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Program:



20.10.12 (SoBoTa) – 41. oFTJa
14.00-20.30 – spektakle konkursowe
14.00 Ewelina Ciszewska – MARIA S.
15.15 Ewelina Niewiadowska,
– TO MOJA MARILYN MONROE
16.30 Agnieszka Przepiórska – I BĘDĄ ŚWIĘTA
17.45 Piotr Zawadzki – AUDIENCJA V
19.15 Małgorzata Bogdańska – MOJA DROGA B.
21.00 Bartosz Mazurkiewicz – KONIEC wg S. Becketta
(laureat Turnieju Teatrów Jednego Aktora
SAM NA SCENIE, Słupsk 2012)
Adrianna Jendroszek – EGZAMIN (laureatka XIII FeTA – Fe-
stiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich, Wrocław 2012)
21.10.12 (niedziela) – 41. oFTJa
14.00 – 20.30 – spektakle konkursowe
14.00 Marcin Kwaśny – ROZKWAŚ POLAKA
15.30 Agnieszka Mandat – PO SCHODACH
17.00 Mateusz Olszewski – NOVOCENTO
18.15 Ewa Dąbrowska – MUR
19.30 Caryl Swift – MATKA MEJRA I JEJ DZIECI
22.00 publiczne ogłoszenie decyzji Jury
i wręczenie nagród 41. OFTJA
22.10.12 (Poniedziałek) – dzień SPekTakli zagranicznych
16.00 Walery Szuszkiewicz, PYTANIE DOSTOJEWSKIEGO
(Białoruś)
17.30 Nirupama Rajendra, MAANINI – Lady in love (Indie)
19.00 Rui Ishihara, ŁAGODNA wg Dostojewskiego (Japonia)
23.10.12 (WTorek) – dzień PWST Fila We WrocłaWiU
11.00 sesja poświęcona prof. Stanisławowi Stapfowi współ-
założycielowi wrocławskiej Szkoły Teatralnej, długoletniemu
dyrektorowi Wrocławskiego Teatru Lalek
13.00 promocja serii CZARNA KSIĄŻECZKA Z HAMLETEM
Ałła Pidłużna – Łarysa Kadyrowa. Szczęśliwa samotność aktorki
15.00 eTiUdy STUdenTóW PWST
18.00 Oleksandra Lyuta – CRAZY (Szalona), (Ukraina, Lwów)
20.00 zakończenie WroSTJa
UWAGA: Godziny spektakli konkursowych mogą ulec przesunięciom.

WroSTJa to najstarszy na świecie festiwal mono-
dramu. W tym roku jest kilka nowości.
Po pierwsze – termin festiwalu. Stali bywalcy przyzwy-
czaili się, że czas rezerwują sobie w listopadzie.
Od 2012r. jednak WROSTJA, po jubileuszu 45-lecia, po-
wróciły do swoich korzeni i terminu październikowego.
Po drugie – miejsce. W końcu, po wielu latach „wę-
drówki” SPOTKANIA będą miały swoje stałe miejsce
w nowym budynku PWST. Filia we Wrocławiu, który
będzie teraz „domem” tej najintymniejszej sztuki. Orga-
nizatorzy liczą na to, że w tym miejscu aktorzy spotka-
ją się ze studentami i profesorami prezentując teatr
jednego aktora i dyskutując o nim.
Po trzecie – na wszystkie wydarzenia festiwalowe
wstęp jest bezpłatny.
Jak co roku w ramach WROSTJA pojawią się ogól-
noPolSkie SPoTkania TeaTróW Jednego akTo-
ra, które mają charakter konkursu i są okazją
do konfrontacji monodramów realizowanych w Polsce.

W konkursie weźmie udział 10 spektakli zaproszonych
przez Radę Artystyczną 41. OFTJA.
W części międzynarodowej zobaczymy artystów z Bia-
łorusi, Indii, Japonii i Ukrainy.
W teatrze jednego aktora pojawi się taniec...
W ostatnim dniu WROSTJA po sesji poświęconej prof.
Stanisławowi Stapfowi, studenci zagrają swoje etiudy.
Zaprezentuje się Wydział Aktorski i Lalkarski.

13. PrezenTacJa MonodraMóW na dolnyM
ŚlĄSkU, która zawsze towarzyszy WROSTJA odby-
wać się będzie w październiku i listopadzie.
Spektakle jednoosobowe będą gościć w 13 instytu-
cjach w 12 miastach Dolnego Śląska:
Bolesławiec, Legnica, Szczawno-Zdrój, Zgorzelec, Wał-
brzych, Boguszów Gorce, Chojnów, Duszniki Zdrój,
Głogów, Jawor, Strzelin, Ziębice.

organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Fila we
Wrocławiu, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru.

Patronat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Prezydent Wrocławia

rezerwacja miejsc na spektakle tel. 71 34 222 91 (dcik okiS, rynek-ratusz 24) więcej na: www.okis.pl i wrostja.art.pl

WrocłaWSkie SPoTkania TeaTróW Jednego akTora
20-23 Października 2012 WrocłaW

Wydarzenia Spotkań będą odbywały się
w budynku PWST. Fila we Wrocławiu,
ul Braniborska 59. WSTęP Wolny!
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iX Międzynarodowy Festiwal
pax ET bOnUM pER MUSICaM

MUZYCZNE SPOTKANIA KULTUR
Wrocław 5-15 października 2012

Pierwszy organista katedry Notre Dame, a zarazem jeden
z największych autorytetów muzyki organowej w Europie
– Olivier Latry oraz śpiewająca z londyńską orkiestrą kró-
lewską Margaret Ferguson, która wystąpi z repertuarem
od gospel po klasykę. To najważniejsze osobistości tego-
rocznego festiwalu Muzyczne Spotkania Kultur Pax et bo-
num, organizowanego przez wrocławskich franciszkanów
i Fundację Pax et Bonum.
5 października – piątek, godz. 19.30
koncerT kaMeralny
PIOTR ROJEK (Polska) – organy
WRATISLAVIA TRUMPET CONSORT (Polska)
6 października – sobota, godz. 19.30
reciTal organoWy
OLIVIER LATRY (Francja, Paryż – Notre Dame)
7 października – niedziela, godz. 20.00
koncerT kaMeralny
AFFABRE CONCINUI (Polska)
12 października – piątek, godz. 19.30
koncerT FilharMonii WrocłaWSkieJ
ANDRZEJ KOSENDIAK (Polska) – dyrygent
AGNIESZKA FRANKóW ŻELAZNY – kierownictwo art.
ZESPóŁ INSTRUMENTóW DAWNYCH: Zbigniew Pilch
/ I skrzypce; Mikołaj Zgółka / II skrzypce; Marta Niedź-
wiecka / pozytyw; Janusz Musiał / kontrabas
Chór i Soliści Chóru Filharmonii Wrocławskiej
13 października – sobota, godz. 19.30
koncerT kaMeralny „Od klasyki do korzeni jazzu”
MARGARET FERGUSON (Ghana, Wlk. Brytania) – sopran
MAREK MARKOWSKI (Polska) – fortepian
14. października – niedziela, godz. 10.30
WARSZTATY ETNO-PERKUSYJNE
„Złote Wybrzeże Afryki”
MARGARET FERGUSON – prowadzenie
GRZEGORZ SURóWKA (Polska) – prowadzenie
W programie także m.in.: spotkanie międzyreligijne
„Asyż we Wrocławiu”, wzorowane na pokojowym spotka-
niu Jana Pawła II z przedstawicielami innych wyznań
w Asyżu w 1986 r. oraz spotkania w międzyreligijnych
grupach, podczas których uczestnicy będą rozmawiać
o wartości przebaczenia, które jest drogą do pokoju, a ta-
że uroczysta gala 24 konkursów szkolnych, organizowa-
nych pod patronatem Wydziału Edukacji.

Wstęp wolny, możliwość wykupienia miejsca siedzącego
www.paxetbonum.pl

kościół św. antoniego, al. kasprowicza 26

FILHaRMOnIa WROCłaWSKa
ul. Marszałka Piłsudskiego 19

5 października – piątek, godz. 19.00
INAUGURACJA SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2012/2013
Koncert połączony z uroczystym wręczeniem Maestro
Jackowi Kaspszykowi Medalu Elgar Society
JACEK KASPSZYK – dyrygent
LEONARD ELSCHENBROICH – wiolonczela
ORKIESTRA SYMFONICZNA Filharmonii Wrocławskiej
E. Elgar – In the South op. 50 (Alassio), Koncert wiolonczelowy
e-moll op. 85, Wariacje „Enigma” op. 36. Bilety: VIP60, N40, U25
12 października – piątek, godz. 19.00
JOSEPH WOLFE – dyrygent
CHRISTIAN DANOWICZ – skrzypce
ORKIESTRA SYMFONICZNA Filharmonii Wrocławskiej
B. Bartók – Tańce rumuńskie; P. Czajkowski – Koncert skrzypco-
wy D-dur op. 35; L. van Beethoven – IV Symfonia B-dur op. 60
Bilety: VIP 60 zł, N 40 zł, U 25 zł, W 15 zł
13 października – sobota, godz. 18.00
AGNIESZKA FRANKóW-ŻELAZNY – dyrygent
KATARZYNA NEUGEBAUER-JASTRZĘBSKA – fortepian
CHóR FILHARMONII Wrocławskiej
B. Chilcott, K. Jenkins, B. Britten. Bilety: VIP 50, N 30, U 20, W10
20 października – sobota, godz. 18.00
ERNST KOVACIC – dyrygent
Wrocławska Orkiestra Kameralna LEOPOLDINUM
A. Bruckner – Kwintet smyczkowy, aranż. E. Kovacic; A. Schön-
berg – Verklärte Nacht. Bilety: VIP 50, N 30, U 20, W 10 zł
22 października – poniedziałek, godz. 19.00
RECITAL FORTEPIANOWY KAROLA RADZIWONOWICZA
F. Chopin, F. Liszt, J. Zarębski, I. J. Paderewski
Współorganizacja: Towarzystwo im. F. Liszta
Bilety: VIP 50 zł, N 30 zł, U 20 zł, W 10 zł
26 października – piątek, godz. 19.00
CLEMENS SCHULDT – dyrygent
ŁUKASZ GOTHSZALK – trąbka
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej
L. Bernstein – Uwertura do West Side Story; B. A. Zimmermann
– Koncert na trąbkę „Nobody Knows de Trouble I see”
R. Schumann – III Symfonia Es-dur op. 97
Bilety: VIP 60 zł, N 40 zł, U 25 zł, W 15 zł
28 października – nd, g. 18.00, oratorium Marianum
BEN PARRY – dyrygent
CHóR FILHARMONII Wrocławskiej
Agnieszka Franków-Żelazny – kierownictwo artystyczne
B. Parry, J. MacMillan, B. Britten, G. Finzi, E. Elgar, J. Bennett
Bilety: VIP 50 zł, N 30 zł, U 20 zł, W 10 zł

STYpEndYśCI SaMORZądU WROCłaWIa
MIaSTU

Zapraszamy na 125 koncert z cyklu: Stypendyści Samo-
rządu Wrocławia – miastu, który przygotowała i prowadzi
– Nina Domaszewicz-Czajka

22 października, godz. 18.00 – kMil, pl. T. kościuszki 9

WIECZORY TUMSKIE
Wykład pt. Wrocławski kościół św. Wincentego jako Dar
kongresowy Jana Pawła II dla grekokatolików wygłosi JE
ks. bp Włodzimierz Juszczak, Ordynariusz Eparchii Wro-
cławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego.
W części muzycznej usłyszymy Akatyst do Bogurodzicy
w wykonaniu Chóru Katedry Greckokatolickiej we Wrocła-
wiu pod dyrekcją Iwana Andrunyka.

30 września, godz. 19.00. Wstęp wolny!
katedra greckokatolicka, pl. nankiera 15a
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EWA MICHNIK
ZAPRASZA

sszzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,

w pierw sze dni paź dzier ni ka
na na szej sce nie pre zen to wa ne
bę dą ko lej ne spek ta kle iii Fe sti -
wa lu ope ry współ cze snej. szcze gól nie za chę cam do obej rze -
nia przed sta wień go ścin nych „ta jem ni ca si no bro de go”
(ba let) zre ali zo wa ne go przez hes si sches sta at sthe ater wies -
ba den oraz „Zítra se bu de” fir mo wa ne go przez Ná rodní
di va dlo w Pra dze. dla na szej pu blicz no ści jest to nie po wta -
rzal na szan sa spo tka nia się z in te re su ją cy mi pro duk cja mi
cie szą cy mi się uzna niem za gra nicz nej wi dow ni.

w paź dzier ni ku ju bi le usz 25-le cia pra cy ar ty stycz nej ob cho -
dzi Mał go rza ta sło niow ska – au tor ka sce no gra fii i pięk nych
ko stiu mów do wie lu przed sta wień. Ju bi le usz uho no ru je my
pre zen ta cją sze ściu spek ta kli (ope ro wych i ba le to wych)
z bo ga te go do rob ku ar tyst ki, w któ rych po dzi wiać moż -
na re ali za cję jej sce nicz nych wi zji. są to ba le ty: „dzia dek
do orze chów” P. czaj kow skie go, „don ki chot” l. a. Min ku -
sa oraz ope ry: „Mat ka czar no skrzy dłych snów” h. ku len ty,
„opo wie ści hof f man na” J. of fen ba cha, „we se le Fi ga ra”
w. a. Mo zar ta i „bo rys go du now” M. Mu sorg skie go.

w tym mie sią cu część ze spo łu ope ry wro cław skiej cze ka
da le ka po dróż do ko rei Po łu dnio wej. Po raz pierw szy bę -
dzie my uczest ni czyć w X Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu ope -
ro wym w da egu, gdzie 18 i 20 paź dzier ni ka za pre zen tu je my
„Na buc co” g. Ver die go. Na to miast na szą pu blicz ność za -
chę cam do obej rze nia spek ta kli ope ro wych: „car men”
g. bi ze ta, „cy ru lik se wil ski” g. ros si nie go, „don gio van ni”
w. a. Mo zar ta, „Jo an na d’arc” g. Ver die go, a mi ło śni ków
sztu ki ba le to wej za pra szam na „Je zio ro ła bę dzie” P. czaj -
kow skie go i „cór kę źle strze żo ną” l. J. F. hérol da.

sseerr  ddeecczz  nniiee  zzaa  pprraa  sszzaamm
eewwaa  MMiicchh  nniikk

ddyy  rreekk  ttoorr  nnaa  cczzeell  nnyy  ii aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyy  ooppee  rryy  wwrroo  ccłłaaww  sskkiieejj

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

ww ww ww.. oopp ee rr aa .. ww rr oocc ll aaww ..pp ll

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

ggoo  ddZZii  NNyy  PPrraa  ccyy  kkaa  ssyy
ka sa ope ry, ul. świd nic ka 35, tel. 71 370 88 18

po nie dzia łek –so bo ta 12.00-19.00; nie dzie la 11.00-17.00;
oraz na godzinę przed spektaklem. Prze rwa 15.15-15.30

2 wt 1900
ttaaJJeeMMNNiiccaa  ssiiNNoobbrrooddeeggoo
heNryk MikołaJ górecki, PhiliP glass
hessisches staatstheater wiesbadeN

3 śr 1900 ooggrróódd  MMaarrttyy    ceZary duchNowski

5 pt 1900 ZZííttrraa  ssee  bbuuddee    aleš břeZiNa, Jiří NekVasil
NárodNí diVadlo w PradZe

6 so 1900 ccaarrMMeeNN  georges biZet

9 wt 1900 ccyyrruulliikk  sseewwiillsskkii  gioacchiNo rossiNi

11 cz 1900 ddooNN  ggiiooVVaaNNNNii  wolFgaNg aMadeusZ MoZart

12 pt 1900 ccaarrMMeeNN  georges biZet

13 so 1900 JJeeZZiioorroo  łłaabbęęddZZiiee  Piotr cZaJkowski

14 nd 1700 JJeeZZiioorroo  łłaabbęęddZZiiee    Piotr cZaJkowski

18 cz 1100 kkoott  ww  bbuuttaacchh    bogdaN Pawłowski

19 pt 1900 ccóórrkkaa  źźllee  ssttrrZZeeżżooNNaa    louis J. FerdiNaNd hérold

23 wt 1900 ddZZiiaaddeekk  ddoo  oorrZZeecchhóóww    Piotr cZaJkowski

24 śr 1900 MMaattkkaa  ccZZaarrNNoosskkrrZZyyddłłyycchh  ssNNóóww haNNa kuleNty

25 cz 1900 ooPPoowwiieeśśccii  hhooFFFFMMaaNNNNaa Jacques oFFeNbach

26 pt 1900 wweesseellee  FFiiggaarraa wolFgaNg aMadeusZ MoZart

27 so 1100 ddooNN  kkiicchhoott    ludwig a. MiNkus

28 nd 1700 bboorryyss  ggoodduuNNooww Modest Musorgski

30 wt 1100 JJooaaNNNNaa  dd’’aarrcc    giusePPe Verdi

iii Festiwal oPery wsPółcZesNeJ

JubileusZ 25-lecia Pracy artystycZNeJ
MMaałłggoorrZZaattyy  ssłłooNNiioowwsskkiieeJJ
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Zítra se bu de – Nd Pra ga
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1019-1026�Wie�czo�ry�lisz�tow�skie
kon�cer�ty�w 201�rocz�ni�cę�uro�dzin�F.�lisz�ta, 163�rocz�ni�cę

śmier�ci�F.�cho�pi�na i 152�rocz�ni�cę�uro�dzin i.�J.�Pa�de�rew�skie�go
Ka�ROL�Ra�dZI�WO�nO�WICZ�–�FOR�TE�pIan�

Sło�wo�o mu�zy�ce�–�Ju�liusz�ada�mow�ski
18.X g. 12.30�–�Trzeb�ni�ca Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1
138. Kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży Jak słu chać mu zy ki
18.X g. 18.00�–�Trzeb�ni�ca Sta ro stwo, ul. Le śna 1
19.X g. 18.00�–�obor�ni�ki�Śl. Sa lo nik, ul. J. Pił sud skie go 13 
20.X g. 18.00�–�Brzeg Mu zeum Pia stów Śl., pl. Zam ko wy 1
22.X g. 12.30�–�Wro�cław KMiL, pl. T. Ko ściusz ki 9
139. Kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży Jak słu chać mu zy ki
22.X g. 19.00�–�Wro�cław Fil har mo nia, ul J. Pił sud skie go 13 
23.X g. 17.00�–�gło�gów SM, ul. Jed no ści Ro bot ni czej 14 
24.X g. 18.00�–�oła�wa Sa la Ry cer ska UM, pl. Zam ko wy 15

ka�rol�ra�dzi�wo�no�wicz jest wszech -
stron nym pia ni stą, wy kształ co nym
w Pol sce i USA. Na ukę gry na for te -
pia nie roz po czął w War sza wie
u swego oj ca Hen ry ka Ra dzi wo no -
wi cza, a kon ty nu ował u Alek san dry
So snow skiej i Bar ba ry Mu szyń skiej.
Na stęp nie, ja ko sty pen dy sta fun da -
cji Ful bri ght'a, do sko na lił swe umie -
jęt no ści w In dia na Uni ver si ty Scho ol
of Mu sic w Blo oming ton, USA

– pod kie run kiem wy bit ne go pia ni sty -pe da go ga Geo r gy Se bok'a.
Od wie lu lat pro wa dzi oży wio ną dzia łal ność ar ty stycz ną kon cer -
tu jąc ze zna ny mi or kie stra mi sym fo nicz ny mi oraz da jąc re ci ta le
so lo we w Pol sce i za gra ni cą. Bie rze udział w wie lu mię dzy na ro -
do wych fe sti wa lach mu zycz nych (m. in. w Pa ry żu, Mo skwie, Pra -
dze, War sza wie, Qu ebec ku, San Fran ci sco, Ber li nie, Sal zbur gu
To kio, Me dio la nie), a je go czę ste po dró że ar ty stycz ne pro wa dzą
przez wszyst kie kon ty nen ty.
Zaj mu je się rów nież dzia łal no ścią pe da go gicz ną pro wa dząc kla -
sy mi strzow skie na za pro sze nia uczel ni mu zycz nych w Ha wa nie,
Kra ko wie, Lu blia nie To kio, San Fran ci sco, Wro cła wiu. Był rów nież
ju ro rem róż nych kon kur sów pia ni stycz nych).
Ja ko je dy ny pia ni sta na świe cie, na grał wszyst kie for te pia no we
dzie ła Igna ce go Ja na Pa de rew skie go (na gro da fran cu skich kry -
ty ków Dia pa zon), a tak że wszyst kie utwo ry Fry de ry ka Cho pi -
na na for te pian z or kie strą w wer sji ka me ral nej (z Kwin te tem
Smycz ko wym I So li sti di Var sa via pod dy rek cją To ma sza Ra dzi -
wo no wi cza – no mi na cja do na gro dy Fry de ryk, 1998).
Je go roz le gły re per tu ar obej mu je nie tyl ko kla sy kę eu ro pej skiej li -
te ra tu ry for te pia no wej ale rów nież dzie ła rza dziej wy ko ny wa ne:
Szy ma now skie go, Pro ko fie wa, Skria bi na, Bar to ka czy Ger sh win'a.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

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

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

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

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

Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Władz Sa -
mo rzą do wych Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Po wia tu Trzeb -
nic kie go, Gmin Brzeg, Obor ni ki Ślą skie, Wro cław i Ośrodka
Kultury w Oławie, Fun da cji Pol ska Miedż oraz Związ ku Ar ty -
stów Wy ko naw ców STO ART.

