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RUssiAN NATioNAL BALLET
JJEE��ZZiioo��RRoo��łłAA��BBĘĘ��DDZZiiEE��|| DDZZiiAA��DDEEKK��DDoo ooRRZZEE��CChhóóWW

rus�sian�na�tio�nal�Bal�let od no si wiel kie suk ce sy prak tycz nie na ca łym świe cie, a suk ces Ze spo łu nie jest przy pad ko -
wy, mo że się on bo wiem po szczy cić wspa nia ły mi na ro do wy mi tra dy cja mi i wiel ki mi na zwi ska mi. Zo stał utwo rzo ny
w cza sach pie re stroj ki i przyj mo wał ab sol wen tów wiel kiej ro syj skiej szko ły cho re ogra ficz nej z Perm, Mo skwy i Sankt
Pe ters bur ga. Pierw si so li ści po cho dzi li ze sław ne go Mo skiew skie go Ba le tu Bol szoj i z rów nie sław ne go Ba le tu im.
Ki ro wa z St. Pe ters bur ga oraz z ry gi, Ki jo wa i Ka za nia.
Dy rek to rem ar ty stycz nym rus sian Na tio nal Bal let jest le gen dar ny by ły so li sta Ba le tu Bol szoj – Ser gei rad chen ko, któ -
ry przez 25 lat był part ne rem świa to wej sła wy pri ma ba le ri ny Ma ji Pli siec kiej. Part ne ro wał jej m.in. w słyn nej Car men
(G. Bi zet – r. Szcze drin). Jest pa sjo na tem mu zy ki i tań ca hisz pań skie go. Pra co wał rów nież ja ko cho re ograf przy wie -
lu pro duk cjach fil mo wych.
Pod czas tra sy kon cer to wej Ze spo łu po Pol sce (21.XI -6.XII) wi dzo wie bę dą mo gli obej rzeć dwa spek ta kle.
Je zio ro Ła bę dzie Pio tra Czaj kow skie go, naj więk szy fe no men w li te ra tu rze ba le to wej, sy no nim kla sycz ne go pięk -
na i wy ko naw czej per fek cji. Spek takl wy peł nia prze pięk na mu zy ka na sy co na sub tel nym li ry zmem, od da ją ca w nie -
po wta rzal ny spo sób ba śnio wy kli mat ak cji i ro man tyzm je go tre ści.
Dzia dek do orze chów to je den z naj bar dziej zna nych ba le tów na świe cie. To po nad cza so we przed sta wie nie, to sztuka
dla dzieci i dorosłych. Po wra ca na sce ny te atrów w oko li cach świąt Bo że go Na ro dze nia przy bli żając nam na strój
i fan ta sty kę te go świę ta w spo sób szcze gól ny, po przez fa bu łę i cu dow ną mu zy kę Pio tra Czaj kow skie go.

29�li�sto�pa�da,�godz. 20.00�–�cen�trum�sztu�ki�iM�Part�(Je�zio�ro�ła�Bę�Dzie)
23�li�sto�pa�da,�godz. 18.30�–�zie�Lo�na�GÓ�ra,�Miej�ski�ośro�dek�spor�tu�i re�kre�acji�(Dzia�Dek�Do orze�chÓW)

24�li�sto�pa�da,�godz. 17.00�i 20.00�–�ny�sa,�ny�ski�Dom�kul�tu�ry�(Dzia�Dek�Do orze�chÓW)

WRo�CłAW�sKi�KoN�CERT�ZA�DUsZ�Ko�WY
Po raz ko lej ny od bę dzie się Wro cław ski Kon cert Za dusz -
ko wy. Czas w któ rym wspo mi na my wszyst kich bli skich,
któ rzy ocze ku ją Zmar twych wsta nia, jest szcze gól ną oko -
licz no ścią aby wspo mnieć wro cła wian, któ rzy wnie śli
swój wkład w hi sto rię i roz wój na sze go mia sta. Za pra -
sza my wszyst kich do wspól nej mo dli twy, po od wie dze -
niu gro bów bli skich na oko licz nych cmen ta rzach.
Pod czas spo tka nia sło wo wy gło si ksiądz Bi skup An drzej
Sie mie niew ski. Frag men ty po ezji przed sta wi ak tor scen
wro cław skich Jan Blec ki. W czę ści kon cer to wej usły szy -
my „Sta bat Ma ter” Fran cisz ka Schu ber ta.
Wy�sta�pią: KA ro LI NA Tro JA NoW SKA – so pran
ŁU KASZ WIL Da – te nor; MA reK FrAS – bas
or kie stra ZSM w Le gni cy (kier. art. Alek san der Pie cha -
czek) oraz Chó ry Ka me ral ne: CAP PeL LA eCU Me NI CA
(kier. art. Adam raj czy ba); MI Se rI Cor DIA (kier. art.
Alek san der Pie cha czek).
Dy ry gu je ALeK SAN Der PIe CHA CZeK.

2�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Wstęp�wol�ny!
ko�ściół�p.�w.�św.�krzy�ża�–�ostrów�tum�ski�plac�ka�te�dral�ny

MU�ZY�KA�ME�DY�TA�CYJ�NA�i MAN�TRY
Lu�cy�an�We�so�łoW�ski si tar/flet in dyj ski/oud/saz/śpiew

Do�ro�ta�Pa�saL�ska gon gi i mi sy ty be tań skie
Kon cert wy peł nią utwo ry opar te na mo ty wach orien tal -
nych, ory gi nal nych me lo dii Da le kie go Wscho du i mantr.
Lu�cy�an – wy ko naw ca i kom po zy tor. Gra na wie lu in stru -
men tach stru no wych, per ku syj nych i fle tach. Na grał 15 CD
i ka set ze swo imi utwo ra mi, któ re zo sta ły wy da ne 37 ra zy
w 4 kra jach. Lu cy an wy stę pu je od po nad 40 lat, za pre zen -
to wał po nad 1.000 kon cer tów w Pol sce, we Wło szech,
w Szwaj ca rii, Ir lan dii, Fin lan dii, na Wę grzech, w Cze chach
i w Niem czech.  www.lu cy an.prv.pl
Do�ro�ta – kon cer tu je, pro wa dzi gru po we me dy ta cje i ką -
pie le w dźwię kach gon gu. Po ka zy wa ła jego si łę m.in w sa -
lo nie pro fe so ra Dud ka, w aresz cie śled czym we Wro cła wiu
i w klu bie osób nie do sły szą cych. Wy stę po wa ła w Au li Le -
opol di na UWr., Ka te drze Ma rii Mag da le ny i Har mo nii Ko -
smo su. Uczy ła się te ra pii dźwię kiem wg me to dy Pe te ra
Hes sa i kon cer to wa nia u sa me go Do na Con re aux.

3�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�Bi�le�ty 20 zł
księ�gar�nio�ka�wiar�nia�na�lan�da,�plac�ko�ściusz�ki 12
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fiL�hAR�Mo�NiA�WRo�CłAW�sKA
ul.�Mar�szał�ka�Pił�sud�skie�go 19

3–25.11.2012�
Fe STI WAL JAZ Z To PAD

9.11.2012,�pią�tek,�godz. 19.00�Sa la Fil har mo nii
Kon cert de dy ko wa ny pa mię ci Ar ty stów Wro cła wia 
AN DrZeJ Ko SeN DIAK – dy ry gent
Chór Fil har mo nii Wro cław skiej
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Wro cław skiej
L. Che ru bi ni – Mar che funèbre, Re qu iem c -moll

10.11.2012,�so�bo�ta,�godz. 18.00�Me dia te ka, ul. Widok 5
NFM en sem ble
GrU PA SZe ŚCIU I Je AN FrAN CA IX

16.11.2012,�pią�tek,�godz. 19.00
JA CeK KA SP SZyK – dy ry gent
AGA TA SZyM CZeW SKA – skrzyp ce
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Wro cław skiej
F. Men dels sohn -Bar thol dy – Uwer tu ra He bry dy op. 26
F. Men dels sohn -Bar thol dy – Kon cert skrzyp co wy e -moll op. 64
J. Brahms – II Sym fo nia D -dur op. 73

17.11.2012,�so�bo�ta,�godz. 18.00�Sa la Fil har mo nii
18.11.2012,�nie�dzie�la,�godz. 17.00�ora to rium Ma ria num
erNST Ko VA CIC – dy ry gent
Soy oUNG yooN – skrzyp ce, lau re at ka I na gro dy Kon kur -
su im. H. Wie niaw skie go 
Wro cław ska or kie stra Ka me ral na Le opol di num
A. Ro us sel – Sin fo niet ta op. 52; G. Fau re – Shy lock op. 57;
W. A. Mo zart –  III Kon cert skrzyp ce owy G -dur nr 3 KV216;
Ron do con cer tan te C -dur KV 373
E. Wolf -Fer ra ri – Se re na da Es -dur na smycz ki

19–24.11.2012
MIę DZy NA ro Do Wy KoN KUrS SKrZyP Co Wy
im. H. W. ern sta i K. Szy ma now skie go

24.11.2012,�so�bo�ta,�godz. 18.00
PrZe SŁU CHA NIA FI NA Ło We
III. Mię dzy na ro do we go 
Kon kur su skrzyp co we go im. H. W. ern sta
i K. Szy ma now skie go
MI CHAŁ KLAU ZA – dy ry gent
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Wro cław skiej
Kon cer ty skrzyp co we 

25.11.2012,�nie�dzie�la,�godz. 18.00�Sa la  Fil har mo nii
re CI TAL SKrZyP Co Wy
Lau re aci Mię dzy na ro do we go Kon kur su Skrzyp co we go
im. H. W. ern sta i K. Szy ma now skie go

30.11.2012,�pią�tek,�godz. 19.00
PAUL MCCre eSH – dy ry gent
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Wro cław skiej
W. A. Mo zart – Sym fo nia nr 39 Es -dur KV 543
Sym fo nia nr 40 g -moll KV 550
Sym fo nia nr 41 C -dur „Jo wi szo wa” KV 551

1027-1032�Wie�czo�ry�lisz�tow�skie
Mi�ChAł�sZCZE�PAŃ�sKi�–�foR�TE�PiAN

22. Xi g. 12.30 – Trzeb ni ca, Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1
140 kon cert umu zy kal nia ja cy dla mło dzie ży: Jak słu chac mu zy ki?
22. Xi g. 18.00 – Trzeb ni ca, Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1
23. Xi g. 18.30 – obor ni ki Śl., Sa lo nik 4 Muz, ul. Pił sud skie go 13
24. Xi g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Śl., plac Zam ko wy 1
26. Xi g. 18.00 – Wro cław, KMiL, pl. T. Ko ściusz ki 9
27. Xi g. 12.30 – Wro cław, KMiL, pl. T. Ko ściusz ki 9
141 kon cert umu zy kal nia ja cy dla mło dzie ży: Jak słu chac mu zy ki?
W pro gra mie utwo ry: F. Cho pi na, C. De bus sy`ego,
I. J. Pa de rew skie go, S. rach ma ni no wa.
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski. Wstęp wol ny!

Mi�chał� szcze�pań�ski uro dził się
w 1974 r. w War sza wie. Na ukę gry
na for te pia nie roz po czął w 1980 r.
w PoSM I i II st. im. K. Szy manow -
skie go we Wro cła wiu u prof. Ja ni ny
Bu tor – pod jej kie run kiem otrzy mał
dy plom z wy róż nie niem. W 1997
roku ukoń czył z wy róż nie niem stu -
dia pia ni stycz ne w Aka de mii Mu -
zycz nej im. Karola Li piń skie go we
Wro cła wiu w kla sie prof. Wło dzi -

mie rza obi do wi cza. Do sko na lił też swo je umie jęt no ści na mię -
dzy na ro do wych kur sach pia ni stycz nych pra cu jąc pod kie run-
kiem pro fe so rów ry szar da Bak sta, An drze ja Ja sińskie go i Wik -
to ra Mier ża no wa. obec nie jest ad iunk tem ze stop niem dok to ra
w Ka te drze For te pia nu swej ma cie rzy stej Uczel ni. Pod czas na -
uki u prof. Bu to ro wej był pię cio krot nie zdo byw cą pierw szych
na gród na róż nych kon kur sach ogól no pol skich; był też wie lo -
krot nym sty pen dy stą róż nych Fun da cji oraz To wa rzy stwa im. 
F. Cho pi na i To wa rzy stwa im. F. Lisz ta we Wro cła wiu.
Jest lau re atem mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych:
im. F. Cho pi na w Ma riań skich Łaź niach (Cze chy), im. Ha li ny
Czer ny -Ste fań skiej w Aiga sa wa (Ja po nia) i im. F. Cho pi -
na w War nie (Buł ga ria). Zo stał wy róż nio ny na I Mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie im. F. Lisz ta we Wro cła wiu w 1999 r.
Je go ak tyw ność ar ty stycz na obej mu je kon cer ty w kra ju
i za gra ni cą (Anglia, Czechy, Finlandia, Niemcy, rosja,
Szwajcaria, USA i Włochy).  Zre ali zo wał na gra nia dla sta cji ra -
dio wych te le wi zyj nych w Pol sce i w Niem czech. od grud -
nia 1997 r. peł nił funk cję Vi ce -pre ze sa To wa rzy stwa im. Jó ze fa
Hof man na; od je sie ni 2002 jest Pre ze sem tej or ga ni za cji. 
Mi chał Szcze pań ski ma wie le osią gnięć ja ko pe da gog: je go
ucznio wie zdo by li po nad 40 na gród (z cze go nie mal po ło wę
pierw szych) na kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon kur sach
pia ni stycz nych; pro wa dzi se mi na ria i kur sy oraz bie rze udział
w pra cach ju ry kon kur sów i prze słu chań pia ni stycznych.

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, obor nik
Ślą skich i Wro cła wia oraz Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców STo ArT.
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LISTOPAD 2012

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

sszzaa  nnooww  nnii  ppaańń  ssttwwoo,,

w paź dzier ni ku w ko rei po łu dnio wej
od był się x da egu in ter na tio nal ope ra
fe sti val, na któ rym ko re ań ska i mię -
dzy na ro do wa pu blicz ność oglą dać mo gła m.in. „na buc co” g. ver die go.
przed sta wie nie w re ży se rii ada ma front cza ka, z de ko ra cja mi i ko -
stiu ma mi ope ry Wro cław skiej, zo sta ło przy go to wa ne wspól nie przez
or kie strę i chór fe sti wa lu oraz so li stów i część ze spo łu chó ru ope ry
Wro cław skiej. spek ta kle, któ re od by ły się 18 i 20 paź dzier ni ka, spo -
tka ły się z go rą cym przy ję ciem wi dzów fe sti wa lu.

W li sto pa dzie od bę dzie się ko lej ny w tym ro ku ju bi le usz twór cy od lat
zwią za ne go z na szym te atrem – 25-le cie pra cy ar ty stycz nej świę tu je
Wal de mar za wo dziń ski. z tej oka zji za pre zen tu je my pań stwu pięć spek -
ta kli, któ re in sce ni zo wał ten zna ko mi ty re ży ser i sce no graf. bar dzo
go rą co za pra szam na: „opo wie ści hof f man na” J. of fen ba cha, „raj
utra co ny” k. pen de rec kie go, „bo ry sa go du no wa” m. mu sorg skie go,
„cy ga ne rię” g. puc ci nie go i „fal staf fa” g. ver die go (w spek ta klu tym
ja ko na net ta za de biu tu je na sza so list ka mar ta brze ziń ska).

W li sto pa dzie tak że po raz pierw szy w tym se zo nie ar ty stycz nym za -
pre zen tu je my pań stwu re ali za cje „ko bie ty bez cie nia” r. straus sa,
„par si fa la” r. Wa gne ra i „sam so na i da li li” c. sa int -saënsa. W par tii
da li li za de biu tu je Ja dwi ga po stroż na.

za pra szam rów nież na „hal kę” i „strasz ny dwór” s. mo niusz ki oraz in -
ne przed sta wie nia, któ re za pre zen tu je my w li sto pa dzie: „otel lo” 
g. ver die go, „cho pin” g. ore fi ce, „co si fan tut te”, „cza ro dziej ski flet”
i „don gio van ni” W. a. mo zar ta, „król ro ger” k. szy ma now skie go, 
„cy ru lik se wil ski” g. ros si nie go, „car men” g. bi ze ta.

naj młod szą pu blicz ność go rą co za chę cam do obej rze nia wspa nia łych
przed sta wień „si da – wę ża, któ ry chciał śpie wać” m. fo xa i „czer wo -
ne go kap tur ka” J. pau era, a mi ło śni ków ba le tu za pra szam na „cór kę
źle strze żo ną” f. hérol da i „dziad ka do orze chów” p. czaj kow skie go.

