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Pożegnanie jesieni wg Witkacego, reż. Piotr sieklucki
1, 8, 9 lutego scena na strychu. Bilety: 32/24 zł

the Women Decomposed, fot. K. jarek

Monosytuacje
CyKl maŁyCH foRm teatRalnyCH
na przestrzeni lutego i marca we Wrocławiu zostanie zaprezentowanych 10 spektakli zarówno młodych, jak i doświadczonych twórców. Będą to klasyczne monodramy,
przedstawienia teatru tańca, a także pokaz multimedialny.
odbędą się aż cztery premiery (w tym najnowsza produkcja grupy ad spectatores) oraz dwie prapremiery.
1-2 lutego, godz. 19.00
CHaRmolyPi – PRaPRemieRa spektaklu alexandry Kazazou ze stuDia matejKa w j. polskim, ang. i greckim.
1-2 lutego, godz. 20.00
tHe Woman DeComPoseD – PRaPRemieRa
monoDRam gemy galiany.
4-5 lutego, godz. 19.00
tHe eCHoes off tHe Walls unDeRgRounD aRe
louDeR tHan youR footstePs aBove me
PolsKa PRemieRa spektaklu anthony’ego nikolcheva
tragedia dla jednego aktora o komedii sprzedaży wywołanej recesją. spektakl w języku angielskim.
8-9 lutego, godz. 19.00
no WŁaśnie Co – monodram Krystyny Krotoskiej.
trzy jednoaktówki s. Becketta: nie ja, Kroki i Kołysanka.
11-12 lutego, godz. 19.00 i 20.30
egzoRCysta – PRemieRa spektaklu multi.mentalnego
teatru aD sPeCtatoRes.
14-16 lutego, godz. 19.00
aWKWaRD HaPPiness oR eveRytHing i Don’t RememBeR aBout meeting you – PRemieRa spektaklu
studia matejka, w językach polskim, ang. i francuskim.
22-23 lutego, godz. 19.00
WyjśCia – PRemieRa spektaklu aleksandry KugaCz.
1-2 marca, godz. 19.00
maRgaRete – spektakl multimeDialny
janka tuRKoWsKiego.
8-9 marca, godz. 19.00
un esemPio – spektakl teatru niebopiekło.
15-16 marca, godz. 19.00
mosKWa PietuszKi – monodram teatru Kana
w wykonaniu jacka zawadzkiego.
Instytutu Grotowskiego – Sala Teatru Laboratorium
Rynek-Ratusz 27 oraz Studio na Grobli, ul. Na Grobli 30/32
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HoPla, żyjemy! autorski spektakl Krystyny meissner
2, 3, 5, 6, 7 lutego, Duża scena. Bilety: 32/24 zł
scenariusz Krystyny meissner, luźno inspirowany twórczością gabriela garcíi márqueza, to próba zmierzenia się z tematem starości w dobie powszechnego kultu młodości.
Pedro Calderón de la Barca
żyCie jest snem reż. lech Raczak
10, 12, 13 lutego, Duża scena. Bilety: 32/24 zł
istnieją teorie naukowe, mówiące, że my, poznając świat,
usiłując coś obliczyć, zmierzyć, opisać, dostrzec, tak mocno wpływamy na przedmiot opisu, że fałszujemy rzeczywistość. i między innymi o tym jest dramat Calderona.
|wtw:// stRefy_KontaKtu_sen
11 lutego – prezentacja fragmentów zapisu przedstawienia
życie jest snem w reżyserii jerzego jarockiego [stary teatr, Kraków, 1983] oraz rozmowa dr Beaty guczalskiej
z Krzysztofem globiszem, odtwórcą roli segismunda
w tym spektaklu. Wstęp wolny!
tRans-atlantyK wg gombrowicza
reż. jarosław tumidajski
14, 15, 16, 17 lutego, scena na strychu. Bilety: 32/24 zł
tekst z 1947 r. stał się dla reżysera materiałem na opowieść o współczesnej Polsce zniewolonej ideologią i tradycją. Widz staje się świadkiem patriotycznego terroryzmu,
nadużywania rytuałów i symboli, co wywoływać ma w nim
poczucie przesytu, niezgodę, może nawet bunt.
ReWizoR. Według Bobczyńskiego reż. agata Duda-gracz
19, 20, 21, 22, 23 lutego, Duża scena. Bilety: 32/24 zł
|wtw:// stRefy_KontaKtu_KajzaR
24 lutego – promocja książki marcina Kościelniaka o Helmucie Kajzarze, pokaz pracy studentów PWst pod kierunkiem Pawła Łysaka [H. Kajzar, „Rycerz andrzej”], projekcja
filmu dokumentalnego andrzeja titkowa Dziecko szczęścia.
szkic do portretu Helmuta Kajzara. Wstęp wolny!
CHWila – monoDRam PoetyCKi elżbiety golińskiej
z wierszy Wisławy szymborskiej
26, 27 lutego. Bilety: 30/20 zł
„(...)golińska umie wydobyć te ukryte w wierszach
sekretne nuty, napomknienia, ledwo zawoalowane tropy”.
[urszula Kozioł, miesięcznik „odra”]
Peter Handke KasPaR reż. Barbara Wysocka
28 lutego oraz 1, 2, i 3 marca, sns. Bilety: 32/24 zł
studium natury ludzkiej i natury słowa oraz ich wzajemnych
zależności. główną rolę gra brawurowo szymon Czacki. Wrocławska nagroda teatralna 2009 dla B. Wysockiej „za udaną
próbę poszukiwania alternatywnego języka teatralnego”.
www.cojestgrane.pl
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Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

