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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
ul. mARSZAłKA JóZEFA PiłSuDSKiEGO 19

1.1�, sobota, godz. 18.00 Sala Filharmonii
CHRiSTiAN DANOWiCZ – dyrygent
Anna Pozdiejewa – skrzypce
Władysław Kosendiak – saksofon
Wrocławska Orkiestra Kameralna leopoldinum
P. Czajkowski – Melodia na skrzypce i smyczki op. 42, Sekstet op. 10
„Souvenir de Florence”; A. Głazunow – Koncert na saksofon i smyczki
7.1�, piątek, godz. 19.00 Sala Filharmonii
ANDRZEJ KOSENDiAK – dyrygent
Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
Chór Filharmonii Wrocławskiej
Wrocławska Orkiestra Kameralna leopoldinum
B. Britten – Św. Mikołaj
9.1�, niedziela, godz. 18.00 Sala Filharmonii
JAROSłAW THiEl – dyrygent
iwona leśniowska-lubowicz, Jolanta Kowalska – sopran
David Erler, Piotr Olech – kontratenor
Sebastian Hübner, Karol Kozłowski – tenor
Thomas Guthrie, Hugo Oliveira – bas
Wrocławska Orkiestra Barokowa
G. Gebel – Oratorium na Boże Narodzenie; J. S. Bach – Kantata Ich
freue mich in Dir, Kantata Singet dem Herrn ein neues Lied
14.1�, piątek, godz. 19.00 Sala Filharmonii
Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej
Maestro Marka Pijarowskiego
mAREK PiJAROWSKi – dyrygent
Krzysztof Jakowicz – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej
G. Rossini – Uwertura do operyWilhelm Tell; H. Wieniawski – II Kon-
cert skrzypcowy d-moll op. 22; R. Strauss – Poemat symfoniczny
„Don Juan” op. 20, Poemat symfoniczny „Dyl Sowizdrzał” op. 28
15.1�, sobota, godz. 18.00 Sala Filharmonii
ERNST KOVACiC – dyrygent
Wrocławska Orkiestra Kameralna leopoldinum
F. Schubert – uwertura w stylu włoskim C-dur D 591, op. 170;
J. H. Voříšek – Symfonia D-dur op. 21
l. van Beethoven – Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica”
16.1�, niedziela, godz. 18.00 Sala Filharmonii
GiOVANNi ANTONiNi – dyrygent
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne
J. M. Kraus – Uwertura do Olimpii VB 33
W. A. Mozart – Symfonia nr 36 C-dur KV 425 „Lindzka”
L. van Beethoven – VIII Symfonia F-dur op. 93
30.1�, niedziela, godz. 17.00 Sala Filharmonii
„W rytmie walca” – koncerty noworoczne
CHRiSTiAN DANOWiCZ – dyrygent
Edyta Kamińska, Aneta mazur, Piotr Szewczyk, Szczepan
Rudnicki – soliści; Orkiestra Kameralna leopoldinum
Wybór walców z operetek i z repertuaru smyczkowego
30.1�, niedziela, godz. �0.00 Sala Filharmonii
31.1�, poniedziałek, godz. 18.00 i �0.30
„Z tysiąca i jednej nocy” – Koncerty sylwestrowe
JAN miłOSZ ZARZyCKi – dyrygent
Aleksandra Kubas-Kruk – sopran; Kałudi Kałudow – tenor
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej

1033-1035 Wieczory lisztoWskie
Koncerty prowadzi JuliuSZ ADAmOWSKi

TOMASZ KAMIENIAK – fortepian
6. Xii g. 1�.30 trzebnica, Starostwo Powiatowe, ul. leśna 1
(142 koncert umuzykalniający dla młodzieży „Jak słuchać muzyki”)
6. Xii g. 18.00 trzebnica, Starostwo Powiatowe, ul. leśna 1
7. Xii g. 18.30 oborniki Śl., Salonik 4 muz, ul. Piłsudskiego 13
Zamierzeniem koncertów jest przypomnienie bardzo cieka-
wej, a dzisiaj w znacznym stopniu zapomnianej twórczości
Charlesa Valentina Alkana i Karola Tausiga – wybitnych pia-
nistów i kompozytorów z kręgu Chopina i liszta.
tomasz kamieniak – pianista i kompozytor, absolwent Am
im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie J. Domań-
skiej. Kształcił się również w Hochschule für musik Franz
liszt w Weimarze u R. Dieter-Arensa oraz na Studiach Po-
dyplomowych w macierzystej uczelni u Z. Raubo. Dosko-
nalił się też pod kierunkiem K. Szczerbakova i l. Howarda.
Prowadzi w kraju, jak i zagranicą ożywioną działalność pia-
nistyczną i kompozytorską. W 2008 roku dał w ramach Ri-
chard Wagner Bayreuther Festspiele w Bayreuth wielki
trzyczęściowy recital, na którym wykonał wszystkie wagne-
rowskie transkrypcje Franciszka liszta. W 2007 r. został lau-
reatem Grand Prix iV Konkursu na Projekt Nagraniowy
Zapomniana muzyka Polska Wyd. muz. Acte Préalable
za projekt nagrania dzieł fortepianowych Józefa Wieniaw-
skiego. Jest kompozytorem kilkudziesięciu utworów forte-
pianowych, klawesynowych, kameralnych, chóralnych oraz
muzyki filmowej. Odbyło się szereg monograficznych
koncertów poświęconych jego twórczości. Dyskografia ar-
tysty obejmuje trzy płyty kompaktowe jak również nagrania
dla Radia Koszalin i telewizji słowackiej.

1036 Wieczór lisztowski
JERZY OWCZARZ – fortepian

10. Xii g 18.00 Wrocław, Kmil, pl. T. Kościuszki 9
W programie utwory: J. S. Bacha, D. Scarlattiego,
l. v. Beethovena, F. Chopina, l. Janáčka, S. Prokofiewa.
Jerzy owczarz aktualnie jest studentem roku dyplomowego
Am im. K. lipińskiego we Wrocławiu, studiując pod kierunkiem
prof. Zbigniewa Faryniarza, W 2012 r. doskonalił swoje umiejęt-
ności pod kierunkiem prof. Borysa Petruszańskiego na XiX mię-
dzynarodowym Kursie Pianistycznym TiFl we Wrocławiu.
Jego działalność artystyczna obejmuje koncerty w Polsce oraz
za granicą. W 2011 r. został laureatem na Concorso Internazio-
nale di Esecuzione Musicale e Composizione „Valeria martina”
(Włochy), we wrześniu 2012 został półfinalistą 18 międzyna-
rodowego Konkursu Pianistycznego im. leosa Janáčka w Brnie.
Od września 2011 pracuje jako nauczyciel fortepianu w Zespo-
le Szkół muzycznych im. Stanisława moniuszki w Wałbrzychu.

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
pl. T. Kościuszki 9, Wrocław

tel.: 600 39 36 34; www.liszt.art.pl TiFL

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządo-
wych Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Trzebnickiego, Obornik
Śląskich, Wrocławia i Związku Artystów Wykonawców STOART.
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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

1 so 1900 OOttEELLLLOO����GiuSEPPE�VERDi

2 nd 1700 WWEESSEELLEE��FFiiGGAARRAA����WOLFGANG�AMADEuS�MOZARt

4 wt 1100 SSttRRAASSZZNNyy��DDWWóóRR StANiSłAW�MONiuSZKO

5 śr 1100 DDZZiiAADDEEKK��DDOO��OORRZZEECCHHóóWW����PiOtR�CZAJKOWSKi

5 śr 1800 DDZZiiAADDEEKK��DDOO��OORRZZEECCHHóóWW����PiOtR�CZAJKOWSKi

6 cz 1100 DDZZiiAADDEEKK��DDOO��OORRZZEECCHHóóWW����PiOtR�CZAJKOWSKi

6 cz 1800 DDZZiiAADDEEKK��DDOO��OORRZZEECCHHóóWW����PiOtR�CZAJKOWSKi

9 nd 1200 KKuuLLiiSSyy��OOPPEERRyy JANiNA�NiESOBSKA,�WALDEMAR�ZAWODZińSKi

15 so 1900
RRyyCCEERRSSKKOOŚŚćć��WWiiEEŚŚNNiiAACCZZAA PiEtRO�MASCAGNi

PPAAJJAACCEE RuGGiERO�LEONCAVALLO

16 nd 1900
RRyyCCEERRSSKKOOŚŚćć��WWiiEEŚŚNNiiAACCZZAA PiEtRO�MASCAGNi

PPAAJJAACCEE RuGGiERO�LEONCAVALLO

18 wt 1900
RRyyCCEERRSSKKOOŚŚćć��WWiiEEŚŚNNiiAACCZZAA PiEtRO�MASCAGNi

PPAAJJAACCEE RuGGiERO�LEONCAVALLO

29 so 1800 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACCHHuu��������WWZZNNOOWW iiEENN iiEE
JERRy�BOCK,�SHELDON�HARNiCK,�JOSEPH�StEiN

30 nd 1800 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACCHHuu��������WWZZNNOOWW iiEENN iiEE
JERRy�BOCK,�SHELDON�HARNiCK,�JOSEPH�StEiN

31 pn 1800 SSKKRRZZyyPPEEKK��NNAA��DDAACCHHuu��������WWZZNNOOWW iiEENN iiEE
JERRy�BOCK,�SHELDON�HARNiCK,�JOSEPH�StEiN

Dyrekcja�zastrzega�sobie�możliwość�zmian�w�repertuarze.
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SSzzaa��nnooww��nnii��PPaańń��ssttwwoo,,
go�rą�co�za�chę�cam�do obej�rze�nia�spek�ta�kli
Ope�ry�Wro�cław�skiej�w grud�niu�br.
Naj�więk�szym�wy�da�rze�niem�na na�szej�sce�nie�bę�dzie�pre�mie�ra�dwóch�słyn�-
nych�oper:�„Ry�cer�skość�wie�śnia�cza”�P.�Ma�sca�gnie�go�oraz�„Pa�ja�ce”�R.�Le�-
on�ca�val�lo.�Od chwi�li�po�wsta�nia�przed po�nad stu�la�ty�dzie�ła�te�zwy�cza�jo�wo
wy�sta�wia�ne�są�łącz�nie.�Ope�ry�na�le�żą�do naj�chęt�niej�oglą�da�nych�przez�wi�-
dzów�na ca�łym�świe�cie,�a po�cho�dzą�ce�z nich�arie,�jak�np.�„Śmiej�się�pa�ja�-
cu”,�sta�ły�się�jed�ny�mi�z naj�czę�ściej�wy�ko�ny�wa�nych�utwo�rów.�Wro�cław�ską
in�sce�ni�za�cję�przy�go�to�wał�W.�Za�wo�dziń�ski,�ko�stiu�my�za�pro�jek�to�wa�ła M.�Sło�-
niow�ska,�cho�re�ogra�fię�i ruch�sce�nicz�ny�opra�co�wa�ła�J.�Nie�sob�ska.
Ocze�ki�wa�nym�przez�na�szych�wi�dzów�spek�ta�klem�bę�dzie�z pew�no�ścią�słyn�-
ny�mu�si�cal�„Skrzy�pek�na da�chu”,�po raz�pierw�szy�wy�sta�wia�ny�przez�nas
na sce�nie�Ope�ry.�Po�przed�nie�re�ali�za�cje�od�by�wa�ły�się�w Ha�li�Stu�le�cia�lub
w ple�ne�rze.�Wzru�sza�ją�ca�opo�wieść�o lo�sach�ży�dow�skiej�ro�dzi�ny�ze�wsi�Ana�-
tew�ka�przed�sta�wio�na zo�sta�nie�w for�mie�sen�ty�men�tal�nej�po�dró�ży�do świa�-
ta,� któ�ry� już�mi�nął,� ale� któ�ry�wciąż� sta�no�wi� dla� nas� źró�dło� in�spi�ra�cji
i ak�tu�al�nych�re�flek�sji.�Pięk�na mu�zy�ka�i sce�no�gra�fia,�wspa�nia�ła�cho�re�ogra�-
fia,�zna�ko�mi�ci�wy�ko�naw�cy�da�ją�gwa�ran�cję�prze�ży�cia�nie�za�po�mnia�nych�chwil.
Spek�takl�przy�go�to�wa�ny�zo�stał�re�ży�ser�sko�przez M.�We�is�sa,�ada�pta�cji�sce�-
nicz�nej�do�ko�nał�A.�Front�czak,�sce�no�gra�fię�za�pro�jek�to�wał�R.�Ka�ja,�cho�re�-
ogra�fię� opra�co�wał� E.� We�so�łow�ski.� Je�stem� prze�ko�na�na,� że� na�sze
przed�sta�wie�nie�bę�dzie�do�sko�na�łą�pro�po�zy�cją�do spę�dze�nia�atrak�cyj�ne�go
wie�czo�ru�syl�we�stro�we�go�lub�kar�na�wa�ło�we�go.�
Pa�mię�ta�jąc�o na�szych�naj�młod�szych�wi�dzach,�w gru�dnio�wym�re�per�tu�arze
umie�ści�li�śmy�spek�ta�kle�„Dziad�ka�do orze�chów”.�Słyn�ny�ba�let�P.�Czaj�kow�-
skie�go�na�le�ży�do naj�chęt�niej�oglą�da�nych�dzieł�przez�mło�dą�pu�blicz�ność.
Za�rów�no�mło�dych,�jak�i do�ro�słych�wi�dzów�za�pra�szam�do obej�rze�nia�dzie�ła
na�le�żą�ce�go�do ka�no�nu�pol�skich�oper�–�„Strasz�ne�go�dwo�ru”�S.�Mo�niusz�ki.
Na�to�miast�mi�ło�śni�cy�świa�to�wej�kla�sy�ki�ope�ro�wej�na pew�no�z przy�jem�no�ścią
obej�rzą�spek�ta�kle�„Otel�lo”�G.�Ver�die�go�oraz�„We�se�le�Fi�ga�ra”�W.A.�Mo�zar�ta.

EEwwaa��MMiicchh��nniikk
ddyy��rreekk��ttoorr��nnaa��cczzeell��nnyy��ii aarr��ttyy��ssttyycczz��nnyy��

OOppee��rryy��WWrroo��ccłłaaww��sskkiieejj

DDzziięę��kkuu��jjąącc��PPaańń��ssttwwuu��zzaa żżyycczz��llii��wwoośśćć��
ii zzaa��iinn��ttee��rree��ssoo��wwaa��nniiee��nnaa��sszzyy��mmii��ssppeekk��ttaa��kkllaa��mmii��ww mmii��jjaa��jjąą��ccyymm��rroo��kkuu,,
żżyy��cczzęę��zzddrroo��wwyycchh��ii ppoo��ggoodd��nnyycchh��ŚŚwwiiąątt��BBoo��żżee��ggoo��NNaa��rroo��ddzzee��nniiaa
oorraazz��wwsszzeell��kkiieejj��ppoo��mmyyśśll��nnoo��śśccii��ww NNoo��wwyymm��RRoo��kkuu 22001133..��
ZZ rraa��ddoo��śścciiąą��ii nnaa��ddzziiee��jjąą��oocczzee��kkii��wwaaćć��bbęę��ddzziiee��mmyy��PPaańń��ssttwwaa
ww OOppee��rrzzee��WWrroo��ccłłaaww��sskkiieejj..
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10-le�cie ze�spo�łu ARS�CON�COR�DIAE
Wro cław ski ze spół mu zy ki
daw nej Ars Con cor diae, ser -
decz nie za pra sza na kon cert
ju bi le uszo wy z oka zji 10-le cia
dzia łal no ści. W nie dziel ny
wie czór mu zy cy: mał go rza ta

Kli sow ska – Pa cho łek (flet tra ver so), Jo an na Wal czak (skrzyp -
ce ba ro ko we), Je rzy Wal czak (wio lon cze la ba ro ko wa), To masz
Głu chow ski (kla we syn), opro wa dzą słu cha czy po mu zycz nym
świe cie XViii wie ku. W pro gra mie m.in. utwo ry J. S. Ba cha, 
G. Ph. Te le man na, J. m. lec la ira, J. Hayd na. Kon cert od bę dzie
się w za byt ko wym re fek ta rzu klasz to ru OO Do mi ni ka nów.

9 grud nia, godz. 18.00. Wstęp wol ny!
klasz tor oo Do mi ni ka nów, wej ście od ul. Ja nic kie go

Mu�ZY�KA�ME�DY�TA�CYJ�NA I MAN�TRY
lU cy An za gra na si ta rze
(in dyj ski in stru ment stru -
no wy), fle tach in dyj skich,
oudzie (lut nia arab ska) i sa -
zie (bli skow schod ni in stru -
ment stru no wy).
Mi ro sŁAW rAJ koW ski je den z naj lep szych pol skich
spe cja li stów od śpie wu ali kwo tów. ossi – po cho dzą cy
z Afga ni sta nu za gra na bęb nach in dyj skich o na zwie 
TA BlA. lu cy an i mirosław Raj kow ski na gra li wspól nie
pły tę Om, wy da ną w Pol sce i na Wę grzech.

� grud nia, godz. 18.00. Bi le ty �0 zł!
księ gar nio-ka wiar nia na lan da, pl. ko ściusz ki 1�

JE�RZY�FI�LAR
GRu�pA�FART,�Łu�KASZ�WA�LEN�DOW�SKI

KON CERT PO EZJi ŚPiE WA NEJ
Je rzy Fi lar – mu zyk, kom -
po zy tor, wy ko naw ca swo ich
pio se nek do tek stów Jac ka
Cy ga na spod zna ku Kra iny
ła god no ści i pio sen ki po -
etyc kiej, za ło ży ciel ze spo łu
Na sza Ba sia Ko cha na.
Gru pa Fart – Zu zan na mi -
zgal ska – śpiew; Ania Dę -
bic ka – skrzyp ce; Krzysz tof
mi zgal ski – śpiew, gi ta ra;
Zbi gniew Po mian – śpiew,
gi ta ra; Piotr mi zgal ski – gi ta ry; Woj tek ma zia kow ski – gi -
ta ra ba so wa. Re per tu ar gru py to pio sen ki po etyc kie, bal -
la dy, pio sen ka tu ry stycz na. 
Łu kasz Wa len dow ski – 21-
let ni ko ło brze ża nin, uczeń
wro cław skiej szko ły jaz zu
i mu zy ki roz ryw ko wej oraz
stu dent iii ro ku Fi zjo te ra pii. 