WROCłaWSKa�ORKIESTRa�KaMERaLna
LEOpOLdInUM

zaprasza�na�koncert:�z le�oPol�di�nUM�zMy�Sło�Wo...
In spi ra cją do za pla no wa nia kom po zy cji Verklärte Na cht
Schően ber ga w kon cer cie, na któ ry za pra sza my 20 paź -
dzier ni ka by ła w isto cie 100 rocz ni ca pra wy ko na nia Pier -
rot Lu na ire (16.10.1912) … ale … tak że 100 lat te mu,
w 1912 ro ku, au tor wier sza o tym sa mym ty tu le wy słu -
chał kom po zy cji po raz pierw szy i tak na pi sał:
„Wczo raj wie czo rem usły sza łem two ją Verklärte Na cht
i po peł nił bym grzech za nie cha nia gdy bym nie po dzię ko -
wał To bie za ten cu dow ny sek stet. Za mie rza łem śle dzić
mo ty wy mo je go tek stu w two jej kom po zy cji ale wkrót ce
za po mnia łem o tym, bo tak by łem ocza ro wa ny mu zy ką”

Ri chard Deh mel do ar nol da schönber ga, 12 grud nia 1912

20�paź�dzier�ni�ka, godz. 18.00�–�Fil�har�mo�nia�Wro�cław�ska

FILHaRMOnIa�SUdECKa
WAŁ BRZYCH ul. SŁO WAC KIE GO 4

5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�–�ko�ściół�zba�wi�cie�la
orqU�eSTa�de�la�ra�dio�y�Te�le�vi�Sión�cUl�TU�ral�de�MéXi�co
Dy ry gent: MI GU EL ME IS SNER
Solista: EMA NU EL SA LVA DOR – skrzyp ce
Program: Car los Jiménez Ma ba rak: Over tu ra; Car los Chávez: So nan te;
Ma nu el M. Pon ce: Vio lin con cer to; Si lve stre Re vu el tas: Cu auhnáhu ac;
Ja vier Álva rez: Can ción de Tier ra y Espe ran za (Song of earth and fre -
edom); Ge rar do Me za: Chi ne los; Edu ar do Gam boa: Ca ambú; Jo se Pa -
blo Mon cayo: Hu apan go
12�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
KON CERT SYM FO NICZ NY
Krzysz tof Ja ko wicz (skrzyp ce), Ja kub Ja ko wicz (skrzyp ce)
Or kie stra Sym fo nicz na FS – Dy ry gent: Alek san der Gref
J. S. Bach: Kon cert skrzyp co wy a – moll; A. Gła zu now: Kon cert
skrzyp co wy a – moll op. 82; S. Czar nec ki: Con cer to li lio we na dwo -
je skrzy piec i or kie strę ka me ral ną
19�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�–�dni�MU�zy�ki�Fil�Mo�WeJ
MU ZY KA FIL MO WA JE RZE GO Du Du sia MA TUSZ KIE WI CZA 
Or kie stra Sym fo nicz na FS – Dy ry gent: Krzysz tof Her dzin
20�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�–�dni�MU�zy�ki�Fil�Mo�WeJ
MU ZY KA Z FIL MóW I KRE SKó WEK
Or kie stra Sym fo nicz na FS – Dy ry gent: Ma ciej Sztor
21�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�–�dni�MU�zy�ki�Fil�Mo�WeJ
ŚWIA TO WE PRZE BO JE SREBR NE GO EKRA NU 
Or kie stra Sym fo nicz na FS – Dy ry gent: Ta de usz Wi che rek
26�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
KON CERT SYM FO NICZ NY. Do ro ta Gra ca (skrzyp ce)
Or kie stra Sym fo nicz na FS – Dy ry gent: Jan Ja kub Bo kun



  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,

paź dzier nik to tra dy cyj nie mie siąc, w któ rym
uczel nie in au gu ru ją ko lej ny rok aka de mic ki.
Spo łecz ność Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Li piń skie go we Wro cła wiu już od pięt na stu
lat czy ni to wspól nie wraz ze spo łecz no ścią
Aka de mii Sztuk Pięk nych im. Eu ge niu sza
Gep per ta we Wro cła wiu oraz Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Te atral nej im. Lu dwi ka 

Sol skie go w Kra ko wie, Fi lia we Wro cła wiu. Z wiel ką ra do ścią za pra -
szam Pań stwa na Uro czy stą In au gu ra cję Ro ku Aka de mic kie -
go 2012/2013 Uczel ni Ar ty stycz nych Wro cła wia.

Wraz z roz po czę ciem no we go ro ku aka de mic kie go Uczel nia na sza 
in au gu ru je ko lej ny se zon ar ty stycz ny. Bę dzie on bo ga ty w cie ka we
wy da rze nia, ta kie jak m. in.: kon cer ty sym fo nicz ne, jaz zo we, chó ral -
ne, fe sti wa le, pre zen ta cje mu zy ki współ cze snej, kon cer ty ka me ral ne,
re ci ta le, po ka zy sce nicz ne, w wy ko na niu stu den tów i dok to ran tów,
pe da go gów oraz za pro szo nych ar ty stów. Nie za brak nie tak że zma gań
kon kur so wych mło dych ar ty stów róż nych spe cjal no ści, cie ka wych
przed się wzięć na uko wych i na uko wo -dy dak tycz nych. 

W nad cho dzą cym mie sią cu Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro la 
Li piń skie go go ścić bę dzie wy bit nych in stru men ta li stów i pe da go -
gów, któ rzy po pro wa dzą kur sy mi strzow skie i se mi na ria in ter pre ta -
cyj ne. Nie kwe stio no wa ny Mistrz – ty tu lar ny or ga ni sta Ka te dry
No tre Da me w Pa ry żu – Oli vier La try po pro wa dzi Kurs In ter pre ta -
cji Mu zy ki Or ga no wej dla stu den tów uczel ni mu zycz nych oraz stu -
den tów stu diów or ga ni stow skich z ca łej Pol ski. Pod kie run kiem
in ne go wy bit ne go ar ty sty, ło tew skie go skrzyp ka Ilya Gru ber ta kształ -
cić bę dą swój warsz tat tech nicz ny i in ter pre ta cyj ny stu den ci klas
skrzy piec, na to miast hi sto rię i moż li wo ści wy ko naw cze obo ju ba ro -
ko we go przy bli ży mło dym mu zy kom ce nio ny in stru men ta li sta tej
spe cjal no ści Ma rek Nie wie dział. W paź dzier ni ku za pra sza my Pań -
stwa rów nież do wro cław skich ko ścio łów na kon cer ty w ra -
mach II edy cji cy klu Pol ska Współ cze sna Mu zy ka Or ga no wa. 

Z ra do ścią za chę cam Pań stwa do za in au gu ro wa nia se zo nu ar ty stycz -
ne go wspól nie z Aka de mią Mu zycz ną im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu. Za pra szam do uczest nic twa w im pre zach or ga ni zo wa -
nych przez na szą Uczel nię, wie rząc, iż nad cho dzą cy se zon ar ty stycz -
ny do star czy Pań stwu wie lu nie za po mnia nych prze żyć.

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

www.amuz.wroc.pl

PAŹ DZIER NIK
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ
5 X godz. 9.00 Akademia Muzyczna
KURS INTERPRETACJI MUZYKI ORGANOWEJ
– OLIVIER LATRY (Francja)

8 X godz. 11.00
Au la Le opol di num Uni wer sy te tu Wro cław skie go
URO CZY STA IN AU GU RA CJA 
RO KU AKA DE MIC KIE GO 2012/13 
UCZEL NI AR TY STYCZ NYCH WRO CŁA WIA

15 – 16 X Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
SE MI NA RIUM I KURS: OBÓJ W XVIII WIE KU. 
WIR TU OZE RIA – WDZIĘK – ELO KWEN CJA
MA REK NIE WIE DZIAŁ – pro wa dze nie

15 X po nie dzia łek 
•15:00 – 16:00

wy kład o po cho dze niu in stru men tu
•16:00 – 17:00

pre zen ta cja obo jów z róż nych epok
•17:00 – 18:00

dys ku sja o prze wa dze in stru men tów 
daw nych nad współ cze sny mi... lub 
od wrot nie

16 X wto rek – WARSZ TA TY
•10:00 – 11:00 

Tech ni ka obo jo wa bez ta jem nic 
(od dech, po sta wa, pal co wa nie)

•11:00 – 12:00 
Ba rok dla opor nych 
– pod sta wy „hi sto rycz nej” sty li sty ki

• 12:00 – 13:00
Po każ mi swój stro ik a po wiem Ci kim je steś

•Kon cert: Ma rek Nie wie dział obój, 
Alek san dra Ru po ciń ska kla we syn. 
W pro gra mie: Fran co is Co upe rin, Georg
Phi lip Te le mann, Tho mas Vin cent Jr, 
An to nio Vi val di

19 – 20 X godz 9:00 – 16:00 
Sa la Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej
KUR SY MI STRZOW SKIE: ILYA GRU BERT
skrzyp ce (Ło twa)

24 – 26 X II EDY CJA CY KLU 
POL SKA WSPÓŁ CZE SNA MU ZY KA OR GA NO WA

224_AKADEMIA_MUZYCZNA  24-09-12  12:33  Strona 1
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Wro�cłaW 3-25�li�STo�Pa�da 2012
Jaz z to pad to kon cer ty naj waż niej szych mu zy ków w hi sto rii
jaz zu, pre mie ry utwo rów skom po no wa nych spe cjal nie dla
Fe sti wa lu, au tor skie pro jek ty two rzo ne wy łącz nie na je go
oko licz ność, to tak że warsz ta ty mi strzow skie czy też sze -
ro ko za kro jo na współ pra ca mię dzy na ro do wa z naj waż niej -
szy mi fe sti wa la mi w Eu ro pie, ma ją ca na ce lu wspie ra nie
mło de go po ko le nia jazz ma nów (Jaz z to pad dzia ła w ra mach
pro jek tu Jaz z Play sEu ro pe oraz Ta ke Fi ve Eu ro pe).
W cią gu ostat nich lat na jaz z to pa do wej sce nie wy stę po -
wa li ar ty ści, któ rzy zmie ni li ob li cze jaz zu – Way ne Shor ter,
Char les Lloyd czy Son ny Rol lins. Nie ina czej bę dzie pod -
czas zbli ża ją cej się 9. edy cji. W tym ro ku do te go gro -
na do łą czy gi gant jaz zu Or net te Co le man, któ ry przy bę dzie
do Wro cła wia ze swo im kwar te tem na je dy ny eu ro pej ski
kon cert. Ten nie po kor ny pre kur sor „mu zy ki har mo lo dycz -
nej” za pi sał się w hi sto rii jaz zu, wpro wa dza jąc pod ko niec
lat 50. ele ment ko lek tyw nej im pro wi za cji, któ ra póź niej
przy ję ła się ja ko free jazz. We Wro cła wiu ar ty sta wy stą pi
pod czas kon cer tu fi na ło we go Fe sti wa lu, 25 li sto pa da (Sa -
la Au dy to ryj na RCBT, godz. 19.00), ze skła dem, z któ rym
od lat za chwy ca pu blicz ność na świe cie. 
W tym ro ku usły szy my rów nież dźwię ki z Ko rei Po łu dnio -
wej, któ rej po świę co ny bę dzie je den z week en dów.
Pod czas fe sti wa lu Jaz z to pad 2012 usły szy my: En ri co Ra -
va Qu in tet: „Tri be”, Be no it Del be cq, Miy eon & Park, Geo -
mun go Fac to ry, Heo Yoon -Je ong, Aram Lee, Bra ci Oleś,
Jack De Joh net te Gro up.

www.jaz�z�to�pad.pl

MaR�CIn�OLaK�TRIO
Ze spół in stru men tal ny, łą -
czą cy jaz zo wą im pro wi za -
cję z mu zy ką ka me ral ną.
Je go zna kiem roz po znaw -
czy jest ory gi nal ne, aku -
stycz ne brzmie nie,
two rzo ne nie mal wy łącz nie
przy po mo cy ży wych
dźwię ków in stru men tów,
je dy nie z nie wiel kim udzia -
łem elek tro ni ki.

13�paź�dzier�ni�ka,
godz. 20.00.�Bi�le�ty 20/35zł
Fir�lej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56

SOY�Ka�KO�LEK�TYW
Usły szy my kla sy ki Cze sła wa Nie me na z wy da nej wio -
sną 2012 ro ku mo no gra fii Sta ni sław Soy ka w hoł dzie Mi -
strzo wi, ale tak że pie śni do słów Agniesz ki Osiec kiej
z al bu mu Tyl ko brać... Osiec ka zna na i nie zna na, utwo ry z al -
bu mu Sta ni sław Soy ka śpie wa 9 wier szy Cze sła wa Mi ło sza,
garść so ne tów Sha ke spe are w są siedz twie ta kich szla gie -
rów jak „Ab so lut nie nic”, „Cud nie pa mię ci” czy „To le ran cja”.

21�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00.�Bilety�od�80zł
Sa�la�kon�cer�to�wa�Pol�skie�go�ra�dia,�ul.�kar�ko�no�ska 10

na�pój�MI�łO�SnY
GA ETA NO DIO NI ZET TI

Trans mi sja HD Li ve. Wy -
stą pią m.in. sopranistka
An na Ne treb ko oraz pol ski
ba ry ton Ma riusz Kwie cień.
Au to rem in sce ni za cji jest
Bar tlett Sher, zna ko mi ty re -
ży ser te atral ny, mu si ca lo wy
i ope ro wy. Pol skie na pi sy.

13�paź�dzier�ni�ka
he�lios,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wlk.19a

21�października,�godz. 19.00
Wro�cław�ski�klub�For�ma�ty,�ul.�Sam�bor�ska 3-5�
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28.�gło�goW�Skie�SPo�Tka�nia�Jaz�zo�We
Kul mi na cją sze re gu wy da rzeń fe sti wa lo wych bę dą z pew -
no ścią kon cer ty Ga li Jaz zu z udzia łem wy bit nych mu zy ków
i ich go ści. Mu zycz na uczta bę dzie skła dać się aż z czte -
rech od sło n Ga li Jaz zu. Na po czą tek Atom String Qu ar tet,
je den z nie licz nych na świe cie i pierw szy pol ski kwar tet
smycz ko wy gra ją cy jazz, z go ścin nym udzia łem – Ada ma
Bał dy cha. Ko lej na Ga la to kon cert dwu czę ścio wy – słyn -
na Lu cer na Jazz Or che stra ze Szwaj ca rii, a więc im po nu ją -

cy nie mal big ban do wy skład oraz w dru giej czę ści
kon cer tu naj now szy pro jekt Hen ry ka Miś kie wi cza – Full
Dri ve 3 z go ściem spe cjal nym Mi cha elem „Pat che sem”

Ste war tem. Po kon cer tach ga lo wych pro po nu je my wie -
czor ne spo tka nia klu bo we.
W paź dzier ni ku za pra sza my na nie co dzien ny pro jekt Fi li -
po wicz Qu in tet i kon cert in spi ro wa ny twór czo ścią Mi cha -
ela Jack so na oraz spo tka nie z daw no nie wi dzia nym
w Gło go wie Woj cie chem Ka ro la kiem, naj wy bit niej szym
pol skim „ham mon dzi stą”. 
Ga le li sto pa do we otwo rzy zna ko -
mi ta wo ka list ka Lo ra Sza fran, je -
den z naj cie kaw szych gło sów
pol skiej sce ny jaz zo wej. Za pre zen -
tu je am bit ny pro jekt „Se kre ty ży cia
we dług Le onar da Co he na” z tek -
sta mi w tłu ma cze niach Ma cie ja Ze -
mba te go, Da nie la Wy szo grodz kie go oraz Paw ła Or ki sza.
Gwiaz dą fi nało wej ga li 28. Gło gow skich Spo tkań Jaz zo wych
(23.11) bę dzie świa to wej kla sy pia ni sta Le szek Moż dżer,
w któ re go wy ko na niu pu blicz ność
bę dzie mia ła przy jem ność wy słu -
chać im pre sji mu zycz nych od Cho -
pi na do Ko me dy. Li sto pa do we
kon cer ty klu bo we to gło go wia nie
gra ją cy jazz – w tym ro ku swo je naj now sze pro jek ty po ka -
żą: To masz Szcze pa niak – gi ta ra, Ma te usz Pli nie wicz
– skrzyp ce i Ma te usz Kwa pień – akor de oni sta.
Za tem za pra sza my do jaz zo we go je sien ne go Gło go wa!