EWA MICHNIK
ZAPRASZA

Szan own iPańs two,
gor ąco zapraszam wszystkich melomanów do opery
Wrocławskiej,gdziew lutymmożeciePaństwoobejrzeć
wieleinteresującychspektaklioperowychi baletowych.
Wspaniałą propozycją na karnawałowy wieczór będą
z pewnościąspektakle„zemstyn ietoperza”j.straussa
oraz„opowieściHoffmanna”j.offenbacha.Barwnekostiumy,imponującascenografia,porywającescenytaneczne, znakomici wykonawcy –to gwarancja dobrej
zabawydlapublicznościw każdymwieku.
miłośnicyklasycznegorepertuaruoperowegoznajdą
dlasiebieszeregpropozycji,poczynającod znanych
i lubianychprzezpublicznośćna całymświeciedzieł
g.verdiego,takichjak„falstaff”,„nabucco”,„otello”,
„Rigoletto”czy„joanna d’arc”.Pokażemyteżchętnie
oglądaną„Cyganerię”g.Pucciniego,„napójmiłosny”
g.Donizettiego, a także niezapomnianą „Carmen”
g.Bizetaoraz„Rycerskośćwieśniaczą”P.mascagniego
i „Pajace”R.leoncavallo–opery,którezostałyświetnie
przyjęteprzeznaszychwidzówpodczasniedawnej,grudniowejpremiery.
W lutowymrepertuarzeznalazłysiętakżeoperypolskich
kompozytorów–„Halka”s. moniuszkioraz„Rajutracony”K. Pendereckiegow znakomitejinscenizacjiW.zawodzińskiego.zaprezentujemyteżspektakl„Kobietabez
cienia” R.straussa oraz znane opery W. a. mozarta
–„Czarodziejskiflet”oraz„Cosifantutte”.
miłośnicy baletu mogą obejr zeć „jezioro łabędzie”
P.Czajkowskiegooraz„DonKichot” l.a.minkusa.
najmłodszych widzów zapraszamy z kolei na opery
„CzerwonyKapturek”j.Pauera,„sid–wąż,którychciał
śpiewać m.foxa oraz spektakl baletowy „Dziadek
do orzechów”P.Czajkowskiego.
jestem przekonana, że w lutowym repertuarze każdy
z Państwaznajdzieinteresującądlasiebiepropozycję.
zapraszamdo operyWrocławskiej!