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

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

3 so 1900 kkrróóll  rrooggeerr karol szymanoWski

4 nd 1700 hhaallkkaa stanisłaW moniuszko

6 wt 1900 ooppooWWiieeśśccii  hhooffffmmaannnnaa Jacques offenbach

7 śr 1900 rraaJJ  uuttrraaccoonnyy krzysztof penderecki

8 cz 1900 bboorryyss  ggoodduunnooWW modest musorgski

9 pt 1900 ccyyggaanneerriiaa giacomo puccini

10 so 1900 ffaallssttaaffff    giuseppe verdi

11 nd 1700 ssttrraasszznnyy  ddWWóórr stanisłaW moniuszko

13 wt 1100 ssiidd  --  WWąążż  kkttóórryy  cchhcciiaałł  śśppiieeWWaaćć malcolm fox

14 śr 1900 ootteelllloo    giuseppe verdi

15 cz 1900 cchhooppiinn    giacomo orefice

16 pt 1900 cczzaarrooddzziieeJJsskkii  fflleett Wolfgang amadeus mozart

17 so 1900 ddzziiaaddeekk  ddoo  oorrzzeecchhóóWW    piotr czaJkoWski

18 nd 1700 kkoobbiieettaa  bbeezz  cciieenniiaa    richard strauss

21 śr 1700 ppaarrssiiffaall    richard Wagner

23 pt 1900 ddoonn  ggiioovvaannnnii  Wolfgang amadeus mozart

24 so 1900 ccóórrkkaa  źźllee  ssttrrzzeeżżoonnaa    louis J. ferdinand hérold

25 nd 1700 ccyyrruulliikk  sseeWWiillsskkii  gioacchino rossini

27 wt 1900 ssaammssoonn  ii  ddaalliillaa  camille saint-saëns

28 śr 1900 ccoossii  ffaann  ttuuttttee  Wolfgang amadeus mozart

29 cz 1900 ccyyggaanneerriiaa giacomo puccini

30 pt 1100 cczzeerrWWoonnyy  kkaappttuurreekk Jiří pauer

30 pt 1900 ccaarrmmeenn  georges bizet

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

Jubileusz 25-lecia pracy artystyczneJ
WWaallddeemmaarraa  zzaaWWooddzziińńsskkiieeggoo
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fiL�hAR�Mo�NiA�sU�DEC�KA
WAŁ BrZyCH ul. SŁo WAC KIe Go 4

3�li�sto�pa�da,�godz. 19.00,�Fil�har�mo�nia�su�dec�ka
KoN CerT ZA DUSZ Ko Wy
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Su dec kiej
Chór Uni wer sy te tu Me dycz ne go we Wro cła wiu
Je rzy Ko sek – dy ry gent; Bar ba ra żar no wiec ka – so pran
Agniesz ka reh lis – alt; Syl we ster Ko stec ki – te nor
Pa tryk ry ma now ski – bas, ba ry ton
Agniesz ka Fran ków -że la zny – przy go to wa nie chó ru
G. Ver di: Mes sa da Re qu iem
9�li�sto�pa�da,�godz. 19.00,�Fil�har�mo�nia�su�dec�ka
KoN CerT Z oKA ZJI ŚWIę TA NIe PoD Le GŁo ŚCI
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Su dec kiej 
Je rzy Ko sek – dy ry gent; Sła wo mir To ma sik – skrzyp ce
S. Mo niusz ko: Uwer tu ra kon cer to wa „Baj ka”; I. J. Pa de rew ski:
Al le gro de Con cert; B. Ko wal ski: Ma ły kon cert pol ski; M. Kar ło -
wicz: Po emat sym fo nicz ny „Sta ni sław i An na Oświe ci mo wie”
11�li�sto�pa�da,�g. 19.00,�te�atr�zdro�jo�wy,�szczaw�no�-zdrój
KoN CerT Z oKA ZJI ŚWIę TA NIe PoD Le GŁo ŚCI
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Su dec kiej
Je rzy Ko sek – dy ry gent; Sła wo mir To ma sik – skrzyp ce
I. J. Pa de rew ski: Al le gro de Con cert; B. Ko wal ski: Ma ły kon cert
pol ski; S. Mo niusz ko: Uwer tu ra kon cer to wa „Baj ka”
16�li�sto�pa�da,�godz. 19.00,�Fil�har�mo�nia�su�dec�ka
KoN CerT SyM Fo NICZ Ny
or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Su dec kiej
Piotr Bor kow ski – dy ry gent; Piotr Pław ner – skrzyp ce
M. Kę dzio ra: Aequ inoc tium; K. Szy ma now ski: I Kon cert skrzyp -
co wy; J. Brahms: II Sym fo nia D – dur op. 73
30�li�sto�pa�da,�godz. 19.00,�Fil�har�mo�nia�su�dec�ka
re CI TAL KLA We Sy No Wy
Da niel Po chwa ła – kla we syn; Ja kub Wro na – kla we syn
Lau re aci I i II na gro dy w II Aka de mic kim Kon kur sie Kla -
we sy no wym im. Ka zi mie rza Fla taua w Po zna niu (2011)

KLUB�MU�ZY�Ki i Li�TE�RA�TU�RY
ZA�PRA�sZA�NA KoN�CER�TY:

W krę�Gu�Przy�Ja�ciÓł
Akor de oni sta Alek siej Su -
słów za pra sza na pierw szy
z cy klu kon cer tów, na któ -
rych pre zen to wa na bę dzie
mu zy ka akor de ono wa w po -
łą cze niu z wo ka lem, skrzyp -
ca mi, gi ta rą, for te pia nem
i per ku sją. Mu zy cy za pre -
zen tu ją swo ją wir tu oze rię
wy ko nu jac utwo ry mu zy ki

na stro jo wej z ga tun ków: jazz, folk a tak że fil mo wej oraz kla -
sycz nej. Kil ka utwo rów za gra ją rów nież ucznio wie Szko ły
Mu zycz nej S -ArT. Mi łą cie ka wost ką bę dzie moż li wość wy -
bo ru re per tu aru przez pu blicz ność.
alek�siej�su�słów na akor de onie gra od 7 ro ku ży cia. Ab sol -
went Aka de mii Mu zycz nej w Mo skwie (trzy fa kul te ty: akor -
de on, kom po zy cja, dy ry gen tu ra), 40 lat na sce nie i w szko le.
Lau re at Mię dzy na ro do wych fe sti wa li, au tor Chri st mas ora -
to rio 2008, ora to rium Świę ty Pa weł 2011, sym fo nii, kwar -
te tu smycz ko we go oraz kon cer tu na akor de on i or kie strę.
od 2005 ro ku dy rek tor Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Akor -
de ono we go od Ba ro ku do Jaz zu. www.akor de on.su slov.pl

17�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�Bi�let 40 zł
ilość�miejsc�ogra�ni�czo�na,�pro�si�my�o wcze�śniej�szą�re�zer�wa�cję

na ad�res:�e�-ma�il:�su�slov@wp.pl

sty�Pen�Dy�ści�sa�Mo�rzą�Du�Wro�cła�Wia�Mia�stu
Pod czas wie czo ru (126 kon cert cy klu) wy stą pią uczniowie
wrocławskich szkół muzycznych: SSM I st. – Jo wi ta Szwe -
do, for te pian; oSM I i II st. im. K. Szy ma now skie go  – Ja -
kub Gą sior, akor de on, Mi chał Mi chal ski. for te pian;
PSM II st. im. r. Bu kow skie go – Szy mon rudz ki, te nor,
akom pa nia ment – Mał go rza ta Ja wor ska, for te pian. Kon -
cert przy go to wu je i pro wa dzi – Ni na Do ma sze wicz-Czaj ka.

19�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�Wstęp�wolny!

Wie�czÓr�Po�etyc�ko�-Mu�zycz�ny
MA rIA eWA Sy SKA I BAr ToSZ PA TryK rZy MAN

W czę ści mu zycz nej wy sta pią: Mi ro sław owcza rek śpie wak
ope re to wo -mu si ca lo wy, wy stę pu ją cy na wie lu sce nach eu -
ro py i USA; Ka ro li na Wojt ko – wro cław ska wo ka li sta mło -
de go po ko le nia; Da riusz Sa mer dak – pia ni sta, akom pa nia tor.
Spo tka nie po pro wa dzi Mi ro sław owcza rek.

21�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
klub�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�t.�ko�ściusz�ki 9

WRo�CłAW�sKA�oR�KiE�sTRA�KA�ME�RAL�NA
LE�oPoL�Di�NUM�ZA�PRA�sZA

Lau�re�at�ka�kon�kur�su
h.�Wie�niaw�skie�go
soy�ounG�yoon

Uwa ża na za jed ną z naj wy -
bit niej szych skrzy pa czek
swo je go po ko le nia otrzy -
ma ła pierw sze na gro dy
na trzech naj bar dziej pre -
sti żo wych kon kur sach
na świe cie: In dia na po lis
In ter na tio nal w 2010, Qu -

een eli sa beth w Bruk se li w 2009, Tcha iko vsky Com pe ti -
tion w Mo skwie w 2007 oraz wie lu in nych (Ti bor Var ga,
Co lo gne In ter na tio nal, Han no ver In ter na tio nal, oistrakh
Com pe ti tion).
Z Le opol di num Soy oung wy ko na Kon cert G -dur i ron -
do B -dur Mo zar ta. Dy ry go wać bę dzie ernst Ko va cic.

17�li�sto�pa�da,�godz. 18.00�–�Fil�har�mo�nia�Wro�cław�ska
18�li�sto�pa�da,�godz. 17.00�–�ora�to�rium�Ma�ria�num

WEEK�END�qL�TU�RAL�NY�W gło�go�WiE
3�li�sto�pa�da,�g. 19.00�eLż BIe TA ADA MIAK – Za bie ram się
4�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
U STUD NI / daw niej STA re Do Bre MAŁ żeŃ STWo
8�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
GŁo GoW SCy Po eCI PIo SeN KI – sce na klu bo wa For te pia no
9�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
WoL NA GrU PA BU Ko WI NA/S ŁoDKI CA ŁUS oD BU By

sa�la�Wi�do�wi�sko�wa�Mok�Gło�gów,�pl.�kon�sty�tu�cji 3�Ma�ja 2



  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,
li sto pad w Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu
bę dzie praw dzi wą grat ką nie tyl ko dla mi ło śni -
ków mu zy ki kla sycz nej – sym fo nicz nej i ka me -
ral nej, lecz rów nież dla en tu zja stów mu zy ki
jaz zo wej w naj lep szych wy ko na niach. W ofer cie
na szej Uczel ni nie za brak nie tak że wy da rzeń na -
uko wych, warsz ta tów mu zycz nych pro wa dzo -
nych przez zna ko mi tych ar ty stów świa to wej
sła wy oraz mię dzy na ro do we go kon kur su dla
mło dych in stru men ta li stów. 

Tra dy cyj nie na po cząt ku li sto pa da Big Band Aka de mii Mu zycz nej pod dy -
rek cją Alek san dra Ma zu ra za pre zen tu je po pu lar ne i lu bia ne stan dar dy jaz -
zo we pod czas AAkkaa  ddee  mmiicc  kkiicchh  ZZaa  dduu  sszzeekk  JJaazz  zzoo  wwyycchh. Go ściem spe cjal nym
te go szcze gól ne go kon cer tu bę dzie ce nio ny sak so fo ni sta jaz zo wy – Ma ciej
Si ka ła. Do na szej Uczel ni za wi ta je den z naj wy bit niej szych per ku si stów
wszech cza sów – Jack De Joh net te. Ten zna ko mi ty ame ry kań ski ar ty sta po -
pro wa dzi warsz ta ty dla stu den tów Za kła du Mu zy ki Jaz zo wej.

15 li sto pa da śro do wi sko aka de mic kie Wro cła wia ob cho dzi Świę to Na uki.
Tra dy cyj nie, Aka de mia Mu zycz na uświet ni ten dzień szcze gól nym wy da -
rze niem ar ty stycz nym. W tym ro ku bę dzie to Nad zwy czaj ny Kon cert Sym -
fo nicz ny w wy ko na niu AAkkaa  ddeemmiicc  kkiieejj  OOrr  kkiiee  ssttrryy  SSyymm  ffoo  nniicczz  nneejj, któ ra
wy stą pi pod dy rek cją To ma sza Bu ga ja. W pro gra mie kon cer tu – Kon cert
na or kie strę Wi tol da Lu to sław skie go oraz Kon cert skrzyp co wy Je ana Si be -
liu sa. W par tii so lo wej wy stą pi Christian Da no wicz. 

W dru giej po ło wie li sto pa da od bę dzie się ko lej na edy cja MMiięę  ddzzyy  nnaa  rroo  ddoo  wwee  --
ggoo  KKoonn  kkuurr  ssuu  FFaa  ggoo  ttoo  wwee  ggoo  iimm..  CCaarr  llaa  MMaa  rriiii  vvoonn  WWee  bbee  rraa. Jest to wy da rze nie,
któ re na sta łe wpi sa ło się już w ka len da rium ar ty stycz ne wro cław skiej Aka -
de mii Mu zycz nej, w du żej czę ści po świę co ne twór czo ści te go zna ko mi te go,
nie miec kie go kom po zy to ra, któ ry przez kil ka lat zwią za ny był z Wro cła -
wiem, mię dzy in ny mi ja ko dy rek tor wro cław skiej Ope ry. Pod ko niec mie -
sią ca – już po raz szó sty – od bę dzie się OOggóóll  nnoo  ppooll  sskkiiee  SSyymm  ppoo  zzjjuumm
ii WWaarrsszz  ttaa  ttyy  ddllaa  OOrr  ggaa  nnii  ssttóóww, or ga ni zo wa ne przez Za kład Mu zy ki Ko ściel nej.

Go rą co za chę cam wszyst kich Pań stwa do uczest nic twa w li sto pa do wych
wy da rze niach or ga ni zo wa nych przez Aka de mię Mu zycz ną im. Ka ro la Li piń -
skie go we Wro cła wiu. Je stem prze ko na ny, iż na sza bo ga ta ofer ta ar ty stycz -
na za in te re su je na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych me lo ma nów, a wspa nia łe
wy ko na nia do star czą Pań stwu nie za po mnia nych wra żeń.

KKrryy  ssttiiaann  KKiieełłbb  
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

LI STO PAD 2012
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

5 śro da, godz. 19.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej

ZA DUSZ KI JAZ ZO WE
Kwartet Macieja Sikały
Kwartet Janusza Brycha
BIG BAND Aka de mii Mu zycz nej
pod dy rek cją Alek san dra Ma zu ra

15 czwar tek, godz. 19.30 
Sa la Kon cer to wa im. Jana Kacz mar ka
Ra dio Wro cław

NAD ZWY CZAJ NY
KON CERT SYM FO NICZ NY 
Z OKA ZJI ŚWIĘ TA NA UKI
To masz Bu gaj – dy ry gent
Aka de mic ka Or kie stra 
Sym fo nicz na
Chri stian Da no wicz – skrzyp ce

18 – 21 nie dzie la – śro da
godz. 9.00-18.00 
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej

V MIĘ DZY NA RO DO WY 
KON KURS FA GO TO WY
im. C. M. WE BE RA

23 pią tek, godz. 11.00 – 18.00 
Sa la Ka me ral na Aka de mii Mu zycz nej

VI OGÓL NO POL SKIE
SYM PO ZJUM I WARSZ TA TY
DLA OR GA NI STÓW
Li tur gicz na mu zy ka or ga no wa ślą -
skich kom po zy to rów. Re per tu ar,
wy ko naw stwo i za sto so wa nie

24 so bo ta, godz. 14.30 
Ko ściół Opatrz no ści Bo żej

KON CERT OR GA NO WY 
prof. F. Dank sag mul ler

225_AKADEMIA_MUZYCZNA  29-10-12  13:52  Strona 1
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ToRD�gU�sTA�VsEN�qU�AR�TET
Czte ry la ta upły nę ły od wi -
zy ty Tor da Gu sta vse na
w Im par cie, kie dy to nor -
we ski jazz man kon cer to wał
u nas ze swo im trio. Tym
ra zem bę dzie my go ścić
Tord Gu sta vsen Qu ar tet,
któ ry za pre zen tu je utwo ry z naj now szej pły ty ze spo łu, za -
ty tu ło wa nej The Well. Będzie to jedyny koncert w Polsce.
Skład ze spo łu: To re Brun borg – sak so fon te no ro wy; Tord
Gu sta vsen – for te pian; Mats eilert sen – kon tra bas; Jar le
Ve spe stad – per ku sja.

6�li�sto�pa�da,�godz.�19.00.�Bilety�60/80�zł
cs�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

JAZ�Zo�WE�WToR�Ki�W LofT�CA�fE
Je dy ne miej sce w mie ście
z ra so wym jaz zo wym gra -
niem na ży wo! Jam ses -
sion  pro wa dzą ab sol wen ci
AM Wy dzia ł Jaz zu we Wro -
cła wiu, człon ko wie wie lu

ze spo łów, uczest ni cy wie lu kon kur sów, fe sti wa li ogól no -
pol skich i mię dzy na ro do wych.
6�i�20�li�sto�pa�da,�g. 20.00�oPeN JAM SeS SIoN – li ve
DU DAr/ MĄ Ko SA/ PIA SeC KI/ BU LIŃ SKI
13�i�27�li�sto�pa�da,�g. 20.00�SWING/BLU eS/JAZZ Z PŁyT

Loft�ca�fe�|�bar�|�club,�ul.�ła�ciar�ska 28

gYP�sY�JAZZ�ME�ETiNg
DI MI NU ITo SWING TrIo
– Grecja
PA rIS SWING Pro JeCT
– Niemcy
ToL GA DUo – Włochy
DJAN Go JeT – Bułgaria
W la tach 30-tych XX wie ku
po ja wił się we Fran cji kwin -
tet Hot Club de Fran ce,

w któ rym gra li dwaj le gen dar ni wir tu ozi: Djan go re in hard
na gi ta rze i Ste pha ne Grap pel ly na skrzyp cach. Za po cząt -
ko wa li styl, któ ry roz po czął try um fal ny po chód po świe -
cie ja ko tak zwa ny GyP Sy JAZZ. I wła śnie tej mu zy ce
po świę ci li śmy MIę DZy NA ro Do Wy GyP Sy JAZZ Me -
eTING, któ ry jest pierw szym w Pol sce Fe sti wa lem Cy gań -
skie go Jaz zu, mu zy ki nie zwy kle po pu lar nej na ca łym
świe cie, jed no cze śnie u nas bar dzo sła bo zna nej. Chce my
pol skiej pu blicz no ści po ka zać, że rom ska kul tu ra ma rów -
nież swój wkład do Wiel kiej, uzna nej na świe cie Sztu ki,
sa mym zaś ro mom po ka zać przy kła dy ka rier ich współ -
ziom ków, po wsta łe w opar ciu o na ro do wą tra dy cję, umie -
jęt nie wple cio ną w kul tu rę ogól no świa to wą. Zapraszam!

Romuald Popłonyk
Dyrektor artystyczny i organizacyjny Festiwalu

koncerty�–�24-25�li�sto�pa�da,�godz. 20.00.�Wstęp�wolny!
Po kon�cer�tach�suP�Per�JaM�ses�sion�(www.ma�na�na�-ca�fe.pl)

Man�na�na�ca�fe,�ul.�św.�Mi�ko�ła�ja 8-11

Tolga

LE�sZEK�Moż�DżER
Je den z naj wy żej ce nio nych
pia ni stów jaz zo wych na świe
cie, a je go im pro wi zo wa ne
i nie po wta rzal ne kon cer ty, to
nie sa mo wi te prze ży cia es te -
tycz ne dla słu cha czy. Moż -

dżer two rzy swój pio nier ski styl wy peł nia jąc lu ki po mię dzy
mu zy ką kla sycz ną a jaz zem. Współ pra co wał z naj zna mie nit -
szy mi ar ty sta mi współ cze snej mu zy ki po cząw szy od Pa ta
Me the ne go, a skoń czyw szy na le gen dar nym Joh nie Sco fiel -
dzie czy Ada mie Ma ko wi czu. Do chwi li obec nej Le szek Moż -
dżer na grał łącz nie po nad 100 al bu mów z róż ny mi ar ty sta mi.

22�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty 100/120�zł
Bok,�pl.�Mar�szał�ka�J.�Pił�sud�skie�go 1c�-�Bo�Le�sła�Wiec

PRZE�MY�słAW�sTRĄ�CZEK�&�TE�Ri�VER�ChEUNg
Mu zy cy spo tka li się na Fe sti -
wa lu Tha iland In ter na tio nal
Jazz Con fe ren ce w Bang ko -
ku 2011 r. Ich mu zy ka ob fi -
tu je w gi ta ro we brzmie nia
z azja tyc ko -eu ro pej skim fe -
elin giem. Kon cert po łą czo ny z pro mo cją pły ty evans z mu -
zy ką Bil la evan sa, któ re go uwa ża się za jed ne go z czo ło wych
in spi ra to rów współ cze sne go jaz zu. Na pły cie znaj du ją się
także kom po zy cje Fry de ry ka Cho pi na i Ji ma Hal la.

3�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty 12/16�zł
cen�trum�kul�tu�ry�Mu�za,�ul.�ar�mii�kra�jo�wej 1,�Lu�Bin

Do�Ro�TA�Miś�KiE�WiCZ
Sza le nie zdol na i uta len to -
wa na wo ka list ka jaz zo wa,
skrzy pacz ka, kom po zy tor -
ka i au tor ka tek stów.
Kró lo wa bos sa -no vy, jaz zu
oraz li rycz nej wo ka li sty ki za -
pre zen tu je utwo ry ze swo-
jej naj now szej pły ty Ale.
Utwór Sam ba z ka len da rza,
po cho dzą cy z tej pły ty za pre zen to wa ła w kon cer cie Su -
per Pre mier w opo lu. Ar tyst ka wy róż nia się ele gan cją
i skrom no ścią. Ła god na na pły tach, by wa dra pież -
na na kon cer tach, cha ry zma tycz na na sce nie, bły ska wicz -
nie na wią zu je kon takt z pu blicz no ścią.

8�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty 50/40zł
Bok–�Mię�dzy�na�ro�do�we�cen�trum�ce�ra�mi�ki

pl.�Mar�szał�ka�J.�Pił�sud�skie�go 1c,�Bo�Le�sła�Wiec

28.�gło�goW�sKiE�sPo�TKA�NiA�JAZ�Zo�WE
GaLa�Jazzu:
22 li sto pa da Lo�ra�sza�Fran
23 li sto pa da Le�szek�MoŻ�DŻer
kon�cer�ty�kLu�Bo�We:
22 li sto pa da to�Masz�szcze�Pa�niak�trio
23 li sto pa da e�-Mo�tion�trio,�Wroc�Lo�Ve�tan�Go�Qu�in�tet

Bi�le�ty�na�Galę:�tel. 76 833 65 74
Mok�Gło�GÓW,�pl.�kon�sty�tu�cji 3�Ma�ja 2
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JA�MAL�i Mi�XTU�RA
Koncert dla en tu zja stów ja maj skich dźwię ków i muzyki
reggae. Wy stą pi je den z głów nych przed sta wi cie li pol skiej
sce ny reg gae Jamal oraz For ma cja Mixtura, któ ra jest
wro cław skim pro jek tem eeastWest roc kers – naj bar dziej
zna ne go pol skie go so und sys te mu. 

22�li�sto�pa�da: 20.00.�Bi�le�ty 35/49�zł
klub�eter,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 19

JU�NE JU LIA MAr CeLL
Lau re at ka Pasz por tu Po li ty -
ki 2012 w ka te go rii Mu zy ka
Po pu lar na, Fryderyka 2012
w ka te go rii Mu zy ka Al ter na -
tyw na, jak rów nież na gro dy
im. Grze go rza Cie chow skie -
go 2011, przy zna wa nej przez mia sto To ruń, dla naj cie kaw -
szej mło dej pol skiej ar tyst ki. Ze spół: Ju lia Mar cell – śpiew,
pia no, sam pler; Man dy Ping -Pong – al tów ka, śpiew; Ja kob
Kiersch / Chri stian Vin ne / Se ba stian Schmidt – per ku sja;
Thom sen Slo wey Mer kel – bas.
14�li�sto�pa�da,�godz. 20.00�-�klub�ali�bi,�ul.�Grun�waldz�ka 67

15�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty: 40�zł
te�atr�ani�ma�cji,�Park�zdro�jo�wy 1�–�cie�pli�ce,�Je�Le�nia�GÓ�ra

KLUB�ALiBi
UL. GrUNWALDZKA 67

4 listopada, godz. 20.00 szPaDyzor�niGht�25/30zł
donGUrALesko, WSrH, Gruby Mielzky, DJ SoINA
8 listopada, godz. 20.00 LuDzie�MiLi
9 listopada, godz. 19.00 FarBen�Lehre�raGGaFaya
11 listopada, godz. 20.00 GruBson�bilety 30/40zł
18 listopada, godz. 20.00 łąki�łan�bilety 32/37zł

gi�TA�RA 2012
15.�Wro�cłaW�ski�Fe�sti�WaL�Gi�ta�ro�Wy

JoHN MCLAU GH LIN & THe 4TH DI MeN SIoN

John McLau gh lin na le ży do czo łów ki gi ta rzy stów na świe -
cie. The 4th Di men sion jest jed nym z je go naj now szych
pro jek tów, po wstał w wy ni ku wie lo let niej współ pra cy mu -
zy ków: Ga ry Hus band, etien ne M’Bappé i ran jit Ba rot.

Bilety�60/90/125/160/190 zł
3�li�sto�pa�da,�godz. 19.00,�ha�la�or�bi�ta,�ul.�Wej�che�row�ska 34

ToM My eM MA NU el Mi strzow ski fin ger sty le
Artysta jest jed nym z tych, tak zwa nych, cu dow nych dzie -

ci – zwią za nych z mu zy ką
od naj młod szych lat i do ra -
sta ją cych na sce nie. Je go
ka rie ra trwa nie prze rwa nie
już od po nad pół wie ku.
Do tych czas na grał po -
nad 20 płyt i jak do tąd nie

my śli o za koń cze niu swo jej ka rie ry.
8�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty�60/90/125 zł

Wck�–�ha�la�stu�le�cia,�ul.�Wy�sta�wo�wa 1

TRio�TAN�gE�Ros�+�Mi�lon�ga�z mu�zy�ką�na ży�wo!
Naj now szy pro jekt Wie sła -
wa Prząd ki – Trio Tan ge ros,
po wstał z mi ło ści do mu zy -
ki, a szcze gól nie do tan ga.
Ze spół two rzy trzech mu -
zy ków, któ rzy swo im kunsz
tem ar ty stycz nym po ka zu -
ją róż ne ob li cza tan ga. Fun -
da men tem re per tu aru te go
pro jek tu jest mu zy ka naj -
więk sze go mi strza tan ga Asto ra Piaz zol li. oprócz bra wu -
ro wo wy ko na nych tang ar gen tyń skich usły szy my
kom po zy cje wy bit ne go fran cu skie go akor de oni sty ri -
char da Gal lia no. Po kon cer cie Mi lon ga (2 se ty) z mu zy ką
Trio Tan ge ros, a na stęp nie do mu zy ki me cha nicz nej.

29�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty:�psp: 25 zł;�wdk 30 zł
klu�bo�ka�wiar�nia�Mle�czar�nia�ul.�Paw�ła�Włod�ko�wi�ca 5

DiA�NA�KRALL GLAD rAG DoLL
Kon cert w ra mach świa to -
wej tra sy, w Pol sce Dia na
Krall wy stą pi w trzech mia -
stach – War sza wie, Gdy ni
i Wro cła wiu. Jak za po wia -
da sa ma Ar tyst ka, bę dą to
kon cer ty wy jąt ko we, osa dzo ne w kli ma tach epo ki lat XX -
-tych, z któ rej re per tu ar Krall wzię ła tym ra zem na swój
warsz tat. W Pol sce Glad rag Doll osią gne ła sta ty us Zło -
tej Pły ty w nie speł na dwa ty go dnie od pre mie ry.

16�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty 300/250/200/150/90�zł
ha�la�or�bi�ta.�ul.�Wej�che�row�ska 34

sE�AL�
Pierw sza tra sa w Pol sce!
Je den z naj bar dziej roz po -
zna wal nych czar no skó rych
ar ty stów, któ ry ma na swo -
im kon cie ta kie prze bo je jak

Cra zy, Ama zing czy Kiss From a ro se. Zdo byw ca na gród
BrIT Awards, MTV, Gram my. Je go nie po wta rzal ny głos
i me lo dyj ne utwo ry, zjed na ły mu mi lio ny fa nów na ca łym
świe cie. W li sto pa dzie bry tyj ski mu zyk wy stą pi na kon cer -
tach we Wro cła wiu, Gdy ni i War sza wie. Zaprezentuje utwo -
ry z krąż ka So ul 2 oraz swoje naj więk sze prze bo je.

18�li�sto�pa�da,�godz.�19.00.�Bilety�350/250/180
ha�la�stu�le�cia�ul.�Wystawowa�1

iMA�NY�Mu�zycz�na�stre�Fa�ra�Dia�raM
Hip no ty zu ją cy głos, nie tu zin ko wa uro da, wy jąt ko wa cha -
ry zma sce nicz na. IMA Ny, ob ja wie nie scen mu zycz nych
nad Se kwa ną gwiaz dą Mu zycz nej Stre fy ra dia rAM.
obok niej peł na wy czu cia, sma ku i sty lu vin ta ge Ali cja Ja -
nosz. re zer wuj cie swój czas na spo tka nie z na mi 2 grud -
nia o go dzi nie 19.00 w Klu bie eter.

2�GruD�nia,�godz.�19.00.�Bilety�89,80�zł
klub�eter,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 19

Wie sła w Prząd ka



listopad 2012  «� Co JeST GrANe  « str. 9www.cojestgrane.pl

PRogRAM
czWartek�08.11.2012�–�GoDz.�19.00
PUZZLe – ryNeK, PrZeJŚCIe GArNCArSKIe 2
WArM UP PArTy: 11 // rADIo royAL // DJ PArADroID [D]
Piątek�09.11.2012�–�GoDz.�19.00
SALA GoTyCKA – PUrKyNIeGo 1
BoyD rICe / NoN / SeCTIoN 25 / PorTIoN CoNTroL / AIT!
/ THe JUGGerNAUTS / SArDH / SCATTereD orDer / DDAA
soBota�10.11.2012�–�GoDz.�19.00
SALA GoTyCKA – PUrKyNIeGo 1
THe KLINIK / roMe / WINTerKÄLTe / LA NoMeNKLATUr
/ TZoLK'IN / 7JK / WIeLoryB / NoNSTATe 
nieDzieLa�11.11.2012�–�GoDz.�19.00
KLUB PUZZLe – ryNeK, PrZeJŚCIe GArNCArSKIe 2
AFTer: DJ DISorDer [D]/DVJ MNIAMoS [PL] / DJ erIC [IrL]

Xi�WRoCłAW�iNDUsTRiAL�fEsTiVAL
Co wła ści wie stoi za okre śle niem kul tu ra in du strial na? Wy raz
fa scy na cji no wo cze sną tech no lo gią i kon se kwen cje, któ re
za so bą nie sie. Po strze ga nie ma szyn ja ko zło żo nych or ga ni -
zmów ale jed no cze śnie oba wa przed zbyt nim uprze my sło wie -
niem i tech ni cy za cją spo łe czeń stwa. Kul tu ra in du strial na to
for ma wy ra zu ar ty stycz ne go, sta ra ją ce go się za wrzeć w swo -
im prze ka zie wszyst kie za i prze ciw kry ją ce się we współ cze -
snej cy wi li za cji. od by wa ją cy się już od je de na stu lat Wro cław
In du strial Fe sti val jest wła śnie świę tem ta kiej sztu ki, z na ci -
skiem na je dźwię ko wo -mu zycz ną od sło nę.
Po wo ła ny do ży cia przez Ma cie ja Fret ta i Ar ka diu sza Ba giń skie -
go, ar ty stów zwią za nych z mul ti me dial ną for ma cją Job Kar ma,
Wro cław In du strial Fe sti wal jest jed nym z naj waż niej szych dla
mu zy ki in du strial nej miej scem spo tkań, nie oce nio ną plat for -
mą wy mia ny do świad czeń dla ar ty stów i fa nów, w koń cu – co
być mo że naj waż niej sze – wy jąt ko wym wy da rze niem kul tu ral -
nym, co ro ku za dzi wia ją cym swo ją róż no rod no ścią.

re per cus sion Day to oka zja do po słu cha nia róż no rod nych
ga tun ków mu zycz nych w wy ko na niu zna ko mi tych ar ty -
stów. W ra mach re per cus sion Day od bę dą się warsz ta ty
per ku syj ne oraz kon cert po łą czo ny z au kcją in stru men tów,
ak ce so riów i wy daw nictw per ku syj nych.
11�li�sto�pa�da�godz. 11.00-17.00
re Per CUS SIoN DAy – WArSZ TA Ty Per KU SyJ Ne
Ja cek Mu zioł – sna re drum; ra dek Ję draś – pop & rock
drum set; Mi chał Lan ge – drum’n’bass drum set
Isra el Do min gu es Pi mien ta – con ga drum ming; Woj tek
Bu liń ski – jazz drum set; Mi chał La so ta – so lo drum set
Wy kła dow cy to per ku si ści po sia da ją cy pro fe sjo nal ne przy -
go to wa nie pe da go gicz ne. Wszy scy na co dzień współ pra -
cu ją z wro cław ską szko łą per ku syj ną DrUMC LI NIC oraz
gra ją w ze spo łach Ka si Ko wal skiej, Mar ty ny Ja ku bo wicz,
Ka ta rzy ny Gro niec, Ctrl Alt Del, F.A.N.T., re per cus sion.
11�listopada, godz. 18.00
re Per CUS SIoN DAy – KoN CerT
re je stra cja uczest ni ków: www.day.re per cus sion.pl

Warsz�ta�ty�+�kon�cert�50�zł;�warsz�ta�ty�40�zł;�kon�cert�20�zł
11�listopada�klub�ły�kend�ul.�Pod�wa�le 37

JoRN�LANDE
Po wydaniu ponad trzydziestu albumów  Jorn powrócił z
nowym albumem pod własnym sztandarem. 1 czerwca
tego roku ukazała się płyta Bring Heavy rock to the Land.
Jorn Lande ma na swoim koncie ponad 2 miliony
sprzedanych płyt, a jego silny, charakterystyczny głos
oraz doskonałe wyczucie w pisaniu utworów stały się
znakiem rozpoznawczym w świecie muzyki. 

27�listopada,�godz.�19.00.�Bilety�80/100�zł
klub�Muzyczny�od�zmierzchu�Do�świtu,�ul.�krupnicza�15

DNi�WZA�JEM�NE�go�sZA�CUN�KU
KoN CerT Wro CŁAW SKICH Ze SPo ŁóW

For�Ma�cJa�or�Der�Less w 2009 2 miej sce na Prze glą -
dzie Wy bryk. De biu tanc ka pły ta  Just Fid dle With Me z
utworami w ga tun ku hard in die rock uka za ła się 2010 r.
uho�Van�Go�Gha ze spół po wstał w sierp niu 2010 ro ku.
obec ny skład To masz Cio tu cha (gi ta ra), Mi chał Ma zur
(per ku sja), Ma rek Na wa ra (bas) i Woj tas We resz ko (wo -
kal) pre zen tu je ener gicz ną mie szan kę wie lu brzmień.
Wy�sta�Wa prac� mło�dzie�ży:� Frag�men�ty� toż�sa�mo�ści
– pre zen to wa ne pra ce po wsta ły pod czas warsz ta tów ar -
ty stycz nych gru py In ter na tio nal youth of Wro cław. 
Po�kaz�FiL�MÓW na de sła nych na kon kurs Sza cu nek
9�li�sto�pa�da,�godz. 20.00�–�klub�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56
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gRU�PA�sZE�śCiU�i JE�AN�fRAN�CA�iX
Po gram przy go to wa ny przez NFM en sem ble to grat ka dla
wszyst kich, któ rzy ce nią w mu zy ce pro sto tę, dow cip
na naj wyż szym po zio mie i krót kie for my mu zycz ne. Te -
mat „Gru pa Sze ściu i Je an Fran ca ix” za pre zen tu je my
w skła dzie od jed ne go do ośmiu. Bę dą to kom po zy cje
olśnie wa ją ce bo gac twem po my słów, ale i nie zwy kle trud -
ne tech nicz nie. W koń cu na utwo rach J, Fran ca ixa in stru -
men ty „po ła mał” nie je den re no mo wa ny ze spół mu zy ki
ka me ral nej. Go ściem spe cjal nym bę dzie har fi sta Krzysz -
tof Wa losz czyk, któ ry za pre zen tu je się w du ecie z kon tra -
ba sem i w So na cie na har fę so lo kom po zy tor ki Ger ma ine
Ta il le fer re. Ze wzglę du na nie skom pli ko wa ny spo sób wy -
po wie dzi ar ty stycz nej utwo ry po win ny po do bać się tak że
dzie ciom, któ re ser decz nie na kon cert za pra sza my.

10�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�Wstęp�wol�ny!
Me�dia�te�ka. pl.�te�atral�ny 5

cia�nie�za�LeŻ�na Ma�nu�Fak�tu�ra�ta�necz�na�
6 li sto pa da, godz. 19.30 Ba�Bę�ze�słał�BÓG?
9 li sto pa da, godz. 19.30 Bez�tLe�noW�ce�/�LiM�Bo
13 li sto pa da, godz. 19.30 – nie�Do�sko�na�łe
16 li sto pa da, godz. 19.30 – cy�Mes mu si cal 
18 li sto pa da, godz. 15.30 i 17.00 oku�Lar�ni�cy
P�r�e M i e r�a Spek takl ta necz ny dla ma łych i du żych
20 li sto pa da, godz. 19.30 Mi�Mo_za
23 li sto pa da, godz. 19.30 – Wdo�wy�/�Mu�– piąt ki z tań cem
25 li sto pa da, godz. 15.30 i 17.00
o sta�chu i stra�chu�– czy�Li�o chłoP�cu,�ktÓ�ry�na�-
Wet�sMo�ka�się�nie�BaŁ – spek takl te atral ny dla dzie ci
27 li sto pa da, godz. 19.30
Pio�sen�ka�teŻ�Jest�ko�Bie�tą – P�r�e M i e r�a
Mu zy ka jest ko bie tą. Mi łość jest ko bie tą. ra dość, za ba wa,
przy jem ność są ko bie ta mi. Za zdrość, zdra da, in try ga – cóż
– ko bie ty. Ta jem ni ca, to ko bie ta. Pio sen ka też jest ko bie tą.
Spek takl mu zycz ny w któ rym ko bie ty śpie wa ją o ko bie tach.
30 li sto pa da, godz. 19.30 – cy�Ga�ne�ria

www.cia.wroc�law.pl

ul. SIeN KIe WI CZA 8a Bi�le�ty: 12/18zł

V MiĘ�DZY�NA�Ro�Do�WY�fE�sTi�WAL
AM�BiEN�TAL�NY�WWW.AMBIeNTALNy.PL

Fe sti wal przed sta wia ga tun ki i ar ty stów, obok twór czo ści
któ rych nie moż na przejść obo jęt nie, pre zen tu ją cych sztu -
kę, któ ra wy ma ga od wi dza peł ne go za an ga żo wa nia emo -
cjo nal ne go i umy sło we go. Jest to mu zy ka, któ rej nie
wy star czy słu chać – bar dzo czę sto trze ba ją naj pierw usły -
szeć. To sztu ka bar dziej dla du cha niż cia ła.