Przed�sprze�daż�biletów�tel. 76 833 65 74
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TE�aTR�pWST�ul. BRA NI BOR SKA 59
JU�Bi�le�USz�oB�cho�dóW

40-le�cia�Fi�lii�PWST�We�Wro�cła�WiU
Pań�stwo�wa�Wyż�sza�Szko�ła�Te�atral�na im. L.�Sol�skie�go�w Kra�-
ko�wie�Fi�lia�we�Wro�cła�wiu,�za�pra�sza�ma�na ob�cho�dy 40-le�-
cia�Uczel�ni,�któ�re�świę�to�wać�bę�dzie�po�czy�na�jąc�od 26�i 27
paź�dzier�ni�ka�przez�ca�ły�rok�aka�de�mic�ki 2012/2013.
PWST jest waż ną cząst ką pol skie go szkol nic twa ar ty -
stycz ne go. Ab sol wen ci PWST od lat wzbo ga ca ją swym
ta len tem i wy so kim warsz ta tem ze spo ły te atral ne i fil mo -
we w ca łym kra ju. Na le żą do nich: Mi ro sław Ba ka, Ja cek
Boń czyk, Ka ta rzy na Bu ja kie wicz, Jo lan ta Fra szyń ska, Ro -
bert Go ne ra, Jan Jan kow ski, Ma riusz Kil jan, Mar ta Klu -
bo wicz, Pa weł Ma ła szyń ski, An drzej Ma sta lerz, Eryk
Lu bos, Agniesz ka Ma ty siak, Kin ga Pre is, Mi ło gost Re -
czek, Mag da le na Schej bal, Ewa Ski biń ska, Ro bert Więc -
kie wicz, Ce za ry Żak.
Nie by ło by jed nak ta kich ab sol wen tów bez zna ko mi te go
ze spo łu pe da go gów, po śród któ rych by li nie od ża ło wa ni:
Igor Prze grodz ki, Ma ria Zby szew ska, Iga Mayr i Je rzy Ra -
ci na, a są i oby by li jak naj dłu żej: Krze si sła wa Du biel -Hry -
dze wicz, Krzysz tof Dracz, Jó zef Fry met, Wie sław Hej no,
Kon rad Imie la, An na Kra mar czyk, Wal de mar Krzy stek,
Krzysz tof Ku liń ski, Mi ro sła wa Lom bar do, Alek san der
Mak sy miak, Ja cek Ra dom ski, Te re sa Sa wic ka, An na
Twar dow ska, Mie czy sła wa Wal czak -De le żyń ska.

26�paź�dzier�ni�ka,�pią�tek
KA SZA LOT reż. A. Ku ciń ska; BAL LA DY NY I RO MAN SE reż.
K. Dwo ra kow ski; MIE SIĄC NA WSI reż. K. Du biel -Hry dze -
wicz; DWO JE BIED NYCH RU MU NóW Mó WIĄ CYCH
PO POL SKU reż. K. Dracz; CU KIER reż. J. Ge rigk; KA BA RET
STAR SZYCH PA NóW reż. W. Ko ściel niak; ŚWIA DEC TWA
WZLO TU UPAD KU WZLO TU WZLO TU WZLO TU UPAD KU
I TAK DA LEJ ANT KA KO CHAN KA reż. Ma jew ski
27�paź�dzier�ni�ka,�so�bo�ta
PIP PI POŃ CZO SZAN KA reż. M. Der lat ka
PO PER – WY BRA NE SCE NY. PA VOR NOC TUR NUS reż.
A. Ko ryt kow ska -Ma zur; ADAM BIS reż. A. Głuch – Klucz nik;
TE STA MENT PSA CZY LI HI STO RIA O MI ŁO SIER NEJ reż.
R. Brzyk; ŚMIERć reż. W. Bra wer
klu�b�festiwalowy:�Włod�ko�wi�ca 21

Wstęp�wol�ny po wcze śniej szej re zer wa cji tel. 71 358 34 23

rePerTUar�PWST�Październik�2012
29�października�g.18.00�
TESTAMENT PSA reż. R. Brzyk
29,�30�października,�g.10.00�
PIPPI POŃCZOSZANKA reż. M. Derlatka

TE�aTR�KO�ME�dIa�pl. TE ATRAL NY 4
TRZY RA ZY ŁóŻ KO (DREI MAL DAS BETT)
18, 19, 20�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00
PRE MIE RA WER SJI NIE MIEC KO JĘ ZYCZ NEJ
Mał żeń ska ko me dia, któ ra łą czy lek kość sty lu i żar tu z py -
ta nia mi w to nie se rio np. Co jest lep sze: być pier sia mi
re kla my spo łecz nej czy twa rzą wie przo wi ny? 

WROCłaWSKI�TEaTR�LaLEK�PL. TEATRALNY 4
2,�3.X,�godz.�10.00
AMELKA, BóBR I KRóL NA DACHU
4,�5,�10.X,�godz.�10.00;�6.X,�godz.�15.00
KONIK  GARBUSEK
4,�5,�12.X,�godz.�17.30;�7,�13.X,�godz.�11.00
AFRYKAŃSKA  PRZYGODA
7.X,�godz.�15.00;�9,�10.X,�godz.�10.30;�11,�31.X,�g.�10
CALINECZKA
13.X,�godz.�15.00;�14,�20.X,�godz.�11.00
16,�17.X,�godz.�10.00
CZERWONY KAPTUREK, KICHAWKA I GBUREK 
18,�23.X,�godz.�10.00;�20.X,�godz.�15.00
21.X,�godz.�11.00�–�PODŁOGOWO 
18,�19,�23,�26.X,�godz.�10.30;�21.X,�godz.�15.00
JAŚ I MAŁGOSIA
24,�25,�26.X,�godz.�10.00;�27.X,�godz.�15.00
28.X,�godz.�11.00�–�PIĘKNA I BESTIA

28.X,�godz.�13.00�–�SŁU CHAJ
no�wy�cykl�te�atral�nych�słu�cho�wisk�na ży�wo!
W każ dą ostat nią nie dzie lę mie sią ca ak to rzy Wro cław skie -
go Te atru La lek pod opie ką re ży ser ską Ma rii Woj tysz ko
prze czy ta ją jed ną z naj now szych pol skich sztuk dla mło -
dych wi dzów. Opra wę mu zycz ną czy tań wy cza ru je du et
Sza Za, czy li klar ne ci sta Pa weł Szam bur ski i skrzy pek Pa -
tryk Za kroc ki. Wstęp�wol�ny! Ilość miejsc ogra ni czo na.

fot. M. Grotowski

GaSTROnOMIa�www.pantomima.wroc.pl
Sce na riusz i re ży se ria: Alek san der So bi szew ski

28�października,�godz.�19.00
Te�atr�Pol�ski�– Sce�na ka�me�ral�na,�ul.�Świd�nic�ka 28
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WrocłaWSki�TeaTr�PanToMiMy
im. HenrykaTomaszewskiego
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WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY

ul.�rzeźnicza�12,�50-132�Wrocław�(www.wteatrw.pl)

Przy�TU�le�ni
Jo nas Gar dell – reż., opr. mu zycz ne: Ga briel Gietz ky
16,17,18,19,23 i24paź dzier ni ka, godz.19.00 32N, 24U

Białe�MałŻeńSTWo�
Tadeusz Różewicz, reżyseria: Krystyna Meissner
20, 21, 22 października, godz. 19.15 bilety: 32N, 24U

hoPla,�ŻyJeMy�
Kry sty na Me is sner – re ży se ria i sce na riusz:
10, 11, 12, 13, 14 października, godz. 19.15 bilety: 32N, 24U

karToTeka
Tadeusz Różewicz, reż.: Michał Zadara
27, 28, 30, 31 października, godz. 19.00 bilety: 32N, 24U
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chWila�monodram�poetycki�elżbiety�golińskiej
Wiersze Wisławy Szymborskiej
2, 3, 4 października, godz. 19.00 bilety: 30N, 20U

Wro cław ski Te atr Współ cze -
sny to część hi sto rii te atru
pol skie go, cześć hi sto rii i kul -
tu ry Wro cła wia. Oprócz Ta de -
usza Ró że wi cza, któ ry jest
na na szej sce nie sta le obec ny,
był to te atr dwóch in nych, wy -
bit nych twór ców: Hel mu ta Kaj za ra i Ty mo te usza Kar po wi -
cza. Obaj, od dłuż sze go cza su są w pol skim te atrze pra wie
nie obec ni. W nad cho dzą cych se zo nach ich dra ma ty po ja wią
się w re per tu arze WTW, a pre mie ry po wią za ne bę dą z in ny -
mi dzia ła nia mi ma ją cy mi na ce lu przy po mnie nie ich syl we -
tek i twór czo ści. Naj bliż sze pre mie ry WTW to „Ży cie jest
snem” Cal de ro na w reż. Le cha Ra cza ka (sty czeń 2013) oraz
„Ko tli na” – pod tym ro bo czym ty tu łem Agniesz ka Ol sten
i Igor Stok fi szew ski przy go to wu ją ada pta cję po wie ści Ol gi
To kar czuk „Pro wadź swój pług przez ko ści umar łych” (lu -
ty 2013). Chciał bym w WTW pre zen to wać te atr ory gi nal ny,
po etyc ki, ma gicz ny... te atr wy zwo lo nej wy obraź ni i twór czej
wol no ści, a za ra zem głę bo ko za ko rze nio ny w rze czy wi sto ści
– re al ność co dzien ne go ży cia prze twa rza ją cy w sen. Te atr
wy ra sta ją cy z głę bo kie go nie po ko ju o kon dy cję mo ral ną
współ cze sne go czło wie ka.

Ma rek Fie dor
Dyrektor Naczelny i artystyczny WTW

REPERTUARʼ10

pIOTR�bał�TRO�CZYK
PIĘć DZIE SIĄT KA

Piotr Bał tro czyk i je go es -
tra do wi przy ja cie le już roz -
po czę li ka ba re to we to ur nee
z oka zji ju bi le uszu je go pra -
cy ar ty stycz nej. Na sce nie

wy stą pią naj śmiesz niej si z naj śmiesz niej szych – wśród
nich m.in. Piotr Bał tro czyk, Ka ba ret Mo ral ne go Nie po ko -
ju, Grze gorz Tur nau, An drzej Si ko row ski, Je rzy Kry szak
oraz Ka ta rzy na Jam róz. Bi le ty: 40zł

4�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.30
ha�la�Stu�le�cia,�ul.�Wy�sta�wo�wa 1

TE�aTR�aR�Ka�ul. MEN NI CZA 3
5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00 OSKAR I PA NI Ró ŻA

19�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00 UCISZ SER CE
26�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00 SEN NO CY LET NIEJ
27�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00 ŚWIĄ TY NIA/DY BUK
28�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00 Bal�U haW�kin�ga

Pan�do�ra�– Te�aTr�For�My

STRE�aM�FE�STI�VaL 2012
MIę�dZY�na�RO�dO�WY�FE�STI�WaL�TE�aTRU�RU�CHU

Oo raz szó sty od bę dzie się STRE AM Fe sti val bę dą cy kon -
ty nu acją pro jek tów Te atru For my z po przed nich lat: cy klu
fe sti wa li pod na zwą KI NE MA Fe sti wal. Or ga ni za to rem fe -
sti wa lu jest Sto wa rzy sze nie Te atr For my oraz Pań stwo -
wa Wyż sza Szko ła Te atral na we Wro cła wiu. 

11�paź�dzier�ni�ka�godz. 19.00
SHE/HE IS NAN CY JOE – Tan te Hor se / Cze chy 

12�paź�dzier�ni�ka�godz. 18.00�PWST / Wro cław Tryp tyk
godz. 20.00 Te atr A3 / Bia ło wie ża Plan lek cji

13�paź�dzier�ni�ka�godz. 19.00
PWST / By tom Je zio ro ła bę dzie
godz. 20.00 Te atr For my / Wro cław Pan do ra

Wstęp�na wszyst�kie�spek�ta�kle�jest�wol�ny
na pod�sta�wie�wej�śció�wek�i za�pro�szeń!

Te�atr�PWST,�ul.�Bra�ni�bor�ska 59





W październikowym miesięczniku OOdd  rraa: · Roz mo wy z Ta de uszem Kon wic kim, Wła dy sła wem 
Fra sy niu kiem i Paw łem Ko wa lem · Kacz ma rek: Eu ro ex ma chi na · Krze miń ski o za po mnia nym
an ty na zi ście · Mro zie wicz o dziew czy nach z Ca sa blan ki · Char lot te Brönte · Ty mo te usz Kar po wicz
– li sty i nie pu bli ko wa ne wier sze · Wspo mnie nie o To ma szu Puł ce · Te ra pia szo ko wa Ulri cha
Se idla · An drze jew ski o Ran cie re · Wie ner Fe stwo chen · Ca ge · 8 ar kusz – In sty tut Mi ko łow ski.

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

Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

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

www.dcik.pl; cik@okis.pl

DOL NO ŚLĄ SKA
LI GA TA LEN TÓW

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez Ośro -
dek Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu we
współ pra cy z Mia stem Le gni ca, Gmi ną
Miej ską Ka mien na Gó ra, Gmi ną Kro śni -
ce oraz Mia stem Ole śni ca, pod pa tro na -
tem Urzę du Mar szał kow skie go.
Przed się wzię cie bę dzie pro mo wać ama -
tor skie gru py ar ty stycz ne z na sze go re -
gio nu. Stąd atrak cyj na i no wo cze sna
for mu ła – ta lent show. DLT to kon kur so -
wy prze gląd ama tor skich ze spo łów ar -
ty stycz nych i so li stów, któ ry po dzie lo ny
jest na dwa eta py, a uczest ni cy pre zen tu -
ją się w na stę pu ją cych ka te go riach: ze -
spo ły mu zycz ne, so li ści, ta niec oraz
ma łe for my te atral ne i ka ba re to we. Prze -
gląd obej mu je Eli mi na cje i Fi nał. Or ga -
ni zo wa ne one bę dą w róż nych mia stach
Dol ne go Ślą ska. W ich wy ni ku wy ło nio -
ny zo sta nie Ta lent Ro ku, któ ry otrzy ma
na gro dę z rąk Wi ce mar szał ka Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go Ra do sła wa
Mo ło nia. Prze bieg Eli mi na cji re je stro wać
bę dzie Te le wi zja Wro cław. Każ da Eli mi -
na cja trwa je den dzień i od by wa się
w sa li wi do wi sko wej z udzia łem pu blicz -
no ści. Do udzia łu w każ dej Eli mi na cji za -
pro szo no ok. 20. ze spo łów i so li stów
z re gio nu. Wy stę py oce nia Ju ry, zło żo ne
ze zna nych osób świa ta kul tu ry. Tak jak
w ta lent show, ju ro rzy uza sad nią swo ją
oce nę, a su ma ich gło sów „na tak”, de -
cy du je o przej ściu do fi na łu Dol no ślą -
skiej Li gi Ta len tów.
5. naj lep szych uczest ni ków każ dej Eli mi -
na cji weź mie udział w fi na le.
ELI MI NA CJE – 6 paź dzier ni ka, godz. 11.00

MCK Le gni ca, ul. Mic kie wi cza 3
FI NAŁ – 13 paź dzier ni ka, godz. 10.00

MO KiS Ole śni ca, ul. J. Ko cha now skie go 4

WY STA WA FO TO GA FII TO MA SZA WO LA KA
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. Zde cy do wa na więk szość
pre zen to wa nych ob ra zów po wsta ła przy naj więk szej pro duk cji pt. „Da isy.
Wspo mnie nie mi nio ne go świa ta”. Au tor po za rze mieśl ni czą pra cą fo to si sty
po dej mu je pró bę od na le zie nia w po sta ciach po za fil mo we go wy mia ru, sku -
pia jak w so czew ce kil ku mie sięcz ne dzia ła nia eki py fil mo wej TVP Wro cław
i Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu pod czas re ali za cji cy klu do ku men -
tal no -fa bu la ry zo wa ne go pt. „Dol ny Śląsk Pe łen Hi sto rii”, któ ry re ali zo wa ny
był we Wro cła wiu, Kłodz ku, Wał brzy chu, By strzy cy Kłodz kiej, Ląd ku-Zdro ju,
Trze bie szo wi cach oraz w in nych in spi ru ją cych ple ne rach, a tak że miej scach
któ re nie uchron nie dyk to wał sce na riusz do ku men tu.
To masz Wo lak, rocz nik ‘83, fo to graf, po dróż nik, hi sto ryk z wy kształ ce nia.
W fo to gra fii czę sto po szu ku je ci che go świa tła, róż no rod nych ho ry zon tów wi -
zu al nych i kon cep cyj nych oraz spo łecz nej wraż li wo ści któ rą naj czę ściej za my -
ka w ko lo rach czer ni i bie li. Au tor cy klu wy staw: Ma rian na Orań ska
w mo no chro mie oraz West fry ske en East fry ske eilan nen – Wy spy Fry zyj skie.
Jest w trakcie pracy nad autorską wystawą pt Ocalony Meksyk. 

Wy sta wa po trwa do koń ca grud nia br.  Gmach TVP, ul. Kar ko no ska 8

WWRROO  CCŁŁAAWW  SSKKIIEE  SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA  TTEE  AATTRRÓÓWW  JJEEDD  NNEE  GGOO  AAKK  TTOO  RRAA
WRO CŁAW 20-23 PAŹ DZIER NI KA 2012 

Po la tach „wę drów ki”, naj star szy fe sti wal mo no dra mów
na świe cie zna lazł swo je miej sce i od te go ro ku bę dzie się
od by wał w no wym bu dyn ku wro cław skiej fi lii Pań stwo wej
Wyż szej Szko ły Te atral nej przy ul. Bra ni bor skiej 59.
W ra mach Spo tkań: 41. Ogól no pol ski Fe sti wal Te atrów Jed ne go Ak to ra (20-
21.10.) Dzień po ka zów za gra nicz nych (22.10.). Dzień PWST. Fi lia we Wro cła wiu
(23.10.) oraz: se sja po świę co na prof. Sta ni sła wo wi Stap fo wi współ za ło ży cie lo -
wi wro cław skiej Szko ły Te atral nej, dłu go let nie mu dy rek to ro wi Wro cław skie go
Te atru La lek, pro mo cja pu bli ka cji z se rii „Czar na ksią żecz ka z Ham le tem”
W ra mach WRO STJA od bę dzie się 16 spek ta kli (7 etiu d stu den tów PWST)
13. Pre zen ta cja mo no dra mów na Dol nym Ślą sku, któ ra za wsze to wa rzy szy WRO -
STJA od by wać się bę dzie w paź dzier ni ku i li sto pa dzie. Spek ta kle jed no oso bo we
bę dzie go ścić 13 in sty tu cji w 12 mia stach Dol ne go Ślą ska: BO LE SŁA WIEC (18-
24.10), LE GNI CA (26.10), SZCZAW NO-ZDRÓJ (26.10), ZGO RZE LEC (9.11),
WAŁ BRZYCH (22.11). Mo no dra my KRZYSZ TO FA GRA BOW SKIE GO na gro dzo -
ne na OFTJA:  ”Mił ka” wg Pia skow ni cy Mi cha ła Wal cza ka i „Pa tryk K.” wg Je rze -
go Pil cha. BO LE SŁA WIEC (20.10), BO GU SZÓW GOR CE (26.10), CHOJ NÓW
(18.10), DUSZ NI KI ZDRÓJ (25.10), GŁO GÓW (21.10), JA WOR (17.10), STRZE -
LIN (19.10) WAŁ BRZYCH (23.10), ZIĘ BI CE: (24.10)

Na wszyst kie wy da rze nia fe sti wa lo we wstęp wol ny! www.wro stja.art.pl
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al.�WoJSka�PolSkiego�38,�Jelenia�góra

