu tu Pol skie go w Sztok hol mie,
by ły at taché kul tu ral ny w Szwe cji.
XX SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII
12.04, godz. 16.00, zbiór ka w ho lu
Spa cer śla da mi Jó ze fa Igna ce go Kra -
szew skie go, któ ry chwa lił pięk no wro -
cław skie go ra tu sza i po dzi wiał m.in.
wro cław ski uni wer sy tet.

OO PPAA  NNUU  SSAA  MMOO  CCHHOO  DDZZII  KKUU
SSppoo  ttkkaa  nniiee  zz JJaa  kkuu  bbeemm  CCzzaarr  nnyymm
20.04, godz. 17.00
Za pra sza my mi ło śni ków cy klu po wie -
ści o Pa nu Sa mo cho dzi ku, któ ry
przed la ty stwo rzył Zbi gniew Nie nac -
ki, na spo tka nie z jed nym z kon ty nu -
ato rów tej se rii Ja ku bem Czar nym,
au to rem 11 po wie ści z te go cy klu. 
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, parter

2 kwiet nia, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
PPIIEERRWW  SSZZAA  PPOO  MMOOCC  UU DDZZIIEE  CCII
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
4 kwiet nia, godz. 16.00
DKK dla Se nio rów
44  KKOO  BBIIEE  TTYY  –– 44  ŚŚWWIIAA  TTYY
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro
11 kwiet nia, godz. 16.00
Aka de mia Ki no ma nia ka
„„GGRREEKK  ZZOORR  BBAA””
Czy tel nia, II pię tro
14 kwiet nia, godz. 11.00
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
ZZIIEE  LLOO  NNYY  DDOOMM
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
17 kwiet nia, godz. 18.00
KKRRÓÓTT  KKIIEE  FFIILL  MMYY  
OO BBEEZZ  DDOOMM  NNYYCCHH
Ame ri can Cor ner, II pię tro
18 kwiet nia, godz. 16.00
Aka de mia Zdro we go Se nio ra
SSPPOO  TTKKAA  NNIIEE  ZZ TTRREE  NNEE  RRAA  MMII
NNOORR  DDIICC  WWAALL  KKIINNGG
Czy tel nia, II pię tro
19 kwiet nia, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
BBRRZZĘĘ  CCZZĄĄ  PPSSZZCCZZOO  ŁŁYY......
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
21 kwiet nia, godz. 11.00
Z cy klu „Spo ko -Po ko”
RROO  DDZZIINN  NNAA  
KKSSIIĄĄŻŻ  KKAA  KKUU  CCHHAARR  SSKKAA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
25 kwiet nia, godz. 17.00
Z cy klu „Do oko ła 7 Kon ty nen tów”
KKRRÓÓTT  KKAA  WWII  ZZYY  TTAA  WW BBHHUU  TTAA  NNIIEE
Spo tka nie ze Sta ni sła wem Klim kiem
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 
27 mar ca, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
SSZZTTUU  KKAA  SSŁŁUU  CCHHAA  NNIIAA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
27 kwiet nia, godz. 18.30
Dys ku syj ny Klub Książ ki Po dróż ni czej
AAUU  SSTTRRAA  LLIIAA  BBRRUU  CCEE''AA
CCHHAA  TTWWII  NNAA  II JJOO  AANN  NNYY  SSRROO  KKII
Ame ri can Cor ner, II pię tro

AANN  NNAA  MMIICCHH  NNIIEE  WWIICCZZ  –– TTKKAA  NNII  NNAA
Ga le ria pod Pla fo nem
13 kwiet nia – 6 ma ja
Ar tyst ka uzy ska ła dy plom (z wy róż -
nie niem) w Aka de mii Sztuk Pięk -
nych w War sza wie, w pra cow ni prof.
Woj cie cha Sa dleya (aneks z ma lar stwa
w pra cow ni prof. Ta de usza Do mi ni -
ka, 1978). Zaj mu je się tka ni ną ar ty stycz ną
i ma lar stwem ścien nym. Po ka zy wa ła swo je
pra ce na pię ciu wy sta wach in dy wi du al nych
i licz nych zbio ro wych. Jest au tor ką pro jek -
tów ko stiu mów do spek ta kli ope ro wych,
współ au tor ką de ko ra cji te atral nych, m.in.
do przed sta wień Te atru Pol skie go w War -
sza wie oraz do kil ku Ll mów. 
Wer ni saż 13 kwiet nia, o godz. 16.00. Wstęp wol ny!
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Wę Druj I zWIe Dzaj za na mI
Zapraszaja Kluby: Turystów przy TMW, Przewodników