30�li�sto�pa�da,�godz. 21.00,�klub�Puz�zle
Po le (de), Nmls (pl), Va sen Pi par ju uri (pl)

1�grud�nia,�godz. 20.00,�sy�na�go�ga�Pod Bia�łym�Bo�cia�nem
ra fa el An ton Iri sar ri (usa),
Car bon Ba sed Li fe forms (swe), Szy mon Ka li ski (pl)

2�grud�nia,�godz. 20.00,�sy�na�go�ga�Pod Bia�łym�Bo�cia�nem
Ja ca szek (pl), De af Cen ter (nor),
An on Bast & Ma ciej For tu na (pl)

15�ListoPaDa,�GoDz.17.00
DziaDy opole Teatr im. Jana Kochanowskiego
16�ListoPaDa,�GoDz.�19.00
zrozuMieĆ�h. Legnica Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Vii�Wałbrzyski�PoMost�teatralny
17�ListoPaDa,�GoDz.�17.00
aLeksanDra.�rzecz�o�PiłsuDskiM
Wałbrzych Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
godz.�18.30�trash�story Zielona Góra
Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego
18�ListoPaDa,�GoDz.�16.00
transFer! reż. Jan Klata, projekcja dvd oraz spotkanie
z Janem Kruczkowskim, uczestnikiem spektaklu
godz.�19.00�korzeniec Sosnowiec Teatr Zagłębia
19�ListoPaDa,�GoDz.�19.00�
Janosik.�naPraWDę�PraWDziWa�historia
Warszawa Teatr Lalka
20�ListoPaDa,�GoDz.�19.00
śWiaDectWa� WzLotu� uPaDku� WzLotu� WzLotu
WzLotu�uPaDku�i�tak�DaLeJ�antka�kochanka
Wałbrzych Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
godz.�20.15�nieuDany�kreWniak
Kraków Teatr Hothaus Społecznościowy
21�ListoPaDa,�GoDz.�19.00
Mała�narracJa Warszawa Wojciech Ziemilski 
godz.�20.00�koMornicka.�BioGraFia�Pozorna
Bydgoszcz – Lublin. Teatr Polski w Bydgoszczy
Scena Prapremier InVitro w Lublinie
22�ListoPaDa�GoDz�.19.00
i�BęDą�śWięta Warszawa Teatr Konsekwentny
11.�Wałbrzyska�scena�Festiwalu�WrostJa
godz.�20.15�a,�nie�z�zieLoneGo�WzGÓrza
Wałbrzych Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
23�ListoPaDa,�GoDz.17.00�o�DoBru
Wałbrzych Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
godz.�20.00�Białe�MałŻeŃstWo
Kielce Teatr im. Stefana żeromskiego
24� ListoPaDa,� GoDz.� 19.00� Joanna� szaLona,
krÓLoWa Kielce Teatr im. Stefana żeromskiego
Każdego dnia w Klubie Festiwalowym spotkanie Twórców
z Widzami po drugim spektaklu.

teatr�Dramatyczny�im.�Jerzego�szaniawskiego
w�WałBrzychu,�pl.�teatralny�1
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JABł�Ko Lo Ve STo ry XXI w.
Mał go rza ta Fo rem niak, Jo an na Ko ro niew ska, Jan Jan kow ski w hi sto rii trój ką ta
mi ło sne go. Spektakl, to pró ba od na le zie nia od po wie dzi na py ta nie: czym jest
mi łość? Na mięt ność? Czło wie czeń stwo? opo wieść o si le uczu cia, o skom pli ko -
wa nej na tu rze ludz kich za cho wań i wza jem nych re la cji, o nie oczy wi sto ści wy -
bo rów i emo cji, wresz cie – co naj waż niej sze – pięk na i war to ścio wa opo wieść
o doj rza łej mi ło ści ze wspa nia le na pi sa ny mi ro la mi.

29�li�sto�pa�da,�godz. 20.00.�Bi�le�ty 70/60�zł.�spektakl�dla�widzów�dorosłych!
sa�la�kon�cer�to�wa�Pol�skie�go�ra�dia,�ul.�kar�ko�no�ska 10

PiE�śNi�LE�ARA
re ży se ria: Grze gorz Bral

Mu zy ka: J.C. Acqu avi va, M. ry chły
Pie śni Le ara nie są li ne ar ną opo wie -
ścią, lecz uka zu ją świat ener gii i ryt -
mów rzą dzą cych szek spi row skim
dra ma tem. Ze spół skon cen tro wał się
na wy bo rze klu czo wych scen z Kró la
Le ara, któ re po słu ży ły za in spi ra cję
do snu cia hi sto rii za po mo cą słów,
ge stów i mu zy ki, któ ra sta je się rze -
czy wi stą po sta cią lub zda rze niem,
kreu je re la cje mię dzy ludz kie. Mię dzy -
na ro do wa pre mie ra spek ta klu od by ła
się na Frin ge Fe sti val w edyn bur gu
w sierp niu 2012 r. Pod czas fe sti wa lu
spek takl uho no ro wa ny zo stał trze ma
pre sti żo wy mi na gro da mi: Frin ge First,
He rald Ar chan gel oraz Mu si cal The atre
Mat ters Award. Pie śni Le ara za ję ły
rów nież 1. miej sce w ran kin gu spek ta -
kli te atral nych wy sta wia nych w edyn -
bur gu pro wa dzo nym przez The List.

16, 17, 18�li�sto�pa�da,�godz. 19.00
Bi�le�ty 30/20zł�(www.piesn�ko�zla.pl)
te�atr�Pieśń�ko�zła,�ul.�Pur�ky�nie�go 1�

Cs�iMPART�ul. MAZoWIeCKA 17
www.impart.art.pl

6�listopada,�godz. 19.00
TorD GUSTAVSeN QUArTeT
8� listopada,� godz.� 19.00� NoCNA
ZMIANA BLUeSA / CArLoS JoHNSoN
15�listopada,�godz.�19.00�
PrZeD PreMIerĄ.
Malwina Klimek i Mateusz Piecowski
16�listopada,�godz.�19.00�Monodram
Anny Skubik ZŁAMANe PAZNoKCIe.
rZeCZ o MArLeNIe DIeTrICH
17�listopada,�godz.�19.00
WArIAT I ZAKoNNICA 
spektakl Sopockiego Teatru Tańca
21,�22�listopada,�godz.�19.00�
LeNINGrAD – spektakl muzyczny
23�listopada,�godz.�19.00�
LISTy Z DALeKA recital olgi Bończyk
26�listopada,�godz.�19.00�
WArIACJe TISCHNeroWSKIe Teatr STU
28�listopada,�godz.�19.00�
FeDrA – monodram Anny Skubik
30�listopada,�godz.�18.00�
KABAreT HrABI 

RE�gU�LA�CoN�TRA�RE�gU�LAM�TE�ATRo
XI oTWAr TA Se SJA: Po KA Zy PrA Cy MI STrZóW

Mo�je�sce�nicz�ne�dzie�ci.�Po kaz pra cy el se Ma rie Lau kvik (od in Te atret, Da nia)
Twór czość to nie prze rwa ny akt na ro dzin i wszyst kie po sta ci,
w któ re tchnę łam ży cie w te atrze, są mo imi sce nicz ny mi
dzieć mi. Chcia ła bym je spo tkać i oży wić raz jesz cze.
el�se�Ma�rie�Lau�kvik. opo wieść o ak tor skim ży ciu el se
Ma rie Lau kvik ilu stro wa na frag men ta mi na grań fil mo -

wych ze spek ta kli od in Te atret.
an�ath�le�te�of�the�earth.�Po kaz pra cy Ma ria Ba rza ghie go (Te atro dell’Al be ro, Wło chy).

Ce lem po ka zu jest przy bli że nie wi dzo wi pra cy ak to ra. To, co
dzie je się na ze wnątrz, to, co wi docz ne, to owoc dłu giej pra cy,
od kła da ją cej się war stwa mi w cza sie. Jest szcze gół i jest de tal.
Szcze gół jest bar dziej lub mniej istot ny. „De tal ma jed nak zna cze -
nie za sad ni cze” (Fran co ruf fi ni). Na le ży za tem od kryć i dać świa -

dec two te mu, co w pra cy ak to ra naj istot niej sze: rów no wa dze mię dzy Za cho dem
(po kaz za koń czą dwa frag men ty Pie kła Dan te go) a Wscho dem (in dyj ski te atr tań ca
ka tha ka li) – grę ak to ra po win na ce cho wać kla row ność, zręcz ność i wdzięk.

3�li�sto�pa�da,�godz. 18.00�-�Brze�zin�ka,�Wstęp�wol�ny,�wy�ma�ga�na�re�zer�wa�cja�miejsc!
Prze�jazd�au�to�ka�rem�w obie�stro�ny.�spo�tka�nie�przy in�sty�tu�cie�Gro�tow�skie�go
o godz. 16.15,�wy�jazd�z Wro�cła�wia�o godz. 16.30,�po�wrót�ok.�godz. 23.00
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WRoCłAWsKi�TEATR�WsPółCZEsNY
ul. rZeŹNCZA 12 www.wteatrw.pl

Bia�łe�Mał�ŻeŃ�stWo�
Ta de usz ró że wicz, re ży se ria: Kry sty na Me is sner

3, 6, 7, 28, 29, 30 XI, godz. 19.15; 4 XI, godz. 18.15
Po�Że�Gna�nie�Je�sie�ni
Wit ka cy, reż. Piotr Sie kluc ki 8, 9, 10, 13, 14 XI, godz. 19.00
ku�Piec�We�nec�ki�
Wil liam Sha ke spe are, re ży se ria: Ga briel Gietz ky
16, 17 XI, godz. 19.15; 18 XI, godz. 18.15
trans�-atLan�tyk�
Wi told Gom bro wicz, reż.: Ja ro sław Tu mi daj ski
20, 21, 22 XI, godz. 19.15
chWi�La mo�no�dram�po�etyc�ki�elż�bie�ty�Go�liń�skiej�
– wier sze Wi sła wy Szym bor skiej
23, 27 XI, godz. 19.15; 25 XI, godz. 18.00
heL�Mut�kaJ�zar�ciąg�dal�szy
Pierw sze z cy klu spo tkań po świę co nych nie zwy kłe mu re -
ży se ro wi i dra ma tur go wi, zwią za ne mu przed la ty ze sce -
ną przy rzeź ni czej 25 XI, godz. 17.00
sto�Lik szme�ro�szep�ty�klo�no�we�czy�li�par�ty�tu�ra�na czte�-
rech�pa�nów�i stół�– spek takl au dio gru py KAr BI Do 
27 XI, godz. 20.00

TE�ATR�AR�KA�UL. MeN NI CZA 3
9�li�sto�pa�da,�godz 19.00�UCISZ Ser Ce
10�li�sto�pa�da,�godz 19.00�NIe oD WrA CAL Ne
16�li�sto�pa�da,�godz 19.00�SI LeN Ce
17�li�sto�pa�da,�godz 19.00�SeN No Cy LeT NIeJ
24�li�sto�pa�da,�godz 19.00�MA rZeC 68 – Pre�Mie�ra

TE�ATR�PWsT�UL. BrA NI Bor SKA 59 pwst.wroc.pl
na�sza�kLa�sa reż. Łu kasz Kos
9, 10�li�sto�pa�da,�godz. 19.00�– Pre�Mie�ra
13, 14, 15, 16 li sto pa da, godz. 18.00
DzieŃ�kie�run�ku�re�Ży�se�ria�te�atru�La�Lek
23 li sto pa da
DWo�Je� BieD�nych� ru�Mu�nÓW� MÓ�Wią�cych� Po�
PoL�sku reż. Krzysz tof Dracz
27, 28, 29 li sto pa da, godz. 18.00

TE�ATR�DRA�MA�TYCZ�NY�im.�J.�szaniawskiego
Wał�Brzy�ch�pl.�teatralny�1

szoa.�shoW. PA ro DIA MA KA BryCZ NA
re ży se ria i sce no gra fia: Awi szaj Ha da ri

re ali za cja czer pią ca in spi ra cje z Dzie jów Tew je go Mle -
cza rza Szo le ma Alej che ma, kla sy ka li te ra tu ry ji disz. Nie
spo dzie waj my się jed nak zna nej hi sto rii Skrzyp ka na da -
chu, bo jest to zu peł nie in na ada pta cja.

3,�9.�10�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�sce�na�ka�me�ral�na
4�i�11�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�sce�na�ka�me�ral�na

o Do�Bru. Tekst – Pa weł De mir ski
Spektakl pró bu je od po wie dzieć na py ta nie, w ja ki spo sób
mo gą ro dzić się i wzra stać no we wspól no ty mię dzy ludz kie.

25�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�sce�na�ka�me�ral�na
a,�nie�z zie�Lo�ne�Go�WzGÓ�rza
Tekst - Małgorzata Głuchowska, Katarzyna raduszyńska
Do ro dzin ne go mia stecz ka przy jeż dża 30-let nia Ania ze
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30�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Du�ża�sce�nahE�RE�ZJA�[CZAR�NA].�WiE�DZA
CoM PA GNIA SI Ne GLoS SA 

Pierw szy epi zod sa gi za ty tu ło wa nej He re zja. Źró dłem gra -
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Franz Kaf ka
2,3�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty 10�zł
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Po�ZA�CZA�sEM Bru�no�schulz
W ramach: DNI WZA JeM Ne Go SZA CUN KU
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7�listopada,�godz.�19.00
sy�na�go�ga�pod Bia�łym�Bo�cia�nem,�ul.�Paw�ła�Włod�ko�wi�ca 5





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

L I S T O P A D
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 dokładnie w tych samym miejscach 120 współczesnych zdjęć. Wystawa uzupełniona 
została dawnymi reklamami i eksponatami pochodzącymi z przedwojennych wrocławskich restauracji. 

wtorek– niedziela 9.00–16.00
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 prezentuje w holu głównym Muzeum Narodowego 
znany wrocławski artysta Lech Twardowski. Na dwa miesiące zmieni ona całkowicie 
wygląd zabytkowego atrium. 

EUGENIUSZ GEPPERT: wystawa retrospektywna
15 października – 2 grudnia 2012
Obrazy i rysunki jednego z najwybitniejszych malarzy związanych 
z Wrocławiem można oglądać na tej wystawie. Prezentacja została 
przygotowana przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która 
od 2010 roku nosi imię profesora Gepperta – pierwszego powojen-
nego 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 oglądać w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu. Jego najważniejszą częścią jest wykonana w XIV wieku korona, której 
ostatnią właścicielką była prawdopodobnie Blanka de Valois, pierwsza żona Karola IV.

ŚWIAT
W ZWIERCIADLE MODY
23 listopada 2012
– 3 lutego 2013
Wystawa pokazuje bogactwo 
i rozmaitość XIX-wiecznych 
kostiumów balowych inspiro-
wanych ubiorami ludów egzo-
tycznych i strojami ludowymi. 
Organizatorzy sporo miejsca 
poświęcają zabawom kostiu-
mowym dawnych wrocławian.

KULTURA MEDYCZNA 
ISLAMU
23 listopada 2012
– 3 lutego 2013
Jaki wpływ na rozwój me-
dycyny mieli uczeni arabscy, 
kto pierwszy zastosował ma-
tematykę w celu odmierzania 
dawek leków i co się kryje pod 
terminem „czarny islam” - od-
powiedzi na te pytania można 
będzie znaleźć na tej wystawie.
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W listopadowym miesięczniku OOdd  rraa: · O ucze niu się śmier ci za ży cia – roz mo wa z prof. Jac kiem
Kol bu szew skim · Ne kro – mar ke ting i ne kro PR · Ma ga la o wal ce klas · AC TA wra ca ją – roz mo -
wy z Ja ro sła wem Lip szy cem i Li dią Ge rin ger d’Oeden berg · Pol skie ak cen ty w po ezji ame ry kań -
skich mo der ni stów · Sin ger · Whit man · Ko liń ska – Ziem skie anio ły · Na 50 rocz ni cę śmier ci
Plath · Re la cje z fe sti wa lu fil mo we go w We ne cji i fe sti wa lu Wra ti sla via Can tans 

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

SI LE SIA ART BIEN NA LE out si de in in si de out
Wy sta wa „out si de in in si de out” do ku men tu ją ca dzia ła nia pierw szej edy cji
Si le sia Art Bien na le ilu stru je eta py prac, pro ce sy ba daw cze oraz fi nał
wszyst kich re ali za cji i zda rzeń ja kie mia ły miej sce we wrze śniu 2012 ro ku,
w trak cie pra wie dwu ty go dnio wych dzia łań w czte rech mia stach na Dol nym
Ślą sku: By strzy cy Kłodz kiej, Je le niej Gó rze, Le gni cy i Wał brzy chu.
Na wy sta wie za pre zen tu je my do ku men ta cję zdję cio wą / re por taż oraz ele men -
ty wy bra nych dzieł: in sta la cje dźwię ko we, fil my, obiek ty.
Mag da le na Uj ma roz po czy na swój esej do ka ta lo gu Bien na le opi su jąc kon tekst
sa me go re gio nu, prze strze ni, dla któ rej de dy ko wa ne zo sta ły wszyst kie dzie ła
i dzia ła nia: „Wy obraź cie so bie kra inę, któ rą na zy wa ją la bo ra to rium ży wio łów,
gosz czą cą w swo ich dzie jach Cze chów, Niem ców, Po la ków i Ślą za ków. Kra inę,
któ rej gór ską część jej znaw ca, Hen ryk Wa niek, uwa ża za kró le stwo Her me sa,
a ten – jak wia do mo – jest pa tro nem na uk ta jem nych. Kra inę ob fi tu ją cą w da -
ry: za dzi wia ją cą bo gac twem i na gły mi za krę ta mi hi sto rii, buj ną na tu rą, się ga ją -
cą głę bo ko w prze szłość tra dy cją nie orto dok syj nych du cho wo ści. Zie mię
ofe ru ją cą skar by: zło ża me ta li i ka mie ni szla chet nych. Zie mię, któ ra wprost ide -
al nie na da je się, by wła śnie na niej po szu ki wać ka mie nia fi lo zo ficz ne go. (...)”
Na ten tak bo ga ty i zło żo ny kul tu ro wo i hi sto rycz nie te ren za pro si li śmy kilkunastu
ar ty stów: Ja nu sza Bał dy gę, Pau li nę Braun, Iza be lę Cham czyk, Iwo nę Dem ko,
Mo ni kę Dro żyń ską, Mał go rza tę Ka zi mier czak, Grze go rza Kla ma na, An nę Ku te rę,
Ro ber ta Ku śmi row skie go, An kę Le śniak, Mar ci na Mier zic kie go, To ma sza Opa -
nię, Kon ra da Pu sto łę, Kon ra da Smo leń skie go, Ar tu ra Taj be ra. Wszy scy oni zmie -
rzy li się z trud nym za da niem i pod ję li dia log z hi sto rią, kon tek stem spo łecz nym,
czy też za sta ny mi ele men ta mi kra jo bra zu miast, do któ rych zo sta li przy pi sa ni.
Dzie ła, któ re po wsta ły w prze strze niach pu blicz nych w więk szo ści przy pad ków
ty czą kon kret nych zda rzeń i po sta ci: An ka Le śniak po dej mu je trud ny dla Je le niej
Gó ry wą tek Han ny Re itsch, Grze gorz Kla man hi sto rię sta cjo no wa nia wojsk ra -
dziec kich w Le gni cy, Ro bert Ku śmi row ski zaś wpi su je się w za sta ne w By strzy -
cy Kłodz kiej uni ka to we Mu zeum Fi lu me ni stycz ne.