8 grud nia, godz. 19.00. Bi le ty: �0/�5 zł!
kom pleks so und De pot – ul. le gnic ka 65b (te ren za jezd ni)

RAZ,�DWA,TRZY�KONCERT
Fir ma „Em pik” uho no ro wa ła ze spół na gro dą „Asa Em pi ku”
za naj lep szą sprze daż fo no -
gra mów w 2007r. W roku
2008 gru pa wy gra ła ka te go -
rię TOP na Fe sti wa lu „Top -
-Tren dy” za naj więk szą ilość
sprze da nych eg zem pla rzy
pły ty „Raz, Dwa, Trzy –
młynarski” w 2007 roku.

11 grudnia, godz. �0.00. Bilety: 100/80/60/40 zł!
cs impart, ul.Mazowiecka 17

KON�CERT�SYL�WE�STRO�WY
Pod czas kon cer tu usły szy my
mię dzy na ro do wej ran gi so li -
stów: mi DO Ri AH mED – mez -
zo so pra nist ka z Ja po nii wy stę
pu ją ca w te atrach ope ro wych
Eu ro py i Azji, pol ski te nor lEO
GAR DA, któ ry od wie lu lat
śpie wa m.in. na sce nach wło -
skich i nie miec kich te atrów
ope ro wych. Jest wy kła dow cą
śpie wu w mo na chij skim kon -
ser wa to rium. Wy stą pią tak że
so li ści ba le tu Te atru mu zycz ne -
go – Ope ret ka Dol no ślą ska

pod dy rek cją WAl DE mA RA STA SZEW SKiE GO oraz Or kie stra
Ka me ral na CA mE RA TA-Wro cław. Kon cert po pro wa dzi JAN 
PO GA Ny dy ry gent i wio lon cze li sta pol ski z mo na chium współ -
pra cu ją cy z licz ny mi or kie stra mi i te atra mi ope ro wy mi w wie -
lu kra jach tak że z Roy al Ope ra Ho use mu skat w Oma nie
na Pół wy spie Arab skim. Ja ko wio lon cze li sta za grał m.in. w Fil -
har mo nii mo na chij skiej kon cert dla księ cia Ka ro la sy na kró lo -
wej An glii. W pro gra mie: mu zy ka fil mo wa, arie i du ety z oper
i ope re tek, mu zy ka ba le to wa, po lki, mar sze i wal ce.

31 grud nia, godz. 19.00. Bi le ty: 80/100 zł!
Au la le opol di na pl. Uni wer sy tec ki 1

DuO�COL�ME�NA�RE�JO�–�ESpIN�DO�LA

KON CERT TAN GA AR GEN Tyń SKiE GO
mar tin Espin do la i Gu sta vo Col me na re jo to dwaj ar gen -
tyń scy tan ce rze i mu zy cy. mar tin gra na gi ta rze i ban do -
ne onie. Gu sta vo ma tan go we krwi, a je go gło su nie da
się za po mnieć, po cho dzi pro sto z ser ca i tra fia pro sto
w ser ca słu cha czy. Re per tu ar ar ty stów to tan ga, mi lon gi,
wal ce i folk lor ar gen tyń ski.

3 grud nia, godz. �0.00. Bi le ty �0 zł!
klub Pod ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja �1

fot. i. michocla

leo Gar da

mi do ri Ah med

Adam Nowak



  SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,

w nad cho dzą cym mie sią cu po le -
cam Pań stwu udział w szcze gól -
nych wy da rze niach ar ty stycz nych
i na uko wych 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. 

Uka za nie dzie ła mu zycz ne go
w wy mia rze ana li tycz nym, w per spek ty wie hi sto rycz nej,
teo re tycz nej i prak tycz nej to pod sta wo wy cel IIIIII MMiięę  ddzzyy  --
nnaa  rroo  ddoo  wweejj  KKoonn  ffee  rreenn  ccjjii  NNaa  uukkoo  wweejj  AAnnaa  llii  zzaa  ddzziiee  łłaa  mmuu  zzyycczz  --
nnee  ggoo..  HHii  ssttoo  rriiaa  –– tteeoo  rriiaa  –– pprraa  xxiiss, w któ rej weź mie udział
wie lu teo re ty ków mu zy ki i mu zy ko lo gów z Pol ski, An glii,
Fran cji, Hisz pa nii, Ło twy, Sło wa cji. Kon fe ren cji to wa rzy -
szyć bę dzie wy sta wa po świę co na wro cław skie mu kom po -
zy to ro wi, pe da go go wi i pu bli cy ście mu zycz ne mu
Ry szar do wi Bu kow skie mu, przy go to wa na w 25. rocz ni cę
śmier ci ar ty sty.

Mi ło śni ków mu zy ki pol skiej za pra szam na kon cert twór -
czo ści Hen ry ka Wie niaw skie go w wy ko na niu pe da go gów
na szej Uczel ni. Pod czas naj bliż szych ty go dni aka de mic kie
ze spo ły or kie stro we pra co wać bę dą pod kie run kiem Jac ka
Ro ga li i Ma rze ny Dia kun – lau re at ki IIII NNaa  ggrroo  ddyy  w pre sti -
żo wym IIXX MMiięę  ddzzyy  nnaa  rroo  ddoo  wwyymm  KKoonn  kkuurr  ssiiee  DDyy  rryy  ggeenn  ttóóww  
iimm..  GGrrzzee  ggoo  rrzzaa  FFii  tteell  bbeerr  ggaa. Owo cem tej pra cy bę dą kon cer -
ty AAkkaa  ddee  mmiicc  kkiieejj  OOrr  kkiiee  ssttrryy  KKaa  mmee  rraall  nneejj  ii AAkkaa  ddee  mmiicc  kkiieejj  
OOrr  kkiiee  ssttrryy  SSyymm  ffoo  nniicczz  nneejj, z udzia łem so li stów in stru men ta -
li stów pe da go gów na szej Uczel ni: Mał go rza ty Ko gut -Ślan -
dy, Ja ro sła wa Pie trza ka, Ju li ty Przy byl skiej -No wak
i Elż bie ty Wo leń skiej. 

Z ra do ścią za chę cam Pań stwa do uczest nic twa w im pre zach
or ga ni zo wa nych przez wro cław ską Aka de mię Mu zycz ną, wie -
rząc, że do star czą Pań stwu wie lu nie za po mnia nych prze żyć. 

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia pro szę przy jąć
ży cze nia do bre go zdro wia, spo ko ju, po go dy du cha, a w No wym
Ro ku re ali za cji pla nów i za mie rzeń oraz wszel kiej po myśl no ści. 

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

GRU DZIEŃ 2012
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

2 XII, nie dzie la, godz. 19.00
Sa la Ora to rium Ma ria num UW
KON CERT AKA DE MIC KIEJ OR KIE STRY KA ME RAL NEJ
Ma rze na Dia kun – dy ry gent
El zbie ta Wo leń ska – flet, Ja ro sław Pie trzak –
skrzyp ce, Ju li ta Przy byl ska -No wak – for te pian
W pro gra mie: S. Mer ca dan te,
F. Men dels sohn -Bar thol dy

8 XII, so bo ta, godz. 17.00
Sa la Te atral na AM KON CERT KA ME RAL NY
Ro bert Ba cha ra – skrzyp ce, Zbi gniew Czar no ta –
al tów ka. W pro gra mie: W. A. Mo zart, 
G. F. Ha en del, J. Ha lvor sen

11 – 12, wto rek  - śro da, godz. 9.30
Sa la Ka me ral na AM
III MIĘ DZY NA RO DO WA KON FE REN CJA 
ANA LI ZA DZIE ŁA MU ZYCZ NE GO. 
HI STO RIA – THE ORIA – PRA XIS

11 XII, godz. 19.00
KON CERT w ra mach Kon fe ren cji
Jazz Com bo Aka de mii Mu zycz nej

10 - 12 XII, po nie dzia łek  - śro da
Foy er Sa li Te atral nej AM 
WY STA WA: Ry szard Bu kow ski – kom po zy tor, 
pe da gog, pu bli cy sta (w 25. rocz ni cę śmier ci)

12 XII, śro da, godz. 19.00
Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KON CERT MU ZY KI POL SKIEJ W 100. ROCZ NI CĘ
ŚMIER CI JÓ ZE FA WIE NIAW SKIE GO
An na Gą go la – for te pian, Li dia Grzan ka -Urba niak
– wio lon cze la, Ewa Pra wuc ka – for te pian, Bar tosz
Bry ła – skrzyp ce, Gra cjan Szym czak – for te pian

20. XII, czwar tek, godz. 19.00
Fil har mo nia Wro cław ska
KON CERT AKA DE MIC KIEJ OR KIE STRY 
SYM FO NICZ NEJ
Ja cek Ro ga la – dy ry gent
Mał go rza ta Ko gut -Ślan da – skrzyp ce
W pro gra mie: J. Si be lius,
F. Men dels sohn -Bar thol dy, A. Dvořák

226_AKADEMIA_MUZYCZNA  27-11-12  12:57  Strona 1
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trAns Po Wer MU sic
Pro Ject

An DrzeJ DU Dek -DÜrer

Z uDZiA łEm:
An drzej cho chÓŁ
Mar cin GĘ Bo rek

Piotr FU czyk
Ma rek GA WĘc ki

TRANS PO WER mu SiC PRO JECT AN DRZEJ Du DEK -DÜRER
zro dził się z idei prze ni ka nia róż nych tra dy cji mu zycz nych
i kul tu ro wych. Wy ra ża idę ko mu ni ka cji i od dzia ły wa nia.
Syn kre tycz ny cha rak ter twór czo ści Andrzeja DuDKA -DÜRERA
uka zu je bo gac two a za ra zem no we ja ko ści wy ni ka ją ce z tej
idei. Pod czas po dro ży ar ty stycz nych artysta współ pra co wał
m.in. z mar kiem BlO CHEm z No we go yor ku, Bon nie BAR -
NETT z los An ge les czy Ro dem Sum mER SEm z ma astricht.
Dla An drze ja DuD KA -DÜRE RA po szu ki wa nia w ob sza rze
dźwię ku, obiek tu, ob ra zu ma bar dzo zło żo ny i zróż ni co wa ny
cha rak ter. Za czy na jąc od wła sno ręcz nie zbu do wa ne go in stru -
men tu – obiek tu si tar, po przez dźwię ki kre owa ne i sam plo wa -
ne w no wo cze snych tech ni kach ob rób ki dźwię ku /tech no lo gia
cy fro wa/ a koń cząc na obiek tach dźwię ko wych i re ali za cjach
fil mo wych wy ko na nych w tech no lo giach cy fro wych.
Współ pra ca ze zna ko mi ty mi mu zy ka mi An drze jem CHO CHó -
łEm, mar ci nem GĘ BO RE KiEm, Piotr Fu CZy KiEm i mar kiem
GA WĘC Kim jest dla DuD KA -DÜRE RA no wą plat for mą mu -
zycz ne go dia lo gu, uka zu ją ca idee in dy wi du al no ści oraz świa -
do mość zbio ro wej kre acji. To mu zy ka gdzie ele men ty jaz zu,
roc ka i eks pe ry men tu prze ni kaj się two rząc no wa ja kość. 
Pły ta jest za pi sem kon cer tu, któ ry od był się w Ostrow cu
Świę to krzy skim 4 mar ca 2011 ro ku. 

m. T. A RE CORDS 

65�LAT�państwowej� Szkoły�Muzycznej�II�st.
im.�Ryszarda�Bukowskiego�we�Wrocławiu

sza now ni Pań stwo!

Rok 2012 jest dla Pań stwo -
wej Szko ły mu zycz nej ii st.
im. Ry szar da Bu kow skie go
ro kiem szcze gól nym. 
Świę tu je my bo wiem 65 lat
ist nie nia. Ju bi le usz ten pra -
gnie my uczcić uro czy stym
kon cer tem, któ ry od bę dzie

się 18 grud nia 2012 roku o go dzi nie 18.00 w Sa li Fil har -
mo nii Wro cław skiej. 
Głę bo ko wie rzę, iż mo ment ten bę dzie sta no wić oka zję
do wspól ne go spo tka nia przy dźwię kach mu zy ki, oka zję
do wspo mnień, re flek sji oraz wy mia ny po glą dów. Bar dzo
ser decz nie za pra szam wszyst kich Pań stwa pra gną cych
wziąć udział w tym wy da rze niu.

p.�o.�Dy�rek�to�ra�dr�hab.�Piotr�Ro�jek

WE�SE�LE�W KuR�NEJ�CHA�CIE�
Pio sen ki JA nA kAcz MAr kA 

14 li sto pa da br. mi nę ła
5. rocz ni ca śmier ci wy bit ne go
ar ty sty – Ja na Kacz mar ka. Za -
pra sza my na spek takl, któ re -
go re ży se rem i spi ri tus mo
vens jest Zbi gniew le sień i jak
sam pod kre śla: „pio sen ki Jan -
ka są au ten tycz ne i uni wer sal -

ne. (...) my ślę, że to bę dzie We se le ja kie go Wro cław jesz cze nie
wi dział”. Wy stą pią m. in.: Gra ży na Barsz czew ska, Da nu ta Bła żej -
czyk, An na Gu zik, Ja cek Bor kow ski, ma riusz Kil jan, ma rian Opa -
nia, Wi told Paszt, ma rek Siu dym, To masz Stoc kin ger, Woj ciech
Wy soc ki, le sław Żu rek, Ka ba ret Eli ta oraz Ter cet Eg zo tycz ny.
Jan kacz ma rek – ab sol went Po li tech ni ki Wro cław skiej,
współ za ło ży ciel ka ba re tu Eli ta, au tor pio se nek tj. Kur�na cha�-
ta,�Cze�go�się�bo�isz�głu�pia oraz opo wia dań (Na sza na tu ral -
na sztucz ność; KAW; 1980) i fe lie to nów.
3 grud nia, godz. �0.00 – ope ra Wro cław ska. Bi le ty: 60/1�0 zł!

Bel lA MiA FiAM MA…
Mo zArt Arie kon cer to we
Ol ga Pa siecz nik – so pran
Arie kon cer to we Wol fgan ga
A. mo zar ta – za pro jek to wa -
ne, skro jo ne i uszy te po mi -
strzow sku z pre cy zją grand
co utu rier’a na gło sy ulu bio -
nych śpie wa ków – two rzą
te atr, gdzie ko stium, sce no -
gra fia, a na wet li bret to prze -
sta ją mieć zna cze nie.
W cen trum uwa gi jest we -
wnętrz ny świat Bo ha te ra,
któ ry ko cha, cier pi, ma rzy,
roz pa cza, uwo dzi, wąt pi, nie -
na wi dzi, umie ra i... ży je.
Ob co wa nie z tą mu zy ką jest
ni czym po dróż na cu dow ną
wy spę stat kiem „Or kie stra”,
pro wa dzo nym przez naj pięk -
niej szy z in stru men tów
– ludz ki Głos.

Olga�Pasiecznik

the se eDs oF stArs
Pły ta z utwo ra mi Bo ba
Chil cot ta, na gra na pod dy -
rek cją kom po zy to ra i wy da -
na przez Si gnum Clas sic.
W paź dzier ni ku 2012 ro ku
uka zał się al bum a cap pel la
sło wa dźwię kiem ma lo -
wa ne, któ ry był pierw szym
z cy klu wy daw nictw za pla -
no wa nych przez Agniesz kę
Fran ków -Że la zny. W li sto -
pa dzie w sprze da ży po ja wi -
ła się pły ta The� Se�eds� of
Stars, a w naj bliż szych pla -
nach ze spo łu jest kon cert
z le gen dar ną gru pą The
Swin gle Sin gers. Chór Fil -
har mo nii Wro cław skiej zo -
stał za ło żo ny w 2006 r. przez
An drze ja Ko sen dia ka i od po -
cząt ku swe go ist nie nia dzia ła
pod kie row nic twem Agniesz -
ki Fran ków -Że la zny.

uWAGA�MELOMANI!
Mi ło nam po in for mo wać, że na ryn ku mu zycz nym uka za ły się no we pły ty z udziałem wro cław skich ar ty stów
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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. „The Sha pe Of a Bro ken He art” imA Ny to pły ta
wy peł nio na spo koj ny mi, re flek syj ny mi, sub tel ny mi i zmy sło -
wy mi kom po zy cja mi. „Vin ta ge” Ali cji Ja nosz to pły ta peł na
pięk nych i ma gicz nych dźwię ków so ulu.

� grud nia, godz. 19.00. Bilety: 80/89 zł!
klub eter, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 19

SE�LAH�SuE�
Na praw dę na zy wa się San -
ne Put seys, to de biu tant ka,
na zy wa na eu ro pej skim od -
po wied ni kiem Ery kah Ba du
i lau ryn Hill. Ob da rzo na
nie tu zin ko wą uro dą mło da

bel gij ka jest sen sa cją na ryn ku mu zycz nym ostat nich mie -
się cy, dzię ki swo jej pły cie za ty tu ło wa nej Rag ga muf fin.

13 grudnia, godz.�0.00. Bilety: 1�0/150 zł!
klub eter, ul. kazimierza Wielkiego 19

ME�GIT�ZA Qu ar tet 
Ze spół world mu sic mał go -
rza ty Ba biarz, po cho dza cej
z Pod ha la ar tyst ki, któ ra
przez kil ka na ście lat roz wi -
ja ła swo ją ka rie rę mu zycz -
ną w uSA. W le cie 2012
ro ku wró ci ła do kra ju
z dwo ma no wy mi pły ta mi

– „le gen da” i „me git za”. me git za śpie wa i gra na kon tra -
ba sie, a jej mu zy ka jest dy na micz na, tęt nią ca ży ciem
i ener gią oraz Ja kub mie tła – akor de on; Ja ro sław Dzień
– gi ta ra; Da mian Nie wiń ski – per ku sja.  