29�września,�godz.�19.00
Teatr im. C. K. Norwida, Jelenia Góra
Yukio Mishima MADAME DE SADE
30�września,�godz.�17.00�i�19.00
Te atr KTO, Kra ków – Krzysz tof Niedź wiedz ki 
TEATR TELEWIZJI. KOMEDIA SENSACYJNA
1�października,�godz.�19.00
Teatr Na Woli, Warszawa
Tadeusz Słobodzianek NASZA KLASA
2�października,�godz.�19.00
Teatr im. S. Jaracza, Łódź – Sa rah Ruhl POSPRZĄTANE
3�października,�godz.�19.00
Gerhart Hauptmann-Theater Gőrlitz-Zittau, Niemcy
Bruno Schulz SKLEPY CYNAMONOWE

CIA NIE ZA LEŻ NA MA NU FAK TU RA TA NECZ NA 2. X,
godz. 19.30 – CY MES – mu si cal 

5. X, godz. 20.30 MI MO_za – pro fil da my, rzecz o Ma rii
Paw li kow skiej – Ja sno rzew skiej. 
9. X, godz. 19.30�– BA BĘ ZE SŁAŁ BóG? Mu si cal
12. X,�godz. 20.30 – CIA ŁO – ma ni fest. Spek takl opar ty
na tek ście Eve En sler '' Cia ło do sko na łe''. 
14. X,�godz. 20.30 – KSIĘŻ NICZ KA NA ZIARN KU GRO CHU
Zna na baśń H. Ch. An der se na w no wej, barw nej ada pta cji.
16. X, godz. 19.30 – KO NIU GA CJE. Mu si cal
19. X, godz. 20.30 – Bez tle now ce / Lim bo. 
23. X,�godz. 19.30 – Nie do sko na łe – PRE MIE RA
Spek takl in spi ro wa ny cy klem po wie ścio wym Kry sty ny
Ne po muc kiej Mi łość nie do sko na ła. Bo ha ter ki dzie lić się
bę dą swo imi do świad cze nia mi, prze ży cia mi, ma rze nia mi
do ty czą cy mi re al cji dam sko – mę skich. Ob sa da: Ewa Sta -
roń, Jo an na Po tkow ska, Ula Szu ka łow ska. Mu zy ka: Elż -
bie ta So ko łow ska. 
26. X, godz. 20.30 – WDO WY / OD CI NEK.
28. X, godz. 15.30�i 17.00 – PSO TY ta necz na opo wieść. 
30. X, godz. 19.30 – CY GA NE RIA. Mu si ca l

Akcja roz gry wa się w za dy mio nym ka ba re cie. At mos fe ra
prze nie sio na z Mo ulin Ro uge z po cząt ków XX -go wie ku. 

www.cia.wroc�law.pl

ul. SIEN KIE WI CZA 8a Bi�le�ty: 12/18zł

an�TY�Ka�ba�RET
DO BRY WIE CZóR WE WRO CŁA WIU

13�października,�godz.�19.30
Mle�czar�nia,�ul.�Włod�ko�wi�ca 5

śWIaT�MIEj�SCEM�pRaW�dY
SE ZON MI STRZóW

10–14�paź�dzier�ni�ka, 18–20�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00
The odo ros Te rzo po ulos MAU ZER wg He ine ra Mülle ra –
pre mie ra. Utwór, inspirowany sztuką dydaktyczną The

Measure i estetyką japońskiego teatru nō, przedstawia
nietypową rozprawę. Wstęp za za pro sze niem. 

Stu�dio�na gro�bli,�ul.�na gro�bli 30/32

23�i 25�paź�dzier�ni�ka, 17�i 19�grud�nia,�godz. 17.30
Ana to lij Wa sil jew Pi ran del lo. SZCZE PIE NIE. PRAK TY KA
ETIU DY – za ję cia la bo ra to ryj ne, wstęp za za pro sze niem. 

Sa�la�Te�atru�la�bo�ra�to�rium,�ry�nek�-ra�tusz 27

26–28�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.00�
Eu ge nio Bar ba i Od in Te atret CHRO NICZ NE ŻY CIE. Spek -
takl de dy ko wa ny A. Po lit kow skiej i N.Es te mi ro wej, ro syj -
skim dzia łacz kom na rzecz praw czło wie ka,
za mor do wa nym przez nie zna nych spraw ców w la -
tach 2006/9 za sprze ciw wo bec kon flik tu w Cze cze nii.

Bi�le�ty 30n/20U,�Stu�dio�na gro�bli,�ul.�na gro�bli 30/32



Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki śre-
dniowiecznej w tej części Europy. Jej ozdobą są 
dwunastowieczny romański tympanon z opac-
twa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki 
śląskich książąt z dynastii Piastów i wykonana 
ze złoconego srebra Herma relikwiarzowa 
świętej Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy 
losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfrontację kultur tych terenów przed 
II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotogra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposa-
żenie 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 projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty przywiezione przez po-
wojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we Wro-
cławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w for-
mie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspek-
tywa) 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

EKSPOZYCJE STAŁE

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby i rze-
miosła artystycznego z okresu od renesansu 
po klasycyzm. Na szczególną uwagę zasługu-
ją: obrazy wybitnego malarza barokowego 
Michaela Willmanna zwanego „śląskim Rem-
brandtem” oraz praca światowej sławy manie-
rysty Bartholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, Chełmoń-
ski i Gierymski – to tylko niektórzy z polskich 
malarzy, których prace można oglądać na tej 
wystawie. Pokazywane dzieła przyjechały 
do Wrocławia w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, 
a przed II wojną światową prezentowane 
były w tamtejszych muzeach i galeriach.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to 
miejsce prezentacji największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczynają dzieła 
Makowskiego, Witkacego, Stażewskiego a kończą pra-
ce Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest 
unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika 
chińska. Pierwsza wystawa 
w nowej galerii inspirowa-
na jest bogatą kolorystyką
i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane 
zostały obiekty powstałe 
od VII do pocz. XX w. m.in. 
wazy, misy, �gurki, talerze,
a także akwaria, stołki 
i pojemniki na laski.

SZTUKA WSCHODU

WYSTAWY CZASOWE

PAŹDZIERNIK
2012 

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

www.mn.wroclaw.pl

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

ANTYK W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 – 25 listopada 2012
Jaki wpływ miał antyk na formę i dekorację dawnych mebli, jakie 
postacie mitologiczne je zdobiły – tego m. in. można się dowiedzieć 
oglądając tę wystawę.

NIEZWYKŁA CODZIENNOŚĆ
Ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce
– ze zbiorów Mariusza Kotkowskiego
14 września – 11 listopada 2012
Pokazanych zostało 120 starych pocztówek i zrobionych dokład-
nie w tych samym miejscach 120 współczesnych zdjęć. Wystawa 
uzupełniona została dawnymi reklamami i eksponatami pocho-
dzącymi z przedwojennych wrocławskich restauracji. 

ALEBRIJES – rękodzieło ludowe z Meksyku
16 września –14 października 2012
Kilkadziesiąt �gurek fantastycznych zwierząt zwanych Alebrijes 
można oglądać na nowej wystawie czasowej. To okazja, by zapo-
znać się z tym, ciągle mało znanym w Polsce, nurtem meksykańskiej 
sztuki ludowej.

wtorek– niedziela 9.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

środa–piątek: 10.00–16.00
sobota, niedziela:  10.00–17.00

ostatni wtorek miesiąca: 10.00–16.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

LECH TWARDOWSKI:
Zewnątrz – Wewnątrz
1 października – 25 listopada 2012
Ogromną instalację malarską zaprezentuje w holu głów-
nym Muzeum Narodowego znany wrocławski artysta Lech 
Twardowski. Na dwa miesiące zmieni ona całkowicie wygląd 
zabytkowego atrium. 

EUGENIUSZ GEPPERT: wystawa retrospektywna
15 października – 1 grudnia 2012
Obrazy i rysunki jednego z najwybitniejszych malarzy związanych 
z Wrocławiem można będzie oglądać na tej wystawie. Prezentacja
została przygotowana przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu, która od 2010 roku nosi imię profesora Gepperta – pierwszego 
powojennego rektora tej uczelni.

KLEJNOTY EUROPY. Skarb średzki
3 października – 30 grudnia 2012
Jedno z najcenniejszych europejskich znalezisk archeologicznych XX wieku, 
czyli słynny Skarb średzki przez trzy miesiące można będzie oglądać w Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. Jego najważniejszą częścią jest wykonana 
w XIV wieku korona, której ostatnią właścicielką była prawdopodobnie Blanka 
de Valois, pierwsza żona Karola IV.



Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki śre-
dniowiecznej w tej części Europy. Jej ozdobą są 
dwunastowieczny romański tympanon z opac-
twa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki 
śląskich książąt z dynastii Piastów i wykonana 
ze złoconego srebra Herma relikwiarzowa 
świętej Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy 
losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfrontację kultur tych terenów przed 
II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotogra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposa-
żenie 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 projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty przywiezione przez po-
wojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we Wro-
cławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w for-
mie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspek-
tywa) 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

EKSPOZYCJE STAŁE

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby i rze-
miosła artystycznego z okresu od renesansu 
po klasycyzm. Na szczególną uwagę zasługu-
ją: obrazy wybitnego malarza barokowego 
Michaela Willmanna zwanego „śląskim Rem-
brandtem” oraz praca światowej sławy manie-
rysty Bartholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, Chełmoń-
ski i Gierymski – to tylko niektórzy z polskich 
malarzy, których prace można oglądać na tej 
wystawie. Pokazywane dzieła przyjechały 
do Wrocławia w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, 
a przed II wojną światową prezentowane 
były w tamtejszych muzeach i galeriach.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to 
miejsce prezentacji największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczynają dzieła 
Makowskiego, Witkacego, Stażewskiego a kończą pra-
ce Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest 
unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika 
chińska. Pierwsza wystawa 
w nowej galerii inspirowa-
na jest bogatą kolorystyką
i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane 
zostały obiekty powstałe 
od VII do pocz. XX w. m.in. 
wazy, misy, �gurki, talerze,
a także akwaria, stołki 
i pojemniki na laski.

WYSTAWY CZASOWE

PAŹDZIERNIK
2012 

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

www.mn.wroclaw.pl

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

ANTYK W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 – 25 listopada 2012
Jaki wpływ miał antyk na formę i dekorację dawnych mebli, jakie 
postacie mitologiczne je zdobiły – tego m. in. można się dowiedzieć 
oglądając tę wystawę.

NIEZWYKŁA CODZIENNOŚĆ
Ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce
– ze zbiorów Mariusza Kotkowskiego
14 września – 11 listopada 2012
Pokazanych zostało 120 starych pocztówek i zrobionych dokład-
nie w tych samym miejscach 120 współczesnych zdjęć. Wystawa 
uzupełniona została dawnymi reklamami i eksponatami pocho-
dzącymi z przedwojennych wrocławskich restauracji. 

ALEBRIJES – rękodzieło ludowe z Meksyku
16 września –14 października 2012
Kilkadziesiąt �gurek fantastycznych zwierząt zwanych Alebrijes 
można oglądać na nowej wystawie czasowej. To okazja, by zapo-
znać się z tym, ciągle mało znanym w Polsce, nurtem meksykańskiej 
sztuki ludowej.

wtorek– niedziela 9.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl
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WRO�CłaW
CHRI�Sa�nIE�dEn�THa�La

POR TRET MIA STA – SIER PIEŃ 1982
Chris Nie den thal, je den z naj bar dziej
ce nio nych eu ro pej skich fo to re por te -
rów, za pre zen tu je swo je zdję cia Wro -
cła wia na wy sta wie or ga ni zo wa nej
przez Ośro dek Pa mięć i Przy szłość
i Ga ze tę Wro cław ską na wro cław skim
ryn ku. Wszy scy pa mię ta ją je go fo to -
gra fie ze Stocz ni Gdań skiej, gdzie
straj ku ją ca za ło ga wpu ści ła go, ja ko
pierw sze go za gra nicz ne go fo to re por -
te ra, w sierp niu 1980r. Gdy wspo mi -
na my stan wo jen ny, wie lu z nas sta je
przed oczy ma je go słyn ne zdję cie,
przed sta wia ją ce trans por ter opan ce -
rzo ny SKOT przed war szaw skim ki -
nem Mo skwa, w któ rym wy świe tla no
film Fran ci sa Cop po li Czas Apo ka lip -
sy. Na eks po zy cję zło żą się fo to gra fie,
któ re Chris Nie den thal wy ko nał w ro -
ku 1982 we Wro cła wiu, na za mó wie -
nie nie miec kie go mie sięcz ni ka Geo.

Wer�ni�saż�wy�sta�wy�z udzia�łem
chri�sa�nie�den�tha�la

29�wrze�śnia,�g. 12.00�(do 15.X).�ry�nek

WaR�STWY
WY STA WA IN TE RAK TYW NA

W ko lej nej od sło nie cy klu Sa mo ob słu -
go we Mu zeum wi dzo wie bę dą sa mo -
dziel nie kom po nować wie lo war stwo  we
ob ra zy. Sfo to gra fo wa ne obiek ty bę dzie
moż na umiesz czać na sze ściu od dziel -
nych płasz czy znach, na tle sze ściu od -
mien nych ko lo ry stycz nie pej za ży.
Wer�ni�saż 12�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00.

(do 31.Xii)�Mu�zeum�Współ�cze�sne
pl.�Strze�gom�ski 2a

WOL�na�pRZE�STRZEń
Po kaz twór czo ści mło dych twór ców
– rzeź bia rzy zwią za nych z ASP im.
E.Gep per ta we Wro cła wiu. Te mat wy -
sta wy na wią zu je do sy tu acji po szu ki -
wa nia, od naj dy wa nia, zaj mo wa nia
prze strze ni (miej sca) przez twór ców.
Ich toż sa mość wy ra ża się wła śnie po -
przez za ist nie nie w ja kiejś wol nej jesz -
cze prze strze ni. Do ty czy to za rów no
pro ble mów i zna czeń jak i sa mej ma te -
ria li za cji – rzeź ba po trze bu je dla sie bie
ka wał ka miej sca, wol nej prze strze ni,
gdzie – być mo że – coś ją bę dzie za sła -
niać, lub też ona za mknie do cze goś
do stęp, lecz jed no cze śnie zbu du je no -
wy kon tekst i ja koś ową prze strzeń
zmie ni, ujaw ni jej cha rak ter, uwy raź ni.
Ku ra to rzy: Mi chał Stasz czak, Piotr
Ma ka ła, Mag da Grzy bow ska.
Wer�ni�saż 5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00
re�zy�den�cja�Pia�sek,�ul.�Sta�rom�łyń�ska 4

RY�SZaRd�HO�RO�WITZ
Ryszard Horowitz 8 października z rąk
rektora ASP we Wrocławiu - p. Piotra
Kielana otrzyma zaszczytny tytuł
Doctora Honoris Causa. Z tej okazji
odbędzie się pierw sza po wie lu la tach
wy sta wa Ry szar da Ho ro wit za we Wro -
cła wiu pt HO RO WITZ CLAS SIC z naj -
bar dziej kla sycz nymi zdję ciami te go
wspa nia łe go Fo to kom po zy to ra.
ry�szard�ho�ro�witz uro dził się w 1939
ro ku w Kra ko wie, gdzie skoń czył li -
ceum pla stycz ne oraz tam tej szą ASP.
Od 1959 ro ku prze by wa w No wym
Jor ku. Uzna wa ny za nie kwe stio no wa -
ne go mi strza fo to gra fii re kla mo wej,
któ ra zre wo lu cjo ni zo wał wpro wa dza jąc
do niej no wo cze sne tech no lo gie kom -
pu te ro we go prze twa rza nia fo to gra fii.
Wszyst kie pra ce tam te go okre su
do naro dzin kom pu te ra Ar ty sta kom po -
no wał swo ją wła sną au tor ską tech ni ką.
Wy�sta�wa�czyn�na�od 10�paź�dzier�ni�ka�br.

Wro�cław�ski�ra�tusz,�ry�nek

Allegory'92

Ma�TE�USZ�SKó�Ra�Fo to gra fie
GEO ME TRIE TRANS FOR MA CJI

Se ria fo to gra fii wy ko na nych na Ukra inie
i w Ru mu nii przed sta wia świat zna jo -
my, ale ob cy pol skie mu wi dzo wi. Pa ra -
dok sal na dwo istość te go do świad cze
nia wy ni ka z po do bieństw uwa run ko -
wań hi sto rycz nych ca łe go Blo ku
Wschod nie go, któ rych zdję cia te wy da -
ją się nie zwy kle traf nym przy wo ła niem.
Są one wy ra zem cha rak te ry stycz ne go
„bez wła du trans for ma cji”, w któ rym
no stal gia i tę sk no ta za prze szło ścią
prze pla ta się z nie zwy kłą de ter mi na cją
w nad ra bia niu „stra co ne go cza su”. Je -
dy ną me to dą obro ny przed na tręt nym
na war stwie niem emo cji i od czuć zwią -
za nych z tym do świad cze niem jest pod -
ję cie pró by ich na zwa nia. Ich opo wie
dze nia. Opo wie ścią tą jest pre zen to wa -
na w ga le rii Za sza fą se ria fo to gra fii.

Ma te usz Bie czyń ski
Wer�ni�saż 12�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

ga�le�ria�za Sza�fą,�ul.�św.�Mar�ci�na 4

ja�KUb�Ka�MIń�SKI�ka�dry
cen�Tral�ne Fo to gra fie

THE�STY�La�Cja�kon�cerT
Ja kub Ka miń ski – stu dent ASP we
Wro cła wiu na kie run ku Fo to gra fia
i Mul ti me dia. Współ or ga ni za to rem
wy sta wy jest wro cław ski mie sięcz nik
kul tu ral no -spo łecz ny Kon trast. Wer -
ni sa żo wi to wa rzy szyć bę dzie kon cert
ze spo łu The�STy�la�cJa z ło�dzi. 

16�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
klub�Fir�lej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56
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an�Ka�LE�śnIaK�Fa�ding�Tra�ceS�i za�re�Je�STro�Wa�ne
in�sta�la�cja�wi�deo�|�wy�sta�wa

Pro jek ty, nad któ ry mi An ka Le śniak pra co wa ła przez ostat nie 2 la ta. Oba do ty czą
hi sto rii ko biet ar ty stek i ich funk cjo no wa nia w pol skiej sztu ce, opo wia da nej z ich
wła snej per spek ty wy. W pro�jek�cie�Fa�ding�Tra�ces A. Le śniak ur. w la tach 70. od -
wo łu je się do hi sto rii ko biet, któ re w tym cza sie za czy na ły swo ją ka rie rę ar ty -
stycz ną, a dziś na dal są ak tyw ne i zna ne w pol skim świe cie sztu ki. La ta 70. to
okres awan gar dy me dial nej, a na Za cho dzie to też czas, kie dy po ja wia się sztu ka
fe mi ni stycz na. Le śniak py ta więc, dla cze go z tam te go okre su w pol skiej hi sto rii
sztu ki zo sta ło tak nie wie le ko biet? Czy by ło ich wię cej? Jak ra dzi ły so bie te, o któ -
rych dziś pa mię ta my? Jak świat sztu ki wy glą dał wte dy i jak wy glą da dziś z per -
spek ty wy ar ty stek: iza�bel�li�gu�stow�skiej,�an�ny�ku�te�ry,�na�ta�lii ll,�Te�re�sy�Mu�rak,
ewy�Par�tum,�kry�sty�ny�Pio�trow�skiej�oraz�Te�re�sy�Tysz�kie�wicz.