Wer ni saż 9 li sto pa da, wy sta wa po trwa do 30 li sto pa da 2012 ro ku
Mu zeum Współ cze sne we Wro cła wiu, pl. Strzegomski 2a

TO MASZ WO LAK FO TO GRA FIE
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”. 

Wy sta wa po trwa do koń ca grud nia br.
Gmach Te le wi zji Pol skiej, Od dział we

Wro cła wiu, ul. Kar ko no ska 8

To masz Opa nia – Hi ho neyIwo na Dem ko – Bar man ka bez zna jo mo ści

13. PRE ZEN TA CJA
MO NO DRA MÓW
NA DOL NYM ŚLĄ SKU 

Pre zen ta cja Mo no dra mów to wa rzy -
szy Wro cław skim Spo tka niom Te -
atrów Jed ne go Ak to ra od 2000 ro ku.
W tym ro ku spek ta kle obej rze li
miesz kań cy już dzie się ciu miast re -
gio nu. W li sto pa dzie bę dzie moż na
zo ba czyć lau re at ki Ogól no pol skie go
Fe sti wa lu Te atrów Jed ne go Ak to ra
w Zgo rzel cu i Wał brzy chu.
AN NA SKU BIK „Fe dra” 

9 li sto pa da, godz. 18.00
MDK, ul. Par ko wa 1 – ZGO RZE LEC

AGNIESZ KA PRZE PIÓR SKA
„I bę dą świę ta” (OFTJA 2012)

22 li sto pa da, godz. 19.00
Te atr Dra ma tycz ny im. J. Sza niaw skie go

pl. Te atral ny 1 – WAŁ BRZYCH
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Wo�Kół�Bo�żE�go�NA�Ro�DZE�NiA
Wy sta wa pre zen tu ją ca zwy cza je i tra dy cje zwią za ne ze Świę ta -
mi Bo że go Na ro dze nia na znacz kach pocz to wych. Do dat ko wo
wy sta wę uroz ma icą eks po na ty z Mu zeum et no gra ficz ne go
oraz Mu zeum Ar chi die ce zjal ne go. Wy sta wie to wa rzy szyć bę -
dzie da tow nik oko licz no ścio wy i in for ma tor. Li sto pa do we spo -
tka nie dla Se nio rów do ty czyć bę dzie oby cza jo wo ści Świąt
Bo że go Na ro dze nia pre zen to wa nej na znacz kach pocz to wych.
Spo tka nie po pro wa dzi st. re no wa tor Mi ro sła wa Ka sprzyc ka.

Wer�ni�saż 23�li�sto�pa�da,�godz. 12.00�(do 15 i 2013)
spo�tka�nie�se�nio�row: 28�li�sto�pa�da,�godz. 14.00

Mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji,�ul.�z.�kra�siń�skie�go 1

MU�ZEUM�AR�ChE�oLo�giCZ�No�-hi�sTo�RYCZ�NE
W gło�go�WiE�–�ZA�PRA�sZA�NA WY�sTA�WY

Gło�GÓW�Ja�GieL�LoŃ�ski
Wy sta wa opo wia da o Gło go wie w okre sie pa no wa nia Ja giel -
lo nów oraz o wpły wie ich po li ty ki na hi sto rię mia sta. Pre zen -
to wa ne za byt ki da to wa ne są na okres „ja giel loń ski” Gło go wa
i po cho dzą z zbio rów wła snych Mu zeum oraz z Mu zeum
Miej skie go w No wej So li oraz z Łódz kie go Cen trum Fil mo -
we go. Wy sta wa uka zu je zna cze nie Gło go wa na Ślą sku, sto -
sun ki łą cza ce Gło gów z Wiel ko pol ską oraz rzecz po spo li tą
Cen tral ną, czy li Ma ło pol ską, Po do lem i Li twą. Atrak cją wy -
sta wy jest XIX wiecz na re pli ka zbroi ry cer skiej z XVI wie ku
oraz ory gi nal ny grosz Zyg mun ta Ja giel loń czy ka, wy bi ty
w 1506 ro ku w men ni cy gło gow skiej.
Przed wer ni sa żem od bę dzie się kon cert pa trio tycz ny uczniów
i na uczy cie li Szko ły Mu zycz nej w Gło go wie oraz Chó ru Ma -
gni fi cat, z oka zji 94 rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści.
Wer�ni�saż 8�li�sto�pa�da, godz. 18.00

ssZZAA��BBLLEE��ii PPAA��łłAA��ssZZEE��zbio�ry�PaW�ła�ko�Mo�roW�skie�Go
Wy sta wa pre zen tuj e pol ską
broń bia łą XXw. są to m.in.
sza ble ka wa le rii, ma ry nar ki
wo jen nej, żoł nie rzy le gio nu
Pił sud skie go i wie le in nych.
Pa weł Ko mo row ski jest  ko -
lek cjo ne rem bro ni bia łej
oraz mi ło śni kiem hi sto rii
woj ska pol skie go. W zbio -
rach po sia da rów nież sza ble
i pa ła sze an giel skie, au -
striac kie, fran cu skie, pru -
skie i ro syj skie XVIII -XXw.

Wy�staw czyn�na do stycz�nia 2013�ro�ku

Ma�ria�an�to�niak�–�Ma�Lar�stWo
Wy sta wa z cy klu Ga le rii Czte ry Po ry ro ku. Ar tyst ka ukoń czy -
ła ASP we Wro cła wiu. Ma na swo im kon cie licz ne wy sta wy
in dy wi du al ne w Pol sce i za gra ni cą. Zaj mu je się także ry sun -
kiem, ilu stra cja mi do ba jek i pro jek to wa niem, m.in. pla ka tów,
wy daw nictw, rów nież, wnętrz, stro jów i bi żu te rii.

Wy�sta�wa�czyn�na do 2�grud�nia br.
Mu�zeum�ar�che�olo�gicz�no�-hi�sto�rycz�ne�w Gło�go�wie

ul.�Bra�ma�Brzo�stow�ska 1�(www.glogow.pl)

DNi�WZA�JEM�NE�go�sZA�CUN�KU
8�Li�sto�Pa�Da,�GoDz. 16.00
czar�ny�krysz�tał – in au gu ra cja in sta la cji Je rze go Ka li ny
na dzie dziń cu Sy na go gi pod Bia łym Bo cia nem.
Je�rzy�ka�li�na – rzeź biarz, sce no graf te atral ny i fil mo wy,
twór ca in sta la cji, ak cji, fil mów ani mo wa nych i do ku men tal -
nych, wi do wisk te atral nych, je den z pierw szych per for me -
rów w Pol sce. Uro dził się w Gar wo li nie. Jest ab sol wen tem
Li ceum Tech nik Pla stycz nych w Tar no wie oraz wy dzia łu ma -
lar stwa ASP w War sza wie. Je rzy Ka li na od 40 lat jest wier -
ny za sad ni czej idei upra wia nej przez sie bie sztu ki – cią głe go
po szu ki wa nia, ostrej pro wo ka cji, eks pre sji spo łecz nej, po li -
tycz nej, re li gij nej i oso bi ste go wy zwa nia.

GoDz. 17.00 – wer ni saż wy sta wy z udzia łem am ba sa do ra
Szwe cji Staf fa na Her rströma.
ra�ouL�WaL�Len�BerG – był szwedz kim biz nes me nem i dy -
plo ma tą, któ ry pod ko niec II Woj ny Świa to wej oca lił dzie -
siąt ki ty się cy wę gier skich ży dów przed de por ta cją
do hi tle row skich obo zów za gła dy. Ni gdy nie miał oka zji, by
przed sta wić wła sną wer sję wy da rzeń, ni gdy nie mógł przy -
jąć do wo dów uzna nia. oto hi sto ria mło de go Szwe da, któ ry
dzię ki swo im wy bo rom stał się bo ha te rem.

GoDz. 17.20
roz�strzy�gnię�cie�kon�kur�su�fil�mo�we�go�sza�cu�nek

GoDz. 18.00
Marsz�Wza�JeM�ne�Go�sza�cun�ku
Fun da cja Ben te Ka han – Cen trum Kul tu ry i edu ka cji ży dow -
skiej za pra sza wszyst kich wspie ra ją cych ideę to le ran cji
na Marsz Wza jem ne go Sza cun ku. Marsz�roz�pocz�nie�się 8�li�-
sto�pa�da� o godz. 18.00� na dzie�dziń�cu� przed sy�na�go�gą
pod Bia�łym�Bo�cia�nem�przy ul.�Włod�ko�wi�ca, a na stęp nie uli -
ca mi Krup ni czą, Są do wą, Świe bodz ką przej dzie do po mni ka
upa mięt nia ją ce go spa lo ną pod czas No cy Krysz ta ło wej sy na -
go gę przy ul. Łą ko wej. W no cy z 9 na 10 li sto pa da 1938 r. na -
zi ści spa li li 36 sy na gog i do mów mo dli twy w Niem czech
i Au strii, w tym No wą Sy na go gę we Wro cła wiu. 9 li sto pa da
w eu ro pie ob cho dzo ny jest ja ko Dzień Wal ki z Fa szy zmem.

cen�trum�kul�tu�ry�i edu�ka�cji�Ży�dow�skiej
w sy�na�go�dze�pod Bia�łym�Bo�cia�nem,�ul.�Paw�ła�Włod�ko�wi�ca 5

9�Li�sto�Pa�Da,�GoDz. 17.00
Ży�DoW�ski�Wro�cłaW�W tu�ryŃ�skiM�oBiek�ty�Wie
W dniach 22-26 paź dzier ni ka czte rech mło dych tu ryń skich ar -
ty stów bę dzie po dą ża ło śla da mi daw ne go ży dow skie go Wro -
cła wia. Ich za da niem bę dzie uchwy cić je go za gi nio ne pięk no
na kli szach fo to gra ficz nych. od wie dzą Sy na go gę Pod Bia łym
Bo cia nem, cmen ta rze ży dow skie przy ul. Lot ni czej i ul. Ślęż nej,
a tak że oko li ce ul. Włod ko wi ca. Co dzien nie bę dą się spo ty kać
z wo lon ta riu sza mi z Wro cła wia, któ rzy po dzie lą się z ni mi swo -
ją wie dzą zwią za ną z wie lo wie ko wą obec no ścią ży dów w na -
szym mie ście. Pro jekt zo sta nie za koń czo ny wy sta wą zdjęć
w Ga le rii Ulicz nej Szew ska Pa sja. Wer ni saż od bę dzie się 9 li -
sto pa da w 74. rocz ni cę No cy Krysz ta ło wej. otwar ciu wy sta wy
to wa rzy szyć bę dzie jaz zo wy kon cert Go si Ju lii Maj.

Wer�ni�saż 9�li�sto�pa�da,�godz. 17.00.�(do 9. i. 2013)
Ga�le�ria�ulicz�na szew�ska�Pa�sja�ul.�szew�ska
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BE�ATA�gRYT�-To�MA�sZEW�sKA,�To�MAsZ
To�MA�sZEW�sKi,�MAR�CiN�gRYT,�ALoJ�ZY�gRYT

rZeŹ BA | ry SU NeK | Fo To GrA FIA
Be�ata�Gryt�-to�ma�szew�ska – ab sol went ka ASP we Wro cła wiu,
dy plom na Wy dzia le Ce ra mi ki i Szkła obro ni ła w 1996 r. w pra -
cow ni prof. Hen ry ka Wil kow skie go. Zaj mu je się ry sun kiem, rzeź -
bą i szkłem. to�masz�to�ma�szew�ski – stu dio wał rzeź bę w ASP
we Wro cła wiu, dy plom uzy skał w 1997 w prac. prof. Aloj ze go
Gry ta. Pra cę dok tor ską z dys cy pli ny Sztu ki Pięk ne obro nił
w 2007. Mar�cin�Gryt – fo to graf i ar chi tekt. Stu dia na Wy dzia le
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Wro cław skiej. Ab sol went Mię dzy na ro -
do we go Fo rum Fo to grafii Kwa drat we Wro cła wiu. aloj�zy�Gryt
stu dia na Po li tech ni ce Wro cław skiej – Wy dział Ar chi tek tu ry w la -
tach 1956-62 oraz PWSSP we Wro cła wiu w la tach 1961-65. Pe -
da gog, pro fe sor zwy czaj ny sztuk pla stycz nych. od 1975 wy sta
wia pra ce rzeź biar skie, in sta la cyj ne, ma lar skie i ry sun ko we.

Wy�sta�wa�czyn�na 9-30�li�sto�pa�da,�pn�-pt 11-18.00�so 12-15.00
Ga�le�ria�Miej�ska,�ul.�kieł�ba�śni�cza 28

T. Tomaszewski
Po drugiej stronie M. Gryt, KUBIK
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WiEK XX –�KRo�Ni�KA�PoL�sKiCh�WY�DA�RZEŃ
Wy STA WA FI LA Te LI STyCZ NA

Wy sta wa au tor stwa ro ma na Wi kie ła na pod sta wie wy daw -
nic twa Po li ty ki pt. Wiek XX. eks po zy cji to wa rzy szyć bę dzie
pre zen ta cja mul ti me dial na oraz se ria wy kła dów pro wa dzo -
nych (po za in au gu ra cyj nym) przez Mi cha ła Plu tar skie go.
Za pi sy tel. 71 346-95-84 / oswia to wy@mu zeum.wroc law.pl

Wy�sta�wa�czyn�na od 5�do 19�li�sto�pa�da�br.
Wy�kła�dy: 5, 9, 15, 19�li�sto�pa�da,�godz. 12.00

Mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji,�ul.�z.�kra�siń�skie�go 1

hE�Ro�si�W PA�siA�KACh
NIe ZNA NA HI STo rIA PIŁ KI Noż NeJ W HI TLe roW SKIM

oBo ZIe KoN CeN TrA CyJ NyM GroSS -ro SeN
eks po zy cję moż na obej rzeć w trak cie zwie dza nia obiek tu i pod -
czas roz gry wek spor to wych.

Do 31�grud�nia�br.�sta�dion�Miej�ski�–�sek�tor D,�al.�ślą�ska 1

BE�ATA�BRZĄ�KA�LiK
TWA rZe ZNA Le ZIo Ne – MIę DZy ŚWIA TŁeM A CIe NIeM
Głaz na po tka ny gdzieś na biesz czadz kim szla ku, uśmiech nię -
ty pień drze wa z Cie szy na, ko rzeń, któ ry wy da je się krzy czeć
– ist nie ją na praw dę. Po zo sta ły tam na dłu go po zro bie niu
zdjęć, ży ją wła snym ży ciem pod da jąc się na tu rze. Ma ją już
do brze mi zna ną, oswo jo ną twarz. Kon fron tu jąc te zdję cia
z na tu ral ny mi mo de la mi, bar dziej praw dzi we wy da ją się te
pierw sze, sfo to gra fo wa ne. In ny cha rak ter ma ją twa rze efe me -
rycz ne, su chy liść, któ ry wy da je się zie wać – przy ko lej nej
pró bie sfo to gra fo wa nia, zaś kasz tan za mknął jed no oko i je -
go ludz kie ob li cze nie by ło już tak oczy wi ste. Na tu ra czy przy -
pa dek po zwo li ły na stwo rze nie swo iste go pa nop ti cum.

Wer�ni�saż 21�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�(do 23.�Xii)
Ga�le�ria�za sza�fą,�św.�Mar�ci�na 4

goL�go�TA�WsCho�DU
Ini cja to rem i bu dow ni czym Sank tu arium Gol go ty Wscho -
du, upa mięt nia ją ce go ofia ry ter ro ru ko mu ni stycz ne go, był
zmar ły w ro ku 2009 oj ciec Sta ni sław Go lec. Dzia ła jąc
wspól nie ze Związ kiem Sy bi ra ków i ro dzi ną Ka tyń ską
stwo rzył obok ko ścio ła Mat ki Bo skiej Po cie sze nia przy ul.
Wit ti ga we Wro cła wiu tak że Izbę Pa mię ci – ma łe mu zeum,
gro ma dzą ce pa miąt ki i do ku men ty świad czą ce o lo sach Po -
la ków na wscho dzie. Gol go ta Wscho du zo sta ła wznie sio na
przez za kon re demp to ry stów oraz or ga ni za cje sku pio ne
wo kół tej idei. Sy bi ra cy sa mi pła ci li za ga blo ty i wy po sa że -
nie Izby Pa mię ci, w któ rych zgro ma dzo no ofia ro wa ne przez
nich pa miąt ki. Pa miąt ki tym cen niej sze, że nie za cho wa ło
się ich wie le. So wie ci od po cząt ku dba li o to, aby pa mięć
o ich zbrod niach nie prze trwa ła. Wie le z pre zen to wa nych
w Izbie Pa mię ci przed mio tów prze trwa ło licz ne re wi zje, by -
ły ukry wa ne i prze cho wy wa ne jak naj cen niej sze re li kwie.
ob ra zy re li gij ne, ró żań ce, fo to gra fie ro dzin ne, do ku men ty,
łyż ki, bu ty, ple cio ne z ko ry brzo zo wej „ple ca ki”. To wszyst -
ko zo sta ło tam zgro ma dzo ne aby śmy pa mię ta li.

Wy�sta�wa�czyn�na do 15�li�sto�pa�da�–�Wro�cław�ski�ry�nek�

Tiff 2012�//�PRo�CEs�W KoN�sTRUK�CJi
Tro CHę IN Ny Fe STI WAL Fo To GrA FII

Te go rocz na for mu ła fe sti wa lu, opie ra ja się na dwóch fi la -
rach: two rze niu płasz czy zny ko mu ni ka cji i in te rak cji po mię -
dzy ar ty sta mi oraz re flek sji nad twór czo ścią fo to gra ficz ną
roz pa try wa ną w cza sie. Ar ty ści i wi dzo wie
z bę dą mo gli za sta no wić się czym jest pro ces twór czy
i na ile moż na go kon stru ować i kon tro lo wać.

8-30�li�sto�pa�da�br.�(www.�tiff.�wroc.�pl)
Bro�war�Miesz�czań�ski,�ul.�hub�ska 44-48

gDZiE�JEsT�PER�MA�fo?�
Pre zen to wa ne fo to gra fie i fil my opo wia da ją hi sto rie wro cław -
skich ar ty stów – Na ta lii LL i An drze ja La cho wi cza, Zbi gnie wa
Dłu ba ka oraz kry ty ka sztu ki – An to nie go Dzie du szyc kie go Ta
neo awan gar do wa ga le ria po wsta ła w 1970 r. we Wro cła wiu
i wy sta wia ła czo łów kę eu ro pej skich twór ców swo ich cza sów
(m. in. Bern da i Hil lę Be cher, Jo se pha Beuy sa, Mi la na Gry ga -
ra, Ti bo ra Ha ja sa i wie lu in nych.). Jej peł na roz ma chu dzia łal -
ność zo sta ła gwał tow nie prze rwa na przez stan wo jen ny.