� grud nia, godz. �0.00. Blie ty: �5/30 zł!
klub Ły kend, Pod wa le 37/38

STRAYS�KON CERT mu Zy Ki CEl TyC KiEJ
Strays po pol sku „włó czy ki je” wspól nie gra ją już od kil ku
lat, w obec nym skła dzie od 2011 ro ku. Oprócz tra dy cyj -
nej mu zy ki ir landz kiej – ży wio ło wych me lo dii ta necz nych
i na stro jo wych pie śni – wy ko nu ją rów nież utwo ry z in -
nych kra in cel tyc kich. Ze spół łą czy rów nież za mi ło wa nie
do po dró ży – to wła śnie wy pra wom do ir lan dii mu zy cy
za wdzię cza ją swo je au ten tycz ne brzmie nie.

8 grud nia, godz. 19.00. Bi le ty: 15 zł!
klub Pod ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja �1 

KONCERT�GRupY�WOKALNEJ�ORIS�

9 grudnia, godz. 18.00. Wstęp wolny!
klub Pod kolumnami, pl. Św. Macieja �1

GA�LA�Mu�ZY�KI�CY�GAń�SKIEJ�
Po zna ko mi tym przy ję ciu mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Pio -
sen ki i Kul tu ry Ro mów w Cie cho cin ku i Gli no jec ku z trans -
mi sją na ży wo w TVP 2 któ ry od trzy na stu lat cie szy się
nie słab ną cym za in te re so wa niem, sta jąc się im pre zą o świa -
to wej re no mie i gro ma dząc co ro ku oko ło 40 tys. lu dzi z ca -
łe go świa ta za pra sza my na Ga lę mu zy ki Cy gań skiej.

� grud nia, godz. 18.00. Bi le ty: 50/60 zł!
sa la kon cer to wa im. Ja na kacz mar ka rW, ul. kar ko no ska 10

KLuB�Mu�ZY�KI�I LI�TE�RA�Tu�RY�pl. T. KO ŚCiuSZ Ki 9

W DźWiĘ kAch Wio lon cze li – kon cert
Swo je umie jęt no ści za pre zen tu ją ucznio wie Ogól no kształ -
cą cej Szko ły mu zycz nej i i ii stop nia im. K. Szy ma now skie -
go z kla sy wio lon cze li Ta de usza mel ki.

1 grud nia, godz. 1�.00. Wstęp wol ny!

ŚWią tecz ny kon cert UczniÓW sM MA ri MAl
Koncert na stro jo wej świą tecz nej mu zy ki w wy k. wo ka li stów
i in stru men ta li stów – uczniów Stu dia mu zycz ne go An ny maj -
kut -Po lań skiej. Go ście spe cjal ni kon cer tu: Pau li na lu lek, mar -
ta Ra czak -id czak, An drzej Wa lus oraz ma rek Wasz czyń ski.

4 gud nia, godz. 18.30

1�7 kon cert z cyklU
sty Pen Dy Ści sA Mo rzą DU Wro cŁA WiA MiA stU

Wy stą pią: mi chał Sel we siuk – for te pian; Du et Ku BART – Ja -
kub Gą sior – akor de on i Bar tosz No wak – skrzyp ce; Pa weł
Ko ło dziej – ba ry ton; Ju sty na Sko czek – for te pian/akom pa -
nia ment; mi cha li na Gą sior – for te pian.
Kon cert or ga ni zu je i pro wa dzi Ni na Do ma sze wicz – Czaj ka.

17 grud nia, godz. 18.00. Wstęp wol ny!

STAND�-up�BEZ�CEN�Zu�RY�ABE lARD Gi ZA
KA TA RZy NA PiA SEC KA i KAC PER Ru Ciń SKi

Wspól ny pro jekt trój ki do -
brych kum pli, czy li Abe lar -
da Gi zy (Ka ba ret li mO),
Ka ta rzy ny Pia sec kiej (nie -
gdyś Ka ba ret Słu chaj cie)
i Kac pra Ru ciń skie go
(człon ka Gru py W Go rą cej
Wo dzie Kom pa ni). Na sce -
nie są so bą i opo wia da ją
o tym, co ich do ty czy, de ner wu je, cie szy. Nie po trze bu ją
do te go re kwi zy tów. Wy star czy po czu cie hu mo ru, cha ry -
zma i bez po śred ni kon takt z pu blicz no ścią.

10 grud nia, godz. �0.00. Bi le ty: �5 zł!
klu bo ka wiar nia Włod ko wi ca �1, ul. Włod ko wi ca �1

An�On�Bas T�&�MA�CIEJ�FOR�Tu�NA
Koncert w ramach Fe sti walu Am bien tal nego
� grudnia, godz. �0.00 – sy na go ga, ul. Paw ła Włod ko wi ca 7
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CEN�TRuM�INI�CJA�TYW�AR�TY�STYCZ�NYCH
4 grudnia, godz. 19.30 – WTOR Ki Z VA RiE TE'S
EPi ZO Dy – o Edith Piaf 
7 grudnia, godz. 19.30 – PiĄT Ki Z TAń CEm
CiA łO (ma ni fest). Hi sto rie bo ha te rek spek ta klu oscy lu ją
wo kół te ma ty ki cie le sno ści oraz bez myśl ne go dą że nia ko -
biet do fi zycz nej do sko na ło ści za wszel ką ce nę.
11 grudnia, godz. 19.30 – WTOR Ki Z VA RiE TE'S
BA BĘ ZE SłAł BóG? mu si cal 
14 grudnia, godz. 19.30 – PiĄT Ki Z TAń CEm
WDO Wy / KA miEń
Wdo wy – po etyc ka opo wieść o ko lej nych eta pach ża ło.
18 grudnia, godz. 19.30 – WTOR Ki Z VA RiE TE'S
PiO SEN KA TEŻ JEST KO BiE TĄ mu si cal
�1 grudnia, o godz. 19.30 – WTOR Ki Z VA RiE TE'S
NiE DO SKO NA łE
�8 grudnia, godz. 19.30 – PiĄT Ki Z TAń CEm
SĄ SiAD Ki, cz. i -V cykl ko me dio wy

www.cia.wroc law.pl

ul. SiEN KiE Wi CZA 8a Bi le ty: 1�/18zł

Wrocławski klub Formaty, ul. samborska 3-5

WROCŁAWSKI�TEATR�WSpóŁCZESNY
ul. RZEźNCZA 12 (www.wteatrw.pl) Bi le ty: 3�/�4 zł!

T. Różewicz BiAŁe MAŁżeństWo reż. K. meissner 
1 grudnia, godz. 19.15; 2 grudnia, godz. 18.15; DS 
Jonas Gardell PrzytUleni reż. Gabriel Gietzky
4, 5, 6 i 8 grudnia, godz. 19.00; 9 grudnia, g. 18.00; SnaS
W. Shakespeare kUPiec Wenecki reż. Gabriel Gietzky
11, 12, 13 grudnia, godz. 19.15 – Duża Scena
trAns-AtlAntyk wg Gombrowicza, reż. J. Tumidajski
14, 15 grudnia, godz. 19.00; 16 grudnia, g. 18.00; SnaS
trAkAt wg ludwiga Wittgensteina, reż. Gabriel Gietzky
18, 19, 20 grudnia, godz. 19.00; mała Scena
reWizor. wg Bobczyńskiego, reż. Agata Duda-Gracz
28, 29 grudnia, godz. 19.15; 30 grudnia, g. 18.15 DS

31 grudnia sPektAkl sylWestroWy, g. 20.00; B: 80 zł!

ACID�DRIN�KERS�
Na po cząt ku li sto pa da ze -
spół wy ru szył w tra sę kon -
cer to wą pro mu ją cą
naj now szy al bum „la Part
Du Dia ble”. Kon cer ty są
wy jąt ko wym wy da rze niem
bo wiem po raz pierw szy
od 4 lat fa ni słu cha ją no -
wych au tor skich utwo rów.

13 grudnia, godz.�0.00. Bilety: 40 zł!
klub Alibi, ul. Grunwaldzka 67

SAN�GO�pLA�SMO�pre�zen�tu�je:
iron no ir (post -et no, post -ho use, post -dark, yes wa ve)
Du et Woj ciech Ku char czyk / łu kasz Dzie dzic. uży wa ją
aku stycz nych in stru men tów sam plo wa nych na ży wo,
two rząc zło żo ne, ryt micz ne kon struk cje.
the coM PlA iner (post -punk, tro pi cal & dan ce able)
Woj cie ch Ku char czy k, za ło ży cie la wy twór ni mik. mu sik.
lU Go zi (elec tro ni ca, col dwa ve, synth)
alias łu ka sza Dzie dzi ca, ar ty sty zaj mu ją ce go się sztu ką au -
dio i wi deo, ku ra to ra, współ twór cy Pa ra ce ta mol vs KSZ.

9 grudnia, godz. �0.00. Bi le ty: 15/�0 zł!
sAlly DiGe (minimal electro synthpop from Canada)
mło da ar tyst ka po cho dzą ca z Van co uver. Jej twór czość jest
ma ria żem epa tu ją cej sek su al no ścią, ta necz nej elek tro ni ki.
Sal ly bra wu ro wo za de biu to wa ła w 2011r., szyb ko zdo by wa -
jąc uzna nie kry ty ki za spra wą sin gla im ma cu la te De cep tion
+ Witchney houston + DJ lutto lento

17 grudnia, godz. �0.00. Bilety: 18 zł!
FA lAn ster, ul. Św. An to nie go �3
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Ciało Babę zesłał Bóg

WROCŁAWSKI�TE�ATR�KO�ME�DIA�
EDu KA CJA Ri Ty reż. Wojciech Dą brow ski

14, 15 grud nia godz. �0.00 - spek ta kle przed pre mie ro we
16 grud nia, godz. 17.00. Pre Mie rA

BO EiNG BO EiNG. Spektakl sylwestrowy
31 grudnia, godz. 19 i godz. ��.00
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CS�IM�pART�ul. mA ZO WiEC KA 17
GRu DZiEń (www.im part.art.pl)

1Xii so 19.00 Na głos i rę ce
Re ci tal Ja nu sza Rad ka
�Xii nd 18.00 Wi bra cje ta necz ne:
Kry sty na ma zu rów na
3Xii pn 19.00 Koncert
Sta re Do bre mał żeń stwo
7Xii pt 19.00 Wer ni saż wy sta wy
ulu bio ne mo ty wy Ra fa ła Dal ka
10Xii pn 19.30 Jazz jam ses sion
10Xii pn 11.30; 11Xii wt 9.30 i 11.30
Zło ta kacz ka – spek takl dla dzie ci
11Xii wt 19.30 Blu es jam ses sion
13Xii cz 19.00; 14Xii pt 19.00
le nin grad – spek takl mu zycz ny
16Xii nd 11.00 i 16.00
17Xii pn 9.30 i 11.30 Za cza ro wa na
Ko lo mo ty wa – spek takl dla dzie ci

TANGO�SEDuCCIóN
show taneczne ze światowej
stolicy tanga – Buenos Aires

Świa to wej sła wy tan cerz i cho re -
ograf, Gu sta vo Rus so, wraz z ze spo -
łem czo ło wych ar ty stów, tan ce rzy,
mu zy ków i pio sen ka rzy Ar gen ty ny,
za pre zen tu je sze ro kiej pu blicz no ści
zu peł nie no wy wy miar tan ga – ory gi -
nal ne, no wo cze sne show ta necz ne. 

10 grudnia, godz.19.30
Bilety: 150/1�0 /90/50 zł!

cs impart, ul. Mazowiecka 17

XiX miĘ DZy NA RO DO Wy FE STi WA l
KO�LĘ�DY I pA�STO�RAŁ�KI�–�BĘ�DZIN 2013

Eli mi NA CJE DOl NO ŚlĄ SKiE
Or ga ni zo wa ny przez Fun da cję Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek
um i Sta ro stwa Po wia to we go w Bę dzi nie  fe sti wal jest ru chem ama tor skim,
któ ry ma słu żyć przede wszyst kim krze wie niu tra dy cji śpie wu naj pięk niej szych
pol skich ko lęd i pa sto ra łek. Ad re so wa ny jest wy łącz nie do ama to rów  od 6 ro -
ku ży cia: so li stów, du etów, ze spo łów wo kal nych i wo kal no-in stru men tal nych,
chó rów i scho li i in.  Każ de go ro ku do eli mi na cji re gio nal nych przy stę pu je 35
miast w Pol sce  oraz  na ukra inie i Bia ło ru si.

13-14 grudnia, od go dz. 10.00. Wstęp wolny!
cen trum kul tu ry AGo r, ul. serb ska 5A

KONCERTY�Mu�ZY�KI�ME�DY�TA�CYJ�NEJ
Me Dy tA cJA z DźWie kieM oM – An nA skoW ron

Om Healing może pomóc poprawić stan środowiska, stworzyć harmonię i
jedność w człowieku i naturze. Świat potrzebuje ludzi którzy są gotowi przyczynić
się do zmian. Kosmiczna wibracja Om sprawia, że wszelkie będące w nas
nieharmonijne wibracje, zaczynają rezonować z wibracją Om.
Zaprasza Anna Skowron – propagatorka naturoterapii i duchowego uzdrawiania.

4, 11, 18 grudnia, godz. �0.00

PrA DAW nA Moc DźWiĘ kU z Jo hAn ką – Jo An nA Fi lAs
ukoń czy ła wy dział mu zy ko te ra pii Ho li stycz nej na uni wer sy te cie w Oło muń cu.
Jest pe da go giem oraz li cen cjo no wa ną ma sa żyst ką mi sa mi dźwię ko wy mi wg me -
to dy Pe te ra Hes sa. W trak cie se sji, w bla sku świec, le żąc wy god nie, wsłuchamy
się w dźwięki i wibracje mis tybetańskich oraz instrumentów etnicznych, takich
jak bęben oceaniczny, kalimba, drumla czy ustna harfa.

3 i 17 grud nia, godz. 18.30-19.30. koszt: �0 zł!

kon cer ty Mis ty Be tAń skich i Gon GÓW z AGA tą
Aga ta pra cu je ja ko ma sa żyst ka dźwię kiem za po mo cą mis ty be tań skich i gon -
gów oraz ja ko tre ner od de chu. Jest ab sol went ką szko ły Ra ni Spets Pra na Vi sion.
Wi bra cje dźwię ku mis i gon gów ty be tań skich ja ko fa la dźwię ko wa prze ni ka ją głę -
bo ko struk tu ry fi zycz ne każ dej ko mór ki cia ła i ma su ją je po wo du jąc roz luź nie nie
oraz re ge ne ra cje na po zio mie o wie le głęb szym niż noc ny od po czy nek.

6 i �0 grud nia, w godz. 19.00 do �0.30. koszt: 30 zł!
War to przy nieść ze so bą ka ri ma tę al bo śpi wór.

księ gar nio ka wiar nia nA lAn DA, pl. t. ko ściusz ki 1�
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Te�atr�AR�KA ul. mEN Ni CZA 3
1.1�, godz. 19.00 „ma rzec 68 – Pieśń nad Pie śnia mi” 
6.1�, godz. 18.00 „Przy go dy ma łe go m”
8.1�, godz. 19.00 „Oskar i Pa ni Ró ża”

14.1�, godz. 19.00 „ma rzec 68 – Pieśń nad Pie śnia mi” 
15.1�, godz. 19.00 „Sen no cy let niej”
�1.1�, godz. 19.00 „ucisz ser ce”

SE�ZON�MI�STRZóW
ii miĘ DZy NA RO DO Wy FE STi WAl TE ATRAl Ny
ŚWiAt MieJ sceM PrAW Dy | Wro cŁAW �01�

3, 4 grud nia, 17.00-�0.00, st. na Gro bli. Koszt: 200 zł
Warsz ta ty tań ca bu to� prow. przez Da isu ke yoshi mo to 
3-�0 grud nia, 10.00-16.00, cafétheA. Wstęp wol ny!
Ten ku yoran. Wy sta wa fo to gra ficz na Tet sui Sa ito 
Wer ni saż 3 grud nia, godz. 16.30
18.00, sa la ki no wa. Wstęp wol ny!
Ki no mi strzów: Ana to lij Wa sil jew – Ser so 
5 grud nia, 17-�0.00, stu dio na Gro bli
Warsz ta ty tań ca but� prow. Da isu ke yoshi mo to
18.00, sa la ki no wa. Wstęp wol ny!
Ki no mi strzów: Ana to lij Wa sil jew 
Sześć po sta ci w po szu ki wa niu au to ra 
7 i 8 grud nia, 19.00, stu dio na Gro bli. Bi le ty: 15 zł!
Da isu ke yoshi mo to Kio ka ta bi ra cia ła 
9 grud nia, 19.00, stu dio na Gro bli. Bi le ty: 10 zł!
Kei ishi ka wa Bey er 
�0.00, stu dio na Gro bli. Bi le ty: 10 zł!
Rit su ko Ta ka ha shi Stu let ni ze gar 
1� grud nia, 18.00, sa la ki no wa. Wstęp wol ny!
Ki no mi strzów: Ana to lij Wa sil jew; ma te ria ły do me dei 
14 grud nia, 17.00, sa la t. la bo ra to rium. Wstęp wol ny!
Akro po lis. Spo tka nie se mi na ryj ne lu dwi ka Fla sze -
na z udzia łem prof. Grze go rza Ni zioł ka 
15 grud nia, 16.00, sa la t. la bo ra to rium. Wstęp wol ny!
Akro po lis. Spo tka nie z udz. Krzysz to fa Czy żew skie go 
15, 16 grud nia, 19.00, cen trum kon gre so we. 20/30 zł!
Alvis Her ma nis i Te atr No wy z Ry gi mi łość po ło tew sku 
17 i 19 grud nia, 17.30, sa la te atru la bo ra to rium
Ana to lij Wa sil jew Pi ran del lo. Szcze pie nie. Prak ty ka etiu -
dy. Otwar te za ję cia la bo ra to ryj ne, wy ma ga na re zer wa cja
miejsc: se kre ta riat�gro tow ski -in sti tu te.art.pl
19 grud nia, 18.00, sa la ki no wa. Wstęp wol ny!
Ki no mi strzów: Alvis Her ma nis i Te atr No wy z Ry gi So nia
in sty tut Gro tow skie go za strze ga so bie pra wo do zmian w pro -
gra mie fe sti wa lu. Miej sca pre zen ta cji: Sa la Te atru la bo ra to rium
i Sa la Ki no wa – Ry nek -Ra tusz 27; Stu dio Na Gro bli – ul. Na Gro -
bli 30/32; CaféTHEA – Przej ście Że laź ni cze 4; Cen trum Kon gre -
so we – ul. Wy sta wo wa 1

SZAT�NIA
Pre Mie rA Wro cŁAW skie Go te AtrU PAn to Mi My

iM. hen ry kA to MA szeW skie Go
Spek takl na mo ty wach frag men tów cho re ogra fii z przed -
sta wień Hen ry ka To ma szew skie go: Ziar no i sko ru pa,
Strzel ni ca, la bi rynt, Ko bie ta, me na że ria ce sa rzo wej Fi lis -
sy, Spór, Ham let – iro nia i ża ło ba, Ry ce rze kró la Ar tu ra,
Ak cja – sen no cy let niej, Tra gicz ne gry.
Sce na riusz i re ży se ria: Zbi gniew Szym czyk

PrA Pre Mie rA – �0 grud nia, godz. 19.00. Bilety: 40 zł!
spek ta kle – 19, �1 grud nia, godz. 19.00. Bilety: 30/�0 zł!