„Oskar” O/PTTK przy Instytutach PAN
1.04, g. 10.00 –�Spa�cer�po Wro�cła�wiu;�spo�tk.�przy po�mni�-
ku�hr.�A.�Fre�dry;�9.04, g. 7.00 (Dw.�PKS)�–ślę�ża�wiel�ka�noc�-
na;�11.04, g. 15.00 –�Zdo�by�wa�my�od�zna�kę�Tu�ry�sty�Mi�ło�śni�ka
W�-wia�–�pom.�A.�Fre�dry;�12.04, g. 15.30 –�Spo�tka�nie�w ka�-
mie�nicz�ce� Mał�go�sia� (Od�rzań�ska 39);� 14.04, g. 7.00
–�(*)Trzeb�ni�ca;�21.04, g. 9.00 (PKP)�–�Za�krzów�Ko�to�wi�ce
–�św.�Ka�ta�rzy�na�(wę�drów�ka�szl.�B.�Tu�ro�nia);�22.04, g. 700
(Dw.�PKS)�–(*) ślę�ża;�27-29.04, g. 7.00 –�(*) Pra�ga�(Cze�chy)
Zgło�sze�nia�na wy�ciecz�ki�(*)�„Prze�wod�nik�cze�ka”�na spa�ce�-
rze,�spo�tka�niu�klu�bo�wym�lub�te�l. 661�701�176; 71 35�70�119
wie�czo�rem;�wy�jaz�dy�z Pla�cu�So�li�dar�no�ści.

NAJ�LEP�SZE�POL�SKiE�i ZA�GRA�NiCZ�NE�FiL�MY�ANi�MO�WA�NE
Wszyst kie nie dzie le, za wsze o 12.30. Wstęp wol ny!

W Przy jaź nI z oD rą część I
TRA�SA:�sto�pień�wod�ny�„Za�ci�sze”�

Spa�cer�Aka�de�mii�Tu�ry�sty�ki,�Kra�jo�znaw�stwa�i Eko�lo�gii�zie�-
lo�ny�mi�te�re�na�mi�wzdłuż�ka�na�łu�że�glu�go�we�go.�Od�kry�je�my
ko�lej�ne�ta�jem�ni�ce�Wro�cław�skie�go�Wę�zła�Wod�ne�go.
14 kwiet nia, godz. 10.00 wej ście do LO nr XIV ul. Brückne ra

z cy klu: zro zu mIeć zIe mIę
SAN�TO�Ri�Ni�–�nie�zwy�kłe�mu�zeum�geo�lo�gicz�ne

oraz gdzie�jest�ATLAN�TY�DA?
Pre�lek�cja�mul�ti�me�dial�na�dr.�Ada�ma�Szyn�kie�wi�cza�z�in�sty�tu�-
tu�Na�uk�Geo�lo�gicz�nych�UWr.�Spe�cja�li�sty�z�geo�lo�gii�ke�no�zo�-
iku� oraz� geo�lo�gii� kra�su� a tak�że� sto�so�wa�nia� me�to�dy
geo�ra�da�ro�wej�(GPR)�w ba�da�niach�geo�lo�gicz�nych�i ar�che�olo�-
gicz�nych.�Pro�wa�dził�ba�da�nia�w Wiet�na�mie,�Gre�cji�i Egip�cie.