Pro�jekt� za�re�je�stro�wa�ne opar ty jest
na wy po wie dziach 9 ar ty stek ur. w la -
tach 70. i na pocz. 80., któ re pró bu ją
od po wie dzieć na py ta nia: czy pro blem
rów nych szans ko biet i męż czyzn
w świe ce sztu ki już „się roz wią zał? Od -
po wia da ją: Ka ro li na Bre gu ła, Iza be la
Cham czyk, Agniesz ka Choj nac ka, Iwo -
na Dem ko, Mo ni ka Dro żyń ska, Mag da
Kom bor ska Ka ta rzy na Ma jak, Ka mi la
Man kus oraz au tor ka pro jek tu – An ka
Le śniak. (www. lodz -art. eu/za re je stro -
wa ne). Pro jek ty Fa ding Tra ces i Za re je -

stro wa ne po raz pierw szy zo sta ną za pre zen to wa ne ra zem – w jed nym miej scu
i cza sie. Ja kie wnio ski na su wa to ze sta wie nie? Na to i in ne py ta nia bę dzie my pró -
bo wa li zna leźć od po wiedź pod czas dys ku sji Czy fe mi nizm w sztu ce jest nam cią -
gle po trzeb ny? pro wa dzo nej przez Mag dę Uj mę.
an�ka�le�śniak – ab sol went ka Hi sto rii Sztu ki (2003), w 2004 ro ku dy plo mem
z wy róż nie niem ukoń czy ła Aka de mię Sztuk Pięk nych w Ło dzi. Zaj mu je się sztu -
ką vi deo, ma lar stwem, in sta la cją, per for man ce. Bra ła udział w po nad 50 wy sta -
wach i pro jek tach ar ty stycz nych. W 2011 ro ku otrzy ma ła sty pen dium Mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Spo�tka�nie�z ar�tyst�ką�i dys�ku�sja�–�9�paź�dzier�ni�ka�br.,�godz. 18.00
Wy�sta�wa�czyn�na 5-15�paź�dzier�ni�ka�br.�–�ga�le�ria�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

aLEK�San�dRa�SZaL�bOT�Szal�bo�Te�ka
Au tor ska wy sta wa pro jek to wa nia gra ficz ne go stu dent ki czwar te go ro ku Gra -
fi ki na ASP im. E. Gep per ta we Wro cła wiu. Two rzy gra fi kę użyt ko wą, pro jek -
tu jąc książ ki, pla ka ty, ulot ki, ley outy cza so pism i stron www, lo go itd.
W swo ich pro jek tach sta ra się, by wszyst kie ele men ty ta kie jak for ma, ma te -
riał, ilu stra cje i ty po gra fia by ły spój ne i zgod ne z te ma ty ką. Łą czy tra dy cyj ne
tech ni ki ry sun ko we i ma lar skie z ele men ta mi two rzo ny mi w kom pu te rze. Zaj -
mu je się gra fi ką ar ty stycz ną w tech ni ce li no ry tu barw ne go.

Fi�ni�saż 21�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�–�Me�dia�te�ka�MBP�fi�lia 58,�pl.�Te�atral�ny 5

KRZY�Wa�Fa�Za 3
nie�Wy�Bie�raJ�Pro�STeJ�dro�gi,�Wy�Bierz�naJ�FaJ�nieJ�SzĄ

Po krę co ne, za krzy wio ne, prze gię te. Wer ni saż prac ama tor -
skich. Jest mi ło, jest sztu ka. że by nie by ło zbyt pro sto, coś
się na pew no wy krzy wi. Mo że wy buch nie bom ba? O go dzi -

nie 18.30 wy stą pi Agniesz ka We se li/Fu ria: Ze sztam bu cha świn tusz ki. Lo sy,
mi ło ści i uko cha ne wier sze Ma ryi Ko nop nic kiej.

5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00�–�in�sty�tut�nie�złych�Sztuk�ram�Pam�Pam�Pam
ry�nek 48�(i�-wsze�pię�tro�obok�win�dy,�nad Piz�zą�hut)
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pIOTR�ja�ROS
ANA LY SIS AND PRO GNO SIS TE STER 2012

A mo że wa rzyw niak?! – za -
sta na wia się Piotr Ja ros
przy go to wu jąc w Ate lier
WRO pro jekt/wy sta wę,
stwier dza jąc: Wszy scy je -
ste śmy te ste ra mi. Chęt nie
spu ścił bym z to nu i po śmiał
się, ale się nie da. Kon cer ny far ma ceu tycz ne, ży wie nio we,
sie ci ban ko we, wy szu ki war ki in ter ne to we – nie ustan nie te -
stu ją nas, chcąc nam coś sprze dać i uza leż nić od sie bie:
pro dukt, usłu gę, spo sób na pseu do ży cie. Za cho dzi cią głe
ci śnie nie, na ile mo gą się zbli żyć lub wkro czyć w na szą eg -
zy sten cję ofe ru jąc nam pseu do no wo cze sność, spryt nie
opa ko wa ną, któ rą tak ła two chwy ta my. 
Od czu wam nie koń czą ce się ci śnie nie i eks plo zję tej ten den -
cji. Tym bar dziej, że sam w niej uczest ni czę. Nie jest to by -
naj mniej sa ma tyl ko for ma kry ty ki, po pro stu za sta na wiam
się, jak wyjść z tej „uciąż li wej” (opre syj nej) sy tu acji.
(...) upo rczy we prze wi dy wa nie przez in ter net na szych in -
ten cji, cze go chce my, ja kie ma my pra gnie nia po wo du je
u mnie uczu cie Ka Pi Tu La CJi!
W spe cjal nie za aran żo wa nej prze strze ni wy sta wy ar ty sta za -
in sta lu je stra gan han dlo wy – wa rzyw niak, na któ rym
umiesz czo ne bę dą wa rzy wa, owo ce i wa ga. Wy sta wę współ -
two rzą rów nież trzy fil my: 1. This is it, 2011; 2. 40 ton
czosn ku, 2011; 3. Sen se, 2011. Po przez han del w SWO IM
WŁA SNYM, ZŁO TYM WA RZYW NIA KU Piotr Ja ros te sto wać
bę dzie nur tu ją ce go za gad nie nie: czy za jąć się sprze da wa -
niem wa rzyw, czy kon ty nu ować ży cie ar ty sty w Pol sce.

Wer�ni�saż 5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�(do 15.�Xi)
Spo�tka�nie�z ar�sty�stą�–�11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00

ate�lier�Wro,�kuź�ni�cza 29a�–�ii pię�tro

pRO�jEK�Cja�IN STA LA CJE, FIL MY, DZIA ŁA NIA
11�MiędzynarodoWy�dzień�aniMacJi

Ty tuł wy sta wy na wią zu je
przede wszyst kim do da ty
okrą głej rocz ni cy pierw sze -
go pu blicz ne go po ka zu ani -
ma cji Te atre Opti que  Emi le
Rey nau da w Pa ry żu 28 paź -
dzier ni ka 1892 ro ku. Jed no -
cze śnie jed nak od no si się
do bo gac twa zna czeń sa me -
go sło wa pro jek cja, któ re
w pra cach au to rów prze kła -

da się na róż no rod ność uży tych me diów i spo so bów re ali -
za cji: od ani mo wa nych in sta la cji, pro jek cji me cha nicz nych
i wy ko ny wa nych na ży wo, in te rak tyw nych ob ra zów po za -
sta na wia ją ce obiek ty.
ar�ty�ści: Aga Ja rząb, Ma ja Wo liń ska, Ire ne usz Ol szew ski,
Ma rek Grzyb, Ju sty na Pod żor ny, Be ata Ro jek, Zu zan -
na Wol l ny, Ali cja Jod ko, Agniesz ka Pasz kie wicz, Mar cin
Woj cie chow ski, Ad rian na Dzia dyk, Na ta lia Fa łow ska,
Mag da le na Ka tań ska.
Ku ra tor ka: Ali cja Jod ko. Współ pra ca pro gra mo wa: Ka te -
dra Sztu ki Me diów, Wy dział Gra fi ki ASP Wro cław

Wernisaż 23�października,�godz. 18.00�(en�tro�pia.art.pl)
(do 9.Xi)�ga�le�ria�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4�

Ireneusz Olszewski
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KU�Ra�TOR�LI�bE�Ra�STU�dio�Mi�STrzóW
NA BóR DO PRO JEK TU

W ra mach pro jek tu spo ty -
kać bę dą się ar ty ści, któ -
rych śmia ło za li czyć
moż na do kla sy ków współ -
cze sno ści, z za in te re so wa -
ny mi twór ca mi mło de go
po ko le nia. For mu ła Stu dia
na rzu ca „mi strzo wi” ro lę
ku ra to ra, któ re go za da niem
bę dzie naj pierw wy bór, a na stęp nie pra ca z wy bra nym ar -
ty stą lub ar ty sta mi. Na prze strze ni ro ku po wsta nie, bę dą -
ca owo cem te go spo tka nia, wy sta wa, któ rą zo ba czyć
bę dzie moż na w ga le rii Awan gar da w 2013 ro ku. 
Pierw szym „mi strzem” bę dzie Zbi gniew Li be ra; ar ty sta,
któ ry w swo jej twór czo ści kry tycz nie po dej mo wał wą tek
mi strzo stwa, który mówi: „Obec nie sło wo „ku ra tor” brzmi
strasz nie. Ko ja rzy się z nad zo rem są do wym i wła dzą. Gdy
ory gi nal nie „ku ra tor” to przy ja ciel, do rad ca, ktoś kto sta -
ra się po móc. Tak ra czej wy obra żam so bie ro lę ku ra to ra
wy sta wy. Sztu ką zaj mu ję się od 30 lat i praw dę mó wiąc
nie spo tka łem zbyt wie lu ku ra to rów wła ści wie ro zu mie ją -
cych swo ją ro lę. Naj czę ściej jest to funk cja je dy nie for -
mal na, nie do cho dzi do praw dzi we go spo tka nia ar ty sty
i ku ra to ra. Mo że tym ra zem uda się to zmie nić.”

zgło�Sze�nia do 15�paź�dzier�ni�ka�br.
(e�-ma�il:�ku�ra�tor�li�be�ra�bwa.wroc.pl)

SPo�Tka�nia�kWa�li�Fi�ka�cyJ�ne�–�24-26.10.2012�w Stu�dio
Studio�BWa,�ru�ska 46�a.�z udzia�łem�pu�blicz�no�ści!

pa�WEł�MO�dZE�LEW�SKI�oB�li�cza/oB�li�cza
Pierw sza, tak ob szer na od -
sło na wie lo eta po we go pro -
jek tu, któ ry suk ce syw nie,
od wie lu lat re ali zo wa ny jest
przez mło de go wro cław skie -
go ar ty stę. Na wy sta wę zło ży
się więc sze reg re ali za cji,
któ re po mi mo róż no rod no -
ści for mal no -sty li stycz nej,
bę dą po ru sza ły się wo kół
jed ne go za gad nie nia – toż -
sa mo ści ludz kiej, a mo że bli -
żej toż sa mo ści jed nost ki. 

Pa�weł�Mo�dze�lew�ski – mło dy, acz bar dzo ak tyw ny – ar ty -
sta, a je go re ali za cje sku pia ją się przede wszyst kim na su -
biek tyw nym dia lo gu z rze czy wi sto ścią. Stu dent Wy dzia łu
Gra fi ki i Sztu ki Me diów ASP im. E. Gep per ta we Wro cła -
wiu; dy plom li cen cjac ki z wy róż nie niem obro nił w 2011
ro ku. Lau re at licz nych na gród ar ty stycz nych.
Wer�ni�saż 12�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00�(do 4.Xi)�w g. 9-18.00

ga�le�ria�cen�trum�kul�tu�ry�ago�ra.�Wstęp�wol�ny!

Zbigniew Li be ra – por tret
Zor ka Pro jekt
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STa�nI�SłaW�bRaCH
Po�Mię�dzy�For�MĄ�a Prze�STrze�niĄ�Ce ra mi ka

Sta ni sław Brach, ab sol went Wy dzia łu Rzeź by kra kow skiej
ASP pra cow ni prof. Ma ria na Ko niecz ne go, we Wro cła wiu.
Sta ni sław Brach wy brał ce ra mi kę ja ko two rzy wo ar ty -
stycz nej eks pre sji wy ko rzy stu jąc jej po ten cjał za rów no
w ob sza rze dzia łań rzeź biar skich, jak i na płasz czyź nie pa -
ra ma lar skiej. Je go naj now sze rzeź by to kon struk cje,
w któ rych spo ty ka ją się cię te płasz czy zną bry ły i ażu ro we
struk tu ry wy peł nio ne świa tłem i po wie trzem. Spra wia ją
one wra że nie obiek tów, któ re po zo sta ją wciąż w to ku
ewo lu cji, któ rych po stać nie sta no wi jesz cze do mknię tej
ca ło ści. Ar ty sta nie sku pia się jed nak je dy nie na for mie
i ko lej nych od sło nach jej moż li wych wa rian tów, pry mar -
nym w je go dzia ła niach ar ty stycz nych po zo sta je za wsze
te mat oscy lu ją cy wo kół ludz kiej po sta ci. Czło wiek ze swo -
imi emo cja mi, po zo sta ją cy w skom pli ko wa nych re la cjach
ze świa tem to te mat, któ ry, jak przy zna je ar ty sta, od lat
po zo sta je dla nie go nie wy czer pa nym źró dłem in spi ra cji.

Wy�sta�wa�czyn�na: 5-25�paź�dzier�ni�ka�br.
pn,�wt,�śr,�cz,�pt: 11.00-18.00;�so: 12.00-15.00

ga�le�ria�Miej�ska,�ul.�kieł�ba�śni�cza 28

Sarkofag/porcelana Czerwony/obraz ceramiczny

pIOTR�KMI�Ta�Win�ning
(...) Ty tuł wy sta wy za czerp -
nię ty zo stał z bi ją ce go re kor -
dy w in ter ne cie fil mi ku
zmon to wa ne go z wy wia dów
z ame ry kań skim ak to rem
o na zwi sku Char lie She en.
Po wta rza się w nim bez koń -
ca sło wo WIN NING, co jest
tak fa scy nu ją ce, że ktoś po -
sta rał się na wet stwo rzyć
na tej kan wie cał kiem za -
baw ną pio sen kę. Dla cze go
Char lie She en i Win ning? Bo
cho dzi o hi sto rię przy swa ja -
nia ame ry kań skie go snu, któ ry wbrew po zo rom, śni my
wszy scy. Oglą da my fil my, uczest ni czy my w świe cie sztu ki
al bo tyl ko chce my spę dzić wcza sy w tro pi kal nym ra ju i ku -
pić miesz ka nie w strze żo nym osie dlu na kre dyt.
Piotr�kmi�ta – uro dzo ny w 1981 w Kłodz ku. Ab sol went
ASP we Wro cła wiu. W swej twór czo ści po słu gu je się róż -
ne go ro dza ju środ ka mi for mal ny mi (ma lar stwo, gra fi ka,
in sta la cja), któ rych uży wa do ko men to wa nia sze ro kie go
wa chla rza pro ble mów, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
miej sca ar ty sty we współ cze snym świe cie. W peł nych
zdy stan so wa nej iro nii re ali za cjach, nie boi się kon fron ta -
cji z ar ty stycz ny mi au to ry te ta mi.

an�TEK�Waj�da�oJ�ciec�Po�lak
Wy sta wa A. Waj dy przy no si re ha bi li ta cję przed mio tów, na -
da je rze czom co dzien nym, czę sto za po mnia nym lub wy -
rzu co nym, no we ży cie. Waj da pro wa dzi grę z na ro do wy mi
i spo łecz ny mi ste reo ty pa mi. W spo sób dys kret ny ob na ża
na sze przy wa ry, wąt pli wo ści i ob se sje. (...)
Ta po zor nie za baw na i nie wąt pli wie dow cip na wy sta wa,
jest swo je go ro dza ju ga bi -
ne tem oso bli wo ści łą czą -
cym w so bie dwie
prze ciw staw ne stro ny ży -
cia. Spo ty ka ją się w niej
i spla ta ją ści śle sa crum
i pro fa num, iko ny i śmie -
ci. I jak w ta kich miej scach,
jed ni znaj dą tyl ko roz ryw kę
i żart, a in ni szcze li nę, przez
któ rą są czy się nie wy raź ny, choć przez to być mo że bar -
dziej in te re su ją cy, ob raz na szej rze czy wi sto ści.
an�tek�Waj�da – ar ty sta bez kom pro mi so wy, ma larz, ry sow -
nik, ko mik siarz, au tor. (...) Je go wi zy tów ką do nie daw -
na by ły fu ter ko we po two ry i ko la że (prze ci wień stwo
plu szo wych fu trza ków), któ rych pier wo wzo ra mi by ły au -
ten tycz ne zda rze nia i oso by. Wy dał chu li gań sko -de li rycz ną
książ kę ob raz ko wą pt. Ban bu ry. Czy li zda rze nia na bry gu.

Pa weł Ja rodz ki
Wer�ni�saż 5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00�(do 23.Xi)�

ga�le�ria�awan�gar�da,�ul.�Wi�ta�Stwo�sza 32
wt�-nd.�godz. 11-18.00.�Bi�let: 8/4 zł,�w śro�dy�wstęp�wol�ny!

Portret Lance Armstronga
wg Henrego Forda

Ojciec polski. Antoni Wajda
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Ma�CIEj�OSI�Ka�Fo to gra fie
No wy pro jekt Ma cie ja Osi ki
to cykl 10 fo to gra fii przed -
sta wia ją cych po stać czło -
wie ka w kon wen cji rzeź by
kla sycz nej. (...) No we pra ce
to już nie tyl ko au to por tre ty
ar ty sty, któ re po wsta ły w ra -
mach jed ne go cy klu (2000-
2012), ale rów nież wi ze run ki
wy ko rzy stu ją ce cia ło spe -
cjal nie wy bra ne go mo de la.
Ma�ciej� osi�ka – ukoń czył
Wy dział Ar chi tek tu ry Wnętrz
i Wzor nic twa Prze my sło we -
go na ASP we Wro cła wiu. Ar ty sta otrzy mał 2 na gro dę
w ogól no pol skim kon kur sie fo to gra ficz nym Mo je pro wo ka -
cje im. E. Har twi ga w Lu bli nie w 2002r. Je go zdję cia znaj du -
ją się m. in. w Ko lek cji Sztu ki Gra ży ny Kul czyk w Po zna niu
i Dol no ślą skim To wa rzy stwie Za chę ty Sztuk Pięk nych.

Wy�sta�wa�czyn�na do 10�paź�dzier�ni�ka�br.
ga�le�ria�art�trakt,�ul.�ofiar�oświę�cim�skich 1/1

Ma�REK�CE�CU�ła�SE EDS – sztu ka prze trwa nia
In sta la cja z po gra ni cza sztu ki i de si gnu.