Du ża sce na Wro cław skie go te atru Współ cze sne go
ul. rzeź ni cza 1� (www.pan to mi ma.wroc.pl)

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

GrU Dzień �01�
A, NiE Z ZiE lO NE GO WZGó RZA
1 grud nia, godz. 19.00; � grud nia, godz. 18.00 – Du ża sce na

ŚWiA DEC TWA WZlO Tu uPAD Ku WZlO Tu WZlO Tu
WZlO Tu uPAD Ku i TAK DA lEJ ANT KA KO CHAN KA 
ko pro duk cja z PWST Fi lia we Wro cła wiu 
tekst – pil grim/ma jew ski, re ż. – Se ba stian ma jew ski
Hi sto ria ta jem ni cze go Ant ka Ko chan ka – pa tro na jed nej z wał -
brzy skich ulic bra wu ro wo ode gra na przez ak to rów PWST we
Wro cła wiu. Gorz ko -śmiesz na hi sto ria po wo jen ne go Wał brzy -
cha i Dol ne go Ślą ska w kon fron ta cji z „pol skim pie kieł kiem”
i hi sto rią, któ ra po trze bu je/nie po trze bu je in nych bo ha te rów.
7 i 8 grud nia, godz. 19.00; 9 grud nia, g. 18 – s. ka me ral na

4.�TE�ATRAL�NA�BEZ�SEN�NOŚĆ
13 grud nia, godz. 17.00-�4.00 w pro gra mie:

17.00-18.30 – Od bierz swój pre zent
od RO ZA lii miER ZiC KiEJ – Foy er Te atru
18.35-�0.30 – #dzia dy – ii Pró ba Ge ne ral na z udzia łem
Wi dzów – Sce na Ka me ral na 
�0.35-�1.30 – NOC Ny AGON TE ATRAl Ny
po je dy nek dwóch te atrów ulicz nych – Am fi te atr
�1.35-�1.50 – Gło so wa nie Pu blicz no ści
i wrę cze nie na gro dy dla zwy cię skie go te atru ulicz ne go
�1.50-��.30 – BE TlE JEm POl SKiE
Otwar ta Pró ba Ge ne ral na – Du ża Sce na
�1.50-��.30 – WARSZ TA Ty TE ATRAl NE
Grze gorz Sta wiak – Otwar ta Pró ba – Świe tli ca
��.50-�4.00 – Słu cha nie frag men tów słu cho wi ska z Ra dia
Kra ków – Du mA NOW SKi S. ma jew skie go i J. Kla ty, w wyk.
ak to rów Sta re go Te atru w Kra ko wie – Duża Sce na

#DZiA Dy – PRE miE RA
tekst: mi chał Kmie cik reż. mi chał Kmie cik
15 grud nia, godz. 19.00 - sce na ka me ral na – Pre mie ra
16 grud ni, godz. 18.00; �8, �9, 30 grud nia, godz. �0.15

BE TlE JEm POl SKiE – PRE miE RA
tekst in spi ro wa ny „Be tle jem Pol skim” lu cja na Ry dla
– Woj ciech Fa ru ga, reż. Woj ciech Fa ru ga 
�1 grud nia, godz. 19.00 / Du ża sce na – Pre mie ra
�� i �3 grud nia, godz. 17.00; �8, �9, 30 grud nia, godz. 18.00

NA�SZA�KLA�SA
Spek takl dy plo mo wy stu den tów iV ro ku Wy dzia łu Ak tor -
skie go na pod sta wie dra ma tu Ta de usza Sło bo dzian ka,
za któ ry otrzy mał Na gro dę li te rac ką Ni KE 2010. To przed -
sta wie nie 10 róż nych hi sto rii, tra gicz nych ży cio ry sów, któ -
re prze pla ta ją się pod czas 14 lek cji. Re ży se ria: łu kasz Kos.
10,11,1�,14 grud nia, godz. 18.00, PWst ul. Bra ni bor ska 59





SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM 
ETNOGRAFICZNE

PANORAMA 
RACŁAWICKA

wtorek–niedziela 
10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113
Wrocław

EKSPOZYCJE STAŁE
SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
SZTUKA WSCHODU

WYSTAWY CZASOWE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

www.mn.wroclaw.pl

MUZEUM ETNOGRAFICZNE PANORAMA RACŁAWICKA

w w w . p a n o r a m a r a c l a w i c k a . p l

wtorek– niedziela
9.00–16.00
ul. Purkyniego 11
Wrocław

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

ostatni wtorek miesiąca: 10.00–16.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

ŚWIAT W ZWIERCIADLE MODY
do 3 lutego 2013

KULTURA MEDYCZNA ISLAMU
do 3 lutego 2013

G R U D Z I E Ń
2012 

w w w . m u z e u m e t n o g r a � c z n e . p l

czynna od 12 grudnia 2012

Pieter Brueghel Młodszy, Agnolo Bronzino, Cosimo Rosselli, Giovanni Santi 
– ojciec Rafaela, Łukasz Cranach i  Wassily Kandinsky – to tylko   niektórzy 
z wybitnych artystów, których prace pokazane zostaną na tej ekspozycji.  Stała 
prezentacja sztuki europejskiej wraca do wrocławskiego Muzeum Narodowego 
po 20 latach nieobecności.

SZTUKA EUROPEJSKA XV–XX w.

NASZ PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza
do 30 kwietnia 2013

VIII Międzynarodowy konkurs 
ekslibrisów kościuszkowskich
do 30 kwietnia 2013

KLEJNOTY EUROPY. Skarb średzki
do 30 grudnia 2012

Pokazane zostaną dzieła sztuki zakupione przez Muzeum Na-
rodowe we Wrocławiu w 2012 roku. Wśród nich znajdą się prace 
polskich artystów współczesnych oraz hełm z XVI wieku.
Najcenniejszym obiektem zakupionym w tym roku jest hełm z po-
czątku XVI w., który pochodzi z warsztatu nieznanego płatnerza, 
prawdopodobnie z obszaru Francji. Jest przepięknie zdobiony 
ornamentem roślinnym oraz przedstawieniami figuralnymi poka-
zującymi biblijnego Dawida oraz proroka Samuela. Podczas oficjal-
nych wystąpień na turniejach rycerskich wspaniałe zbroje miały za 

KOLEKCJA 2012
14– 30 grudnia 2012

zadanie przyciągać uwagę widzów i kronikarzy. 
Hełm pochodzi z dawnych zbiorów wybitnego 
artysty i znanego kolekcjonera Franciszka Sta-
rowieyskiego.
Wśród 25 dzieł współczesnych zakupionych 
przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu znala-
zły się między innymi kolaże Eugeniusza Geta 
Stankiewicza, kompozycje rzeźbiarskie Marii 
Pinińskiej-Bereś, monumentalna rzeźba szklana 
Henryka Albina Tomaszewskiego oraz cykl foto-
grafii Krzysztofa Pruszkowskiego. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



W grudniowym miesięczniku Odra: · Rozmowa z ks. Mirosławem Malińskim i Reinerem Kunze
· Robert Kaczmarek · Urbanek o potrzebie opozycji · Przyjaźń z facebooka · Grotowicz o szpiclu
polskim, Bartosz o Protokołach Mędrców Syjonu · Dedecius – Sztuka przekładu · Wiersze
Kunzego, Tkaczyszyna-Dyckiego i Spendera · Małe i duże tezy o literaturze · Andrzej Falkiewicz
· Stanisław Fijałkowski · MusikFestBerlin

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
MAREK DYŻEWSKI

Wykład z cyklu:
COLLEGIUM MUSICUM

MAHLER
O NASZYM ZMARTWYCHWSTANIU
Collegium Musicum. Taką nazwę
miały działające w czasach Jana Se-
bastiana Bacha stowarzyszenia me-
lomanów, muzyków oraz ludzi
zainteresowanych poznawaniem mu-
zyki od strony teoretycznej. Tym ra-
zem owa nazwa określa cykl
wykładów o muzyce, prowadzonych
przez Marka Dyżewskiego, które or-
ganizuje i na które zaprasza Ośrodek
Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Szczególną wartością wykładów jest
ich szeroka perspektywa humani-
styczna: ukazywane są związki muzy-
ki z innymi dziedzinami sztuki.
Marek Dyżewski – komentował w II
Programie PR i TV największe,
odbywające się w naszym kraju i poza
jego granicami, imprezy muzyczne:
Festiwale Wratislavia Cantans, Mię-
dzynarodowe Konkursy Dyrygenckie
im. Grzegorza Fitelberga, Międzynaro-
dowe Konkursy Skrzypcowe im. Hen-
ryka Wieniawskiego oraz Konkursy
Pianistyczne im. Fryderyka Chopina.
Prowadził gościnne wykłady we
wszystkich polskich uczelniach mu-
zycznych oraz na kilku uniwersyte-
tach. Wykładał też w Niemczech,
Belgii, Austrii, Rosji, Francji i Hiszpa-
nii. Był rektorem wrocławskiej Aka-
demii Muzycznej. Za wybitne
dokonania w dziedzinie kultury otrzy-
mał Nagrodę im. św. Brata Alberta.

1 grudnia, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury

pl. T. Kościuszki 9. Wstęp wolny!

RIESE - TAJEMNICE WYKUTE W SKALE
WDolnośląskim Centrum Filmowym odbędzie się premiera fabularyzowane-
go filmu dokumentalnego pt. „Riese – tajemnice wykute w skale”. Film po-
wstał w koprodukcji Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Telewizji Wrocław i jest już
ósmą produkcją zrealizowaną w ramach cyklu Dolny Śląsk Pełen Historii. Film
ukaże się również na antenie TVP Wrocław.

10 grudnia br., godz. 18.00
Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

TOMASZ WOLAK – FOTOGRAFIE
Ekspozycja jest autorskim zbiorem fotosów, kadrów i impresji fotograficznych
uchwyconych na pięciu planach filmowych. Zdecydowana większość prezento-
wanych obrazów powstała przy największej produkcji pt. „Daisy. Wspomnienie
minionego świata”. Autor poza rzemieślniczą pracą fotosisty podejmuje próbę
odnalezienia w postaciach pozafilmowego wymiaru, skupia jak w soczewce kil-
kumiesięczne działania ekipy filmowej TVPWrocław i Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu podczas realizacji cyklu dokumentalno-fabularyzowanego pt. „Dolny
Śląsk Pełen Historii”, który realizowany był weWrocławiu, Kłodzku, Wałbrzychu,
Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku Zdroju, Trzebieszowicach oraz w innych inspirują-
cych plenerach, a także miejscach które dyktował scenariusz dokumentu.
TomaszWolak, rocznik ‘83, fotograf, podróżnik, historyk z wykształcenia. W fo-
tografii często poszukuje cichego światła, różnorodnych horyzontów wizual-
nych i koncepcyjnych oraz społecznej wrażliwości którą najczęściej zamyka
w kolorach czerni i bieli. Autor cyklu wystaw pt. „Marianna Orańska w mono-
chromie” oraz „Westfryske en Eastfryske eilannen – Wyspy Fryzyjskie”

Wystawa potrwa do końca grudnia br.
Gmach Telewizji Polskiej, Oddział we Wrocławiu, ul. Karkonoska 8.

DOLNOŚLĄSKI KALENDARZ SPOŁECZNY
W Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu
otwarta zostanie wystawa fotografii oraz prezentacja Dolnośląskiego
Kalendarza Społecznego pt. „Młodzi, wykształceni, bezrobotni”. Podczas
wernisażu Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń stu
pierwszym osobom wręczy bezpłatne egzemplarze Kalendarza.

Wernisaż odbędzie się 27 grudnia br., godz. 17.00. Wstęp wolny!
DCF „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8
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Wy stA Wy:Wy stA Wy:
Głoś z du mą i chlu bą, żeś in tro li ga to rem…

100 lat in tro li ga tor ni w Osso li neum.
Wy sta wa czyn na do �8 lutego �013 r. (pn-pt, godz.10.00-18.00)

sa le Pod ko pu łą, ul. szew ska 37 (wej ście od za uł ka osso liń skich). Bi lety: 5/� zł

Hi sto ria rę ko pi su „Pa na Ta de usza” – tek sty, kon tek sty, re alia
ka mie ni ca Pod zło tym słoń cem, ry nek 6 we Wro cła wiu

Wystawa czynna do 15 grud nia br. (wt-nd, 10.00-18.00). Bi lety: 10/5 zł

Ger hart Haupt mann i film
Wy sta wa plan szo wa po świę co na G. Haupt man no wi, po cho dzą ca z mu zeum
miej skie go „Dom Ger har ta Haupt man na” w Je le niej Gó rze–Ja gniąt ko wie.

znio, ul. szew ska 37, klat ka scho do wa A, i pię tro (pn-pt, 10.00-15.00)

W y  D A  r z e  n i AW y  D A  r z e  n i A
„As sar mot” i „Piast” – dwie za byt ko we gry plan szo we ze zbio rów Osso li -
neum. Wy kład po pu la ry za tor ski, który popro wa dzi Al do na mi kuc ka (Dział Edu -
ka cji i Pre zen ta cji Zbio rów ZNiO).

4 grud nia (wto rek), godz. 15.30. zbiór ka w ho lu. Wstęp wol ny!
znio, ul. szew ska 37 (wej ście od za uł ka osso liń skich)

FAN�TA�SIA�AL�LA�pO�LAC�CA
„pan�Ta�de�usz”�–�me�dia�i dys�kur�sy

30 li sto PA DA – GoDz. 17.00
Jan kiel i kwe stia ży dow ska w ży ciu i twór czo ści Ada ma mic kie wi cza.
Wy kład prof. An drze ja Fa bia now skie go, uni wer sy tet War szaw ski.
Miej sce: ka mie ni ca Pod zło tym słoń cem, ry nek 6. Wstęp wol ny!

4 GrUD niA
GoDz. 17.00 – Przy go to wa nie fil mu „Pan Ta de usz” Ry szar da Or dyń skie go do re pre mie ry.
Spo tka nie z Re na tą Wą sow ską z Fil mo te ki Na ro do wej w War sza wie.
Spo tka nie pro wa dzi An na li siec ka – re dak tor Pro gra mu ii PR. Dys ku sja z wi dza mi.
GoDz. 18.15 – Pro jek cja fil mu „Pan Ta de usz” Ry szar da Or dyń skie go z 1928 r.
Re zer wa cja bi le tów na film pod nu me rem tel. 71 344 44 71 wew. 103.
Miej sce: te atr la lek, pl. te atral ny 4. Wstęp wol ny! obo wią zu je re zer wa cja miejsc!

5 GrUD niA
GoDz. 17.00 – Kon cert ze spo łu lu TO SłAW SKi Qu AR TET
GoDz. 18.15 – OPO WiEŚć O CZĄ BRO WiE – spo tka nie z pra wnucz ką ostat nich wła ści cie li
czą brow skie go ma jąt ku Jo an ną Pu chal ską, pro wa dze nie An na li siec ka.
Miej sce: ka mie ni ca Pod zło tym słoń cem, ry nek 6. Wstęp wol ny!

10 GrUD niA – GoDz. 17.00
NiE miEC KiE CZy TA NiE „PA NA TA DE uSZA” – JO HAN NES BO BROW SKi.
Wy kład prof. Elż bie ty Dzi kow skiej, uni wer sy tet łódz ki.
Miej sce: za kład na ro do wy im. osso liń skich, ul. szew ska 37. Wstęp wol ny!

1� GrUD niA – GoDz. 17.00
O miC KiE Wi CZu BA łA muT NiE – wy kład au to ra „Za mę tu” Pio tra Za łu skie go.
Miej sce: ka mie ni ca Pod zło tym słoń cem, ry nek 6. Wstęp wol ny!

15 GrUD niA – GoDz. 15.00
Fi Ni SAŻ i OD SłO Ny Wy STA Wy Hi�sto�ria�rę�ko�pi�su�„Pa�na Ta�de�usza” – tek�sty,�kon�tek�sty,�re�alia.
Gość spe cjal ny: te re sa Bu dzisz -krzy ża now ska in ter pre tu je po ezję Ada ma mic kie wi cza,
pro wa dze nie An na li siec ka – re dak tor Pro gra mu ii Pol skie go Ra dia.
Miej sce: ka mie ni ca Pod zło tym słoń cem, ry nek 6. Wstęp wol ny!