EwaMichn ik
dyr ekt ornac zeln yi art ys t yczn y
Oper yWr oc ławs kiej
infOrMacja i rEzErWacjabilEtóW:
działPromocjii ObsługiWidzów
tel.: 71 370 88 80;tel./fax: 71 370 88 81
gOdzinyPracykaSy:
kasaopery,ul.świdnicka 35,tel. 71 370 88 18
poniedziałek–sobota 12.00-19.00;niedziela 11.00-17.00;
oraznagodzinęprzedspektaklem.Przerwa 15.15-15.30

w w w .o p er a .w r oc la w.p l

teatrDraMatycZnyw waŁBrZycHu
jamesBonD:–śWinienieWiDzĄgWiazD
tekst:jolantajaniczakreżyseria:WiktorRubin
1 i 2 lutego, godz. 19.00 /Dużascena
3 lutego, godz. 18.00 /Dużascena

PaŃSTWOWa WYŻSza SzKOła TeaTRaLNa
im.ludwikasolskiegow KrakowiefiliaweWrocławiu
ul. bRaNIbORSKa 59 (www.pwst.wroc.pl)

Przedstawieniestarasiępodważyćświatwidzianyz męskiegopunktuwidzenia,polemizujezestereotypemwojny
dobregoświatazachoduzezłymświatemislamuorazstawiapod znakiemzapytanianieomylnośći nadludzkośćpopkulturowegobohatera.POŻeGNaNIe z TYTUłeM!
Spektakl dla widzów powyżej 16 roku życia!

BetlejemPolsKie
tekst,reżyseria,oprac.muzyczne:Wojciechfaruga
inspirowaneBetlejemPolskimlucjanaRydla
8, 9, 10 lutego, godz. 18.00 /Dużascena
Rydlowskaideastałasiępo 107latachpunktemwyjściadla
spektakluWojciechafarugi.Cobysięstało,gdybyniepokalanepoczęciewydarzyłosiędziś?Czymożliwyjestcud?jak
zareagowalibyśmy,gdybysięwydarzył?Kimmożebyćdzisiejszamaria?Czybędzietocudogólnonarodowy,czyraczej
cykldoświadczeńindywidualnych?
#DziaDy
teksti reż.:michałKmiecik,dramaturgia:sebastianliszka
8, 9, 10 lutego, godz. 20.00 /scenaKameralna
michałKmiecikza punktwyjściaprzyjąłsprawdzenie,co
z dorobku zmarłych mistrzów może być jeszcze istotne
i ważne,a takżew jakisposóbnajmłodszepokolenietwórcówteatrumożezmierzyćsięz przeszłością,do którejnie
madostępu,alektóradeterminujeobrazi charakterteatru?
o DoBRu
tekst–PawełDemirski,reż.i światła–monikastrzępka
15 i 16 lutego, godz. 19.00 /scenaKameralna
17 lutego, godz. 18.00 /scenaKameralna
Przedstawieniepróbujeodpowiedziećna pytanie,w jaki
sposóbmogąrodzićsięi wzrastaćnowewspólnotymiędzyludzkie.spektakltrzyrazysięrozpoczynai razw bardzo
nieoczekiwanychokolicznościachkończy.
soRRy,Winneto
tekst-superman,reżyseria/opracowaniemuzyczne
PiotRRatajCzaK
Reżyserprzywołujeserięobrazówżywcemwyciętychz najlepszejtradycjiwesternu.importujena współczesnąscenę świat wykreowany przez hollywoodzką wyobraźnię,
zapraszado zabawy,kusi,mamii…zaskakuje!
21, 22, 23 lutego, godz. 19.00 /scenaKameralna
24 lutego, godz. 18.00 /scenaKameralna