11 kwiet nia, godz. 18.00 – Klub ŚOW, ul. Pret fi cza 24

kIno teatraLne
FiL�MY�BRi�GiT�TE�KRA�MER�i JöRGA�JE�SHE�LA

Kra�mer�i Je�shel�na�krę�ci�li�wspól�nie�wie�le�fil�mów,�pro�wa�-
dzą�ra�zem�fir�mę�pro�du�cenc�ką�na�chtak�ti�vfilm.
Bri git te Kra mer (ur. 1954� w Kon�stan�cji)� stu�dio�wa�ła
w Mar�bur�gu/Lahn�na�uki�po�li�tycz�ne,�ger�ma�ni�sty�kę�i teo�-
rię�mu�zy�ki.�Pra�co�wa�ła�ja�ko�dra�ma�turg�w te�atrze�Schau�-
spiel�haus�we�Frank�fur�cie�nad Me�nem�i ja�ko�re�dak�tor�ka
w te�le�wi�zji�ZDF�(do 1995).�W la�tach 1995–1997�by�ła�od�-
po�wie�dzial�na za przy�go�to�wa�nie�i pro�duk�cję�fil�mów�pod�-
czas� fe�sti�wa�lu� sztu�ki� współ�cze�snej� Do�cu�men�ta X.
Od 1997�ro�ku�jest�nie�za�leż�ną�au�tor�ką�fil�mów�do�ku�men�tal�-
nych�i fa�bu�lar�nych.�Spe�cja�li�zu�je�się�w re�ali�za�cji�fil�mów
na pod�sta�wie�spek�ta�kli�te�atru�tań�ca�oraz�te�atru�do�ku�men�-
tal�ne�go.�Współ�pra�co�wa�ła�z ta�ki�mi�ar�ty�sta�mi�jak:�Luc�Bon�-
dy,�Hans�Neu�en�fels,�Mi�cha�el�Klier,�Ga�bor�Al�tor�jay,�Oli�ver
Hir�sch�bie�gel�i Char�les�Bur�nett.
Jörg Je shel (ur. 1943�w Ber�li�nie)�z wy�kształ�ce�nia�jest�ope�-
ra�to�rem� fil�mo�wym.� Stu�dio�wał� w Pań�stwo�wej� Wyż�szej
Szko�le�Opty�ki�i Fo�to�gra�fii�(FOF)�w Ber�li�nie.�Jest�re�ali�za�to�rem
fil�mów�fa�bu�lar�nych,�te�le�wi�zyj�nych,�se�ria�li,�do�ku�men�tów
i kli�pów�mu�zycz�nych.�Pra�co�wał�mię�dzy�in�ny�mi�z Ka�spa�rem
He�idel�ba�chem,�Mi�sch�ką�Popp,�Do�ris�Dörrie�i Sa�shą�Waltz.
W 1992�ro�ku�otrzy�mał�Nie�miec�ką�Na�gro�dę�Ope�ra�to�rów�Fil�-
mo�wych�za film�Wer�hat�Angst�vor�Rot,�Gelb,�Blau�(Kto�się
boi� czer�wie�ni,� żół�ci� i błę�ki�tu)� oraz� dwu�krot�nie� na�gro�dę
Grim�me�–�w 2000�ro�ku�za film�Kop�fleuch�ten�(La�tar�ki�czo�-
ło�we)�i w 2003�za Schwarz�wal�dhaus 1903.
5 kwietnia {czwartek} 18.00
Passion�–�Endstation�Kinshasa�(Pasja�–�stacja�końcowa
Kinszasa)�/�Niemcy�2010�/�90’
W po�ru�sza�ją�cym�fil�mie�nie�miec�kich�twór�ców�zdję�cia�z wy�-
stę�pu�go�ścin�ne�go�eu�ro�pej�skie�go�te�atru�prze�pla�ta�ją�się
z ob�ra�za�mi�współ�cze�snej�sto�li�cy�Kon�ga.
12 kwietnia {czwartek} 18.00
Spo�tka�nie�z Bri�git�te�Kra�mer�i Jörgiem�Je�she�lem.
Pro�wa�dze�nie:�An�na�Kró�li�ca
26 kwietnia {czwartek} 18.00
Urban�Ballet�/�Niemcy�2008�/�52’
Urban�Ballet�to�film�dokumentalny�podsumowujący�20.
edycję�festiwalu�Taniec�w�Sierpniu,�który�odbywa�się�w
Berlinie�i�poświęcony�jest�tańcowi�współczesnemu.