A. Zajkowski, m. E. Andriolli
Strojenie�Zosi, drzeworyt, 1881

Pierw sza kar ta rę ko pi su – in wo ka cja

l. Croutelle, 1828

zAkŁAD nAroDoWy im. ossolińskich zAPrAszA

� 

www.oss.wroc.pl
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DO�MI�NIK�LEJ�MAN,�LI�LIA�NA�OR�BACH
I MA�REK�WA�SI�LEW�SKI

what has ri sen may sink and what has sunk may ri se
Artyści spo tka li się w 2009 ro ku przy oka zji jed nej z wy staw
w Tel Awi wie. Wy ko na li wów czas sze reg spon ta nicz nych re -
je stra cji wi deo, które zło ży ły się w in sta la cję pre zen twaną
w Ate lier WRO. Trzy pro jek cje, zre ali zo wa ne w od mien nych
kon wen cjach, two rzą do peł nia ją cy się ob raz: za czy na jąc
od nie co sur re ali stycz nej wę drów ki przez mia sto, do za pi su
swo iste go per for man su w prze strze ni ga le rii. Waż nym tłem
tych dzia łań jest ar chi tek tu ra Tel Awi wu, któ rej es te ty ka wy -
zna cza i po rząd ku je spo sób, w ja ki pa trzy my na za re je stro -
wa ny spa cer i wy zna cza je go na tu ral ną sy me trię. Przede
wszyst kim jest to jednak opo wieść o sztu ce i o tym, w ja ki
spo sób two rzą się jej au to re fe ren cyj ne pę tle. 
Ku ra tor: Piotr Kra jew ski, współ pra ca: mał go rza ta Gaw lik

Wy sta wa czynna do 10 stycznia �013 (wt–cz, 13.00-17.00)
Ate lier Wro, ul. kuź ni cza �9a – ii p. (wro cen ter.pl/ate lier)

MAR�CIN�BER�DY�SZAK
Re wi ta li za cja Błęd ne go Ko ła Mal czew skie go i in ne pra ce

STAN ŚWiA TA PRZy SZłE GO
(...) Wo bec prze mian śro do wi -
ska czło wie ka oraz gra nic je go
po zna nia, py ta nie o isto tę sztu -
ki wy da je się być za gad nie niem
mar gi nal nym. Już mo der nizm,
a na wet przede wszyst kim mo -
der nizm, wie lo krot nie ogła szał
„śmierć sztu ki” w ko lej nych
od sło nach. Post mo der nizm ów

„ko niec sztu ki” usank cjo no wał w prak ty ce kul tu ro wej. Po -
nadna ro do wa awan gar da XX w. wy zwoli ła sztu kę z kon tek -
stów kul tu ry et nicz nej, a kul tu ro wy no ma dyzm ery glo ba li za cji
prze two rzył eli tar ność awan gar dy w ega li tar ną trans kul tu ro -
wą es te ty kę spo łe czeń stwa ma so we go. 
Ja ką sfe rą dzia łal no ści czło wie ka jest więc obec nie sztu ka? 
Tak wy od ręb nio ny jej za kres ja ki usta lił się w XiX i XX w.
w krę gu kul tu ry eu ro pej skiej daw no prze stał wy star czać za -
rów no ar ty stom, jak od bior com. Już w cza sach awan gar dy
zo stał pod wa żo ny po dział na twór ców i od bior ców, wszy -
scy je ste śmy jed no cze śnie ar ty sta mi i od bior ca mi sztu ki.
Nie ma po dzia łu na sztu kę na ro do wą i ob cą, nie ma sztu ki
wy so kiej i ni skiej, nie ma sztu ki re li gij nej i świec kiej, do cze -
go pa ra dok sal nie przy czy nił się sam Ko ściół nie da jąc sztu -
ce awan gar do wej (po za nie licz ny mi wy jąt ka mi) pra wa
ist nie nia w świą ty niach. (...) 
mar cin Ber dy szak jest spad ko bier cą awan gar dy. To ona sta -
no wi kon ta ra punkt je go wy po wie dzi ar ty stycz nej. Dru gim bie -
gu nem jest na tu ra. Ar ty sta pro wa dzi dia log z te raź niej szo ścią
z po zy cji przy szło ści, ma jąc w ob sza rze swo je go ar ty stycz -
ne go dys kur su zdo by cze awan gar dy XX wie ku, któ rych nie
ko men tu je, lecz ob na ża ich nie ade kwat ność wo bec świa ta
współ cze sne go. Awan gar da, ja ko szczy to we osią gnię cie prze -
mian sztu ki w kul tu rze eu ro pej skiej, a w pew nym sen sie przy -
czy na jej de gra da cji, sztucz no ści i prze gra nej wo bec re la cji
„kul tu ra/na tu ra”, sta je się mniej waż na od „ge nu prze trwa -
nia” w kul tu rze, czy ra czej mi mo niej. (...)
Wi zja sztu ki mar ci na Ber dy sza ka nie jest już tyl ko by -
tem/kon struk cją w kul tu rze płyn nych toż sa mo ści. Jest wie -
lo krot nym prze kro cze niem gra ni cy kul tu ra/na tu ra. Ar ty sta
roz pra wia się nie tyl ko z mi tem „no wo ści”, „ory gi nal no ści”,
„nie po wta rzal no ści” i „od kryw czo ści” dzie ła sztu ki. Sta wia
twór cę i od bior cę w no wym kon tek ście sztu ki ju tra. Sztu ka
ta ma ele men ty lu dycz ne, ma so we, prze śmiew cze. Dla nas
jest jesz cze ko men ta rzem do świa ta mi ja ją ce go, cho ciaż tak
na praw dę jest no wą pro po zy cją ro zu mie nia sztu ki i wy zna -
cza jej no we miej sce w kul tu rze. (...)
W świe cie zre se to wa nej kul tu ry świa ta za chod nie go mar cin
Ber dy szak roz po zna je no wy kształt i funk cję sztu ki. W tej re -
la cji do sztu ki ja ko wła ści wo ści ga tun ko wej ho mo sa piens
do tych cza so we ka te go rie jej opi su nie ma ją za sto so wa nia. 

Elż�bie�ta�Ko�ście�lak
Wernisaż 10 grudnia, godz. 17.00. Wstęp wolny!

Galeria Miejska, ul. kiełbaśnicza �8

OLAF�BRZE�SKI�Tyl KO DlA mO iCH OCZu
Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ną naj now sze pra ce
Ola fa Brze skie go, w któ rych istot ny jest kla sycz ny pro -
blem por tre tu, stu dium ak tu. Zo ba czy my m.in. pre mie ro -
wy po kaz pra cy si te -spe ci fic pt. 999 łą czą cej film, rzeź bę
i aran ża cję prze strzen ną, sta no wią cą za koń cze nie hi sto rii
upad ku czło wie ka, któ re go nie lu bię, a tak że se rię no wych
rzeźb i in sta la cji przy go to wa nych spe cjal nie na wro cław -
ską wy sta wę. 11 stycz nia, pro mo cja ka ta lo gu prac Ola fa
Brze skie go z udzia łem ar ty sty.

Ku�BA�Su�CHAR�KA miEń OR GA NiCZ Ny
Ja kub Su char jest mu zy kiem i uzna nym per ku si stą zna nym
z ta kich pro jek tów jak Ro bo to bi bok czy mi kro ko lek tyw. Jest
rów nież au to rem mu zy ki do fil mów Ola fa Brze skie go, ale
w ga le rii Awan gar da zre ali zu je swój au tor ski dźwię ko wo -wi -
zu al ny pro jekt, którym jest film wi deo stwo rzo ny do na gra -
nej uprzed nio mu zy ki w peł ni im pro wi zo wa nej, in sta la cje
oraz ry sun ki eks po no wa ne w ra mach z wmon to wa ny mi gło -
śni ka mi, sta no wią ce fu zję ob ra zu i dźwię ku. Jed ny mi z po -
sta ci po ja wia ją cy mi się w fil mie są męż czyź ni, któ rych on
sam po rów nu je do ro syj skich zło mia rzy zbie ra ją cych czę ści
ma chin wo kół ba zy wy rzut ni ra kiet. Cze go szu ka ją? Co mo -
gą zna leźć w le sie, w któ rym wszyst ko gra...?

14 grud nia, godz. 18.00, (do 13. i. �013)
Ga le ria Awan gar da, ul. Wi ta stwo sza 3�

K. Su char – Ka mień Or ga nicz ny, fot. m. Tym
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RAFAŁ�KARCZ
PORTRET JAKO DOBRO PSyCHOAKTyWNE

W pra cach, któ re cha rak te -
ry zu ją się sil nym ła dun kiem
emo cjo nal nym, ar ty sta uka -
zu je róż ne ob li cza ko bie co -
ści oraz przed sta wia
bo gac two ko bie cej na tu ry.
Karcz – ma larz, ry sow nik,
gra fik, ja ko fo to graf wciąż
po szu ku je, eks pe ry men tu je
z ko lo rem i for mą.
ra fał karcz – ab sol went
Hi sto rii Sztu ki na uni wer -

sy te cie Ja giel loń skim oraz Wy dzia łu Form Prze my sło -
wych kra kow skiej ASP.

Wernisaż 11 grudnia, godz. 19.00 (do 13.i.�013)
Firlej, ul. Grabiszyńska 56. Wstęp wolny!

KA�RO�LI�NA FRE�INO�CHAN SONS DE GE STE
(Pie śni o czy nie/Pie śni ge stu) po dob nie do swo je go li te rac kie -
go pier wo wzo ru sku pia ją się na syl wet kach hi sto rycz nie waż -
nych po sta ci. Kon cen tru jąc się na ge stach to wa rzy szą cych
prze mó wie niom osób istot nych dla dzie jów świa ta XXw., trans -
kry bu ją je na dźwięk przy po mo cy The re mi nu (wy na le zio ne go
w po stre wo lu cyj nej Ro sji pierw sze go elek tro nicz ne go in stru -
men tu, na któ re go po lu elek tro ma gne tycz nym gra się bez do ty -
ko wo). Chan sons de Ge ste są więc pie śnią hi sto rii XXw.,
a przede wszyst kim wi zu al no -dźwię ko wym por tre tem wła dzy.
ka ro li na Fre ino Stu dia w ASP we Wro cła wiu (rzeź ba), Edin -
burgh Col le ge of Art (Scho ol of Sculp tu re) i uni wer sy te cie
Bau hau su w We ima rze. Ar�ty�stycz�na no�mad�ka, pra cu je w prze -
strze niach pu blicz nych w róż nych za kąt kach świa ta. uży wa
wie lu me diów i tech nik wy po wie dzi. in spi ru ją ją kon tek sty
miejsc ich hi sto ria, prze strzeń i funk cja. Wkra cza w nie po zo -
sta wia jąc dys kret ne in ter wen cje. Wspó: Ra do mir Pio run (ruch);
Ce za ry Duch now ski (dźwięk); in ga le śniew ska (hi sto ria).

Wer ni saż 13 grud nia, godz. 18.00 (do 11.i.�013)
Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4

JO�LAN�TA�STu�DZIń�SKA�KRZy ŻóW Ki ma lar stwo
Dy plom ASP we Wro cła wiu
otrzy ma ła w 2000 r. Dok to -
rat z wy róż nie niem obro ni -
ła w 2008 roku na Wy dzia le
ma lar stwa Aka de mii Sztuk
Pięk nych San Car los uni -
wer sy te tu Po li tech nicz ne go
w Wa len cji, Hisz pa nia.
Oprócz pra cy na uko wej za -
wo do wo zaj mu je się ma lar -
stwem. Od ro ku 1999 ro ku
bie rze udział w wie lu wy -
sta wach in dy wi du al nych,
zbio ro wych oraz w kon kur -
sach ma lar skich.

Wy sta wa czyn na do 1� grud nia br.
Ga le ria Pod Pla fo nem – DBP im. t. Mi kul skie go, rynek 58

BODY�LANGuAGE
Agata czeremuszkin-chrut i Joanna żochowska

mAlARSTWO/OBiEKT/SCENOGRAFiA
Wy sta wa o te ma ty ce toż sa -
mo ścio wej, od no szą ca się
do kon dy cji czło wie ka oraz
je go cie le sno ści. Aga ta
Cze re musz kin -Chrut za pre -
zen tu je for my ma lar skie
– ole je oraz akwa re le – któ -
rych mo ty wem jest fi gu ra
ludz ka, na wie le spo so bów
de kon stru owa na i pod da -
wa na spe cy ficz nej – acz -

kol wiek ce lo wej – de este ty za cji. Po dob nie Jo an na
Żo chow ska, z tym, że za po mo cą rzeź by wy ra ża swo je za -
in te re so wa nie czło wie kiem, a tak że je go cia łem.

Wernisaż 6 grudnia, godz. 18.00 (do 31.Xii 9.00-18.00)
Galeria centrum kultury AGorA. Wstęp wolny!

J. Żochowska, Lala�bez�powodu

SZTu�KA�TO�NIE�RuR�KI�Z KRE�MEM
Se ria spo tkań, do ty czą cych zja wisk w sztu ce współ cze snej,
któ re do pie ro od nie daw na znaj du ją swo je miej sce w ofi cjal -
nych in sty tu cjach ar ty stycz nych. Nie któ re z nich jesz cze
do nich nie tra fi ły. Zaj mu ją jed nak ugrun to wa ną po zy cję
na po lu ar ty stycz nym i peł nią waż ną kul tu ro twór czą ro lę
w pro ce sach prze mian spo łecz nych. Wy kła dy do ty czą ob sza -
rów kul tu ry i sztu ki, któ re wy ro sły po za mu ra mi in sty tu cji
i wciąż się im wy my ka ją, to wa rzy szą im otwar te kon sul ta cje,
skie ro wa ne do ar ty stów two rzą cych po za in sty tu cjo nal nie.

3, 10, 17 grudnia, godz. 16.30
Beautiful tube,  MWW, pl. strze gom ski �a

SKLEp�GA�LE�RIA�DI�ZAJN
Przy go to wa na przez ze spół ga le rii wy sta wa te stu je for mu łę
do mu to wa ro we go i pre zen tu je wy bra ne pol skie re ali za cje di -
zaj ner skie z ostat nich lat. Wśród au to rów m. in: Di zAJn: HA -
KO BO, WZO RO WO, Bar tosz mu cha, Oskar Zię ta, Ka ri na ma ru
siń ska, Szy mon Han czar, VZóR Dzie ci: Pan Pe pe, Pa pie ro we
mia sto, Trzy my szy, Hoc ki Kloc ki, Ka szu be be, Tiu Tiu, me mo
Bo ok, Bam ba ki, Zu Zu Toys, my Kit ty Mo DA: mal do ror, Hy -
akinth, Syl wia Ro cha la, mi chał Szulc, mar cin Pod sia dło, Ania
Ku czyń ska, uEG, Ne nuk ko, ma rios czAr ny ne se ser: Be -
ata Wil czek, łu kasz Wierz bow ski, Ra dek Smę dzik
Wystawa czynna do 1� stycz nia �013 (pn-pt. 11-18, so 11-15)

Ga le ria De sign, ul. Świd nic ka �-4
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NAJ�pIĘK�NIEJ�SZA�SZOp�KA�BE�TLE�JEM�SKA 2012
DZiE CiĘ CE RE Ali ZA CJE RZEź BiAR SKiE

Wy sta wia nie szo pek bo żo na -
ro dze nio wych jest zwy cza jem
zwią za nym z tra dy cją Świąt
Bo że go Na ro dze nia. Po mysł
zro dził się w śre dnio wiecz nej
ita lii Xiii wie ku. Spo pu la ry zo -
wał go św. Fran ci szek, wpro -
wa dza jąc do szop ki be tle jem-
skiej, prócz wy obra żeń świę -
tej ro dzi ny, tak że wo ła i osła,

obec nie nie ro ze rwal nie ko ja rzą cych się ze sta jen ką.
mDK Śród mie ście pre zen tu je wy ko na ne przez dzie ci i mło dzież
szop ki be tle jem skie, któ re sta no wią in te gral ną część ko lek cji
Ga le rii. Te rzeź biar skie dzie ła są efek tem XX Wo je wódz kie go
Kon kur su Naj pięk niej sza Szop ka Be tle jem ska 2012 i na le żą
do naj cie kaw szych re ali za cji pla stycz nych wy ko na nych w róż -
nych tech ni kach i ma te ria łach: ce ra mi ka, drew no, pa pier ma -
che, tek tu ra, pla ste li na, a na wet mech, li ście, ka mie nie, szkło,
gu zi ki czy ma ka ron. mło dzi au to rzy są ucznia mi szkół pod sta -
wo wych, gim na zjal nych oraz uczest ni ka mi za jęć pro wa dzo -
nych w do mach kul tu ry.

14 grudnia, godz. 1�.00 (do 31.01.�013)
Mu zeum et no gra ficz ne, ul. trau gut ta 111/113

BO�żE�NA�RO�DZE�NIE�W KMiL

tA De Usz Wą sio Łek – Szop ka kra kow ska
MA riAn skoW ron – Szop ka lu do wa
eMi liA no WAk – Ozdo by na cho in kę – pier ni ki, ha fto wa ne
anioł ki i bał wa ny, raj skie ja błusz ka.
Wy sta wa trwa od 1� grud nia do 8 stycz nia �013. Wstęp wolny!

(pn-pt , 10-18; so 1�-18). kMil, pl. t. kościuszki 9

Klaudia Ciborowska, lat 15

WO�KóŁ�BO�żE�GO�NA�RO�DZE�NIA
O tym, że w pra daw nych cza sach
cho in ka by ła uzna wa na za isto tę
du cho wą, za tem na le ża ło jej skła -
dać ofia ry i czcić jej nad na tu ral ne
si ły, a w cza sie Wi gi lii mu sia ło być
otwar te okno, aby du sze zmar łych
mo gły opu ścić do mo stwo. To tyl -
ko kil ka przy kła dów z bo ga tej wy -
sta wy, na której pre zen to wa nych
jest 350 znacz ków za chwy ca ją -

cych bar wą, kunsz tem wy ko na nia i te ma ty ką. Eks po na ty po -
cho dzą ze zbio rów mu zeum Poczty i Telekomunikacji
oraz mu zeów: Ar chi die ce zji Wro cław skiej i Et no gra ficz ne go.