Wer�ni�saż 30�li�sto�pa�da,�godz. 19.00�(do 4. ii. 2013)
Mu�zeum�Współ�cze�sne�Wro�cław,�pl.�strze�gom�ski 2a



20 str.  »� Co JeST GrANe » listopad 2012 www.cojestgrane.pl 

WiE�słA�WA�DU�BiEL�Pra ce pla stycz ne
Mo Je Po SZU KI WA NIA SZTU KI

Z za wo du tech nik far ma cji,
ca łe ży cie zwią za na z przy ro -
dą, ogrod nic twem i flo ry sty -
ką. Za wsze in te re so wa ła ją
sztu ka, ale do pie ro ze tknię -
cie się z Aka de mią Sztu ki
Trze cie go Wie ku po zwo li ło
na prak tycz nie za ist nie nie
w kil ku jej dzie dzi nach.

Wy�sta�wa�czyn�na
do 28�li�sto�pa�da�br.

(pn,�śr,�pt, g. 16-20.00)
sa�lo�nik�trzech�Muz,�ul.�za�wal�na 7

CZło�WiEK�sPo�TY�KA�PsA
Ce lem wy sta wy jest za pre zen to wa nie związ ku czło wie ka
z psem od cza sów naj daw niej szych po współ cze sne. Nie
moż na zaś mó wić o psie, po mi ja jąc je go dzi kie go przod ka.
Po ka za ne zo sta ną szkie le ty wil ków i psów, przed sta wie nia
tych zwie rząt w sztu ce, przed mio ty zwią za ne z ho dow lą i tre -
su rą psów itp. Po ru szo ny zo sta nie te mat udo mo wie nia psa,
róż nic mię dzy nim a wil kiem, je go miej sce w kul tu rze oraz
zmia ny za cho dzą ce w po strze ga niu psa przez czło wie ka. 

Wer�ni�saż 16�li�sto�pa�da,�godz. 14.00�(do 31. i. 2013)
Mu�zeum�ar�che�olo�gicz�ne,�ar�se�nał�Miej�ski,�ul.�cie�szyń�skie�go 9

AU�KCJA�PRAC Wro�cłaW�skich�ar�ty�stÓW�
Pra ce, któ re zo sta ną wy sta wio ne na li cy ta cję zo sta ły nam prze -
ka za ne przez ar tyst ki i ar ty stów, któ rzy so li da ry zu ją się z sy tu -
acją Da sy ra ima no vej. Bę dzie moż na li cy to wać pra ce
stre etar to we, gra fi kę, ma lar stwo, fo to gra fię czy ce ra mi kę.
Pod mło tek pój dą m.in. pra ce: Sław ka ZBK Czaj kow skie go,
Wojt ka otec kie go Ko ła cza, Ant ka Waj dy, FrM ki da, Ma ry si orze -
szy ny, Sta ni sła wa Szu ma Szum ski, Go si Sa wic kiej, Mag dy Gro -
bel nej, Mać ka Sa lo mo na, Szur Szu ra, Mi cha ła Wa sia ka, Jar ki
Ka wał ko, An drze ja So bie pa na, Ste fa na Hanć ko wia ka, Ar ka Ba -
giń skie go i in nych. Po au kcji na AFTer PAr Ty: za gra ją ro ots
Con tro la So und Sys tem, dj Hu bert (CrK) i in ni.
Da�sa�ra�ima�no�va – miesz ka ją ca w Lon dy nie sło wac ka po dróż -
nicz ka, ak ty wist ka i twór czy ni nie za leż nych fil mów krót ko me -
tra żo wych. W sierp niu 2012 roz po czę ła re ali za cję fil mu
do ku men tal ne go o pa le styń skich ru chach ży wie nio wych (slow
fo od, ko ope ra ty wy spo żyw cze, far my eko lo gicz ne) w Pa le sty -
nie, w ra mach pro jek tu Sto wa rzy sze nia No MA DA – wro cław -
skiej or ga ni za cji po za rzą do wej pra cu ją cej na Za chod nim
Brze gu z wy klu czo ną spo łecz no ścią Po łu dnio we go He bro nu.
Przez izra el skie wła dze zo sta ła bez pod staw nie za trzy ma -
na na lot ni sku i aresz to wa na na sześć dni. Nie po zwo lo no wje -
chać jej na te ren oku po wa nej i mar gi na li zo wa nej Stre fy „C”
Au to no mii Pa le styń skiej. Dzię ki wy gra nej spra wie są do wej,
pro jekt uda ło się zre ali zo wać a Da sa koń czy pra cę nad swo im
fil mem, któ ry od grud nia bę dzie pro mo wa ny w ra mach kom -
po nen tu edu ka cyj ne go. Jed nak wszyst ki mi wy so ki mi kosz ta -
mi są do wy mi (3 ty sią ce eu ro) obar czo no wła śnie Da se, co
zna cze nie prze kra cza jej moż li wo ści fi nan so we. Ze bra ne pod -
czas au kcji pie nią dze w ca ło ści chce my prze zna czyć na ten cel.
3�li�sto�pa�da,�godz. 18.00�–�klub�Puz�zle,�Przej�ście�Garn�car�skie 2

Ko�Ji�KA�Mo�Ji,�MAł�go�RZA�TA�sA�DY
Po WIe TrZe i

ko�ji�ka�mo�ji ur. 1935, To kio, miesz ka i pra cu je w Pol sce
od 1959 r. obec nie w War sza wie. Do tąd naj czę ściej po ka -
zy wal swe pra ce w Ga le rii Fok sal, z któ rą współ pra cu je
pra wie od sa me go po cząt ku jej dzia łal no ści. Ka mo ji upra -
wia in sta la cję i ma lar stwo. In te re su je się sfe rą wspól ną
czło wie ko wi i przy ro dzie, któ rej ist nie nie moż na – we dług
nie go – od czuć po przez sku pie nie.
Mał�go�rza�ta�sa�dy. od koń ca lat 70. współ pra cu je ja ko ku -
ra tor, tłu macz uczest nik i twór ca pro jek tów ar ty stycz nych
z cen tra mi sztu ki, fe sti wa la mi fil mo wy mi i te atral ny mi
w kra ju i za gra ni cą. Pra cu je przy re ali za cji fil mów do ku -
men tal nych i ani mo wa nych. Jest au tor ką wy staw fo to -
gra fii. Jej wła sne pro jek ty ar ty stycz ne są po łą cze niem
po ezji (sło wa), te atru, fil mu i cho re ogra fii.

Wer�ni�saż 16�li�sto�pa�da,�godz. 18.00�(do 7.�Xii)

ko�Ji�ka�Mo�Ji�Spo tka nie z ar ty stą w ra mach cy klu Sczyt
For my. Por TA BLe ZeN GAr DeN / IN STA LA CJA PrZe -
No ŚNA. Mo je ob ra zy i in sta la cje  1964 -2012

16�listopada,�godz. 19.00,�en�tro�pia,�ul.�rzeź�ni�cza 4

Bo�gU�słAW�UK�LE�JA
MA LAr STWo I ry SU NeK

Ar ty sta pla styk, dy rek tor i in -
struk tor MDK Śród mie ście.
Wer�ni�saż 30�li�sto�pa�da,�g. 17.30
MDk�śród�mie�ście,�ul.�Du�bo�is 5

Li�DiA�KUP�CZYŃ�sKA
-JAN�Ko�WiAK

DIA LoG Z Ar CHI TeK TU rĄ
Ce rA MI KA

Wy kła dow ca oraz kie row nik
Dwu stop nio wych Wyż szych
Ar ty stycz nych Stu diów Pro -
jek to wa nia Ce ra mi ki i Szkła
ASP we Wro cła wiu. Lau re at -
ka licz nych na gród.

Do 25�li�sto�pa�da�br.
Mu�zeum�ar�chi�tek�tu�ry,�ul.

Ber�nar�dyń�ska 5
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RAfAł�URBANiAK
MALArSTWo

Wernisaż�30�X,�godz.�19.00
Wstęp�wolny!

instytut�niezłych�sztuk
ram�Pam�Pam�–�rynek�48

Mo�TY�LA�No�gA
KWIA Ty

Pra ce wy ko na ne w tech ni -
ce ma lar swa olej ne go.
Gru pa Mo ty la No ga to: An -
na Gutt, Mar ta Kon stan ty -
no wicz, John Win nic ki,
Ma rek żar czyń ski.

od 15�li�sto�pa�da�br.
MBP,�ul.�cho�cie�bu�ska 8-10

ELż�BiE�TA�Wo�DA�łA
FLo ro Ty PIe

5-30�li�sto�pa�da�br.
Wstęp�wol�ny!

klub�Pod ko�lum�na�mi
pl.�św.�Ma�cie�ja 21

JE�DWAB�NE�iN�sPi�RA�CJE
Zbio ro wa wy sta wa ma lo wa ne -
go je dwa biu z pra cow ni Bo że -
ny Mi lew skiej, któ ra pro wa dzi
pra cow nię sku pia ją cą sze ro kie
gro no ama to rek ma lo wa nia
ob ra Pod czas trwa nia wer ni sa -
żu od bę dzie się mi ni warsz tat
ma lo wa nia na je dwa biu.
Wer�ni�saż 9�li�sto�pa�da,�g. 17.30

do 29.Xi,�pn�-pt 8-20.00
klub 4�re�gio�nal�nej�Ba�zy

Lo�gi�stycz�nej,�ul.�Pret�fi�cza 24

TEREsA�hoRoDYŃsKA-RosTWoRoWsKA
JAK TU DoMALoWAĆ NIeBo

nie�wiem Chcę utrwalać, na wieczność, wszystko, co
przemija, co wieczne, nie mam pojęcia

Wernisaż�15�listopada,�godz.�18.00�kMiL,�pl.�t.�kościuszki�9

fo�To�gRA�fiA�DZi�KiEJ�PRZY�Ro�DY 2011
Wy sta wę two rzą zwy cię skie pra ce z do rocz ne go kon kur su fo -
to gra ficz ne go Wil dli fe Pho to gra pher of the year 2011, or ga ni -
zo wa ne go od 1964 r. przez BBC Wil dli fe Ma ga zi ne i Na tu ral
Hi sto ry Mu seum w Lon dy nie. Każ do ra zo wo je go efek tem jest
wy sta wa, po ka zy wa na w kil ku dzie się ciu kra jach na wszyst kich
kon ty nen tach i po raz dzie wią ty w Pol sce.

Wer�ni�saż 8�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�Bilety�7/10/20�zł
Mu�zeum�Miej�skie�Wro�cła�wia,�sta�ry�ra�tusz,�ry�nek

PRo�Mo�CJE 2012
22�oGÓL�no�PoL�ski�Prze�GLąD�Ma�Lar�stWa�Mło�Dych

Prze gląd ma for mu łę kon kur su skie ro wa ne go do świe żo
upie czo nych ab sol wen tów kra jo wych wyż szych uczel ni
pla stycz nych. W tym ro ku do Prze glą du zgło si ła się nie mal
set ka dy plo mo wa nych ma la rzy z uczel ni ar ty stycz nych ca -
łej Pol ski. Spo śród nich ju ry w skła dzie: Jo lan ta Cie siel ska,
Mag da le na Uj ma, Zbi gniew ro gal ski, An drzej Saj, do ko -
na kwa li fi ka cji na wy sta wę i przy zna na gro dy, w tym Grand
Prix Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Na zwi ska
lau re atów Pro mo cji po zna my pod czas fi ni sa żu. Na wy sta -
wie zo ba czy my oko ło 100 prac uka zu ją cych ak tu al ne tren -
dy pa nu ją ce w mło dym ma lar stwie pol skim.

Wystawa�czynna�od�8�listopada�do�9�grudnia�br.
Finisaż:�23�listopada,�godz.�19.00.�Wstęp�wolny!

LeGnica:�Galeria�sztuki,�pl.�katedralny�1;�Galeria�ring,�rynek�12

BAśKA�WEsołoWsKA�MAKING IT PoP 
Wy sta wa jest za mknię ciem pew ne go eta pu w twór czo ści
Baś ki We so łow skiej. okre su, kie dy jej pra ce są ści śle zwią -
za ne z fa scy na cją kul tu rą po pu lar ną. Czer piąc z jej do rob ku,
ar tyst ka prze twa rza współ cze sne em ble ma ty kul tu ry oraz łą -
czy je fo to gra fią i kla sycz ny mi dzie ła mi sztu ki. Two rzy w ten
spo sób ma lar skie ko la że. Wy sta wa to wy sła nie wi dza w po -
dróż do oso bli wych świa tów, gdzie na rów nych pra wach eg -
zy stu ją bo ha te ro wie ko mik sów, przed mio ty co dzien ne go
użyt ku oraz Mi strzo wie Ma lar stwa.
Wernisaż�9�listopada,�godz.�18.00,�do�25.Xi�w�godz.�9-18.00

Galeria�centrum�kultury�aGora,�ul.�serbska�5a
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100�LAT�iNTRoLigAToRNi�W�ossoLiNEUM
In spi ra cją do po wsta nia wy sta wy jest stu le cie ist nie nia In tro -
li ga tor ni w Za kła dzie Na ro do wym im. osso liń skich. Wy sta -
wa, obok po ka za nia na pod sta wie do ku men tów i fo to gra fii,
hi sto rii In tro li ga tor ni, sku pia się na pre zen ta cji bo ga te go
warsz ta tu in tro li ga to ra i przy bli że niu zwie dza ją cym tra dy cyj -
ne go, nie ste ty gi ną ce go już rze mio sła ar ty stycz ne go. Za pre -
zen to wa ne zo sta ną książ ki opra wio ne na prze strze ni stu le cia
przez osso liń skich mi strzów oraz wy ko na na przez nich ga -
lan te ria in tro li ga tor ska – pu dła, tecz ki, tu by i in ne.

Wernisaż�20�listopada,�godz.�14.00
znio�sale�Pod�kopułą,�ul.�szewska�37

WY�sTA�WA�Po�PLE�NE�Ro�WA�
I MIę DZy NA ro Do We Go PLe Ne rU Fo To GrA FICZ Ne Go

Do BCZy Ce, WIo SNA 2012
Na wy sta wie pre zen to wa ne są fo to gra fie wy ko na ne przez
uczest ni ków ple ne ru m.in: ro ma na Hry cio wa z Biel ska
Bia łej, Ma rze ny Chi dy z Hi ta chi Ja po nia, ry szar da Mit ke
z Zu ry chu, ro ber ta Ser by z Lesz na, Ire ny Dę bosz ze
Świd ni cy, Lesz ka Klui z Do bczyc, Ar ka diu sza Ce bu li z Pra -
sz ki oraz ar ty stów z Wro cła wia: Iwo ny Zy ba ły, ewy Gnus,
Zbi gnie wa Sto kło sy, An drze ja Ma łysz ko. Ple ner i wy sta wę
zor ga ni zo wa ło Dol no ślą skie Sto wa rzy sze nie Ar ty stów Fo -
to gra fi ków i Twór ców Au dio wi zu al nych z Wro cła wia.

11�li�sto�pa�da,�godz. 17.00�–�art�-Gal�le�ry,�ul.�Gro�cho�wa 8

fot. Z. Stokłosa
Jezioro Dobczyckie wiosną

CoMMUNiCATioN�DEsigN
A�Co�To?�A�NA�Co?�MICHAeL FLeISCHer

Pierw sze spo tka nie z cy klu pro jek tan ci pro jek tan tom o pro -
jek to wa niu. Spo tka nia są or ga ni zo wa ne przez In sty tut Gra -
fi ki SWPS i Wro cław ską Ga le rię wnętrz Do MAr. Ce lem
spo tkań jest po ka za nie zło żo no ści prze strze ni wie dzy
i kom pe ten cji, ja ką jest pro jek to wa nie; pro jek to wa nie ko -
mu ni ka cji, usług, pro duk tów i za rzą dza nie wzor nic twem.
9�li�sto�pa�da,�g. 18.00�–�Domar,�Ga�le�ria�noti,�ul.�Bra�ni�bor�ska 14

gA�LE�RiA�JED�NE�go�PRo�JEK�TU
No WA SIe DZI BA Wy DZIA ŁU rA DIA I Te Le WI ZJI

UNI Wer Sy Te TU ŚLĄ SKIe Go
Czy za pro jek to wa na przez ar chi tek tów z pra cow ni Gru pa5 we
współ pra cy z BA AS sie dzi ba Wy dzia łu ra dia i Te le wi zji Uni -
wer sy te tu Ślą skie go wy kreu je ko lej ną atrak cyj ną miej ską en -
kla wę prze ko na my się za kil ka lat. Tym cza sem za pra sza my
na spo tka nie z ar chi tek tem Mi ko ła jem Ka dłu bow skim z Gru py5

spotkanie�z�architektem�8�listopada,�godz.�17.30
Muzeum�architektury,�ul.�Bernardyńska�5�(do�30.Xi)

Por TreT Z TWA rZĄ EWA�Wo�RosZ�CZUK�GrA FI KA

so�UL�Ci�TY�KoN CerT
ewa�Wo�rosz�czuk�Współ cze sny por tret opar ty o tra dy cję
sztuk pięk nych nie cie szy się po wo dze niem. (...) Chcę od -
biec od te go sche ma tu, bo tę sk nię za po tę ga ludz kie go
wi ze run ku, za je go do brym warsz ta to wo przed sta wie -
niem. Tę sk nię za por tre tem z emo cja mi.
so�ul�ci�ty to so li ści opo le Go spel Cho ir (pod dy rek cją Jac -
ka Meł nic kie go): Be ata Kur da, Ba sia Kur dej -Sza tan, An -
na Ma lek, Mo ni ka Wi śniow ska, Mag da le na Bo ber, Ali cja
Ka li now ska, Łu kasz Szu ba, Mi chał Bo ber oraz ra fał Sza tan.
Kon cert no wo cze snych utwo rów w kli ma cie so ul, pop, r’n’b,

big be at, w wo kal nej aran ża -
cji z wy raź ną „go spe lo wą
na le cia ło ścią”.
11�li�sto�pa�da,�godz. 18.00

Wstęp�wol�ny!
Wrocławski�klu�b�For�ma�ty

ul.�sam�bor�ska 3-5

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,�pl.�t.�ko�ściusz�ki 9/10

WAR�sTWY Wy STA WA IN Te rAK TyW NA
W cy klu Sa mo ob słu go we Mu zeum wi dzo wie mogą sa mo -
dziel nie kom po no wać wie lo war stwo we ob ra zy. 

Wy�sta�wa�czyn�na�do 31�grud�nia�br.
Mu�zeum�Współ�cze�sne�Wro�cław,�pl.�strze�gom�ski 2a

PioTR�KMi�TA�Win�ninG

AN�TEK�WAJ�DA�oJ�ciec�Po�Lak
Wystawy�czynne�do 23�listopada�br.

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!

PioTR�JA�Ros
ANA Ly SIS AND Pro GNo SIS Te STer 2012

Po przez han del w WŁA SNyM, ZŁo TyM WA rZyW NIA KU Piotr
Ja ros te stuje 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.