Sa la Ki no wa In sty tu tu Gro tow skie go, Ry nek -Ra tusz 27
Wstęp wol ny!

eko ja ramrk OD�PO�WiE�DZiAL�NE�ZA�KU�PY
Eko�jar�mark�jest�nie�ko�mer�cyj�ną�im�pre�zą�pro�mu�ją�cą�zrów�-
no�wa�żo�ny�styl�ży�cia,�lo�kal�ną�przed�się�bior�czość�i etycz�ną
po�sta�wę�kon�su�menc�ką.�Na eko�jar�mar�ku�do�sta�nie�my�or�-
ga�nicz�ne�pro�duk�ty�naj�wyż�szej�ja�ko�ści.�Wszy�scy�wy�staw�-
cy�to�za�ufa�ni�pro�du�cen�ci�po�sia�da�ją�cy�eko�lo�gicz�ne�ate�sty.
Prócz� ar�ty�ku�łów� spo�żyw�czych� będą� też� po�zba�wio�ne
sztucz�nych�sub�stan�cji�ko�sme�ty�ki,�po�dusz�ki�wy�peł�nio�ne
gry�ką,�bi�żu�te�rię�i tek�sty�lia,�ręcz�nie�szy�te�no�te�sy�i ka�len�da�-
rze.�Wśród�wie�lu�atrak�cji�od�bę�dą�się�warsz�ta�ty�z szy�cia
„od�po�wie�dzial�nych�port�fe�li�ków”,�Dr�Bi�ke�do�ko�na�bez�płat�-
ne�go�prze�glą�du�ro�we�rów,�do dys�po�zy�cji�bę�dzie�tak�że�kon�-
sul�tant,�któ�ry�roz�wie�je�wąt�pli�wo�ści�i udzie�li�wska�zó�wek.�

Od 30 mar ca do 6 kwiet nia br.
Skwer przy ko ście le św. Ma rii Mag da le ny
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kI no Woj cIe cha sta ro nIa
AFD�MO�ViEW�RO

Po�ka�zem�„Sy�be�ryj�skiej�lek�cji”�oraz�„Ar�-
gen�tyń�skiej�lek�cji”�za�koń�czy�się�wio�sen�-
ny� cykl� „Po�gra�ni�cza”� Aka�de�mii� Fil�mu
Do�ku�men�tal�ne�go�„Mo�vieW�ro”.�Cy�klicz�ne
spo�tka�nia�Akademii�po�prze�dzo�ne�są�pre�lek�cją�i sfi�na�li�zo�-
wa�ne�dys�ku�sją.�Po�przez�pry�zmat�bar�dzo�oso�bi�stych�po�-
dró�ży,� któ�re� by�ły� punk�tem� wyj�ścia� do po�wsta�nia� tych
dwóch�wy�jąt�ko�wych�ob�ra�zów,�spró�bu�je�my�za�sta�no�wić�się
nad fe�no�me�nem�twór�czo�ści�Woj�cie�cha�Sta�ro�nia,�jed�ne�go
z cie�kaw�szych�pol�skich�do�ku�men�ta�li�stów.
Woj�ciech�Sta�roń�jest�ab�sol�wen�tem�Wy�dzia�łu�Ope�ra�tor�-
skie�go�PWS�FTviT�w Ło�dzi.�Jest�au�tor�zdjęć�do wie�lu�na�-
gra�dza�nych� w kra�ju� i za�gra�ni�cą� fil�mów� fa�bu�lar�nych
i do�ku�men�tal�nych,�m.�in�„Pla�cu�Zba�wi�cie�la”�Jo�an�ny�Koss�-
-Krau�ze�i Krzysz�to�fa�Krau�ze,�„Jesz�cze�nie�wie�czór”�Jac�ka
Bła�wu�ta� czy� „El� pre�mio”� Pau�li� Mar�ko�vitch,� za zdję�cia
do któ�re�go�otrzy�mał�Srebr�ne�go�Niedź�wie�dzia�na MFF�Ber�-
li�na�le�w 2011�ro�ku.�„Ar�gen�tyń�ska�lek�cja”�oraz�„Sy�be�ryj�-
ska� lek�cja”� by�ły� wie�lo�krot�nie� na�gra�dza�ne� w kra�ju
i za�gra�ni�cą,�m.�in�na Kra�kow�skim�Fe�sti�wa�lu�Fil�mo�wym,
Fe�sti�wa�lu�Ca�me�ri�ma�ge�oraz�na mię�dzy�na�ro�do�wych�fe�sti�-
wa�lach�w Pa�ry�żu,�Lip�sku,�Flo�ren�cji�i Miń�sku.
12 kwiet nia, godz. 20.00 – DCF, ul. Pił sud skie go 64a. Bi let: 10zł