Wy sta wa czyn na do 15 stycz nia �013
Mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. kra siń skie go 1

BRu�NO�TSCHöTSCHEL�(1874–1941),�
WRO CłAW SKi WiT STWOSZ XX WiE Ku

Wy sta wa rzeźb jed ne go
z naj cie kaw szych, a przy tym
cał ko wi cie za po mnia ne go ar -
ty sty 1. po ł. XX w. Ten ab sol -
went Kró lew skiej Szko ły
Sztuk Pla stycz nych i Rze -
mio sła Ar ty stycz ne go we
Wro cła wiu po zo sta wił po so -
bie bli sko 200 re ali za cji,
z któ rych więk szość szczę śli -
wie oca la ła. Przez ca łe ży cie
pra co wał tyl ko i wy łącz nie dla licz nych świą tyń pa ra fial nych
oraz za ko nów i zgro ma dzeń Ko ścio ła ka to lic kie go. Je go dzie -
ła dla ślą skich i wro cław skich klasz to rów Bo ro me uszek, Elż -
bie ta nek, Fran cisz ka nów, Je zu itów, Re demp to ry stów
i Ob la tów, je go szop ki Bo żo na ro dze nio we, Pie ty oraz rzeź by
na gro bo we, to kre acje uj mu ją ce nie tyl ko nie zwy kłą wręcz
pre cy zją wy ko na nia, ale tak że ogrom nym ła dun kiem emo -
cjo nal nym i du cho wym. Rzeź biarz two rzą cy za rów no w sty -
lach hi sto rycz nych, jak i zna ko mi cie wy po wia da ją cy się
w mod nym art de co lub mo der ni zmie.

Piotr�Oszcza�now�ski
�� grud nia, godz. 17.00 – Pa łac kró lew ski, ul. ka zi mie rza Wlk.

JE�RE�MIAS�JO�SEpH�KNECH�TEL 1679-1750
lE GNiC Ki mA lARZ DO By BA RO Ku

Ten zna ko mi ty ba ro ko wy
ma larz uro dził się w Cze -
chach ale na miej sce do ży -
cia i two rze nia wy brał
le gni cę, w któ rej za miesz kał
ok. 1704 r. Był jed nym z naj -
lep szych pod wzglę dem ar -
ty stycz nym miej sco wych
ma la rzy, któ rzy sta ra li się
wy peł nić lu kę na po lu ma -
lar stwa na Ślą sku po śmier -
ci Wil l man na (1706).
Wy sta wa do 30 mar ca �013

Aka de mia ry cer ska, ul.
choj now ska �, le Gni cA Ofiarowanie marii w Świątyni

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.

Wystawa do 31 grudnia br., MDk Śród mie ście, ul. Du bo is 5

SZA�BLE�I pA�ŁA�SZE PAW łA KO mO ROW SKiE GO
Pol ska broń bia ła XX w. 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 swych 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 -XX w.

Wy staw czyn na do stycz nia �013 ro ku
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)
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GRA�FI�KA.�KRA�KóW�WRO�CŁAW
KON FRON TA CJE ii, Wy STA WA TO WA RZy SZĄ CA

TRiEN NA lE GRA Fi Ki W KRA KO WiE
Przed trze ma la ty z ini cja ty wy Krzysz to fa Dzie dzi ca oraz
mar ci na Czio me ra po wsta ła wy sta wa Gra fi ka. Kra ków
Wro cław. Kon fron ta cje i. Tym ra zem dru gą edy cje tej wy -
sta wy kon ty nu ują w ro li ku ra to rów mar cin Czio mer, An -
drzej Du dek Dü rer oraz Aga ta Gert chen.
Dzie się ciu gra fi ków z Kra ko wa: Brinc ken, Czio mer, Dmi -
truk, mi ga, Ożóg, Pa mu ła, Sro ka, To mal ski, Wa ny ura -Ku -
ro sad, Za bor ski oraz dzie się ciu gra fi ków z Wro cła wia:
Du dek -Dürer, Et Ber War li kow ska, Frąc kie wicz, Gert chen,
Go rze lak, Ja nusz -Strzyż, Nit ak, No wic ki, Ol szew ski, Tysz -
kie wicz/ pre zen tu je róż no rod ne pra ce. W pro jek cie
uczest ni czą za rów no bar dzo zna ni ar ty ści jak i twór cy
młod sze go po ko le nia. Wy sta wa re pre zen tu je bar dzo róż -
no rod ne po dej ście do zro zu mie nia idei gra fik współ cze -
snej za rów no od stro ny for my ja ki i tech no lo gii. 

Wer ni saż 6 grudnia, godz. 17.00 (do �1.Xii)
Ga le ria w cen trum sztuk Użyt ko wych, ul. trau gut ta 19/�1

(nowy budynek AsP)

Anna Janusz-Strzyż
Pielgrzym,�sen�o�fontannie

J. Dymitruk, Natura�i�jej�rytm

Z. Nitka, Morderca�2012

FO�TO�-TuR�-2012�i Bu�DOW�LE�OBRON�NE�-2012�Wy STA Wy FO TO GRA Fii
„Po patrz ten świat ma tak wie le dla nas wszyst kich – je śli tyl ko ma my oczy, któ re to wi -
dzą, ser ce, któ re to ko cha i dło nie, któ re to dla nas zbie ra ją.” Lu�cy�Maud�Mont�go�me�ry

Te pięk ne stro fy wspa nia le od da ją kli mat, ja ki two rzą na gro -
dzo ne i wy róż nio ne pra ce pre zen to wa ne na po kon kur so wej
wy sta wie fo to gra ficz nej XVii Prze glą du Fo to gra fii Tu ry stycz -
nej i Kra jo znaw czej FO TO -TuR- 2012 i XV Ju bi le uszo we go
Kon kur su Fo to gra ficz ne go Bu DOW lE OBRON NE -2012. ma -
low ni cze kra jo bra zy, uro kli we je zio ra i rze ki, ma je sta tycz ne
gó ry, nie ska żo na na tu ra i nie zwy kłe zja wi ska przy rod ni cze, a tak że ukry te wśród sę dzi wych
drzew zam ki, twier dze, for ty, wa row ne gro dy, for ty fi ka cje miej skie – ma low ni cze pa miąt ki
prze szło ści. Ten nie zwy kły „czar zie mi” utrwa lo ny i wraż li wym okiem fo to gra fa, pre zen to -
wa ny przez tu ry stów, fo to gra fów -ama to rów, jest wspo mnie niem z ich wę dró wek po Pol sce.

Wy sta wa czyn na do 31 grud nia br. (pn -pt 8-�0.00) – klub 4 rBl, ul. Pret fi cza �4

pRY�WA�CIA�RZE
Rze mieśl ni cy ze swo imi wy -
ro ba mi, kup cy na tle swo ich
ma łych skle pów i stra ga nów,
lu dzie pró bu ją cy wbrew ide -
olo gom PRl roz wi jać wła sną
ini cja ty wę. ich zdję cia moż na
zo ba czyć na wystawie przy -
go to wa nej przez Aka de mię
li de rów in no wa cji i Przed -
się bior czo ści Fun da cja dok -
to ra Bo gu sła wa Fe de ra.
Wystawa czynna do 13 grudnia
ck zamek, pl. Świętojański 1

Warszawa 1968, fot. B. miedza
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DO�BCZY�CE,�WIO�SNA 2012�
iii 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
Po mi mo, że wy sta wy są plo nem te go sa me go ple ne ru to
róż nią się eks po no wa ny mi na niej pra ca mi fo to gra ficz ny -
mi. Pierw sza wy sta wa otwar ta zo sta ła w li sto pa dzie w Ga -
le rii Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Do bczy cach, dru ga
w Art -G -Gal le ry we Wro cła wiu przy ul. Gro cho wej 8, każ -
dą z tych wy staw moż na oglą dać do koń ca lu te go 2013 r.

Wer ni saż 15 grud nia, godz. 14.00 Ga le ria DsA Fi tA, ul. Paw ła Włod ko wi ca 31, i p.

DO�BCZY�CE,�ZI�MA 2013�iii miĘ DZy NA RO DO Wy PlE NER FO TO GRA FiCZ Ny
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
– DSA Fi TA  zaprasza do Do bczy c na ko lej ny ple ner fo to gra ficz ny w dniach 17-20 stycz -
nia 2013 r. udzia łu w ple ne rze może wziąść każdy fo to gra fu ją cy. uczest ni cy pleneru
będą fo to gra fwać cie ka we miej sca Do bczyc z lo tu pta ka, a także pływając stat kiem po je -
zio rze Do bczyc kim. Pod czas ple ne ru, w dniu 19 stycz nia 2013 r., o godz. 16.00 w Do -
bczyc kiej Ga le rii O KiS otwar ta zo sta nie wy sta wa fo to gra ficz na, uczest ni ka ple ne ru,
fran cu skie go fo to gra fi ka pol skie go po cho dze nia iGO RA JE liń SKiE GO, któ rej te ma tem
bę dzie jego dwu let nia po dróż do oko ła świa ta.
za pi sy do 18 grud nia br. (wt i cz, 16-18.00),  Ga le ria DsA Fi tA, ul. Paw ła Włod ko wi ca 31, i p.  

BE�ATA�BRZą�KA�LIK
TWA RZE ZNA lE ZiO NE
– miĘ DZy ŚWiA TłEm,

A CiE NiEm
Wystawa trwa do �3 grudnia br

Ga le ria za sza fą
ul. św. Mar ci na 4

fot. Z. Sto kło sa, ii Ple ner
Do bczy ce – Je sień 2012

GDZIE�JEST�pER�MA�FO?
Ga le ria PER mA FO po wsta ła
po słyn nym sym po zjum Wro -
cław’70, uwa ża nym za za ło ży -
ciel ską ma ni fe sta cję kon cep tu -
ali zmu. Wy sta wa jest pró bą
opo wie dze nia za ło ży ciel skie go
mi tu mło de go, otwar te go mia -
sta po przez po sta ci dwoj ga ar -
ty stów Na ta lii ll i An drze ja
la cho wi cza. Czy da się od two -
rzyć nie okieł zna ny, wol ny duch
lat 70., pa ra dok sal ne po łą cze -
nie awan gar dy i kontr kul tu ry?

Wer ni saż 30 li sto pa da,
godz. 19.00 (do 4. ii. �013)
Mu zeum Współ cze sne Wro -

cław, pl. strze gom ski �a
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MI�REK�AN�TO�NIE�WICZ�ZłO TA KRA iNA
Zna nym wro cław ski ma la rz, czło nek ZPAP, lau re at wie lu pre -
sti żo wych na gród. Na wy sta wę ar ty sta przy go to wał cykl 10
ob ra zów pt Zło ta Kra ina, o którym mó wi: „Zło te świa tło
na sza rej ścia nie brzmi pięk nie i ta jem ni czo. Jest na tu ral nym
do wo dem na ist nie nie cu dow no ści świa ta. Chło piec z ob ra -
zów jest prze wod ni kiem. Opro wa dza po zda rze niach, któ re
ni gdy nie mia ły miej sca lecz są echem ist nie nia Zło tej Kra iny”.

Wy sta wa czyn na do 10 lu te go �013 r.
Do mar – Ga le ria ca fe (par ter), ul. Bra ni bor ska

Chłopiec

HE�IN�RICH�LAu�TER�BACH
AR CHi TEKT WRO CłAW SKiE GO mO DER Ni Zmu

Wy sta wa pre zen tu je do ro bek jed ne go z naj waż niej szych
twór ców wro cław skiej ar chi tek tu ry okre su mię dzy wo jen ne -
go, ucznia Han sa Po el zi ga i jed ne go z głów nych po my sło -
daw ców i or ga ni za to rów wy sta wy We rk bun du Wu WA
z 1929 ro ku. Na wy sta wie zo sta nie po raz pierw szy po ka za -
na ko lek cja ry sun ków ar chi tek to nicz nych i fo to gra fii z lat 20.
i 30. XX w. z pry wat ne go ar chi wum He in ri cha lau ter ba cha.

Wy sta wa czyn na od 14 grud nia. (do 17. iii. �013)
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5 (do 30. Xi)

NA�BYT�KI�Mu�ZEuM�MIE�DZI 1992-2012
Wy sta wa de dy ko wa na Do na to rom, jest pre zen ta cją zbio rów,
któ re muzeum po zy ska ło w cią gu ostat nich 20 lat dro gą za -
ku pów lub da rów. Re pre zen to wa ne są na niej przed mio ty ar -
che olo gicz ne, wy ro by rze mio sła ar ty stycz ne go z mie dzi i jej
sto pów, gra fi ki, ob ra zy, rzeź by i in ne przed mio ty.

Mu zeum Mie dzi, ul. Par ty zan tów 3, le Gni cA
Wystwa czynna do 30 mar ca �013, wt-so: 11.00-17.00

IWO�NA�ROST�KOW�SKA�ZA WSZE POR TRET

Wystawa trwa do �9 grudnia br.
Aka de mia ry cer ska, ul. choj now ska �, le Gni cA

pRZE�ŁAM�SIĘ�SZTu�Ką
Ha sło wy sta wy na wią zu je do bo żo na ro dze nio wej tra dy cji
ła ma nia się chle bem, skła da nia ży czeń i ob da ro wy wa nia
pre zen ta mi. Sta jąc się ak tyw nym od bior cą sztu ki -ko lek -
cjo ne rem mo że my po da ro wać so bie lub swo im bli skim
nie tyl ko war tość ma te rial ną, ale rów nież to „coś” co bu -
dzi emo cje, wraż li wość, in spi ru je, coś co spra wia, że ob -
cu je my nie tyl ko z pięk nym przed mio tem ale rów nież
z kon kret ną ideą, kon cep cją, za my słem.
Pra ce na wy sta wie łą czy nie wiel ki for mat i tech ni ka wy ko -
na nia na pa pie rze, swo je ry sun ki, gra fi kę, akwa re lę,
gwasz, fo to gra fie za pre zen tu je kil ku na stu ar ty stów m.
in.: i. Wal czak, J. Sro ka, A. Pa nek, i. Cham czyk, m. Osi -
ka, A. Stę pień, R. Grzyb, D. De nes, A. Prze bin dow ski, D.
Ru ta, T. Do mi nik, J. Opa liń ski. Za pra sza my na ŚWiĄ -
TECZ NĄ Au KCJĘ to wa rzy szą cą wy sta wie.

Au kcja 1 grud nia, godz. 18.00 – toya Golf, ul. ra ko wa 5
Wy sta wa czyn na do � stycz nia �013

Ga le ria Art trakt, ul. ofiar oświę cim skich 1/1

JA�GO�DA�NIE�RZEC�KA�GRA Fi KA WARSZ TA TO WA 
Wro cła wian ka. Skoń czy ła
stu dia eko no micz ne, pra cu je
w za wo dzie. Od trzech lat
uczęsz cza na za ję cia z gra fi -
ki warsz ta to wej w Ogni sku
Kul tu ry Pla stycz nej im. Eu -
ge niu sza Gep per ta. Au tor ka
o so bie: „W zwa rio wa nym
tem pie ży cia, ja kie pro wa dzi -
my, czę sto bra ku je chwil,
któ re po zwa la ją na za trzy -
ma nie się i za to pie nie w ma -
rze niach. Dla mnie ta ką chwi lą wy tchnie nia od co dzien no ści
jest pró ba prze nie sie nia wy obra żeń i emo cji na pa pier dzię -
ki tech ni ce li no ry tu w gra fi ce warsz ta to wej. Chcia ła bym po -
dzie lić się z Wa mi czę ścią mo ich prze żyć i po ka zać pra ce,
któ re po wsta ły na prze strze ni ostat nich dwóch lat.”
W pro gra mie wer ni sa żu: KON CERT w wy ko na niu uczniów
Ogól no kształ cą cej Szko ły mu zycz nej i i ii st. im. Ka ro la
Szy ma now skie go we Wro cła wiu.
Wer ni saż 3 grud nia, godz. 18.00 (do 31.Xii pn, śr, pt, 16-�0)

sa lo nik trzech Muz, ul. za wal na 7-9

CZŁO�WIEK�SpO�TY�KA�pSA
Wystawa czynna do 31 stycznia �013

Mu zeum Ar che olo gicz ne, Ar se nał Miej ski, ul. cie szyń skie go 9

JANuSZ�ŁOZOWSKI
Dyplom ASP we Wrocławiu w 1984 r. w pracowni Jana
Jaromira Aleksiuna na wydziale malarstwa, grafiki i rzeźby
oraz w pracowni grafiki warsztatowej Eugeniusza Geta-
Stankiewicza. uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek,
grafikę, akwarelę i fotografię.  Członek ZPA.

Wernisaż 5 grudnia, godz 18.00. Wstęp wolny!
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 57,ul. szewska 78 
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TA�DE�uSZ�Ró�żE�WICZ:�TO I OWO
Ty tuł książ ki ja sno okre śla jej
za war tość. Czy tel nik znaj dzie
w niej „to”, co naj bar dziej go
in te re su je (no we utwo ry
– wier sze, pa ro die dra ma -
tycz ne, za pi ski), ale i zaj mu -
ją ce „owo”: ry sun ki (nie
tyl ko) au tor skie, po do bi zny
rę ko pi sów, de dy ka cje kil ku
zna nych pi sa rzy. Autor z iro -
nicz nym dy stan sem, zde rza -
jąc styl „ni ski” z „wy so kim”
ko men tu je stan współ cze snej kul tu ry zdo mi no wa nej przez
jej ma so wą od mia nę. Je go la pi dar ny styl, kry ty cyzm wo bec
„by le ja ko ści” świa ta, cierp ki hu mor spra wia ją, że to i owo
jest książ ką ty leż po ru sza ją cą, co za baw ną.