Wystawa�czynna�do 15�listopada�br.
ate�lier�Wro,�kuź�ni�cza 29a�–�ii pię�tro
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MU�ZY�KAN�Ci�Z BRE�MY
12 pre mie ra re per tu aro we go Te atru Dzie cię ce go Wro -
cław skie go Cen trum Twór czo ści Dziec ka. In spi ra cją
do po wsta nia spek ta klu by ła kla sycz na baśń bra ci Grimm.
opo wia da ona nie zwy kłą hi sto rię czwór ki zwie rząt, któ re
ucie ka jąc przed zły mi ludź mi, prze ży wa ją ko lej ne przy go -
dy szu ka jąc szczę ścia w sze ro kim świe cie. Hi sto ria zo sta -
nie opo wie dzia na po przez pio sen ki, ory gi nal ną
sce no gra fię, oraz nie co dzien ną tech ni kę te atru cie nia.

18�li�sto�pa�da,�godz. 17.00.�Bi�le�ty 18/14�zł
Wro�cław�skie�cen�trum�twór�czo�ści�Dziec�ka,�ul.�kuź�ni�cza 29a ZDRo�Jo�WY�TE�ATR�ANi�MA�CJi

PArK ZDro Jo Wy 1 – CIe PLI Ce, Je Le NIA Gó rA
hA�gA�ZUs�sA ii TA NIeC I LAL KA 

oD Kry WA JĄ NA No Wo Le GeN Dy I MI Ty
Ha ga zus sa to spo tka nie nie miec kie go tań ca i pol skie go
te atru lal ko we go. Stef fi Sembd ner (re ży se ria i cho re ogra -
fia spek ta klu) jest za chwy co na zdol no ścia mi ru cho wy mi
lal ka rzy i in ten syw no ścią pra cy ich ciał.

4, 11, 18�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty 18/15�zł

BAJ�Ki�Z JE�LoN�KiEM�CZAr Ny Te ATr
Czar ny Te atr to tech ni ka lal kar ska, w któ rej od po wied nie
oświe tle nie kry je przed ocza mi wi dzów ani ma to rów la lek.
Przy go dy chłop ca zwa ne go Je lon kiem, któ rą wy re ży se ro wał
Li bor Śtumpf skła da ją się z pię ciu opo wia stek za koń czo nych
za baw ny mi mo ra ła mi dla dzieci.

6, 15, 16, 20�li�sto�pa�da,�godz. 10.00.�Bi�le�ty�12/15/32�zł

BAJ�KA�o KsiĘ�CiU�Pi�Po o Ko�NiU�Pi�-
Po i o KsiĘż�NiCZ�CE�Po�Pi PIer re GrI PA rI
7, 8, 22, 23�li�sto�pa�da,�godz. 10.00.�Bi�le�ty�12/15/32�zł

WRoCłAWsKi�TEATR�LALEK�PL. TeATrALNy 4
3 li sto pa da, g. 15.00, 4 listopada, godz. 11.00, 6, 7, 8, 9
li sto pa da, godz. 10.00, 10 listopada, godz. 15.00
PoDłoGoWo
8, 9 li sto pa da, godz. 10.30 Jaś�i�MałGosia
13, 14, 15, 16 li sto pa da, godz. 10.00, 17 li sto pa da,
godz. 15.00, 18 listopada, godz. 11.00 och�eMiL
20, 21, 23 li sto pa da, godz. 10.00 caLineczka
25 li sto pa da, godz. 13.00 słuchaJ
24�li�sto�pa�da,�godz. 19�–�Pre�Mie�ra
25 li sto pa da, g. 11.00, 27, 28, 29, 30 li sto pa da, g. 10.00

PA�CAN�–�hi�sTo�RiA�o Mi�ło�śCi
Wzru sza ją ca opo wieść
o zwie rzę tach, któ re stra ci ły
dom. Przed sta wie nie dla
dzie ci od 6-ego ro ku ży cia. 
rów no le gle z tą pre mie rą
Wro cław ski Te atr La lek za -
ini cju je kam pa nię edu ka cyj -
ną, któ rej ce lem bę dzie
uwraż li wie nie dzie ci na pro -
blem po rzu co nych zwie rząt.
Pod czas po ka zów pre mie ro -

wych 24�i 25�li�sto�pa�da w Te atrze po ja wią się go ście spe cjal -
ni – psy bę dą ce pod opiecz ny mi Fun da cji 2plu s4. W tych
sa mych dniach po spek ta klu „Pa can – hi sto ria o mi ło ści”
od bę dą się warsz ta ty bez piecz ne go po stę po wa nia z psa mi.

UNi�VER�sY�TE�T�śWiA�TA�ProPoNUJe M.IN.
Mu�zeuM�ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5
03�li�sto�pa�da�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
BU DU Je My Ar Kę
17�li�sto�pa�da�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
BoB BU DoW NI CZy Wy My ŚLA MIA STo
17�li�sto�pa�da�(so�bo�ta),�godz. 12.30�(6-12�lat)
rA DoŚĆ BU Do WA NIA
Pa�łac�krÓ�LeW�ski,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go 35
10�li�sto�pa�da�(so�bo�ta),�godz. 12.30�(6-12�lat)
CU DA KI, CZy LI DAW No Te MU Je SIe NIĄ
24�li�sto�pa�da�(so�bo�ta),�godz. 11.00�(3-5�lat)
SPo TKA NIe Z Wro CŁAW SKI MI DUSZ KA MI
re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko
+ 5 zł bi let wstę pu. ro dzi ce – wstęp wol ny!

TE�ATRU�LAL�Ki�i AK�To�RA�W WAł�BRZY�ChU
UL. M. BUCZ KA 16 www.te�atr�la�lek.wal�brzych.pl

4 li sto pa da, godz. 12.30 ko�zio�łek�Ma�to�łek
11 li sto pa da, godz. 12.30 czer�Wo�ny�kaP�tu�rek
18 li sto pa da, godz. 12.30 aLi�cJa�W kra�inie�cza�rÓW
24 li sto pa da, godz. 18.00 oPo�WieśĆ�Wi�Gi�LiJ�na
25 li sto pa da, godz. 12.30 Fer�Dy�nanD�WsPa�nia�ły
25 li sto pa da, godz. 16.00 Le�Fi�Lo�Fa�BLe

fAN�TA�sTYCZ�NY�Ko�sMos
KoN KUrS PLA STyCZ Ny DLA DZIe CI I MŁo DZIe ży

Kon kurs skie ro wa ny jest do uczniów szkół pod sta wo wych
(kla sy III -VI) gim na zjów, szkół śred nich, uczest nist ków
warsz ta tów gra ficz nych, ma lar skich itp., a tak że osób in dy -
wi du al nych. Te mat kon kur su to ar ty stycz ne, in dy wi du al ne
wi zje ko smicz ne go świa ta i je go miesz kań ców. Na de sła ne
pra ce zło żą się na uni ka to wą wy sta wę w CK Ago ra.
In fo: Jadwiga Cał ka, tel. 71 325-14-83, w. 109

ter�min�nad�sy�ła�nia�prac 10�stycz�nia 2013
Ga�le�ria�cen�trum�kul�tu�ry�aGo�ra,�ul.�serb�ska 5a

Fer�dy�nand�Wspa�nia�ły

więcej na: 

24.11.2012r

Wszystkie�nie�Dzie�Le
GoDz.�12.30

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

centrum�sztuki�Wro
ul.�Widok�7

se�zon Viii –�Je�sieŃ 2012�
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IIGGNNAA  CCYY  JJAANN  PPAA  DDEE  RREEWW  SSKKII  WWEE  WWRROO  CCŁŁ AA  WWIIUU
16 li sto pa da, godz. 18.00
Z oka zji 152. rocz ni cy uro dzin Igna ce go Pa de rew skie go, za pra sza my na pre zen -
ta cję mul ti me dial ną Be aty Stra gie ro wicz „Pa de rew ski we Wro cła wiu. Mu zy ka
i ma lar stwo”. Przy po mnij my, że pia ni sta wy stą pił w sa li No wej Gieł dy przy
ul. Krup ni czej w 1891 r. z du żym suk ce sem! Ame ri can Cor ner, II pię tro

SSPPOO  TTKKAA  NNIIEE  ZZ AANN  DDRR ZZEE  JJEEMM
ZZIIEE  MMIIAAŃŃ  SSKKIIMM
23 li sto pa da, godz. 17.00
Za pra sza my na spo tka nie z jed nym
z naj po pu lar niej szych obec nie pi sa rzy
scien ce fic tion i fan ta sy w Pol sce. Du -
żą po czyt no ścią cie szą się je go po wie ści
z cy klu „Acha ja”. An drzej Zie miań ski
zaj mu je się nie tyl ko li te ra tu rą, ale tak -
że wy kła da tzw. cre ati ve wri ting
na Uni wer sy te cie Wro cław skim. Spo -
tka nie od bę dzie się w ra mach „No cy
z RPG” (in formacje: 71 33-52-214). 
Sa la kon fe ren cyj na, III p.

JJOO  LLAANN  TTAA  SSTTUU  DDZZIIŃŃ  SSKKAA  
MMAA  LLAARR  SSTTWWOO
Ga le ria pod Pla fo nem, od 23 XI
Ar tyst ka ukoń czy ła ASP we Wro -
cła wiu oraz ASP San Car los w Wa -
len cji. Zaj mu je się ma lar stwem
i pra cą na uko wą. Wy sta wia w Pol -
sce (m. in. Lu blin, Chełm) i Hisz -
pa nii (m. in. w Wa len cji i Ma dry-
cie). Swo je pra ce pre zen to wa ła
na kil ku na stu wy sta wach in dy wi du -
al nych i licz nych zbio ro wych.

5 li sto pa da, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
DZIEC KO W ŚWIE CIE ME DIÓW
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

6 li sto pa da, godz. 16.00 - 19.00
AMERYKAŃSKI 
WIECZÓR WYBORCZY
Ame ri can Cor ner, II pię tro

7 li sto pa da, godz. 16.00
DKK dla Se nio rów
O LAU RE ATACH AN GE LU SA
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro

10 li sto pa da, godz. 11.00
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
PO CO MIA STU RA TUSZ
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

12 li sto pa da, godz. 16.00
Dys ku syj ny Klub Au dio bo oka
O DO MU NAD ROZ LE WI SKIEM
Od dział Książ ki Mó wio nej, par ter

13 li sto pa da, godz. 17.00
WARSZ TA TY Z PI SAR KA MI
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

14 li sto pa da, godz. 16.00
Aka de mia Zdro we go Se nio ra
TECH NI KI PER GA MI NO WE
Czy tel nia, II pię tro

14 li sto pa da, godz. 16.30
Spo tka nie z pe da go gi ką za ba wy
KLAN ZA W ETIO PII
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

17 li sto pa da, godz. 11.00
Z cy klu Spo ko -Po ko
ZA BA WY Z RO DZI NĄ W TLE
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 

22 li sto pa da, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
TU MAM GŁO WĘ
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 

23 li sto pa da, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
PO DRÓŻ KU LI NAR NA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

23 li sto pa da, godz. 18.30
Klub Książ ki Po dróż ni czej Glob trot ter
IN DO NE ZJA – KRAJ TY SIĘ CY WYSP
Ame ri can Cor ner, II pię tro

©
 A

. M
as

on

DDAARR  MMOO  WWEE  
EE  --BBOO  OOKKII
Dol no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na wraz z 27
bi blio te ka mi pu blicz ny mi na Dol nym Ślą sku
wy ku pi ły wspól nie po nad 1000 e -bo oków
na plat for mie iibbuukk..ppll. Ozna cza to, że w każ -

dej z tych bi blio tek KAŻ DY za pi sa ny do niej czy tel nik mo że swo bod nie i zu -
peł nie za dar mo wy bie rać spo śród te go ty sią ca pu bli ka cji! Są to głów nie książ ki
na uko we (zwłasz cza pod ręcz ni ki aka de mic kie), po pu lar no nau ko we i po rad -
niki z prak tycz nie wszyst kich waż niej szych dzie dzin wie dzy. Mo gą się przy -
dać zwłasz cza stu den tom, któ rzy już roz po czę li rok aka de mic ki. In for ma cje
szcze gó ło we o tym, w ja ki spo sób po nie „się gnąć”, moż na uzy skać w Dol no -
ślą skiej Bi blio te ce Pu blicz nej we Wro cła wiu (te le fo nicz nie: 71 33-52-248)
oraz na stro nie in ter ne to wej: www.wbp.wroc.pl.

225_BIBLIOTEKA  25-10-12  11:47  Strona 1
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sA�Lo�NiK�TRZECh�MUZ�ul.�za�wal�na 7-9
WiE�CZóR�PA�TRio�TYCZ�NY

pt. Jed no wiem tyl ko PoL SKA ZMAr TWyCH WSTA NIe.
W pro gra mie: sło wo pa trio tycz ne wy gło si Zbi gniew Ma -
rzec, opra wę mu zycz ną za pew ni Ze spół 1 z 12 z ele ono rą
Kie strzyń. otwar ta zo sta nie tak że wy sta wa pa trio tycz na.

11�li�sto�pa�da,�godz. 18.00

LA�RY�sA�NiE�WiŃ�sKA –�wie�czór�au�tor�ski
Po woj nie przy je cha ła wraz
z ro dzi ną do Pol ski, do Wro -
cła wia. Ab sol went ka Wy dzia -
łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Wro cław skiej. Pierw szy to -
mik wier szy pt. Doj rza łość
i na iw ność wy da ła w ro -
ku 2011. od pra wie pię ciu lat uczest ni czy w warsz ta tach li -
te rac kich od by wa ją cych się we wro cław skim Sa lo ni ku
Trzech Muz. Pod czas wie czo ru au tor ka pro mo wać bę dzie
swój no wy to mik wier szy pt. Bli żej czło wie ka, bli żej Bo ga.

19�li�sto�pa�da,�godz. 18.00

sA�Lo�Ni�Ko�WE�WARsZ�TA�TY�Li�TE�RAC�KiE
12�i 26�li�sto�pa�da,�godz. 18.00

sa�lo�nik�trzech�Muz,�ul�za�wal�na 7

Ży�cie�co�Dzien�ne�kra�sno�LuD�kÓW�w sta�ro�żyt�no�ści
i wie�kach�śred�nich.�stu�dium�ar�che�olo�gicz�ne
ce�za�ry�Buś�ko

We Wro cła wiu jest ich po -
nad dwie ście, na wy ko na ne
z brą zu po sta ci na ty ka ją się
co dzien nie ty sią ce wro cła wian
i tu ry stów. Jed nak czy wie my
skąd się wzię ły?
W książ ce omó wio ne są roz -
ma ite dzie dzi ny ży cia co dzien -
ne go kra sno lud ków, od pra cy,
po przez for my do mów miesz -
kal nych i środ ki trans por tu, aż
po prze ja wy sztu ki. Wszyst kie
zi lu stro wa ne ry sun ka mi ory gi nal nych za byt ków od sło nię -
tych w trak cie ba dań ar che olo gicz nych pro wa dzo nych na te -
re nie eu ro py Środ ko wej i w ba se nie Mo rze Śród ziem ne go.
Do na bycia: w wy daw nic twie www.gajt.pl oraz w Księ gar -
niach: PWN, ul. Kuź ni cza 56, Pod Ar ka da mi, ul. Świd nic -
ka 49, a także w Centrum IT, ry nek 14. 

Wy�daw�nic�two�GaJt

Po�go�To�WiE�Li�TE�RAC�KiE
spo�tka�nia�z�po�sta�cia�mi�pol�skiej�kry�ty�ki�li�te�rac�kiej,

dzien�ni�kar�stwa,�pro�zy�i po�ezji.

Ju�sty�na Bar�GieL�ska – po et ka i pro za icz ka, au tor ka wy -
bo ru wier szy Le opol da Staf fa
– Wy sze dłem szu kać, któ re go
pre mie ra od bę dzie się wła śnie
pod czas li sto pa do we go Po go -
to wia. Au tor ka opo wie o pra cy
nad książ ką oraz przy bli ży pu -
blicz no ści wiersz Le opol da
Staf fa – Za tar ty fresk.

czwar�tek 8�li�sto�pa�da,�godz. 18.00

Boh�Dan�za�Du�ra – lau re at licz nych na gród li te rac kich.
W cza sie spo tka nia au tor prze -
czy ta wiersz o tym sa mym, co
pre mie ro wy tom ty tu le – Zmar -
twych wsta nie ptasz ka. Przy bli -
ży taj ni ki po wsta wa nia książ ki,
od po wie na py ta nia do ty czą ce
in spi ra cji i two rze nia wier szy.

czwar�tek 22�li�sto�pa�da,�godz. 18.00�

siedziba�Fun�da�cji�eu�ro�pej�skich�spo�tkań�Pi�sa�rzy
ul.�Przej�ście�Garn�car�skie 2

ZBi�gNiE�W�NiEDź�WiEC�Ki�-RA�Vi�CZ
SPo TKA NIe AU Tor SKIe 

Zapraszamy na wieczór poświęcony nowej książ ce autora
pt. „Grzech prze mil cze nia”. Spotkanie odbywa się w ra mach
cyklu: Sa lo ni k Sztuk roż nych - Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia
Ci vi tas Chri stia na. Wieczór pro wa dzi Ma ria ewa Sy ska.

8�listopada,�godz. 17.00
siedziba�stowarzyszenia,�ul.�kuź�ni�cza 11-13, i.�p.

hEN�RYK�WoL�NiAK�-ZBo�żY�DA�RZYC
WIe CZór Po eTyC KI

Za ge niusz ko we spo tka nie
z po etą i dra ma to pi sa rzem,
na którym od bę dzie się pre -
zen ta cja je go naj now szej
książ ki pt. Za ge niusz ki. Sło -
wo wstęp ne i pro wa dze nie
prof. Do ro ta Heck.

20�li�sto�pa�da,�godz. 18.00.�Wstęp�wol�ny!
klub�Mu�zy�ki�i Li�te�ra�tu�ry,�pl.�t.�ko�ściusz�ki 9

Z TAM�TEJ�sTRo�NY�Ci�sZY�Bo Le SŁAW Le ŚMIAN
Pu bli ka cja jest ko lej ną czę -
ścią pro jek tu „44. Po ezja
pol ska od no wa”, przy bli ża -
ją ce go daw nych au to rów
w wy bo rach i ko men ta rzu
współ cze snych pol skich
po etów. Au to rem wy bo -
ru 44 wier szy Le śmia na jest
po eta, tłu macz, ese ista
i kry tyk li te rac ki, lau re at
wie lu na gród i wy róż nień
– JA CeK GU To roW. Jego
dorobek w dziedzinie poezji

przybliża wydany w 2010 r. zbiór Nad brzegiem rzeki. 
Wydawnictwo�Biu�ro�Li�te�rac�kie�

Co�DRUgiE�KRZEsło�BYło�iNNE
WySTAWA I PreZeNTACJA
Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Polak.