Wystawa�czynna�do�11�listopada�br.
ga�le�ria�Szkła�i ce�ra�mi�ki,Plac�ko�ściusz�ki 9/10



20 str. «� CO JEST GRANE  « październik 2012 www.cojestgrane.pl 

Han�na T.�GłO�WaC�Ka
ULOT NIE / Grafika

Stu dia w PWSSP Po znań na Wy dzia -
le Pro jek to wa nia Pla stycz ne go. Dy -
plom w 1978r. Zaj mu je się gra fi ką
warsz ta to wą, gra fi ką re kla mo wą i wy -
daw ni czą oraz ilu stra cją. Pre fe ru je
mie dzio ryt, su chą igłę po łą czo ną
z akwa tin tą. Wy ko nu je przede wszyst -
kim ma łe for my i exli bri sy. Bra ła udział
w po nad stu wy sta wach i kon kur sach
zdo by wa jąc na gro dy i wy róż nie nia:
Exli bri swed strijd, Sin -Ni klass, 1989;
Mię dzy  na ro do we Bien na le Eks li bri su
Współ cze sne go Mal bork – medale:
1986, 1990, 1992, 2005, 2009; Bien -
na le Ma łej For my Gra ficz nej i Eks li bri -
su, Ostrów Wlkp.; me dal: 1995,
na grody: 2003, 2005, 2007; In ter na tio -
nal EX-li bris Com pe ti tion, An ka ra 2007.
Wy�sta�wa�od 5�paź�dzier�ni�ka�br.�(do��20.X)

ga�le�ria M,�Sta�re�Jat�ki 10

Jedna jaskółka/sucha igła, akwatinta

dO�MI�nI�Ka�RU�Ta�Ma lar stwo
Me�Ta�Fo�ra�oBec�no�Ści

„Ma lar stwo... jest dla mnie for mą ak -
tyw nej obec no ści, w pew nym sen sie
wy kra cza ją cej po za cia ło... (ruch po -
przez mnie)... Spra wia, że mo gę zna -
leźć się gdzieś in dziej al bo moc niej tu,
po sze rzyć i skró cić po strze ga nie, zro -
bić krok w ja kąś stro nę al bo sto pić się
z od czu wa niem.... al bo wy zwo lić się
z te go, peł niej od dy chać, ale też i zdu -
sić się.... przy cią gnąć nie na zwa ne,
z na zy wa nym prze pro wa dzić in tym ną
wi wi sek cję, po przy glą dać się bli żej ko -
muś, cze muś... łza wiąc... ko cha jąc...
nie wie dząc... bez ce lu... z in ten cją...” 
do�mi�ni�ka�ru�ta – 2005 obro ni ła dy -
plom -„znak, sym bol, me ta fo ra... Ser -
ce” w pra cow ni ry sun ku za wo do we go
pro wa dzo nej przez prof. E. Ge ta -Stan -
kie wi cza na wy dzia le Gra fi ki ASP we
Wro cła wiu. W 2010 roz po czę ła Stu -
dium Ar te te ra pii w War szaw skiej Aka -
de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej. Upra wia
ry su nek, ma lar stwo, gra fi kę i śpie wy...
Wy�sta�wa od 26�paź�dzier�ni�ka�(do 16.Xi)
art�trakt,�ul.�ofiar�oświę�cim�skich 1/1

Różowe

an�na�RaŹ�nI�KIE�WICZ
Po�WróT�do Ma�rzeń

Wro cła wian ka. Z za wo du elek tro nik.
Ab sol went ka Aka de mii Sztu ki Trze cie -
go Wie ku. Fa scy nu je ją pa pier czer pa -
ny, ma lu je. Po do ba jej się rów nież
szkło – wi traż. Ostat nio za fa scy no wa -
ła ją tak że wy ci nan ka, co wi dać w cy -
klu prac o ko bie tach z okre su se ce sji.
Wer�ni�saż 8�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

(do 31.X)�w pn,�śr,�pt�w godz. 16-20.00
Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul�za�wal�na 7

WRO�CłaW�SKa
SZKO�ła�GRa�FI�KI

Wy sta wa pre zen tu je pra ce ar ty stów
zwią za nych z wro cław ską ASP.
Za sad ni czą jej część sta no wią pra ce
wy kła dow ców Ka te dry Gra fi ki Warsz -
ta to wej. Wer ni saż po łą czo ny bę dzie
z warsz ta ta mi si to dru ku na ko szul kach
i tor bach, zapraszamy!
Wer�ni�saż 14�paź�dzier�ni�ka,�godz. 13.00

Mu�zeum�Po�wo�zów�ga�lo�wi�ce
ul.�le�śna 5,�ga�lo�wi�ce�k/Żó�ra�wi�ny

(10 km�od Wro�cła�wia)

jO�Lan�Ta�WdOW�CZYK
BAJ KO WE ILU STRA CJE

Artystka uro dzi ła się w Ka li szu
w 1962 r. Ukoń czy ła stu dia po dy plo -
mo we na ASP w War sza wie. Od 1990
r. jest asy sten tem, a na stęp nie ad -
iunk tem w Pra cow ni Gra fi ki Warsz ta -
to wej Wy dz. Pe da go gicz no-Ar ty stycz
ne go w Ka li szu UAM w Po zna niu.
Upra wia ma lar stwo, ry su nek i gra fi -
kę. Zaj mu je się pro jek to wa niem
wnętrz. Two rzy też sce no gra fie. Jest
człon kiem Sto wa rzy sze nia Pa ste li -
stów Pol skich.
Zor ga ni zo wa ła 6 wy staw in dy wi du al -
nych i bra ła udział w po nad 80 wy sta -
wach zbio ro wych. 
Wer�ni�saż 11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

ga�le�ria�Tkac�ka�na Jat�kach 19/23

an�na�jE�SI�nO�WICZ�-nGUY�En
Z PA MIĘT NI KA PE NE LO PY

Wy sta wa to wa rzy szą ca XXXIX Mię dzy na -
ro do we mu Sym po zjum Warsz tat Twór -
czy Ko wa ry – Fe sti wal Sztu ki Włók na.
Artystka ukończyła ASP w Kra ko wie.
Dy plom w 1980r. na Wy dzia le Kon ser -
wa cji Dzieł Sztu ki. Głów ną do me ną jej
twór czo ści jest tka ni na ar ty stycz na,
któ rą pro jek tu je i re ali zu je. Wy ko nu je
tak że ko pie mi strzów go be li nu. Wy -
stwa sta no wi no wą au tor ską od sło nę.
W po przed nim mie sią cu w pol skim
czło nie na zwi ska Pa ni an ny wkradło
się zbędne „o” za błąd, prze pra sza my!
Wy�sta�wa�czyn�na�do 10�paź�dzier�ni�ka�br.

ga�le�ria�Tkac�ka�na Jat�kach

nO�Ma�dIK
Wy sta wa o kon dy cji któ ra jest wy ra żo -
na w ta kich so cjo lo gicz nych ter mi nach
jak mul ti lo kal ność czy neo no ma dyzm.
Wy sta wie to wa rzy szy pro jekt edu ka -
cyj ny no ma dik.net
Wystawa�czynna�do 3.Xi�Wstęp�wol�ny!

ga�le�ria�di�zajn,�ul.�Świd�nic�ka 2-4
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ZWIE�dZa�nIE I Od�SłO�nY�WY�STa�WY
hi�STo�ria�rę�ko�Pi�SU�Pa�na Ta�de�USza

–�Tek�STy,�kon�Tek�STy,�re�alia
Eks po zy cja, wo kół sa li z per łą pol skiej li te ra tu ry, rę ko pi -
sem epo pei na ro do wej na pi sa nej przez Ada ma Mic kie wi -
cza, przed sta wia wąt ki z 6 pierw szych ksiąg po ema tu oraz
od wo ła nia do rze czy wi stych prze żyć au to ra. Po wy sta wie
opro wa dzać bę dzie Te re sa So kół. Bi let: 5 zł. 

2�października, godz. 15.30
ka�mie�ni�ca�Pod zło�tym�Słoń�cem,�Wro�cław,�ry�nek 6

Ma�IL�-aRT�-SCHO�OL�Te�MaT�na Wa�ka�cJe
Sto�ję�w Oknie

To nie tyl ko pa mięć, ale zwier -
cia dło Wa sze go TA LEN TU.
Wa ka cje niech bę dą jak ma -
rze nie a dzię ki Ma il -Art -Scho -
ol przez chwi lę spę dzi my je
ra zem. Trak tu je my ko re spon -

den cję z od da li ja ko ple ner i dal szy ciąg pra cow nia nych spo -
tkań. Mo że z in ne go miej sca, w in nym cza sie, uda się
prze ka zać my śli, na któ re cią gle w na szej co dzien no ści nie ma
cza su. Zo ba czy my, co po wsta nie pod wpły wem chwi li. Te mat
na Wa ka cje kie ru ję do wszyst kich uczest ni ków i przy ja ciół na -
szej pra cow ni. Jak co ro ku, ja też bio rę udział w pro jek cie.
Z my ślą o od bior cy two rzę mo je pra ce pla stycz ne przez ca łe
wa ka cje, że by po tem, ubra ne w sło wa, wy słać je pocz tą
do Was. (...) Ma il -Art -Scho ol jest im ma nent ną czę ścią pro -
gra mu edu ka cji ar ty stycz nej Pra cow ni Pla stycz nej Re ja 17.

Dr Grze gorz Bed narz
Wer�ni�saż 24�paź�dzier�ni�ka,�godz. 17.30�(do 20.Xi)

ja�W EU�RO�pIE
Wy sta wa Fo to gra fii Dol no ślą skie go Sto wa rzy sze nia Ani -
ma to rów Pe da go gi ki Ce le sty na Fre ine ta.

Wy�sta�wa�czyn�na�do 20�października�br.
Mdk�Śród�mie�ście,�ul.�du�bo�is 5

Ka�Ta�RZY�na�pO�pIń�SKa Ma�lar�stwo
Ro do wi ta wro cła wian ka. Z wy kształ ce nia pe da gog. Swo ją
przy go dę z ma lar stwem roz po czę ła w 2004r. w Ogni sku Kul -
tu ry Pla stycz nej im. E. Gep per ta we Wro cła wiu pod kie run -
kiem art. plast. Lu cy ny Lu bel skiej. Uczest ni czy w wie lu
wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych. Jest lau re at ką na -
gród i wy róż nień m. in.: 2009r. Grand Prix w XIX Prze glą dzie
Ama tor skiej Twór czo ści Pla stycz nej Woj ska Pol skie go
w Rze szo wie.; 2012r. I na gro da w Kon kur sie Aneks Twór -
czo ści Ar ty stycz nej ATA w Na my sło wie. Od 2012r. przy na -
le ży do Sto wa rzy sze nia Ar ty stów i Ma la rzy przy Mu zeum
Hi sto rycz nym Pol skie go Ru chu Lu do we go w War sza wie.

Wer�ni�saż 3�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00�(do 30.X)

Z innej perspektywy

Sa�bI�na�ja�KU�bOW�SKa
Po�dró�Że�Bli�Skie i da�le�kie�Ma�lar�stwo

Zapraszam na opo wieść o wę drów ce świe żo -upie czo nej
eme ryt ki przez da le kie i cie ka we kra je, ale też wra że nia
z wy cie czek po Pol sce utrwa lo ne na płót nie. Po po nad trzy -
dzie stu la tach spę dzo nych przy ta bli cy z kre dą i cyr klem,
wresz cie mo głam zre ali zo wać swo je mło dzień cze ma rze nia
o po dró żach. A ma lo wać, cóż – chcia łam za wsze. Jed nak,
gdy czło wiek bar dzo o czymś ma rzy, to ma rze nia sie speł -
nia ją. Na wet an giel skie go za czę łam sie uczyć tuż
przed eme ry tu rą, aby moc po zna wać lu dzi i świat. I nikt mi
nie po wie, że w moc no doj rza łym wie ku już nic się nie da. 

Wer�ni�saż�2�paździrnika, godz. 18.00�(do�31.X)

Suszenie ryżu Zamiast przedszkola

Stadion Piłkarski, Maribor, Słowenia

OFIS�aR�HI�TEK�TI 2002-2012
in�SPi�rU�JĄ�ce�ogra�ni�cze�nia

OFIS i współ pra cow ni cy to pra cow nia ar chi tek to nicz na, któ -
rą w 1996 ro ku utwo rzy li Rok Oman i Špe la Vi dečnik, ab sol -
wen ci Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Uni wer sy te tu w Lu bla nie oraz
pre sti żo wej Ar chi tec tu ral As so ciac tion Scho ol of Ar chi tec tu -
re w Lon dy nie. OFIS ma na swo im kon cie mię dzy na ro do we
na gró dy i wy róż nie nia, a wie le spo śród ich pro jek tów by ło
no mi no wa nych do Mies van der Ro he Award.

Wystawa�czynna�do�23�listopada�br.

naj�LEp�SZE�bU�dYn�KI�EU�RO�pY
MIES VAN DER RO HE AWARD 2011

Wystawa�czynna�do�21�października�br.�(www.ma.wroc.pl)
Muzeum�architektury,�ul.�Bernardyńska�5�

klub�Ślą�skie�go�okrę�gu�Woj�sko�we�go,�ga�le�ria 7�ddc,�ul.�Pret�fi�cza 24�co�dzien�nie�w godz. 8.00-18.00

WY�Ma�ZY�Wa�nIE.�ĆWI�CZE�nIa�Z pa�MIę�CI
Wy sta wa to wa rzy szy mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko -
wej or ga ni zo wa nej przez In sty tut Hi sto rii Sztu ki UWr. pt.
Po li ty ka Wy ma zy wa nia. Pa mięć, etos, re pre zen ta cja oraz
ty ra nia idei i wi dzial no ści.
kon�fe�ren�cja: 17-18.X,�ul.�Szew�ska 36,�in�sty�tut�hi�sto�rii�Sztu�ki
Fi�ni�saż 17�paź�dzier�ni�ka,�g. 20.00,�Stu�dio�BWa,�ul.�ru�ska 46a
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aVanT�aRT�FESTIVaL
2�X. HE LIOS, godz. 16.00 We�BU�ilT�ThiS�ci�Ty.�BWA, Ga -
le ria Awan gar da, godz. 18.00 czy�ta�nie�w cie�-mno�ściach.
her�ta�Müller.�IM PART, godz. 19.30 na�no�schlaf�me�ets�lo�-
renc/Sza�tar�ski/he�welt. godz. 21.00 de�Fi�Bril�la�Tor�&�Pe�-
Ter�BrÖTzMann 3�X. HE LIOS godz. 16.00 oST�PUnk!�Too
MUch�FU�TU�re.�GA LE RIA U, godz. 18.00 Mia�sta�B�w ga�le�-
rii�U – wer�ni�saż.�BWA, Ga le ria Awan gar da, godz. 18.00 czy�-
ta�nie�w ciem�no�ściach.�her�ta�Müller.�IM PART godz. 19.30
knUc�kle�dU�STer, godz. 21.00 dŸSe. 4� X. HE LIOS
godz. 16.30 ogród�roz�ko�Szy.�IM PART godz. 19.30 ca�-
SPar�BrÖTzMann�MaS�Sa�ker.�godz. 20.30 2g in/be�twe�-
en.� godz. 22.00 Tannhäuser� Ster�ben� &� das� Tod.� 5� X.
HE LIOS, godz. 12.00 de�Ba�Ta�o kUl�TU�rze Pa�nel i:�no�we
ko�dy�kul�tu�ry. godz. 19.00 We�call� iT� Tech�no! ETER
godz. 22.00 Bo�na�Par�Te godz. 23.30 ra�STer�-no�Ton:
Frank�Bret�sch�ne�ider,�By�eto�ne,�kang�ding�ray.�6�X. POP
UP 203, godz. 12.00 de�Ba�Ta�o kUl�TU�rze�Pa�nel ii:�ko�-
ope�ra�cja!�ko�pro�duk�cja!�r/ewo�lu�cja!? IM PART godz. 15.00
So�cial�Up�Spa�cing�– otwar�cie.�HE LIOS godz. 17.00 The
no�Mi�Song. IM PART godz. 19.30 „Pi�xel�klänge”�cros�sing
bor�ders i no�go�by�duo�cri�du�co�eur. godz. 21.30 daF. PUZ -
ZLE, godz. 23.00 Pro�ject:�Mo�on�circ�le 10th�an�ni�ver�sa�ry:�ro�-
bot�koch,�ra�in�dog,�long�arm�i gor�don.�7�X. HE LIOS,
godz. 16.00 Ber�lin�SU�Per 80�– MU�zy�ka i Fil�My�z Un�-
der�gro�Un�dU�Ber�li�na�za�chod�nie�go. Po pro jek cji kon -
cert FM� ein�he�iT.� IM PART, godz. 19.30 den�Se�land.
godz. 21.00 Mo�riTz�von�oSWald�Trio
iM�ParT,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17;�he�lioS,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wlk. 19a

eTer�,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wlk. 19;�PUz�zle,�P.�garn�car�skie 2
BWa,�galeria�awan�gar�da,��ul.�W.�Stwo�sza 32

Prze kra cza nie gra nic i ła ma nie kon wen cji nie tyl ko dla ucha
ale wzro ku. Po łą cze nie reg gae, jaz zu, rock i ostrzej szych
brzmień, któ re wy my ka ją się tra dy cyj nym po dzia łom.
Na AU KCJĘ rze czy prze ka za li: Pa no wie Ro bert Gaw liń ski,
Ma ciej Ma leń czuk, An drzej Gra bow ski, Adam Pie roń czyk
oraz Ze spo ły: Big Cyc, Zion Tra in i KRO NOS QU AR TET
18.00�– Wer�ni�SaŻ: Ka rol Sam bor – Fo to gra fia Lot nic -
twa Woj sko we go; Da rek Mar cin kow ski – Fo to gra fia Re -
por ta żo wa; Pa weł F. Ma ty siak – Fo to gra fia Re por ta żo wa;
Łu kasz Będ kow ski – Gra fi ki; Mag da le na Wi tek – Fo to gra -
fia Por tre to wa; Da wid Zbo row ski z EASY -ART. PL – Wi -
tra że; Ry tis Kon stan ti na vi cius – Ma lar stwo / Rzeź ba;
Ka ro li na Bucz kie wicz – Szkło; Pau la Cy ta rzyń ska; Da wid
Bier nat – gra fi ka warsz ta to wa / po kaz ani ma cji
19.00� -� koncerTy: AGA TA MA JEW SKA ART PRO -
JECT; 20.30 – MAR LE NE JOHN SON & THE RID -
DIMZZ; 22.30 – Voj to mon teur, jan mi cha lec (3 birds
up!); 23.30 – BROWN; 24.00 – Jam ses sion

10�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00,�Bi�le�ty 25zł.
Bro�war�Miesz�czań�ski,�ul.�hub�ska 44

aGa�URba�nEK
SMa�ko�Wi�To�Ści/Wy sta wa gra fik oraz pro jekt mu zycz ny

Pun�ka�Fo�nik
Ar tyst ka ukoń czy ła In sty tut Sztu ki na Uni wer sy te cie Opol -
skim z spe cja li za cją pro jek to wa nie gra ficz ne. Ak tyw -
na uczest nicz ka gru py Ku ra tor ki. Wy sma ko wa ne efek ty jej
pra cy moż na oglą dać na Blo gu Cze ko la dy oraz blo gu ku li -
nar nym Go to we na go to wa nie. Pre zen to wa ne na wy sta wie
pra ce po cho dzą, m.in. z wy żej wy mie nio nych blo gów oraz
pra cy dy plo mo wej, po wie ści gra ficz nej Uj ście mil cze nia.
Pun�ka�Fo�nik – so lo wy pro jekt po cho dzą ce go z Opo la Fi li pa
Pla mit ze ra.  Prócz kon cer tów PF udzie la się tak że w przed -
się wzię ciach in ter dy scy pli nar nych i per for mer skich.