BiUro literAckie

pO�GO�TO�WIE�LI�TE�RAC�KIE
An DrzeJ so snoW ski po eta,
tłu macz i ese ista. Au tor m.in.:
Ży cie na Ko rei (1992), Gdzie ko -
niec tę czy nie do ty ka zie mi
(2005), Po tę czy (2007, 2009),
po ems (2010). Po książ ce po -
ems z 2010 ro ku je den z naj bar -
dziej in try gu ją cych pol skich

po etów, lau re at m.in. Wro cław skiej Na gro dy Po etyc kiej Si le -
sius 2008, po wra ca w naj lep szym sty lu. Na spotkaniu Au tor
opo wie o pre mie ro wej książ ce Syl wet ki i cie nie, prze czy ta po -
cho dzą cy z to mu wiersz „Tym cza sem no cu je my gdzie in dziej”
oraz od po wie na py ta nia pu blicz no śći.
6 grud nia, godz. 18.00, sie dzi ba Fun da cji eu ro pej skich spo tkań

Pi sa rzy, ul. Przej ście Garn car skie �

LE�ŚNIC�KA�AKA�DE�MIA�ZAM�KO�WA
NiE mE Du SZE? KO BiE Ty W Kul Tu RZE Ży DOW SKiEJ

O ko bie tach w kul tu rze ży dow skiej. Czy są moż li we ko rzy ści
z mar gi na li za cji? Wy kład po pro wa dzi dr Jo an na li sek – li te ra -
tu ro znaw ca, pra cow nik na uko wy Za kła du Stu diów Ży dow skich
uWr. Zaj mu je się głów nie po ezją ży dow ską i dzia łal no ścią ko -
biet na grun cie świec kiej kul tu ry ji dysz. W ma ju 2010 uka zał się
zre da go wa ny przez nią tom Nie me du sze? Ko bie ty w kul tu rze
ji dysz. Od 2011 peł ni funk cję człon ka za rzą du Dziel ni cy Wza -
jem ne go Sza cun ku Czte rech Wy znań. Na uni wer sy te cie Wro -
cław skim wy kła da li te ra tu rę i kul tu rę ży dow ską oraz ję zyk ji dysz.

5 grud nia, godz. 18.00. Wstęp wol ny!
ck za mek, pl. Świę to jań ski 1

NIE�WY�STAR�CZY�Wie czÓr Poetycki
po świę co ny twór czo ści Wi sŁA Wy szyM Bor skieJ

Bie sia da li te rac ko -mu zycz na z udzia łem uczest ni ków Sa -
lo ni ko wych Warsz ta tów li te rac kich oraz za pro szo nych
go ści: Ali ny -ma rii Ci che wicz i An drze ja Osto ja -So lec kie -
go. Pod czas wie czo ru usły szy my wier sze zmar łej w tym
ro ku po et ki -no blist ki, jak rów nież utwo ry in spi ro wa ne Jej
twór czo ścią. To wa rzy szyć nam bę dą pio sen ki z tek sta mi
Wi sła wy Szym bor skiej, a tak że Jej głos z ar chi wal nych
na grań. Po sta ra my się, by te go wie czo ru Wi sła wa Szym -
bor ska by ła bli żej nas, a my bli żej Niej. 

14 grud nia, godz. 18.00

sA lo ni ko We WArsz tA ty li te rAc kie
10 grud nia, godz. 18.00

17 grud nia, godz. 18.00 – spo tka nie wi gi lij ne
sa lo nik trzech Muz, ul za wal na 7-9

TA�DE�uSZ�ZŁO�TO�RZYC�KI�WiE CZóR Au TOR SKi
Czło wiek, któ ry za sły nął m.in. ja ko or ga ni za tor hap pe nin -
gów w pro te ście prze ciw za ka zo wi ru chu ro we ro we go
na Sta rów ce, zwa ny też Ro we ro wym Kró lem Ryn ku, mó -
wi o so bie, że jest wro giem pu blicz nym nr 1 we Wro cła wiu.
Na krę cił kil ka fil mów do ku men tal nych oraz po dróż ni czych
m.in: Wol no jeź dzić; Kim je steś Ta niec, Anie le stró żu.
Spotkanie poprowadzi prof. dr. hab Da riusz Grzy bo wicz.

15 grud nia, godz. 18.00. Wstęp wol ny!
klub Pod ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja �1

Cykl spo tkań au tor skich ze współ cze sny mi pi sa rza mi oraz
kry ty ka mi i ba da cza mi li te ra tu ry, re ali zo wa ny przez Fun da -
cję Eu ro pej skich Spo tkań Pi sa rzy po mię dzy ko lej ny mi edy -
cja mi fe sti wa lu. Od by wa ją ce się co kil ka ty go dni im pre zy to
je dy na w swo im ro dza ju oka zja do ka me ral ne go spo tka nia
z twór ca mi i jed no cze śnie wy jąt ko wa moż li wość wy słu cha -
nia pre mie ro wych utwo rów w au tor skich  in ter pre ta cjach.
Po etyc kie de biu ty �01�: Ka ta rzy na FE Tliń SKA, Fi lip Wy -
SZyń SKi i uczest ni cy 8. edy cji Po ło wu.Pro wa dze nie: Ro -
man HO NET, Jo an na mu El lER, mar ta POD GóR NiK 

15.1�.�01� / so bo ta / godz. 18.00
Do żyn ki �01�: mar cin SEN DEC Ki. Pre mie ra książ ki Błam
(1985-2011). Pro wa dze nie: mar cin BA RAN 

15.1�.�01� / so bo ta / godz. 19.30
Fundacja europejskich spotkań Pisarzy, Przejście Garncarskie �

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, za pra sza na ko lej ne
spo tka nie w ra mach Wszech ni cy Wie dzy o Wro cła wiu.
Pa ni mgr Elż bie ta Be rent – Kie row nik wrocławskiego mu -
zeum Et nograficz ne go – opo wie o „Tra dy cjach Bo żo na -
ro dze nio wych we Wro cła wiu i na Dol nym Ślą sku”

18 grudnia, godz 17.00. Wstęp wolny!
Dolnośląska Bi blio te ka Publiczna, ry nek 58, iii p.

SpO�TKA�NIE�DLA�SE�NIO�RóW
Ostat nie w tym ro ku śro do we spo tka nie dla Se nio rów po -
pro wa dzi Dy rek tor mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji
Ja dwi ga Bart ków -Do ma ga ła, te mat pre lek cji to:
„O ad re so wa niu li stów”. Za pra sza my!

19 grudnia, godz. 14.00. Wstęp wolny!
Muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. krasińskiego 1
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HI�STO�RIA,�TE�RAź�NIEJ�SZOŚĆ
I WSpóŁ�CZE�SNE�DY�LE�MA�TY�FO�TO�GRA�FII

Sym po zjum or ga ni zo wa ne jest w kon tek ście 65-ciu lat
Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków. Z tej oka zji zor ga -
ni zo wa no we wrze śniu br. w mu zeum Współ cze snym Wro -
cław wy sta wę pt. Kształt te raź niej szo ści, któ rej to wa rzy szył
ka ta log. Dru gą wy sta wę pt. Re tro spek cja prze wi dzia no
na sty czeń 2013, ja ko hi sto rycz ną re tro spek cję ów cze sne -
go „kształ tu te raź niej szo ści”, zi lu stro wa ną fo to gra fia mi
uzna nych ar ty stów, ze zbio rów mu zeum Na ro do we go we
Wro cła wiu. Wer ni saż wy sta wy prze wi dzia no na 14 stycz -
nia 2013 r. w sa lach mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu.
Ce lem sym po zjum jest ana li za wy bra nych ob sza rów hi sto -
rii oraz ak tu al nych pro ble mów zwią za nych z dzia łal no ścią
ZPAF, ze szcze gól nym uwzględ nie niem dzia łal no ści Okrę -
gu Dol no ślą skie go. Ko lej nym wąt kiem dys ku sji prze wi dzia -
nej na sym po zjum jest uwy pu kle nie zna czą cych po sta ci
twór ców, istot nych idei, nur tów i kie run ków twór czych,
form kre acji i dzia łań ar ty stycz nych, wy mia ny my śli i do ko -
nań śro do wi ska dol no ślą skich fo to gra fi ków. Pro wa dzą cy
sym po zjum: Ze non Ha ra sym, czło nek OD ZPAF. Za pro sze -
ni wy kła dow cy: Adam So bo ta; An drzej Saj; Zbi gniew To -
masz czuk; Je rzy Pi wo war ski; Krzysz tof Ju rec ki; lech
le cho wicz; Wal de mar Zie liń ski.
Udział bez płat ny, po uprzedniej rejestracji do 13 grud nia br.

15 grud nia, godz. 10.00, Art hotel, ul. kieł ba śni cza �0

21.�WRO�CŁAW�SKIE�pRO�MO�CJE
DO�BRYCH�KSIą�żEK�NA SKRZY�DŁACH

Pod czas te go rocz nych Pro mo cji za pre zen tu je się pra wie
set ka naj lep szych pol skich wy daw nictw. Tra dy cją na WPDK
sta ła się rów nież obec ność Wy daw ców ukra iń skich. Od -
wie dza ją cy bę dą mo gli ku pić i ar ty stycz nie opa ko wać książ -
ki. Rów no le gle w Ga le rii BWA od by wać się bę dą spo tka nia
au tor skie z pi sa rza mi i pu bli cy sta mi, ta ki mi jak: Prze mek
Cor sa, ma rek Kra jew ski, Ro ma li goc ka, Do ro ta ma słow -
ska, Ję drzej mo ra wiec ki i Bar tosz Ja strzęb ski (lau re aci Na -
gro dy im. Be aty Paw lak za książ kę Kra sno jarsk ze ro),
Wik tor Su wo row, mag da le na Tul li, Aga ta Tu szyń ska, Ja -
nusz le on Wi śniew ski, Ry szard Wo lań ski, Piotr Zy cho wicz
i in ni. Więk szość au to rów bę dzie rów nież pod pi sy wać swo -
je książ ki na sto iskach wy daw nictw.
Waż nym punk tem w pro gra mie 21. WPDK są spo tka nia
au to rów z naj młod szy mi czy tel ni ka mi. Swój udział po -
twier dzi li: Wal de mar Ci choń, Agniesz ka Frą czek, Emi lia
Kie reś, ur szu la Ko złow ska, li dia miś, mał go rza ta mu sie -
ro wicz, Ser giusz Pin kwart,. Do dat ko wo An drzej ma lesz -
ka (po my sło daw ca cy klu mA GiCZ NE DRZE WO) za pra sza
na warsz ta ty ak tor skie. Or ga ni za to rzy przy go to wa li rów -
nież spek takl ognia Zmierzch El fów Te atru Ava tar, grę
miej ską mO lO GRA i in ne atrak cje.

�9 li sto pa da do � grud nia �01�
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Bernardyńska 5
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FAN�TA�STYCZ�NY�KO�SMOS
KON KuRS PlA STyCZ Ny DlA DZiE Ci i młO DZiE Ży

Skie ro wa ny do uczniów SP (kla sy iii -Vi) gim na zjów. Te mat
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. in fo: J. Cał ka, tel. 71 325-14-83, w. 109

ter min nad sy ła nia prac: 10 stycz nia �013
Ga le ria cen trum kul tu ry AGo rA, ul. serb ska 5a

Wszystkie nie Dzie le
GoDz. 1�.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 �01� 

JAŚ�I MAŁ�GO�SIA
pO�ZNA�Ją�TA�JEM�NI�CE�WRO�CŁA�WIA

miEJ SKA GRA TE RE NO WA DlA CA łEJ RO DZi Ny
Po da ruj dziec ku to co naj waż niej sze – swój czas!

Za ba wa po le ga na od na le zie niu punk tów kon tro l nych roz -
miesz czo nych w po bli żu mu zeum Ar chi tek tu ry oraz
udzie le niu od po wie dzi na pro ste py ta nia zwią za ne z naj -
cie kaw szy mi za byt ka mi Wro cła wia. Prze wi dzia ne są dwie
ka te go rie wie ko we. KRA SNA lE – ro dzi ny z dzieć mi
do lat 9 i TRO Pi CiE lE – ro dzi ny z dzieć mi do lat 13. Re -
gu la min: www.ne sto r8.com.pl. Wpi so we: 8 zł!
1 grud nia, godz. 1�.00-13.00 – start i me ta – Mu zeum Ar chi -
tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5 – WPDk, sto isko ne sto r8 (nr 5�)

GIM�NA�STY�CY�i TAN�CE�RZE
Z mDK ŚRóD miE ŚCiE – PRó BA OTWAR TA – Wy STĘ Py 

cen trum spor tu, Al. igna ce go Pa de rew skie go 35
7 grud nia, godz. 17.30. Wstęp wol ny!

DA�RuJ�MI�PRA CO WA NiA / Wy miA NA / SKlEP
Przez trzy pierw sze ty go dnie grud nia
w Ga le rii Szkła i Ce ra mi ki bę dzie moż -
na wziąć udział w wy jąt ko wym ge ście
wy mia ny. Każ dy mo że stwo rzyć pre zent
i na każ de go cze ka pre zent. Stwo rzo ne

w pra cow ni rze czy tra fia ją pod cho in kę, by stać się po -
dar kiem dla ko lej nej oso by od wie dza ją cej ga le rię. W trak -
cie pro jek tu w prze strze ni ga le ryj nej znaj dziesz: miej sce
do pra cy i wszyst kie nie zbęd ne ma te ria ły, skle pik z ce ra -
mi ką i szkłem, sce no gra fię do za baw nej fo to gra fii, roz -
grze wa ją ce na po je, du żo miej sca do sie dze nia i zabawy.
licz ba miejsc na sobotnie warsz ta ty rodzinne jest ogra ni -
czo na, obo wią zu ją za pi sy pod ad re sem: 3d@bwa.wroc.pl 
Gru py zor ga ni zo wa ne: te l. 71 784 39 00
Re ali za cja: mag da le na Kre is, Na ta lia Ro masz kan 

Udział w wy da rze niach pro jek tu jest bez płat ny!
Ga le ria otwarta od pniedziałku do piątku, w godz. 11-18.00 

1, 8, 15 grudnia od godz. 11.00 – warsz ta ty ro dzin ne
Ga le rii szkła i ce ra mi ki, pl. ko ściusz ki 9/10 (bwa.wroc.pl)

KON�KuRS�NA�uLICZ�NY�SpEK�TAKL
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)

TE�ATRu�LAL�KI�I AK�TO�RA�W WAŁ�BRZY�CHu
ul. m. BuCZ KA 16 (te atr la lek.wal brzych.pl)

REPERTuAR NA GRuDZiEń 2012:
� grud nia, godz. 1�.30 – OCH, Emil!**
godz. 17.00 – CZER WO Ny KAP Tu REK**
6 grud nia, godz. 18.00 – lE Fi lO FA BlE (mała Scena)**
9 grud nia, godz. 1�.30 – Pi NO KiO
15 grud nia, godz. 17.00 – Wół i OSiOł
16 grud nia, godz. 1�.30 – JAŚ i mAł GO SiA

**Po spektaklu Mikołaj będzie rozdawał dzieciom prezenty
(przygotowane i opisane przez opiekunów).

cena biletu: �0 zł. rezerwacja: tel. 74 666 73 40

WROCŁAWSKI�TEATR�LALEK�Pl. TEATRAlNy 4
GrU Dzień �01� – sPek tA kle z Mi ko ŁA JeM

PA CAN – Hi STO RiA mi łO ŚCi 1 grud nia, godz. 15.00
4, 13, 14, 18, 19, �0 grud nia, godz. 10.00
16 grud nia, godz. 11.00
NAJ PiĘK NiEJ SZE BAJ Ki ŚWiA TA
Kop ciu szek i Kot w bu tach � grud nia, 1�.00, 
4, 5, 6, 7, 11, 1�, 13, 14 grudnia, 10.30
9, 30 grud nia, 11.00 oraz 15 grud nia, 1�.00 
�9 grud nia, 15.00
OCH, Emil! 5 grud nia, godz 10.00 i 1�.00
6, 7, 11, 1� grud nia, 10.00, 8 grudnia, godz. 15.00

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.

Viii WRO CłAW SKiE
ŚWIĘ�TO�uLI�CY�ŚW.�MI�KO�ŁA�JA

W pro gra mie m.in.: godz. 1�.00 za -
brzmi dzwon na wie ży ko ścio ła gar ni zo -
no we go Św. Elż bie ty, a chwilę później
Św. mi ko łaj przy wi ta dzie ci na pla cu
przy ko ście le Św. Elż bie ty ob da ru je je

sło dy cza mi i za pro si do ko lo ro we go ko ro wo du przez wro -
cław ski Ry nek; godz. 1�.�5 wy stęp Ze spo łu z Cen trum
Edu ka cji Dzie ci i mło dzie ży z ul. Koł łą ta ja; godz. 13.30
Kon cert z na gro da mi „Śpie wa nie i re cy to wa nie dla Św.
mi ko ła ja”. Będzie wiele atrakcji, a uczest ni cy zabawy
otrzy ma ją Pier ni ki Ja sia i mał go si oraz sło dy cze!