Po LIsh cI ne ma For Be gIn ners
Pro�jekt�ten�jest�ini�cja�ty�wą�ma�ją�cą�na ce�lu�za�po�zna�nie�mię�-
dzy�na�ro�do�wej�gru�py�miesz�kań�ców�Wro�cła�wia�z naj�bar�-
dziej�kul�to�wy�mi�po�zy�cja�mi�w hi�sto�rii�pol�skiej�ki�ne�ma�to-
gra�fii. Od�bę�dzie�się�osiem�pro�jek�cji,�przed każ�dą�z nich
wi�dzo�wie�bę�dą�mie�li�oka�zję�wy�słu�chać�pre�lek�cji�do�ty�czą�-
cej�fil�mu�wy�gło�szo�nej�przez�eks�per�ta�-fil�mo�znaw�cę,�któ�ry
po po�ka�zie�po�pro�wa�dzi�dys�ku�sję�z pu�blicz�no�ścią.�Ca�łość
bę�dzie�od�by�wać�się�w ję�zy�ku�an�giel�skim,�rów�nież�fil�my
bę�dą�za�opa�trzo�ne�w an�giel�skie�na�pi�sy.
27 marca: „Kanał”,�reż.�Andrzej�Wajda,�91'
3 kwiet nia: „Mat�ka�Jo�an�na�od anio�łów”
reż.�Je�rzy�Ka�wa�le�ro�wicz, 103'
17 kwiet nia: „Nóż�w wo�dzie”,�reż.�Ro�man�Po�lań�ski, 101'
24 kwiet nia: „Rę�ko�pis�zna�le�zio�ny�w Sa�ra�gos�sie”
reż.�Woj�ciech�Je�rzy�Has, 177'
Wstęp�bez�płat�ny,�za za�pro�sze�nia�mi!

Wtor ki, Sa la Po lo nia, godz. 20.00-23.00
Dol no ślą skie Cen trum Fil mo we, ul. Pił sud skie go 64a

okIem mło Dych
FE�STi�WAL�FiL�MóW�DO�KU�MEN�TAL�NYCH

„Da vid chce od le cieć”, reż. Da vid Sie ve king
Za jed�ną�z bo�lą�czek�współ�cze�sne�go�świa�ta�uzna�wa�na jest
po�stę�pu�ją�ca�la�icy�za�cja.�Dzi�siej�szy�przed�sta�wi�ciel�cy�wi�li�za�-
cji�za�chod�niej�nie�znaj�du�je�cza�su�na du�cho�we�do�świad�-
cze�nie,�a je�śli� już�po�szu�ku�je�opar�cia�w du�cho�wo�ści,� to
co�raz�czę�ściej�szu�ka�go�po�za na�szym�krę�giem�kul�tu�ro�-
wym.�„Da�vid�chce�od�le�cieć”�au�tor�stwa�Da�vi�da�Sie�ve�kin�ga
opo�wia�da�o fa�scy�na�cji�i roz�cza�ro�wa�niu�Me�dy�ta�cją�Trans�-
cen�den�tal�ną,�ru�chem�po�pie�ra�nym�m.in.�przez�słyn�ne�go
re�ży�se�ra� Da�vi�da� Lyn�cha.� Film� bę�dzie� moż�na zo�ba�-
czyć w ra�mach�po�ka�zów�spe�cjal�nych�fe�sti�wa�lu�„Okiem
Mło�dych”.�Każ�do�ra�zo�wo�po pro�jek�cji�wi�dzo�wie�są�za�pra�-
sza�ni�do udzia�łu�w dys�ku�sji�na te�mat�zwią�za�ny�z fil�mem,
któ�re�pro�wa�dzi�dzien�ni�karz�fil�mo�wy�i dy�rek�tor�ar�ty�stycz�ny
Fe�sti�wa�lu� Fil�mów� Do�ku�men�tal�nych� „Okiem� Mło�dych”,
Lech�Mo�liń�ski.�Tym�ra�zem�roz�mo�wa�do�ty�czyć�bę�dzie�po�-
szu�ki�wa�nia�du�cho�wo�ści�przez�współ�cze�sne�go�czło�wie�ka,
a udział�w niej�we�zmą�m.in:�Ja�cek�Si�ko�ra�–�ak�tor�mim,�ale
i cze�ko�la�dziarz,� twór�ca� dwóch� cze�ko�la�do�wych� ma�rek
–�Cho�cof�fee�i Cho�ice�jest�przede�wszyst�kim�po�szu�ki�wa�-
czem�du�cho�wo�ści.�Od lat�prak�ty�ku�ją�cy�zen�i tai�chi.�Ma
za so�bą�od�osob�nie�nia�w pu�stel�ni�Ka�me�du�łów,�sa�mot�ne
wy�pra�wy�w sy�be�ryj�ską�taj�gę�czy�pół�rocz�ny�po�byt�w klasz�-
to�rze�zen�w Ka�li�for�nii,�prak�tyk�me�dy�ta�cji�oraz�ks.pa�stor
Wal�de�mar�Py�tel�–�pro�boszcz�pa�ra�fii�Ewan�ge�lic�ko�–�Au�gs�-
bur�skiej�św.�Trój�cy�w świd�ni�cy,�Pre�zes�Sy�no�du�Ko�scio�ła
Ewan�ge�lic�ko�–�Au�gs�bur�skie�go�w Pol�sce.�(bi�le�ty: 2zł)