Wer�ni�saż 30�wrze�śnia,�godz. 18.00.�Wstęp�wol�ny!
klub�For�ma�ty,�ul.�Sam�bor�ska 3-5

aLI�bI UL. GRUN WALDZ KA 67 
30�wrze�śnia,�godz. 18.00 – ANA LOGS
7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00�– KAT & R. KO STRZEW SKI
19�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00 – LI PA LI
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duża�scena:
20.00 STEAM MACHINE
MUSIC / MORTEN RIIS
(DK) / performance; 21.00
NOIZE CREATOR (DE) / live
+ visual SQJ (PL); 22.30
C.H. DISTRICT (PL) / live;
00.30 ALEC EMPIRE (DE)
eat your heart out, dhr
berlin / DJ set + visual VJ
LUMINATOR (PL)

mała�scena:
12.00-14.00,16.00-19.00
[YUV V.02] / SPATIAL
LINES / projekcje; 14.30-
15.30� NIEKOMPATYBIL-
NOŚć MASZYNY / MOR-
TEN RIIS (DK) / wykład;
21.30 DJ QB (PL) / DJ set
+ visual VJ EMIKO (PL);
23.00 JEFF MILLIGAN (CA)
aka Algorithm, Revolver
Canada / DJ / turntablism +
visual VJ EMIKO (PL)

sala�konferencyjna�
12.00-14.00,�16.00-18.00
warsztaty SQJ 
13�października,�godz.�13.42.

Bilety:40zł
centrum�kultury�agora

ul.�Serbska�5a
pa�Ra�WI�nO�
I ZWłO�KI�

Za gra ją: Da rek „Pa ra” Pa -
rasz czuk – gi ta ra ba so wa
i vo kal, Mi rek „Ziar no” Cha -
chul ski – gi ta ra, chór ki,
Grze gorz Szu stak - per ku -
sja. Ze spół je dzie w tra sę
kon cer to wą pro mu ją cą no -
wy al bum „Punk two ja mać:
któ ry uka że się w 2013 ro -
ku. Na kon cer tach usły szy -
my tak że sta re ka wał ki Pa ra
Wi no w tym utwo ry z „Cha -
rak te ro pa tii” któ rej wy da nie
re edy cji pla no wa ne jest te
w przy szłym ro ku. 
4�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00.

Bi�le�ty: 15zł
klub�Stre�fa�ze�ro,�ru�ska 47a

naO�
DE PRY WA CJA 
SEN SO RYCZ NA

Mu zy ka NAO to wie lo mi nu -
to we i wie lo barw ne kom -
po zy cje gi ta ro we z ko bie-
cym wo ka lem, po pol sku.
Pod czas tra sy za pre zen tu ją
rów nież część no we go ma -
te ria łu, któ ry po ja wi się
na ko lej nej pły cie. Edy ta
Gliń ska – wo kal; Woj ciech
Śmie rzyń ski – gi ta ra; Łu -
kasz Pa ster nak – gi ta ra ba -
so wa; Grze gorz Mak sy-
miuk – per ku sja
12�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
klub�ali�ve,�ul.�ko�le�jo�wa 12

jaR�bOE�+�THaW
Le gen da świa to wej sce ny
eks pe ry men tal nej za pre -
zen tu je się w wer sji aku -
stycz nej z to wa rzy sze niem
for te pia nu.
4�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00
Firlej,�ul.�grabiszyńska�56

4.�WRO�CłaW�SKI
SO�Und

26�X: MA ANA LA INEN; THE
JAZZ STA TU ES; 20IN2 – L.
U. C & ADAM BAŁ DYCH;
MI KRO MU SIC AKU STYCZ -
NIE; 7JK; ZE BRA
27�X: FRUH STUCK; MAR -
CE LI NA; LOV; MAR CEL
ARP EN SEM BLE; JO AO;
MI LO OPA

26-27�paź�dzier�ni�ka
godz. 18.00.�Bilety�od�30zł.�
im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

aRKOna,�daLRIada
daRKEST�ERa

Koncert rosyjskiej folk-
pagan metalowej grupy
Arkona. Przyjadą do nas
promować ostatni album
„Slovo”. Jako support
wystąpią, węgierski zespół
Dalriada oraz brytyjski
Darkest Era

14�paź�dzier�ni�ka,
godz. 19.00.�Bi�le�ty 55/65zł
Fir�lej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56

TRO�pI�KaL�nE�Ga�TO
pRE�TO

Au tor ska i no wo cze sna in -
ter pre ta cja mu zy ki klu bo -
wej, po dróż, w któ rej
sły chać echa an gol skie go
ku du ro, bry tyj skie go po ła -
ma ne go ho use'u, po pu lar -
ne go na ca łym świe cie
mum ba to nu czy bra zy li -
skie go ba ile fun ku. 
13�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00

PUz�zle,�P.garn�car�skie 2

Hap�pY�Sad
Wrze sień 2012 Ze spół wy -
da je no wa pły tę pt. Cie -
pło/Zim no. To pią ta stu dyj na
pły ta ze spo łu.  
Za re ali za cję ma te ria łu po raz
ko lej ny od po wia dał Le szek
Ka miń ski, a go ścin nie
w utwo rze „Nie bę dziem pła -
kać” za śpie wa ła Mar ce li na,
wo ka list ka, au tor ka tek stów.
5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00
ali�bi,�ul.�grun�waldz�ka 67

RaY�WILSOn
Naj więk sze prze bo je Ge ne -
sis w sym fo nicz nych aran -
ża cjach. Bilety�od�40zł�
24�paź�dzier�ni�ka�godz. 20.00.��

Wck�przy ha�li�Stu�le�cia
ul.�Wy�sta�wo�wa 1

Ka�RI�aMI�RIa
Ka ri wraz ze swo im ze spo -
łem zło żo nym z mło dych
mul tiin stru men ta li stów
w doj rza ły, ory gi nal ny spo -
sób łą czy ele men ty in di -po -
pu, mu zy ki aku stycz nej
i eks pe ry men tal nej. Zja wi -
sko wa i nie zwy kła.
21�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00

PUzzle,�Przejście
garncarskie�2
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eXPo�'70��To wy bu cho wa
mie szan ka krau troc ka, am -
bien tu, spa ce roc ka i mu zy -
ki dro ne,
an�cienT�oce�an�To uni kal -
ne po łą cze nie am bien tu
i dro ne z licz ny mi ele men -
ta mi ame ry kań skiej psy -
cho de lii gi ta ro wej
dJ�czar�ny�la�Ta�Wiec�Je -
go di dżej skie mik sy, rów nie
ko lo ro we, co pły ty z któ -
rych gra, to wy raz za du my
nad po nad cza so wo ścią ryt -
mu Czar ne go Lą du. 

9�paź�dzier�ni�ka
godz. 20.30.�Bi�le�ty:�30zł

Fa�lan�ster,�św.�an�to�nie�go 23

KaMERaLnY�
aKT�SOLOWY

CEZIK & KLEJNUTY 
CeZik to prosty chłopak.
Lubi grać na gitarze, wyć
do księżyca, napić się piwa
i długo pospać. Pewnego
dnia postanowił jednak, że
chce od życia czegoś
więcej. Chciał dzielić się z
innymi tym, co potrafi
robić najlepiej.

11�października,�godz.
20.00.�Bilety�od�20zł

łykend,�ul.�Podwale�37

UnI�TEd�FOR�
bOM�baC�LaSS

Kon cert, w skła dzie naj po pu -
lar niej szych ze spo łów reg -
gae. Po łą czy ła ich idea
za gra nia wspól ne go kon cer -
tu dla Pa pa Kri sa – za ło ży -
cie la i głów ne go twór cę
w Bom bac lass. Wy stą pią:
Na tu ral Dre ad Kil laz, Rid dim
Ban dits, Me sa jah, Be thel,
Lion Vi bra tion, Na aman,
O. M. A, Zmia na Wi bra cji
Zie mi i Mi lo Ma ilo. Ca łą im -
pre zę po pro wa dzi Zgas.

25�paź�dzier�ni�ka
godz.�18.00.�Bilety�od�20zł
eter,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wlk. 19

fo
t. 

P.
 K

uź
m

ic
ki

łO�na�I WEb�bER
Pro jekt, w ra mach któ re go
Web ber za stę pu je wy słu żo -
ne ada pte ry sam ple rem
i ana lo go wym sy te za to rem,
zaś tuż obok ze staw per ku -
syj ny roz kła da Jo se Ma nu -
el Al ban Ju arez. Tłu ste
ba sy ge ne ro wa ne przez
Web be ra i ży wa ener gia
pły ną ca z per ku sji Ma no la
to po łą cze nie, któ re nie po -
zwa la ni ko mu stać nie ru -
cho mo w trak cie kon cer tu
szcze ci nian
5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00.

Bi�le�ty 20/35zł
Fir�lej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56

CS�IM�paRT�ka�len�da�riUM�– Paź�dzier�nik
1 X godz. 19.00 – NIE BEZ PIECZ NA GRA – spek takl
2-7 X – AVANT ART FE STI VAL
8 X godz. 19.00 PRA COW NIA TE ATRAL NA – warsz ta ty
11�i 12 X godz. 19.00 – LE NIN GRAD – spek takl
12 X godz. 20.30 – PO KAZ MO DY (wy sta wa CO CO) 
13 X g. 19.00 – STA TION DE CORPS/Te atr Ma at Pro jekt
18 X godz. 19.00 – kon cert RO BERT KA SPRZYC KI BAND
19 X godz. 19.00 – re ci tal STA NI SŁA WY CE LIŃ SKIEJ
21 X godz. 11.00 – KRóL MA CIUŚ – spek takl dla dzie ci
21 X godz. 19.00 – kon cert MI CHA ŁA BA JO RA
22 X godz., 10.00 – KRóL MA CIUŚ – spek takl dla dzie ci
23 X godz. 19.00 – SPO TKA NIE – spek takl
26 X godz., 18.00 – WRO CŁAW SKI SO UND:
MA ANA LA INEN, THE JAZZ STA TU ES, 20IN2 – L. U. C &
ADAM BAŁ DYCH, MI KRO MU SIC AKU STYCZ NIE, 7JK,
ZE BRA 27 X g. 18.00 – FRÜHSTÜCK, MAR CE LI NA, LOV,
MAR CEL ARP EN SEM BLE, JOÃO, MI LO OPA
27 X godz. 17.00 – AU KCJA w ra mach wy sta wy CO CO.

ROY�aL�SO�UTHERn�bRO�THER�HO�Od
Ich mu zy ka to wy pad ko wa fa scy na cji po szcze gól nych
mu zy ków, na de biu tanc kiej pły cie ze spo łu sły chać za rów -
no blu esa, so uthern rock, fun ky jak i kla sycz ne go roc ka. 

22�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00.�Bilety�100zł�
eter,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wlk. 19

GI�Ta�Ra 2012
15.�Wro�cłaW�Ski�Fe�STi�Wal�gi�Ta�ro�Wy

UL TRA HIGH FLA MEN CO Hisz pań skie im pro wi za cje
10�X�godz. 19.00,��Filharmonia,�ul.�Piłsudskiego�19

MAR CIN OLAK TRIO Jazz aku stycz nie 
13�X�godz. 19.00,�Fir�lej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56

ANA VI DO VIć Pięk no gi ta ro wej kla sy ki
17�X�godz. 19.00,�Filharmonia

PA OLO CHE RIC Vi va Ita lia – lut nia w ba ro ku
20�paź�dzier�ni�ka,�godz. 19.00,�Sta�ra�gieł�da,�pl.�Sol�ny 16

Jan Čižmář & Mar ta Kra to chvílová & Jan Pe szek 
Mi sty ka i lut nia w klasz to rze 
21�X�godz. 18.00,�aula�le�opol�di�na

KRZYSZ TOF NIE BO RAK Wie czór Au tor ski 
26�X�godz. 19.00,�klub�pod ko�lum�na�mi,�pl.�św.�Macieja�21

CHRI STIAN HE IMEL Wie czór z mu zy ką kla sycz ną 
27�X�godz. 19.00,�Sta�ra�gieł�da�

ZE HN DER -PRE ISIG DUO Po za gra ni ca mi gło su
28�X�godz. 18.00,�Sy�na�go�ga,�ul.�Włodkowica�7

John McLau gh lin & The 4th Di men sion 

3�Xi�godz. 19.00,��hala�orbita,�ul.�Wejcherowska�34

TOM MY EM MA NU El Mi strzow ski fin ger sty le 
8�Xi�godz. 19.00,�Wck�przy�hali�Stulecia,�ul.�Wystawowa�1

Bilety:�pd�25�do�190zł
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pIOTR�KLIM�CZaK�WNĘ TRZE GŁO SU
1038�czWar�Tek�li�Te�rac�ki

Sto wa rzy sze nie Pi sa rzy Pol skich Od dział we Wro cła wiu za -
pra sza. Spo tka nie po pro wa dzi Ja cek In glot.
Piotr�klim�czak, ur. 1961, po eta, ab sol went po lo ni sty ki wro -
cław skiej. Au tor zbio rów wier szy: Wnę trze spoj rze nia (1995),
Świa tło, któ re jest w to bie (2000), Przez ciem ną do li nę (2004),
Ścież ka (2008), a tak że zbio ru roz wa żań Dro gi krzy żo we
(2000), Ścież ka (2008). Miesz ka we Wro cła wiu.

11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00
księ�gar�nia�Taj�ne�kom�ple�ty,�ul.�Przej�ście�garn�car�skie 2

MIE�CZY�SłaW�MaR�CZaK WIECZóR AUTORSKI
Mó wi o so bie, że jest War sza wia kiem zza Bu ga. Ab sol went
Po li tech ni ki Wro cław skiej, bie gle wła da ją cy ję zy ka mi: an giel -
skim, ro syj skim i nie miec kim, co po mo gło mu w pra cy w In -
diach, Pa ki sta nie, Ma le zji, Ber li nie i na Bał ka nach. W cza sie
sta nu wo jen ne go in ter no wa ny w Dar łów ku. Jest au to rem
wier szy i opo wia dań. Pod czas wie czo ru przed sta wi swo ją no -
wą książ kę pt. Mo je spo tka nia.

22�października,�godz.�18.00

Sa�LO�nI�KO�WE�WaRSZ�Ta�TY�LI�TE�RaC�KIE
1�oraz 15�i 29�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00

Sa�lo�nik�Trzech�Muz,�ul�za�wal�na 7

pIOTR�OSZCZa�nOW�SKI�WIE CZóR AU TOR SKI
Spo tka nie z au to rem prze wod -
ni ka „Ko ściół Trój cy Świę tej
w Żó ra wi nie”. Książ ka po świę -
co na jest jed ne mu z naj cen niej -
szych za byt ków te go ty pu
na zie miach pol skich. Ko ściół
wraz z cmen ta rzem oto czo ny

jest wa łem obron nym i fo są, a w je go wnę trzu za cho wa ły się
frag men ty re ne san so wych po li chro mii z cza sów prze bu do wy. 

21�paź�dzier�ni�ka,�godz. 14.00�–�Mu�zeum�Po�wo�zów�ga�lo�wi�ce
ul.�le�śna 5,�ga�lo�wi�ce�k/Żó�ra�wi�ny�(10 km�od Wro�cła�wia)

Sa�SZa�Ha�dY�I pa�WEł�pOL�LaK�JE SIEN NE SPO TKA NIA Z AU TO RA MI KRY MI NA ŁóW
Sa�sza�ha�dy – miesz ka i pra cu je w Kra ko wie, ale ca łe dzie ciń stwo spę dzi ła w le śni czów ce ja ko szczę śli wy dzi kus. Ko rze -
nia mi się ga do Rze szowsz czy zny; ro dzin ne le gen dy Ha dych wspo mi na ją o elek try zu ją cej do miesz ce krwi ta tar skiej, ale
trud no po wie dzieć na ten te mat coś pew ne go. Ser ce ja kiś czas te mu zo sta wi ła w Tbi li si.
Pa�weł�Pol�lak – pi sarz i tłu macz li te ra tu ry szwedz kiej (w tym kry mi nal nej). Za de biu to wał w 2006 ro ku kry mi na łem psy cho lo -
gicz nym Ka na lia, trzy la ta póź niej wy dał po wieść oby cza jo wą Nie peł ni, by wró cić do te ma ty ki kry mi nal no -są dow ni czej w zbio -
rze opo wia dań Mię dzy pra wem a spra wie dli wo ścią. Gdzie mól i rdza to je go pierw sza po wieść o ko mi sa rzu Mar ku Przy god nym. 

5�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00�–�Sa�sza�ha�dy.�25�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00�–�Pa�weł�Pol�lak
Me�dia�te�ka,�pl.�Te�atral�ny 5.�Wstęp�wol�ny!

MO�nI�Ka�bILL�
WIE CZóR AU TOR SKI

Pro mo cja to mi ku po ezji Ka -
me le ony, któ ry jest za pi sem
we wnętrz nych mo no lo gów
w for mie wier szy dwoj ga bo -
ha te rów – mi strza i uczen ni -
cy, któ rym przy da rzy ło się
nie pla no wa ne uczu cie. Po dob nie jak pierw szy to mik Sek -
sa pil du szy, Ka me le ony od no szą się do sfe ry we wnętrz nej,
sfe ry du cha. Pro wa dze nie wie czo ru – Igor Wie czo rek,
opra wa mu zycz na – Ka mil Par che ta – gi ta ra. 

11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 18.00
klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry�pl.�T.�ko�ściusz�ki 9

pE�TRa�SO�UKU�pOVÁ�ZNIK NĄć  
Trzy�no�we�le, trzy współ cze sne
hi sto rie ro dzin ne. Trud no się
od nich ode rwać. Opo wie dzia -
ne wart ko i bez na mięt nie, wy -
wo łu ją jed nak w czy tel ni ku
bu rzę emo cji. Do sko na le skon -
stru owa na fa bu ła, ży wi bo ha -
te ro wie, któ rzy za bie ra ją
w swój świat; rów no cze śnie,
nie po strze że nie i z za ska ku ją cą
si łą pro wo ku jąc na sze wła sne
wspo mnie nia – naj moc niej sze
– ro dzin ne. Bo wła śnie w tych
re la cjach – ro dzin nych – jak ni gdzie in dziej za cie ra ją się gra -
ni ce mię dzy mi ło ścią a nie na wi ścią, ego izmem a po świę ce -
niem, co dzien no ścią a mrocz ną ta jem ni cą. 
Książka stała się w Cze chach be st sel le rem i przy nio sła mło dej
au tor ce, Pe trze So uku po vej, naj waż niej szą cze ską na gro dę li -
te rac ką Ma gne sia Li te ra w ka te go rii Książ ka Ro ku.

Wy�daw�nic�two�aFe�ra

ja�nUSZ�MI�CHa�LE�WICZ
PA ŁA CYK PE ŁEN KUL TU RY
Książ ka uka zu je hi sto rię od da -
ne go w za rząd stu den tom
w po ło wie lat 50- sią tych XIX -
-w. Pa ła cu przy ul. Ko ściusz ki
we Wro cła wiu. W opar ciu
o ar chi wa lia i wspo mnie nia
by wal ców Klu bu Pa ła cyk
przy po mi na dzia łal ność kul tu -
ro twór czą i roz ryw ko wą te go
miejsca, naj więk sze go wów -
czas klu bu śro do wi ska aka de -
mic kie go. Uzmy sła wia at mo

s fe rę, któ rą przed la ty two rzy li tam ów cze śni ani ma to rzy kul -
tu ry. Tek sty uzu peł nia al bum fo to gra fii, gra fi ki, pla ka ty oraz
ko lo ro we dzie ła pa ła cy ko wych pla sty ków, dziś wy bit nych ar -
ty stów jak: Alek siun, Na skov, Jan Saw ka, Get Stan kie wicz. 