6 grud nia, godz. 1�-14.00 – plac przy ko ście le Św. elż bie ty
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WWIIEE  CCZZÓÓRR  AAUU  TTOORR  SSKKII
MMII  CCHHAA  ŁŁAA  JJAA  GGIIEEŁŁ  ŁŁYY
Za pra sza my na spo tka nie z Mi cha łem
Ja gieł łą, pi sa rzem, pu bli cy stą, by łym dy -
rek to rem Bi blio te ki Na ro do wej, a tak że
ta ter ni kiem i prze wod ni kiem ta trzań -
skim, któ ry opo wie o swo jej roz le głej te -
ma tycz nie twór czo ści pi sar skiej.
3 grud nia, g. 17.00, Ame ri can Cor ner

NNIIEE  BBOO  NNAA  ZZIIEE  MMII..  
KKOO  ŚŚCCIIOO  ŁŁYY  WWRROO  CCŁŁAA  WWIIAA  
AArr  cchhii  tteekk  ttuu  rraa  ddllaa  ggiimm  nnaa  zzjjaa  llii  ssttóóww
Tym ra zem zaj mie my się na warsz ta tach
wro cław ski mi świą ty nia mi. za sta no wi -
my się, co mia ło wpływ na ich kształt
i wy gląd. Co – od stro ny ar chi tek to nicz -
nej i pla stycz nej – bu du je ich na strój.
Spró bu je my też za pro jek to wać i wy ko -
nać wi traż. (Obo wią zu ją za pi sy.)
8 grud nia godz. 11.00
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów

ŚŚWWIIĘĘTTAA  DDZZIIAADDKKÓÓWW  RROODDZZIICCÓÓWW  II  WWNNUUCCZZKKÓÓWW
SSppoottkkaanniiee  mmiięęddzzyyppookkoolleenniioowwee  zz  ccyykklluu  „„SSppookkoo --PPookkoo””
W czasie Świąt możemy budować więzi pokoleniowe. Zajadając pachnące
pierniki możemy posłuchać babcinych opowieści, jak to kiedyś do świąt się
przygotowywano. Aby zdążyć ze wszystkim na czas, zaprojektujemy kalendarz
– on pomoże nam nie zapomnieć o tym, że święta są też po to, aby cała rodzina
się spotkała. 15 grudnia, godz. 11.00, Biblioteka 7 Kontynentów

DDWWAA  KKSSIIĘĘ  ŻŻYY  CCEE
OObb  rraa  zzyy  MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttyy  JJoojj  nnoo  wwiicczz
Ga le ria pod Pla fo nem, od 14 XII
Mał go rza ta Joj no wicz ukoń czy ła
ASP we Wro cła wiu (dy plom
w 2000 r. na Wy dzia le Ar chi tek tu -
ry Wnętrz). Ma lar stwo stu dio wa ła
w pra cow ni prof. Wan dy Goł kow -
skiej i prof. Pio tra Bła że jew skie go.
Upra wia ma lar stwo, pro jek tu je
wnę trza, two rzy ilu stra cje, fo to gra -
Ge ar ty stycz ne, ma lar stwo ścien ne.
Jest człon kiem ZPAP. Wy sta wa bę -
dzie czyn na do 9 stycz nia 2013 r.

3 grud nia, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
ŁA TWO KO CHAĆ, 
TRUD NO DYS CY PLI NO WAĆ
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

12 grud nia, godz. 16.00
Dys ku syj ny Klub Au dio bo oka
RE POR TA ŻE M. SZCZY GŁA
Od dział Książ ki Mó wio nej, par ter

12 grud nia, godz. 16.00
DKK dla Se nio rów
KSIĄŻ KI O ŚWIĘ TACH
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro

13 grud nia, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
OCZY PA TRZĄ TU I TAM
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter 

14 grud nia, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
PACH NĄ CE LA BO RA TO RIUM
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

19 grud nia, godz. 16.00
Aka de mia Zdro we go Se nio ra
SPO TKA NIE 
Z DER MA TO LO GIEM
Czy tel nia, II pię tro

AARR  KKAA  DDIIUUSSZZ  WWYY  RROO  SSTTEEKK
OO MMYY  AANN  MMAA  RRZZEE
5 grud nia, godz. 17.00
Pod czas ko lej ne go spo tka nia
w Klu bie „Do oko ła Sied miu Kon -
ty nen tów” wro cław ski po dróż nik
Ar ka diusz Wy ro stek opo wie o swo -
jej po dró ży do My an ma ru (cią gle
jesz cze bar dziej zna ne go ja ko Bir -
-ma), w któ rym – jak sam mó wi –
za wie ra się esen cja azja tyc kie go
pięk na. Pod czas tej sa mej po dró ży
zo sta ły wy ko na ne zdję cia pre zen to -
wa ne na wy sta wie w cią gu ko mu ni -
ka cyj nym II pię tra. Wy sta wę bę dzie
moż na oglą dać do 15 stycznia.
Sa la kon fe ren cyj na, III pię tro
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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

Za pra sza my na 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.
emi sja w każ dą nie dzie lę o godz. 17.00 w tVP Wro cław
oraz w każ dą so bo tę o �3.45 w tVP hi sto ria.
KAR KO NO SZE WSCHOD NiE – �.1�.�01�
KAR KO NO SZE ZA CHOD NiE – 9.1�.�01�
Gó Ry iZER SKiE – 16.1�.�01� / łu Ży CE – �3.1�.�01�
WO REK Tu RO SZOW SKi – 30.1�.�01�

http://hra ni ce be zh ra nic.cz

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
�.1�. g. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie przy po -
mni ku hr. A. Fre dry; 8.1�., g. 7.00 – Wę drów ka szla kiem B.
Tu ro nia: Ra ków – Chrzą sta wa; 9.1�., g. 7.00 – Ja wo rzy -
na Śl.; 13.1�, g. 15.30 – Spo tka nie klu bo we w ka mie nicz -
ce „mał go sia” (Od rzań ska 39); 15.1�. g. 7.00* „Wro cław
Za chód”; 16.1�, g. 7.00* – Ślę ża, wy jazd z Dw. PKS.
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.

RO�WE�REM�Ku�pRZY�GO�DZIE
iV Wro cław skie spo tka nie Po dróż ni ków ro we ro wych

Na spo tka nie za pra sza mDK Śród mie ście, w pro gra mie
pre zen ta cje mul ti me dial ne o cie ka wej i zróż ni co wa nej te -
ma ty ce osób prze mie rza ją cych świat na ro we rze.

1grudnia, godz. 14-18.30. Wejściówki 8 zł!
ki no no we ho ry zon ty, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 19a -�1

ŚWIą�TECZ�NA�MA�Nu�FAK�Tu�RA�
Przed świą tecz ne warsz ta ty dla dzie ci i do ro słych, pod czas
któ rych bę dzie moż na wła sno ręcz nie wy ko nać ozdo by cho -
in ko we, nie tu zin ko we pre zen ty, ozdo bić sa me mu sma ko -
wi te pier ni ki, po dej rzeć jak przy go to wać ory gi nal ne
przy sma ki świą tecz ne. udział w warsz ta tach, 10 do 15 zł!
Przez dwa dni opi sa nym wy żej wy da rze niom to wa rzy szyć
bę dzie kier masz świą tecz ny z rę ko dzie łem, ozdo ba mi świą -
tecz ny mi, bi żu te rią i in ny mi wy ro ba mi, któ re mo gą stać się
wy ma rzo ny mi pre zen ta mi. 

8 grudnia, godz. 11.00-15.00 i 9 grud nia, godz. 11.00-17.00
cen trum kul tu ry zA Mek, pl. Świę to jań ski 1

uNI�VER�SY�TET�ŚWIA�TA
PA ŁAc krÓ leW ski, ul. ka zi mie rza Wiel kie go 35
15 grud nia (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
CHO iN KO Wy WARSZ TA CiK
15 grud nia (so bo ta), godz. 1�.30 (6-1� lat)
ZO STAń TWóR CĄ CHO iN KO WyCH OZDóB

MU zeUM Ar chi Die ce zJAl ne, pl. ka te dral ny 16
8 grud nia (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat), +4 zł
PRZy GO Dy ŚWiĘ TE GO mi KO łA JA
8 grud nia (so bo ta), godz. 1�.30 (6-1� lat), +4 zł
Z Ży CiA GRu DNiO WyCH ŚWiĘ TyCH

mu ZEum AR CHi TEK Tu Ry, ul. Ber nar dyń ska 5
�� grud nia (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
ANiOł Ki OD SER CA. WAR SZAT CE RA miCZ Ny
�� grud nia (so bo ta), godz. 1�.30 (6-1� lat)
ANiOł Ki POD CHO iN KĘ. KuRS CE RA mi Ki

Re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko +
bi let wstę pu do mu zeum. Ro dzi ce – wstęp wol ny!

MI�NI�KIER�MASZ�ŚWIą�TECZ�NY
Za pra sza my do ho lu Cen trum Kul tu ry AGO RA (1 pię tro)
na mi ni Kier masz Świą tecz ny, któ ry jest oka zją do za ku pie -
nia pre zen tów wy ko na nych przez uczest ni ków pra cow ni
pla stycz nych. Do chód ze sprze da ży prze na czo ny jest
na ma te ria ły do pra cow ni pla stycz nych.

4-�1 grud nia – bez week en dów, godz. 11.00-18.00
ck Agora, ul. serbska 5A 

NA�LAN�DO�WY�pRE�ZEN�TOW�NIK
Dla mi ło śni ków nie kon wen cjo nal nych po my słów i lu dzi znu -
dzo nych sztam po wy mi roz wią za nia mi w de si gnie, bi żu te rii
czy do dat kach, w dwa gru dnio we week en dy szy ku je się nie
la da grat ka! Przed świą tecz ny kier masz z bo ga tym wy bo rem
nie sza blo no wych pre zen tów. Znaj dą się na nim nie prze wi -
dy wal ne i nie ty po we wy two ry ar ty stów z Wro cła wia. Twór -
cy za pre zen tu ją m.in. wy ro by ce ra micz ne, bi żu te rię, ob ra zy,
au tor skie tor by, tka ni ny ar ty stycz no -użyt ko we, ma kat ko we
za baw ki i wie le in nych cie ka wych rę ko dziel ni czych po my -
słów na pre zen ty. Każ dy z przed mio tów to uni ka to wy eg zem -
plarz po sia da ją cy swo ją hi sto rię i oso bo wość.

1-� grud nia i 15-16 grud nia, w godz. 10.00-19.00
księ gar nio -ka wiar nia na lan da, ul ko ściusz ki 1�

(pn-so: 10-�0, nd: 11-�0) Wstęp wolny!
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TO�NIA�I JEJ�DZIE�CI reż. Mar cel Ło ziń ski
+ pa nel dys ku syj ny:

czy Pol ska po trze bu je do ku men tu in ter wen cyj ne go?
Po ka zem fil mu w re ży se rii mar ce la ło ziń skie go, jed ne go
z naj bar dziej za słu żo nych pol skich do ku men ta li stów w hi sto -
rii, za koń czą się te go rocz ne spo tka nia w ra mach Aka de mii
Fil mu Do ku men tal ne go „mo vieW ro”. Po pro jek cji wi dzów
cze ka pa nel dys ku syj ny, or ga ni zo wa ny w ra mach kon fe ren cji
na uko wej „Pol ski do ku ment i ani ma cja w XXi wie ku” z udzia -
łem wy bit nych eks per tów, do ty czą cy pol skiej szko ły do ku -
men tu i jej wpły wu na współ cze sną do ku men ta li sty kę.
Od lat po ja wia ją się na rze ka nia, że pol skie ki no tkwi w cza sach
mo ral ne go nie po ko ju, a twór cy nie kwa pią się, by opi sy wać
ota cza ją cą nas wszyst kich rze czy wi stość spo łecz no -po li tycz -
ną. Bra ku je nam ro dzi me go Ke na lo acha. Ostat nio na si li ły się
gło sy w po dob nym to nie oskar ża ją ce pol skie ki no do ku men -
tal ne, za nu rzo ne – ja ko by – w tra dy cji pol skiej szko ły do ku -
men tu, na któ rej cen zu ra wy mu sza ła obo wią zek two rze nia
me ta fo rycz nych i zu ni wer sa li zo wa nych opo wie ści. (...)
Czy pol ski do ku ment jest ar cha icz ny, czy ra czej wy jąt ko wy
i osob ny na tle świa to wej do ku men ta li sty ki? Na ile moż li we
– i za sad ne – jest po stu lo wa nie ro dzi mym fil mow com spo so -
bów re ali za cji fil mów? Te i kil ka in nych kwe stii ma być roz pa -
try wa ne pod czas wie czo ru w DCF -ie. (...)
Pre tek stem do roz wa żań na ten te mat bę dzie po kaz fil mu „To -
nia i jej dzie ci”, który jest zapisem rozmowy, jaką reżyser
przeprowadził z: Werką i marcelem lechtmanami. Dzie ci To -
nii lecht man cier pia ły z po wo du ide olo gicz nych de cy zji ich
mat ki, żar li wej ko mu nist ki i dzia łacz ki an ty fa szy stow skiej. Ko -
bie ta po ii woj nie świa to wej zo sta ła ska za na w po ka zo wym
pro ce sie sta li now skim, a We ra i mar cel, na zy wa ni „ży do ko -
mu ną”, tra fi li wte dy do sie ro ciń ca, gdzie zo sta li roz dzie le ni.
Po pro jek cji dys ku to wać bę dą zna ko mi ci eks per ci: pro fe so ro -
wie Ta de usz lu bel ski („Hi sto ria ki na pol skie go: Twór cy, fil my
kon tek sty”, „Hi sto ria nie by ła ki na PRl”) i mi ro sław Przy li piak
(„Po ety ka fil mu do ku men tal ne go”, „Ki no bez po śred nie
(1960-1963)”), a tak że Ar tur lie bhart, dy rek tor jed ne go z naj -
waż niej szych w Eu ro pie fe sti wa li ki na do ku men tal ne go PlA -
NE TE + Doc i głów ny w na szym kra ju pro mo tor sztu ki
do ku men tu. Spo tka nie po pro wa dzi Ja kub So cha, na gro dzo -
ny głów ną na gro dą w pre sti żo wym kon kur sie im. K. mę tra ka
dla mło dych kry ty ków fil mo wych, ab sol went fil mo znaw stwa
na uni wer sy te cie Ada ma mic kie wi cza, obec nie re dak tor dzia -
łu Film w in ter ne to wym ma ga zy nie Dwu ty go dnik. com.

6 grud nia, godz. �.00. Bi le ty: 1� zł!
Dol no ślą skie cen trum Fil mo we, ul. Pił sud skie go 64a

WATCH�DOCS�PRA WA CZłO WiE KA W Fil miE 
Wro cław ska edy cja Festiwalu roz pocz nie się w pią tek, 30 li -
sto pa da. Wśród pre zen to wa nych fil mów na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu je zdo byw ca głów nej na gro dy Fe sti wa lu Watch
Docs – „lot spe cjal ny” Fer nan da ma la ra, któ ry por tre tu je
ży cie miesz kań ców i pra cow ni ków ośrod ka dla nie le gal nych
imi gran tów we Fram bo is w po bli żu Ge ne wy. Ten na gra dza -
ny tak że na wie lu in nych fe sti wa lach film uka zu je ludz kie
dra ma ty wy ni ka ją ce z bar ba rzyń stwa pro ce dur, jest przede
wszyst kim przej mu ją cym wo ła niem o czło wie czeń stwo.
Fil mem za mknię cia bę dzie zna ko mi ty, po etyc ki do ku ment
ob ser wa cyj ny „Za mek” w re ży se rii mas si mo D’Anol fi i mar -
ti na Pa ren ti. Przez rok twór cy do ku men to wa li ży cie mię dzy -
kon ty nen tal ne go lot ni ska mal pen sa pod me dio la nem,
za glą da jąc tam, gdzie wzrok zwy kłych po dróż nych z re gu ły
nie się ga. Je ste śmy świad ka mi in ten syw ne go kon tro lo wa -
nia, prze szu ki wa nia i prze świe tla nia lu dzi, zwie rząt i rze czy.
Au to rzy kon stru ują film bar dzo roz waż nie, wy do by wa jąc
z rze czy wi sto ści si łę me ta fo ry. 
Trój kę naj cie kaw szych ty tu łów Fe sti wa lu za my ka opar ty
na zna ko mi tych ma te ria łach ar chi wal nych „mit Pru itt -igoe”
Cha da Fre idrich sa. Pru itt -igoe to osie dle w ame ry kań skim
St. lo uis, któ re go wy bu rze nie w dwa dzie ścia lat po trium fal -
nym od da niu do eks plo ata cji prze szło do hi sto rii kul tu ry ja -
ko ko niec mo der ni zmu w ar chi tek tu rze. Film Cha da
Fri drich sa to zna ko mi ty do ku ment spo łecz ny, w któ rym ar -
chi tek tu ra spla ta się z hi sto rią, po li ty ką i pra wa mi czło wie ka.
Jak to się sta ło, że no we osie dle, wy po sa żo ne we wszyst kie
atry bu ty no wo cze sno ści kil ka na ście lat póź niej sta ło się
sym bo lem po raż ki idei bu dow nic twa ko mu nal ne go?
Or ga ni za to ra mi Fe sti wa lu są: Hel siń ska Fun da cja Praw Czło -
wie ka oraz Spo łecz ny in sty tut Fil mo wy, współ or ga ni za to -
rami: Fun da cja East Si de i Od ra -Film.
Bez płat ne wej ściów ki do od bio ru w biu rze fe sti wa lo wym
(bu dy nek DCF, ul. Pił sud skie go 64a, Wro cław)
10. ob jaz do wy Mię dzy na ro do wy Fe sti wal WAtch Docs.
Pią tek, 30 li sto PA DA
16.00 Ko ły san ka z Phnom Penh /Phnom Penh lul la by
reż. Pa weł Kloc, Pol ska 2011, 103 min.
18.00 Pla ne ta Kir san reż. mag da le na Pię ta, Pl 2010, 50’
19.00 mia sto bez gra nic reż. im re Azem, Tur cja, Niem -
cy 2011, 93 min. Po se an sie spo tka nie i dys ku sja.
so Bo tA, 1 GrUD niA
16.00 Ża rów ko wy spi sek /li ght Bulb Con spi ra cy 
reż. Co si ma Dan no rit zer, Hisz pa nia, Fran cja 2010 75 min.
18.00 Bia ło ru ski sen reż. Eka ta ri na Ki bal chich, Ro -
sja 2011, 50 min. Po se an sie spo tka nie i dys ku sja.
�0.00 lot spe cjal ny reż. F. mel gar 2011, 100’ Szwaj ca ria
nie Dzie lA, � GrUD niA
16.00 Por tret ro dzin ny w czer ni i bie li reż. Ju lia iwa no wa,
Ka na da, 2011, 99 min.
18.00 mit Pru itt -igoe /The Pru itt -igoe myth
reż. Chad Fre idrichs, uSA, 2011, 83 min.
�0.00 Za mek /The Ca stle reż. mas si mo D’Anol fi, mar ti -
na Pa ren ti, Wło chy 2011, 90 min.

30 li sto pa da – � grud nia br. Wstęp wolny!
Dol no ślą skie cen trum Fil mo we, ul. Pił sud skie go 64a