#Dziady,fot.P.Pączkowski
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DWojeBieDnyCHRumunÓW
mÓWiĄCyCHPoPolsKureż.KrzysztofDracz
15, 16 lutego, godz. 19.00 – PReMIeRa
oraz 19, 20, 21, 22 lutego, godz. 18.00
Występują:KarolinagiBKi,soniaRoszCzuK,michał
CzaDeRna, Łukasz KaCzmaReK, michał Kosela,
adamPietRzaK,RadomirRosPonDeK
Krótki,pełenhumorui niekończącychsięgagówdramat.
Widzmusisięliczyćz tym,żejesttosztukanieażtak
wesoła,jakmożesięwydawać,jejbohaterowieniereprezentująpozytywnychpostawspołecznychi psychologicznych,a tapodróżwcaleniemusiokazaćsiępodróżą
życia,a wręczprzeciwnie.Dorota Masłowska
DziKieŁaBĘDzie
25, 26, 27, 28 lutego, godz. 10.00
naszaKlasareż.ŁukaszKos
25, 26, 27, 28 lutego, godz. 18.00

Na WSzYSTKIe SPeKTaKLe WSTĘP WOLNY!
po wcześniejszej rezerwacji miejsc
Na PReMIeRĘ TYLKO zaPROSzeNI GOŚCIe!

Mytarstwatomaszman
Dyplomstudiummusicalowego–CaPitol 2013
muzykamarekotwinowski.obsada:ewelina grzelczak,
Katarzyna Kapela,joanna Kołtyś,żanetaKozoświst,monikamalec,agnieszkaPudło,alicjasękowska,PiotrKurzawa,mateuszleśny
„mytarstwa”topojęciepochodzącez teologiiprawosławnej
–miejscaspecjalne,punktygraniczne,w którychna dusze
dopierocoumarłychludziczyhajądemony.Każdadusza
w drodzedo niebamusizmierzyćsięzeswoimigrzechami,
popełnionymina ziemii wyznaćjew obecnościdemonów.
Dziewięciorostudentówjakodziewięćduszopowiadakolejno swoje ziemskie historie, by oczyścić się z win i móc
przejśćdalej.Widzowiewysłuchająśpiewanycha capellawyznań,a każdąspowiedźkomentowaćbędziechórdemonów.
Premiera 4 lutego, godz. 20 – Mała Scena
bezPłaTNe wejściówki w kasie Capitolu, ul. Piłsudskiego 72
www.cojestgrane.pl

ZaMkniętyŚwiat
na scenieobserwujemyrozbrajający
śmiechempojedynekdwóchgigantekpolskiejscenyrozrywkowej:Krystyny sienkiewicz, wcielającej się
w postać ekscentrycznej staruszki
i grażynyzielińskiej–miłującejsię
w darciukotówsąsiadki.
10 lutego, godz. 17.00. bilet: 80/60/50zł
CS Impart, ul. Mazowiecka 17

csiMPartul.mazoWieCKa 17
1 lutego, pt godz. 19.00
Wernisaż-malarstwoannynesteruk
3 lutego, godz. 19.00
eKleKtiKsession–koncert
5 i 6 lutego, wt godz. 9.30
KRÓlmaCiuśspektakldladzieci
7 lutego, cz godz. 19.00
KoncertmaRiimeyeR
10 lutego, nd godz. 11.00, 15.00
BaśŃo gRajĄCymimBRyKu
10 lutego, nd godz. 17.00
zamKniĘtyśWiatspektakl
11 lutego, pn godz. 19.00
PeCtuskoncert
14 lutego, cz godz. 19.00
maReKDyjaK–koncert
19 lutego, wt godz. 19.00
młodzieżowaakademiamusicalowa
21 lutego, cz godz. 9.30, 11.30
BaśŃo gRajĄCymimBRyKu
22 i 23 lutego, pt godz. 19.00
PRometeusz–PRemieRa
spektaklakrobatyczno-taneczny
24 lutego, nd godz. 18.00
PRometeusz–spektakl
24 lutego, nd godz. 11.00, 16.00
zŁotaKaCzKa–spektakldladzieci
26 lutego, wt godz. 11.00
młodzieżowaakademiamusicalowa
27 lutego, śr godz. 18.00
KRÓleDyP–PRemieRa spektaklu
6 str.« CojestgRane« luty2013