18 kwiet nia, godz. 18.00
Świd nic ki Ośro dek Kul tu ry, Sa la Te atral na, Ry nek 43

kan FE STI WAL
KI NA AMA TOR SKIE GO I NIE ZA LEŻ NE GO
Prze�gląd�naj�lep�sze�go�pol�skie�go�i świa�to�we�-
go�ki�na�OF�Fo�we�go.�KAN�z po�wo�dze�niem
gro�ma�dzi�twór�ców�i fe�sti�wa�lo�wą�pu�blicz�-
no�ść�w�stu�dyj�nych�wro�cław�skich�ki�nach,
by�wspól�nie�prze�ży�wać,�wzru�szać�się�i dys�-

ku�to�wać.�Za�pra�sza�my�na pro�jek�cje 62�fil�mow�z 14�państw!
26-29 kwiet nia – DCF, ul. Pił sud skie go 64a. Bi le ty: 10zł

19-22 kwiet nia –�Xiii Fe�sti�wal�KAN
26-29 kwiet nia –�PRZE�GLąD�FiL�MóW�DUń�SKiCH
WłO SCY MI STRZO WIE W DKF-ie
W kwiet�niu�Dys�ku�syj�ny�Klub�Fil�mo�wy�w DCF�-ie�za�pre�zen�-
tu�je�dzie�ła�mi�strzów�wło�skiej�ki�ne�ma�to�gra�fii.
2 kwiet nia o godz. 20.00 na�gro�dzo�ny�Zło�tą�Pal�mą�w Can�-
nes�„Lam�part”�Lu�chi�no�Vi�scon�tie�go,�głów�ne�go�bo�ha�te�ra
kwiet�nio�we�go� cy�klu.� Wstęp: 8� zł.� AFD� Mo�vieW�ro: 12
kwiet�nia�–�„Sy�be�ryj�ska�lek�cja”�&�„Ar�gen�tyń�ska�lek�cja”

SPO�TKA�NiA�PL�-DE: 10 kwiet nia –�„Pol�ska�Wiel�ka�noc”

DcF - DoLnośLąskIe centrum FILmoWe
instytucja�Samorządu�Województwa�Dolnośląskiego

ul. Pił sud skie go 64a

W głąB kI na POD�GLą�DA�NiA�FiL�MO�WE
„Z da�le�ka�wi�dok�jest�pięk�ny”�film�z no�we�go�cy�klu�Pod�glą�-
dań�Fil�mo�wych�w reż.�An�ny�Sa�snal,�Wil�hel�ma�Sa�sna�la.
Po po�ka�zie� roz�mo�wa�z ak�to�rem�Mar�ci�nem�Czar�ni�kiem,
któ�rą�po�pro�wa�dzi�Ja�kub�Dy�mek.

4 kwiet nia, godz. 20.00 – PUZ ZLE, Przej ście Garn car skie 2