Wy�daw�nic�two�co�MeX

Obwoluta dwustronna

Janusz Michalewicz urodził się w 1943 roku w Stanisławowie, na Kresach. Studiował na 
Uniwersytecie, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Politechnice we Wrocławiu. W młodości 
aktor Studenckiego Teatru „Kalambur”. W przeszłości oddawał się artystycznym sza-
leństwom i interpretacjom Inge Bartsch oraz innych wierszy K.I. Gałczyńskiego. Postać 
barwna: aktor, ekonomista, przedsiębiorca. Kierował przedsiębiorstwami z resortu  
kultury, budownictwa, handlu i usług. Pisał o historii, gospodarce i kulturze. Autor książki 
Czy warto było... O dawnych teatrach i kulturze studenckiej, wydanej w 2011 roku.

Klub Studencki Pa acyk
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TTYY  DDZZIIEEŃŃ  WW KKRRYY  MMII  NNAA  LLEE
8-14 paź dzier ni ka
Se ria im prez zwią za nych z pro ble ma ty ką
cha rak te ry stycz ną dla li te ra tu ry kry mi -
nal nej, m.in. se an se Jl mów kry mi nal -
nych, pre zen ta cje mul ti me dial ne (m. in.
Agniesz ki Drob nej o mor der stwach
w Mid so mer), roz strzy gnię cie kon kur su
na opo wia da nie kry mi nal ne, wie czór
z an tro po lo giem Paw łem Dą brow skim
(PAN Wro cław), warsz ta ty de tek ty wi -
stycz ne dla dzie ci, „kry mi nal ny” spa cer
po Wro cła wiu (z prze wod ni kiem). 
Szcze gó ły na www.wbp.wroc.pl.

OODD  KKEERR  CCZZUU  DDOO  EEUU  PPAA  TTOO  RRIIII
26 paź dzier ni ka, godz. 18.30
Pre zen ta cja przy go to wa na przez An nę
i Woj cie cha Ka czo row skich z ich wę -
drów ki po Kry mie – od Ker czu, przez
daw ną sto li cę Cha na tu Krym skie go
Czu fut -Ka le (na zdj. Mo na ster Uspień -
ski), do uzdro wi sko wej Eu pa to rii.
(Ame ri can Cor ner)

SSEE  NNIIOO  RRAA  LLIIAA  WW BBII  BBLLIIOO  TTEE  CCEE
13 paź dzier ni ka, godz. 10.00-15.00
Warsz ta ty tań ca bol ly wo od dla se nio -
rów (od godz. 10.00) oraz mo no dram
Kry sty ny Śmi giel skiej i wy stęp ka ba re tu
(od 12.30) to im pre zy za pla no wa ne
na ostat nią so bo tę „Se nio ra liów w Bi -
blio te ce”. Wstęp wol ny! Za pra sza my!

MMOO  NNII  KKAA  CCII  CCHHOOŃŃ  –– OOBB  RRAA  ZZYY
12 paź dzier ni ka – 12 li sto pa da
Ga le ria pod Pla fo nem
Rocz nik 1980. Stu dio wa ła Gra fi kę
na Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro -
cła wiu (w 2005 ro ku dy plom u pro f.
Eu ge niu sza Ge ta -Stan kie wi cza z ry -
sun ku za wo do we go – „... o brzy do cie
i względ no ści” oraz z pro jek to wa nia
gra ficz ne go u prof. Eu ge niu sza Smo -
liń skie go), a tak że w Kun sta ka de mie
Für Gra fik und Buch kunst w Lip sku
w kla sie ilu stra cji prof. Tho ma sa
Mülle ra. Upra wia ry su nek, ilu stra cję,

gra fi kę, ma lar stwo, zaj mu je się rów nież
książ ką au tor ską. Swo je pra ce pre zen -
to wa ła na 8 wy sta wach in dy wi du al -
nych i licz nych zbio ro wych. 
Wer ni saż: 12 października, godz. 17.30.

3 paź dzier ni ka, godz. 16.00
DKK dla Se nio rów
O TWÓR CZO ŚCI
AN DRZE JA WA LI GÓR SKIE GO
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro

5 paź dzier ni ka, godz. 11.00
CO LUM BUS DAY (dla dzie ci)
Ame ri can Cor ner, II pię tro

8 paź dzier ni ka, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
JAK ROZ WIĄ ZY WAĆ 
KON FLIK TY?
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

10 paź dzier ni ka, godz. 16.00
Aka de mia Zdro we go Se nio ra
SPO TKA NIE Z LE KA RZEM
AN GIO LO GIEM
Czy tel nia, II pię tro

13 paź dzier ni ka, godz. 11.00
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
KRA SNO LUD KI 
WE WRO CŁA WIU!
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

16 paź dzier ni ka, godz. 12.00
50 STA NÓW W 50 MI NUT
Warsztaty dla dzieci
Ame ri can Cor ner, II pię tro

17 paź dzier ni ka, godz. 16.30
Spo tka nie z pe da go gi ką za ba wy
KLub tA Necz nej ZA ba wy
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

19 paź dzier ni ka, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
PO DRÓŻ DO KRA INY 
WY OBRAŹ NI
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

20 paź dzier ni ka, godz. 11.00
Z cy klu „Spo ko -Po ko”
RO DZIN NA 
PRA COW NIA MA RZEŃ
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 

25 paź dzier ni ka, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
NO GI TU PIĄ RAZ I DWA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter
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xII Sa�LOn�UR�SZU�Lań�SKI�JE SIEN NY
Od kil ku lat dzia ła we Wro cła wiu Sto wa rzy sze nie By łych Wy -
cho wa nek Ur szu lań skich, któ re or ga ni zu je Sa lo ny Ur szu lań -
skie. Zapraszamy na spotkanie jesienne, pod czas któ re go
od bę dzie się re ci tal pio sen ki au tor skiej Rży sko Bar ba ry Gul -
bi no wicz, po łą czo ny z eks po zy cją ma lar stwa ar tyst ki. Usły -
szy my rów nież wier sze Emi la Ze ga dło wi cza w wy ko na niu
„kon fra ter ni po etyc kiej”. 

10�października,�godz. 17.30
klasz�tor�Sióstr�Ur�szu�la�nek,�pl.�nan�kie�ra 16

paŹdZIERnIK�Z�UnIVERSYTETEM�śWIaTa
WIEŻA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO, ul. św. Elżbiety 1
6�października�(sobota),�godz.�11.00�(3-5�lat)
6�października�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE, pl. Katedralny 16
13,�20�października�(sobota),�godz.�11.00�(3-5�lat)
13,�10�października�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
PAŁAC KRóLEWSKI, ul. Kazimierza Wielkiego 35
27�października�(sobota),�godz.�11.00�(3-5�lat)
27�października�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
Rezerwacja: tel. 511 132 287. 1 godz. 10 zł/dziecko + 5
zł bilet wstępu do Muzeum. Rodzice – wstęp wolny!

Ger hart Haupt mann lau re at li te rac kiej na gro dy No bla,
swo im utwo rem Tka cze (Die We ber), uczy nił po wsta nie
tka czy na Ślą sku w 1844r. W tym ro ku ukoń czył by w li -
sto pa dzie 150 lat. Z tej oka zji za pra sza my na:
Bieg�ger�har�ta�haupt�man�na – tra sa dłu go ści ok. 6,5 km
Za pi sy, start i meta przy Hali Wie lo funk cyj nej AWF Sta dionu
Olim pij skiego, al. Pa de rew skie go 35 (wjazd od ul. Mic kie -
wi cza). Wro cław ski Klub Bie ga cza (www.wkb piast.com).

13�paź�dzier�ni�ka,�godz. 11.00�–�Sta�dion�olim�pij�ski

dwu�dnio�wa�wę�drów�ka szla ka mi pol skich i cze skich Kar -
ko no szy – Śla da mi Ger har ta Haupt man na.

So�bo�ta�i nie�dzie�la�–�6-7�paź�dzier�ni�ka br.
www.dpg�-nie�der�schle�sien.eu

Księ�gar�nio�-Ka�wiar�nia na�Lan�da
PLAC KO ŚCIUSZ KI 12 (co dzien nie g. 10-20)

1 października,�godz. 10.00
MIĘ DZY NA RO DO WY DZIEŃ WE GE TA RIA NI ZMU
2, 9, 16, 23, 30 października,�godz. 9.30�
PO RAN NA JO GA
5 października,�godz. 18.00�
HI STO RIA, IKO NO GRA FIA I DOK TRY NA BO NU – wy kład
10,�17�października,�godz.�18.00
KURS ODCHUDZANIA NATURALNEGO
13�października,�godz.�17.00
14�października,�godz.�8.30�
WEKEEND Z YOGĄ I AYURVEDĄ
14�października,�godz.�17.00
RELACJA PO KRAJACH AFRYKI POŁUDNIOWEJ

jaR�MaRK�ja�dWI�ŻańSKI
Pod czas te go rocz nej edy cji Jar mar ku Dr Sta ni sław Ro sik
z In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu Wro cław skie go wy gło si
wy kład: „O nie za baw nych skut kach śre dnio wiecz nych za -
baw, czy li kil ka hi sto rii nie tyl ko z cza sów św. Ja dwi gi”. 
Atrak cją dnia bę dzie spek takl ba le to wo -pan to mi micz ny Sza chy
na ży wo w wy ko na niu Ba le tu Dwor skie go Cra co via Dan za.
Uczest ni cy Jar mar ku spró bują swo ich sił w kon kur sach, za ba -
wach i grach miesz czan w śre dnio wiecz nych ar ka nach. 

7�paź�dzier�ni�ka,�godz. 12.00-19.00
ck�zamek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1.�Wstęp�wol�ny!

dRZWI�OTWaR�TE
Je śli chcesz ro bić w ży ciu coś cie ka we go, pra gniesz zo -
stać ar ty stą, ma rzysz o ka rie rze sce nicz nej lub na uko wej
– wstąp do Cen trum Edu ka cji Kul tu ral nej Dzie ci i Mło -
dzie ży i od wiedź je go pra cow nie. Szcze gó ło wy plan
Drzwi otwar tych: www.mdk.wroc law.pl.

6�paź�dzier�ni�ka,�godz. 10-13.00�–�cek�diM,�ul.�koł�łą�ta�ja 20

Wę�dRUj�I ZWIE�dZaj�Za na�MI
za�pra�sza�ją�klu�by:�Tu�ry�stów�przy TMW,�Prze�wod�ni�ków

„oskar”�o/PTTk�przy in�sty�tu�tach�Pan
6.10,�godz. 9.00 – Wę drów ka szla kiem B. Tu ro nia: Świ nia -
ry – Za krzów; 7.10,�godz. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu;
spo tka nie przy po mni ku hr. A. Fre dry; 11.10,�godz. 15.30
Spo tka nie klu bo we w ka mie nicz ce „Mał go sia” (Od rzań -
ska 39); 13-14.10,�godz. 7.00 *Opocz no – Je se nik (Cze -
chy); 21.10,� godz. 7.00 *Ślę ża, wy jazd z dwor ca PKS;
27-28.10,�godz. 7.00 *Śnież nik – G. Bial skie 
Zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa ce -
rze, spo tka niu klu bo wym lub tel. 661 701 176; 71 35 70 119
wie czo rem; wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści.

WSZECH�nI�Ca�WIE�dZY�O WRO�Cła�WIU
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia oraz Dol no ślą ska Bi blio -
te ka Pu blicz na im. Ta de usza Mi kul skie go za pra sza ją na ko lej -
ny wy kład  pt Po cząt ki ko ścio ła i bi skup stwa we Wro cła wiu.
Wy kład wy gło si ks. prof. dr hab. Jó zef Pa ter – Dy rek tor Mu -
zeum Ar chi die ce zjal ne go i Bi blio te ki Ka pi tul nej.

9�paź�dzier�ni�ka, godz 17.00�–�Bi�blio�te�ka,�ry�nek 58, iii p.

pRZEd�MIE�śCIE�OłaW�SKIE�SESJA
Po raz trze ci Mu zeum Miej skie Wro cła wia za pra sza na se sje
po pu lar no-na uko wą po świę co ną jed ne mu z wro cław skich
przed mie ści. Tym ra zem pre le gen ci opo wie dzą o hi sto rii
i wy glą dzie Przed mie ścia Oław skie go.

9�i 10�października, Sta�ry�ra�tu�sz�we�Wro�cła�wiu.
Se�sji�to�wa�rzy�szy�wy�sta�wa,�któ�ra�po�trwa�do 4.Xi.2012
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Mię�dzy�na�ro�do�Wy
dZIEń�anI�Ma�CjI�

28 paź dzier ni ka ce le bro wa ny jest
od 2002r. na ca łym świe cie dzię ki
współ pra cy na ro do wych grup Mię dzy -
na ro dowe go Sto wa rzy sze nia Fil mu
Ani mo wa ne go ASI FA In ter na tio nal.
Z tej oka zji od by wa ją się wy sta wy, se -
mi na ria i warsz ta ty, a przede wszyst -
kim po ka zy fil mów ani mo wa nych
wy mie nia nych po mię dzy gru pa mi ASI -
FA z bli sko 60. kra jów. 

29-31�października�br.
dcF,�ul.�Piłsudskiego�64a

HRa�nI�CE�bEZ�HRa�nIC
pRZEZ�GRa�nI�CE
cykl�do�ku�men�tal�ny

TvP�Wro�cław�i ČT�ostra�va
Od wrze śnia na an te nie TVP Wro cław
i CT2 emi to wa ne są (ra zem 16-ście)
pół go dzin ne fil my do ku men tal ne
o pol sko -cze skim po gra ni czu. Au to -
ra mi pro gra mu są: K. Wo ło szyn -
-Świerk, P. Ja ku bow ska, J. Al brecht.
W każ�dą�nie�dzie�lę�o godz. 18.00
NAJ BLIŻ SZE OD CIN KI:
od ci nek 5. OSO BLA HA – 7.X
od ci nek 6. GŁU CHO ŁA ZY – 14.X
od ci nek 7. RY CHLE BY – 21.X
od ci nek 8. ŚNIEŻ NIK – 28.X

http://hra�ni�ce�be�zh�ra�nic.cz

FESTIWaL�FILMóW
KOREańSKICH

Prze gląd fil mów mi strza ki na po łu dnio -
wo ko re ań skie go Kim Ki -duk. In Ano -
ther Co un try ce nio ne go re ży se ra
Hon ga Sang -soo. Pol ska pre mie ra film
Bar bie Lee Sang -woo, na zy wa ne go na -
stęp cą Kim Ki -du ka. O ku rze, któ ra
opu ści ła po dwó rze Oh Sung -yoona to
naj po pu lar niej sza ani ma cja w hi sto rii
ki na ko re ań skie go opar ta na książ ce
Hwan ga Sun -mi. Po etry Lee Chang -
-Don ga to je den z naj lep szych fil mów
ko re ań skich, któ re po wsta ły w cią gu
ostat nich kil ku lat.

19-25�października
helios,�ul.�kazimierza�Wielkiego�19a

Ma�RI�na�abRa�MO�VIĆ
AR TYST KA OBEC NA
MAT THEW AKER SA

Iko na bo dy ar tu i per for man ce'u,
od 40 lat re wo lu cjo ni zu je sztu kę
współ cze sną. Po cho dzą ca z Ju go sła -
wii, miesz ka ją ca w USA, ar tyst ka
pod da je swo je cia ło eks tre mal nym
do świad cze niom, wi dzów wpro wa -
dza w róż ne sta ny emo cjo nal ne. Film
po ka zu je jej ży cie i twór czość przez
pry zmat jed nej z naj bar dziej spek ta -
ku lar nych ak cji ar ty stycz nych, któ ra
od by ła się w no wo jor skim Mu seum
of Mo dern Art w 2010 ro ku pod czas
re tro spek ty wy swo jej twór czo ści.

od 5�paź�dzier�ni�ka�w ki�nach
he�lios,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 19a

CIą�GLE�WIE�RZę
FILM MAG DY MO SIE WICZ

Fil m o Ewie Ho łusz ko – trans sek su al nej
bo ha ter ce So li dar no ści i jej ży ciu
po 1989 r. Ma rek Ho łusz ko to le gen da
So li dar no ści. Or ga ni zo wał straj ki, in -
ter no wa ny pod czas sta nu wo jen ne go
i tor tu ro wa ny w wię zie niu, nie wy dał
swo ich ko le gów. Po oba le niu sys te mu
roz po czął/roz po czę ła – wal kę o wol -
ność w sfe rze oso bi stej, sek su al nej.
7�paź�dzier�ni�ka,�g. 17.00.�Wstęp�wol�ny!

klu�bo�ka�wiar�nia�Włod�ko�wi�ca 21

bOY�CULTURE
PLENEROWY POKAZ FILMU

7�paź�dzier�ni�ka,�g. 20.00.�Wstęp�wol�ny!
podwórko�klub�niskie�łąki,�ul.�ruska�46c

8.�MIę�dZY�na�RO�dO�WY
FE�STI�WaL�OpO�WIa�da�nIa

Trzy ob ra zy sil nie zwią za ne z li te ra tu rą:
Po�je�dy�nek, pierw szy film fa bu lar ny
Ri dleya Scot ta, na gro dzo ny za naj lep -
szy de biut na fe sti wa lu w Can nes.
cier�pli�wość, na gro dzo ny na fe sti wa -
lach w No wym Jor ku i Ko pen ha dze
film (wg Se bal da) w re ży se rii Gran ta
Gee. krót�kie�wy�wia�dy�z obrzy�dliw�ca�-
mi, pierw sza ki no wa ada pta cja zbio ru
opo wia dań Da vi da Fo ste ra Wal la -
ce’a (1962-2008) wy re ży se ro wa na
przez Joh na Kra sin skie go.
2-4�paź�dzier�ni�ka,�g. 20.00.�Bi�le�ty:�8zł

dcF,�ul.�Pił�sud�skie�go 64a

MO�VIEW�RO
AKA DE MIA FIL MU DO KU MEN TAL NE GO 

i WanT�(no)�re�ali�Ty reż. An na Brze -
ziń ska. Re ży ser ka bę dzie go ściem wy -
da rze nia. To oso bi sta i zmy sło wa
opo wieść o gru pie te atral nej „Ne ed -
com pa ny”, jed nym z naj po pu lar niej -
szych awan gar do wych ze spo łów
te atru i tań ca, bę dą ca jed no cze śnie
opo wie ścią o po trze bie two rze nia,
o tym dla cze go war to zaj mo wać się
sztu ką i ile trze ba za to za pła cić.

11�paź�dzier�ni�ka,�godz. 20.00
dcF,�ul.�Pił�sud�skie�go 64a

Se�zon viii –�Je�Sień 2012�

WSzySTkie�nie�dzie�le�–�12.30
WSTęP�Wol�ny

naj�cie�kaw�sze�pol�skie�i mię�dzy�na�ro�do�we
fil�my�ani�mo�wa�ne