ZwariowanykoMisariat

kolacjaDlagŁuPca

Pełenhumorui absurduspektaklkabaretowy, komedia z piosenkami,
w gwiazdorskiej obsadzie, ukazująca
wydarzeniakilkudnipracypolicjantów
w przygranicznymmiasteczku.Bohaterówsztukicharakteryzujealogikamyślenia, która powoduje całkowity
nonsensw komunikacjipomiędzynimi.

francisveber,reż.Pawełokoński
obsada: Paweł okoński, mar zena
oberkorn,marianCzerski,mirosław
Kropielnicki,tomaszlulek,KatarzynaBaraniecka,jerzymularczyk

3 lutego, godz. 19.30. bilety: 65 zł
Teatr im. M. Ćwiklińskiej
ul. Parkowa 2 – POLaNICa-zdRój

teatrarka ul.menniCza 3
1 i 8 lutego, godz 19.00
uCiszseRCe
15 i 22 lutego, godz 19.00
oskariPaniróża

34.PPa–Bilety!
od 28styczniamożna kupowaćbiletyna 34PPa:
-online:www.ppa.wroclaw.pl/bilety
-www.teatr-capitol.pl/rezerwacja
-w kasieteatruCapitol
ul.Piłsudskiego 72w godz. 12-19.00
od pon. do soboty (w niedziele
przed spektaklami), w kasie można płacićgotówkąlubkartą(od 30zł).
Biletymożna takżerezerwowaćonline–aleuwaga,w tymrokuzmieniły
sięzasadyi zarezerwowanemiejsca
trzebawykupićw ciągutygodnia.
www.ppa.wroclaw.pl

8 i 9 lutego, godz. 20.00
10 lutego, godz. 17.00 – PReMIeRa
Spektakle: 22, 23, 24 lutego br.
Teatr Komedia, pl. Teatralny 4

teatrMuZycZnycaPitol
(www.teatr-capitol.pl)
mDŁość,mniezŁość,miŁość
1 lutego – 20.00; 2 lutego – 18.00
ms,ul.Piłsudskiego 72.Blety: 25 zł
fRanKensteinreż.W.Kościelniak
8 lutego – 19.00; 9 lutego – 10.00
10 lutego, niedziela 17.00
WCKongresowe,ul.Wystawowa 1
Bilety: 32-49 zł

ja, Piotr riviere, skorom
już zaszlachtował siekierom swoją
matkę, swojego ojca, siostry swoje, brata swojego i wszystkich sąsiadów swoich...
reż.agataDuda-gracz
15 lutego – 19.00; 16 lutego – 18.00
17 lutego, niedziela17.00
studio tvP Wrocław, ul. Karkonoska 8.Bilety: 39, 49 zł
zaCzaRoWanePoDWÓRKo
reż.jacekgębura
21 lutego – 9.30 i 11.30
22 lutego, piątek 10.30
studiotvPWrocław.Bilety: 13-22 zł
mytaRstWareż.tomaszman
4-5 lutego – 20.00 PReMIeRa
18-21 lutego – 20.00
małascena,ul.Piłsudskiego 72
www.cojestgrane.pl