6�listopada,�godz.�15.30,�znio,�ul.�szewska�37
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żY�WA�Bi�BLio�TE�KA�JUż NIe TyL Ko Do CZy TA NIA
edy cja spe cjal na żB jest jed nym z wy da rzeń kam pa -
nii Wro pe nUp i sku pi się na róż no rod no ści na ro do wej
i et nicz nej. ży wa Bi blio te ka scho dzi z pó łek i idzie o krok
da lej. ży we Książ ki, za pro sze ni go ście oraz wszy scy chęt -
ni bę dą mie li oka zję za brać głos w de ba cie na te mat róż -
no rod no ści we Wro cła wiu i jej co dzien nych pro ble mów.
Trzy od sło ny dyskusji, którą pro wa dzi wro cław ski dzien -
ni karz i ży wa Książ ka – Le szek Bu dre wicz to:
Cześć pierw sza: lu dzie -książ ki, czy li in ni ta cy sa mi
Część dru ga: co wie dza mó wi o in no ści 
Część trze cia: czy po li ty ka się na coś przy da 
Wy�po�ży�cza�nia�ży�wych�ksią�żek�–�24�li�sto�pa�da,�w g. 12-20.00�

spo�tka�nie�i dys�ku�sja�–�23�li�sto�pa�da,�godz. 18.00
Me�dia�te�ka,�pl.�te�atral�ny 5�(www.�zy�wa�bi�blio�te�ka.�pl)

3.�eDy�cJa�Fe�sti�Wa�Lu�Li�te�rac�ko�-ar�ty�stycz�neGo
W tym ro ku gośćmi fe sti wa lu będą m.in: Ju lia Fie dor czuk,
Ma riu sz Grze bal ski, Ka ro l Ma li szew ski, Bart ek Maj zel,
Jac ek Bie ru t, Ada m Ka cza now ski.
Mu zycz no -li te rac kim wy da rze niem fe sti wa lu bę dą kon -
cer ty Bu dy nia i Baj zla – li de rów gru py Po GoD No.
Książ ko wym wy da rze niem im pre zy bę dzie wy da na przez
Fun da cję Na rzecz Kul tu ry i edu ka cji im. Ty mo te usza Kar -
po wi cza An to lo gia Li te ra tu ry Dol no ślą skiej – roz kład Jaz -
dy pod re dak cją Jac ka Bie ru ta, Woj cie cha Bro war ne go
i Grze go rza Cze kań skie go. Bli sko 800 stron po świę co -
nych li te ra tu rze re gio nu!
18.00�roZ Po CZę CIe Fe STI WA LU
18.15�Wo kół An to lo gii Li te ra tu ry Dol no ślą skiej:
roz kład Jaz dy – Ka rol Ma li szew ski, Ja cek Bie rut
19.30 Bar tek Maj zel – spo tka nie au tor skie
20.00 Ju lia Fie dor czuk – spo tka nie au tor skie
20.30 Ma riusz Grze bal ski – spo tka nie au tor skie
21.00 Adam Ka cza now ski – per for man ce
21.45 Bu dyń Su per Sam – so lo  li de ra Po god no
21.45 Ba bu Król – Bu dyń i Baj zel gra ją Sta chu rę
3�li�sto�pa�da�-�kwa�drat,�ul.�Ban�ko�wa 28-30,�Je�Le�nia�GÓ�ra
4�li�sto�pa�da�-�a pro�pos,�ul.�Wie�niaw�skie�go 82,�WałBrzych

KoN�KURs
NA�ULiCZ�NY�sPEK�TAKL�TE�ATRAL�NY
DLA DZIe CI GrA Ny NA SCe NIe BAJ Ko BU SU

Przed sta wie nie ma trwać ok 30-40 mi nut. Kon kurs skie -
ro wa ny jest do ze spo łów twór czych, skła da ją cych się z pi -
sa rza, sce no gra fa, re ży se ra i mu zy ka (wszyst kie bądź
nie któ re z tych ról mo gą kon cen tro wać się w jed nej oso -
bie). na�gro�da: re ali za cja spek ta klu na sce nie Baj ko bu su
oraz ho no ra ria dla na gro dzo ne go ze spo łu twór cze go.
ter�min�nad�sy�ła�nia�prac: upły wa 15 stycz nia 2013 r.

te�atr�La�lek,�pl.�te�atral�ny 4�(teatrlalek.wroc�law.pl)
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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
3.11.,�godz. 7.00 Wę drów ka szla kiem B. Tu ro nia: Za krzów
– ra ków; 4.11,�godz. 10.00 Spa cer po Wro cła wiu; spo tka -
nie przy po mni ku hr. A. Fre dry; 8.11,�godz. 15.30 Spo tka nie
klu bo we w Mał go si (od rzań ska 39);
9-11.11.�godz. 7.00 *War sza wa – Nie po ka la nów – że la zo -
wa Wo la; 18.11,� godz. 7.00* Ślę ża, wy jazd z dworca
PKS; 30.11-2.12,�godz. 7.00�An drzej ko we Spo tka nie Przy -
ja ciół w Jar ko wi cach.
Zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa ce -
rze, spo tka niu klu bo wym lub tel. 661 701 176; 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, wspól nie z Dol no ślą -
ską Bi blio te ką Pu blicz ną im. T. Mi kul skie go w ryn ku, wy -
cho dząc na prze ciw po trze bom wie lu wro cła wian
po głę bie nia wie dzy o swo im mie ście, wy stą pi ło z ini cja ty -
wą po wo ła nia Wszech ni cy Wie dzy o Wro cła wiu. Za ora sza -
my na wy kład pt. – „Cmen ta rze Wro cła wia”. Wstęp wolny!

20�li�sto�pa�da, godz 17.00�–�Bi�blio�te�ka,�ry�nek 58, iii p.

MEKsYK�W�oCZACh�gRiNgos
Spo tka nie z po dróż ni kiem Pio trem Klocz kow skim w ra -
mach cy klu Kul tu ry Świa ta. W pro gra mie, wer ni saż wy sta -
wy fo to gra fii, pre lek cja o po dró ży oraz po kaz zdjęć.

10�listopada,�godz.�17.00.�Wstęp�wolny!
centrum�kultury�zaMek,�pl.�świętojański�1

fot. P. Klocz kow ski

Xiii sA�LoN�UR�sZU�LAŃ�sKi
Sto wa rzy sze nie By łych Wy cho wa nek Ur szu lań skich za -
pra sza na spo tka nie po świę co ne po sta ci wiel kie go przy -
ja cie la miesz kań cow Afry ki, zmar łe go w 2007 r. ks.
kar dy na ła Ada ma Ko zło wiec kie go i je go po nad sześć dzie -
się cio let niej dzia łal no ści mi syj nej i cha ry ta tyw nej w Za -
mbii. ży cie i dzie ło kar dy na ła przy bli ży je go bra ta ni ca,
sio stra ur szu lan ka okta wia Ko zło wiec ka. Fun da cję je go
imie nia „Ser ce bez gra nic” przed sta wi Bog dan ro ma niuk,
dy rek tor Mu zeum Ada ma Ko zło wiec kie go w Hu cie Ko mo -
row skiej – miej scu uro dze nia kar dy na ła. Bę dzie też moż -
na obej rzeć wy sta wę po świę co ną tej wy bit nej po sta ci
– ary sto kra ty, więź nia Da chau, kar dy na ła i – z wy bo ru
– pro ste go mi sjo na rza.

25�li�sto�pa�da,�godz. 17.00
klasz�tor�sióstr�ur�szu�la�nek,�pl.�nan�kie�ra 16

Zło�TA�sZA�BLA�DLA
kin�Gi�Wo�ło�szyn�-śWierk

Z War sza wy przy wie zio na zo sta ła ko lej na (po ubie gło rocz -
nej za Dziew czę ta z Au schwitz) Zło ta Sza bla, tym ra zem
za Uro dzo nych dla rze szy, a do dat ko wo wy róż nie nie – me -
dal oko licz no ścio wy za Ko le je lo su pew nej fa bry ki za film
do ku men tal ny Kin gi Wo ło szyn -Świerk! Zło ta Sza bla jest
głów ną na gro dą Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil mów Hi -
sto rycz nych i Woj sko wych w War sza wie w tym ro ku otrzy -
mał ją film „Uro dze ni dla rze szy” w re ży se rii wro cław skiej
dzien ni kar ki – Kin gi Wo ło szyn -Świerk.

ChAMLET
FestiWaL�naJGorszych�rekLaM

W tym roku zgłoszono rekordową liczbę 429 reklam.
23�listopada,��godz�18.00.�Wstęp�wolny!

instytutu�Dziennikarstwa�i�komunikacji�społecznej,
uniwersytetu�Wrocławskiego,�ul.�Joliot-curie�15

ZooM�-ZBLi�żE�NiA
16 eDy CJA MIę DZy NA ro Do We Go Fe STI WA LU

FIL Mo We Go W Je Le NIeJ Gó rZe
W ra mach Fe sti wa lu od bę dą się: 19-24.02.2013�Mię dzy na ro -
do we Warsz ta ty Fil mo we dla Mło dych Twór ców. Po ka zy, spo -
tka nia z twór ca mi i kon cer ty. 21-24.02.2013 Kon kurs
fil mo wy. Warsz ta ty Kry ty ki Fil mo wej. Za pra sza my do nad sy -
ła nia fil mów: re gu la min oraz zgło sze nia na zoo m fe sti val.pl

do 30�li�sto�pa�da�br.�-�osie�dlo�wy�Dom�kul�tu�ry
ul.�k.�trzciń�skie�go 12,�Je�Le�nia�GÓ�ra

LEN:�oD�ZiARNA�Do�sUKNi CyKL: NIeDZIeLA W MUZeUM
Spo tka nie po pro wa dzi ewa Krau ze, któ ra bę dzie nar ra to rem i za pre zen tu je daw ne tech -
nik prze rób ki lnu oraz au tor ską lnia ną ko lek cję: Suk nia – ubiór na prze strze ni dzie jów.
Na to miast ri ta Ma ria Scha eper uzu peł ni spo tka nie mu zy ką i śpie wem.
Au tor ki spo tka nia opo wie dzą o wie lo wie ko wej hi sto rii upra wy i pro duk cji lnu, któ ra obok
tra dy cyj nej pro duk cji szkła wy zna cza ła kie ru nek roz wo ju kul tu ry ma te rial nej i sta no wi ła
o za moż no ści Dol ne go Ślą ska. W tej nar ra cji prze wi ja ją się; le gen dy, opo wie ści, pie śni,
frag men ty utwo rów li te rac kich. Dla zo bra zo wa nia te ma tu wy ko rzy sta ne są sta re za cho wa -
ne urzą dze nia do prze rób ki lnu, na któ rych pre zen to wa ne są daw ne tech ni ki. Wzbo ga ce nie
po ka zu sta no wi pre zen ta cja au tor skiej ko lek cji lnia nej, któ ra jest wy ni kiem wie lo let niej pra -
cy nad za gad nie niem: Suk ni -ubio ru, sty li zo wa nej hi sto rycz ny mi wzo ra mi i mo ty wa mi.
4�listopada.�Wstęp�wolny!�Muzeum�karkonoskie�w�Jeleniej�Górze,�ul.�Matejki�28,�JeLenia�GÓra
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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, od listopada
również na antenie TVP Historia!  Pół go dzin ne fil my do -
ku men tal ne o pol sko -cze skim po gra ni czu.
Au to rzy: K. Wo ło szyn -Świerk, P. Ja ku bow ska, J. Al brecht.
W każ�dą�nie�dzie�lę�o godz. 17.00
od ci nek 9. Gó ry or LIC KIe 4�listopada
od ci nek 10. Gó ry STo Ło We 11listopada
od ci nek 11. Bro UMoV/No WA rU DA 18�listopada
od ci nek 12. KAr Ko No SZe WSCHoD NIe 25�listopada

http://hra�ni�ce�be�zh�ra�nic.cz

sym�fo�nia�gro�zy Fri dri cha Mur naua z 1922 to z jed nej stro -
ny prze ra ża ją ce z dru giej fa scy nu ją ce dzie ło. Film opo wia -
da o lo sie Hra bie go or lo ka zna ne go ja ko Nos fe ra tu.
czer�Wie – nie za leż na ma ło pol ska for ma cja, an ga żu je się
w róż no rod ne pro jek ty te atral no -fil mo wo -pla stycz ne. Ma
na swo im kon cie po nad 300 kon cer tów i im prez w Pol sce.
Po kon cer cie utrzy ma ny w kli ma cie gro zy wie czór w zam -
ko wych pod zie miach z mo ty wem prze wod nim bę dą po -
two ry, wam pi ry oraz in ne hal lo we eno we atrak cje.

2�li�sto�pa�da,�godz. 20.00.�Bi�le�ty 20zł
cen�trum�kul�tu�ry�za�Mek,�pl.�świę�to�jań�ski 1

WiEL�KA�Po�WóDź�THe Gre AT FLo oD, 2012
Film Bil la Mor ri so na Wiel ka po wódź, do któ re go Bill Fri sell
skom po no wał mu zy kę. Wy ko na ją ze swo im ze spo łem
na ży wo w ki nie He lios No we Ho ry zon ty. Film przed sta wia
„wiel ką po wódź”, któ ra na wie dzi ła del tę Mis si si pi w 1927
ro ku i wy wo ła ła fa lę tzw. wiel kiej emi gra cji.

17�li�sto�pa�da,�godz. 19.00.�Bi�le�ty 70/90�zł
he�lios�no�we�ho�ry�zon�ty,�ul.�kazimierza�Wielkiego

PoR�TRE�TY
AKA De MII FIL MU Do KU MeN TAL Ne Go MO VIEW RO

8�Li�sto�Pa�Da:�Gnarr�na Pre�zy�Den�ta
Po zna je my bli żej Jo na Gnar ra, is landz kie go ak to ra i sa ty ry ka,
a obec nie... me ra rey kja vi ku. Do ku ment po ka zu je, w ja ki spo -
sób do szło do tej bez pre ce den so wej sy tu acji, bo par tia, z ra -
mie nia któ rej star to wał w wy bo rach ty tu ło wy bo ha ter, nie
trak to wa ła swo ich po czy nań z peł ną po wa gą. To za ra zem za -
pis eks tre mal nej sy tu acji po li tycz nej, jak i do ku men tal ny por -
tret czło wie ka, któ re go rze czy wi stość za sko czy ła. Po fil mie
od bę dzie się dys ku sja pt Po li ty ka ja ko per for man ce, któ rą po -
pro wa dzi Mi chał Sy ska (ośro dek My śli Spo łecz nej im. F. Las -
sal le'a, Kry ty ka Po li tycz na), a udział we zmą Ane ta Ka za nec ka
(Dol no ślą ski ośro dek Stu diów Stra te gicz nych) i Mi chał Zyg -
munt (pi sarz, pu bli cy sta kul tu ral ny, z Kry ty ki Po li tycz nej).
29�Li�sto�Pa�Da:�kat�ka
Po kaz gło śne go fil mu He le ny Tre sti ko vej, w na szym kra ju
do sko na le ko ja rzo nej dzię ki do ku men to wi „re ne”. „Kat ka”
to wie lo let nia nar ko man ka. Widz spo ty ka bo ha ter kę w wie -
ku 19 lat. Już wte dy Kat ka jest na te ra pii od wy ko wej. re -
ży ser ka, a wraz z nią wi dzo wie, to wa rzy szy swo jej
bo ha ter ce przez kil ka na ście lat, ob ser wu jąc wzlo ty i upad -
ki, wal czą cej z trud nym do prze zwy cię że nia na ło giem
dziew czy ny. Po pro jek cji tra dy cyj nie dys ku sja o fil mie.

Pro�jek�cje:�godz. 20.00.�Bi�le�ty 12�zł
Dol�no�ślą�skie�cen�trum�Fil�mo�we,�ul.�Pił�sud�skie�go 64a

TRZY�żY�Wio�łY�23-25�Li�sto�Pa�Da
3. Fe STI WAL FIL MóW ŚWIA TA //3Zy WIo Ly.PL 

Prze gląd naj lep szych fil mów do ku men tal nych, pre zen to wa -
nych w trzech ka te go riach: Po dró że, Przy go da, Cy wi li za cja.
Po śród sta ran nie wy bra ne go re per tu aru po ja wią się dwie
pol skie pre mie ry – na gro dzo ny na kul to wym Fe sti wa lu Fil -
mów Gór skich w Banff „Mo ja zie mia” i uzna wa ny za je den
z naj lep szych, au stra lij skich do ku men tów „The Back of Bey -
ond”. Im pre zę uświet ni „Sam sa ra” ro na Fric ke. 
W so bo tę i w nie dzie lę od 11.00 od bę dą się bezpłatne warsz -
ta ty Aka de mii Po dró żo wa nia o tym jak krę cić fil my w po dró -
ży. Jak je mon to wać, udźwię ka wiać i pu bli ko wać w sie ci.
23�Li�sto�Pa�Da�oD GoDz. 20.00 – spo tka nie au tor skie
z Twór cą, po kaz fil mu – nie spo dzian ka. Wstęp wol ny!
24�Li�sto�Pa�Da�GoDz. 13.00 coLD reż. A.Fo gel oraz i be�lie�-
ve i can�fly! reż. S.Mon taz -ros set GoDz. 14.20 apa�po�ris
–�w po�szu�ki�wa�niu�rze�ki reż. A.Do ra do GoDz. 15.50 ostat�ni
zWiel�kich�nie�zna�nych D. ran som GoDz. 16.30 od�kry�wa�jąc
ścież�kę M.Dion GoDz. 19.00�Ży�wio�ły�short�Doc:�na jed�nym
od�de�chu; hi�sto�ria�Wil�lia�ma�tru�brid�ge;�eks�pe�ry�ment�na De�-
na�li;�W po�szu�ki�wa�niu�za�gi�nio�ne�go�mo�rza;�no�ma�da;�Mat�ka;
afga�ni�stan�–�mu�śnię�ty�w prze�lo�cie GoDz. 20.15 the�Back�of
Bey�ond J.Hey er GoDz. 21.30 the�Dre�am�Fac�to�ry
25� Li�sto�Pa�Da GoDz. 13.00 trans, reż. A.Sos gór nik,
A.Woł czyń ska GoDz. 14.00 Mo�ja�zie�mia�(Mi�cha�cra), reż.
J.Bur la ge GoDz. 16.00Więź�nio�wie�hi�ma�la�jów, reż. L.Meu -
nier GoDz. 17.10�nie�wiem�kim�je�stem, reż. A.Mo ra, A.San -
martí. GoDz. 19.00 Ży�wio�ły�short�Doc:�ahh,�Gu�ca!;�Wall
stre�et;�ciem�ność�w ta�trach;�ku�mo�ter�ki�– gó�ral�skie�wy�ści�-
gi;� Brze�giem� ka�li� Gan�da�ki GoDz. 20.15 el� su�eo, reż.
K.Łub niew ski, M.Mo len da GoDz. 21.00 sam�sa�ra, r. Fric ke
Bi�le�ty�13�zł,�kar�net�na dzień 50 zł,�na ca�łość 80 zł�(25�fil�mów)

ki�no�he�lios�no�we�ho�ry�zon�ty,�ul.�ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go