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

fot. B. Sowa

DOM BERNARDY ALBA

SZATNIA
na motywach fragmentów choreografii z przedstawień
Henryka Tomaszewskiego: Ziarno i skorupa, Strzelnica,
Labirynt, Kobieta, Menażeria cesarzowej Filissy, Spór,
Hamlet – ironia i żałoba, Rycerze króla Artura, Akcja –
sen nocy letniej, Tragiczne gry
scenariusz i reżyseria: Zbigniew Szymczyk; konsultacje
choreograficzne: Ewa Czekalska, Leszek Czarnota, Jerzy
Kozłowski; kostiumy i scenografia: Zofia de Ines-Lewczuk; reżyseria światła: Bary
Narracja przedstawienia powstała na motywach fragmentów choreografii z archiwalnych spektakli Henryka
Tomaszewskiego. Sięgnięcie do tych przedstawień, czerpanie ze źródła wrocławskiej pantomimy, to okazja
do przybliżenia współczesnemu odbiorcy ducha sztuki
Tomaszewskiego i jej specyfiki.
Wykorzystana w pracy praktyka artystyczno-badawcza
stworzyła nowy, oryginalny scenariusz, który korespondując z historią, kreuje nową jakość pantomimy wrocławskiej.
fot. B. Sowa

reżyseria i choreografia: Zbigniew Szymczyk; scenografia:
Marek Tybur; kostiumy: Wanda Kowalska; opracowanie muzyczne: Jacek Aümuller, Piotr Salaber, Zbigniew Szymczyk
Sztuka Lorki odczytana została jako historia wyznaczania
granic dozwolonych form seksualności oraz definiowania tego, co jest normalne, moralne i naturalne. Źródłem
egzystencjalnego dramatu staje się swoista szczelina pomiędzy ciałem, pragnącym rozkoszy i bliskości, a jego reprezentacją, która – będąc pod ciągłą restrykcją
matczynych nakazów – pisze ciała córek w sytuacjach
granicznych: pożądania, miłości, śmierci... Na scenie, gościnnie w roli Bernardy Alba – Ewa Czekalska.
fot. B. Sowa

POŁAWIACZE PAPIERU
scenariusz, reżyseria i oprac. muzyczne: Zbigniew Szymczyk (w przedstawieniu wykorzystano muzykę Wojciecha Kilara z filmów: Salto i Perła w koronie, tradycyjną muzykę
klezmerską i utwór Time Lapse Michaela Nymana)

scenografia i kostiumy: Marek Tybur
Tajemniczy K. to typowy everyman, bohater zniewolony i zagubiony, który staje przed upersonifikowaną alegorią władzy
i systemu urzędniczego sterującymi jego działaniami. Przechodzący przez tryby machiny urzędniczej K., z każdym
dniem pogrąża się w coraz bardziej absurdalnej rzeczywistości, a walka z systemem zdaje się nie mieć końca...

15, 16, 17 lutego, godz. 19.00

1, 2, 3 lutego, godz.19.00
27 lutego, godz. 11.00 i 19.0; 28 lutego, godz. 19.00

Teatr Polski Scena na Świebodzkim - pl.Orląt Lwowskich 20c
Bilety: 30 zł – normalne, 20 zł – ulgowe

Teatr Polski – Scena Kameralna, ul.Świdnicka 28
Bilety: 30 zł – normalne, 20 zł – ulgowe

Sprzedaż i rezerwacja biletów: Kasy Teatru Polskiego tel. 71-316 07 77 – 78, bilety@teatrpolski.wroc.pl
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Koncerty w 203 rocznicę urodzin F. Chopina

agniesZkaZaHacZewska – FORTePIaN
krZysZtoFksiĄŻek – FORTePIaN

W programieutwory:f.Chopina, C.Debussy`ego,
W.a.mozarta, i.j.Paderewskiego.
słowoo muzyce–juliuszaDamoWsKi.
21 lutego g. 12.30 – TRzebNICa starostwo,ul.leśna 1
143.koncertumuzykalniającydlamłodzieży„jaksłuchaćmuzyki“

21 lutego g. 18.00 – TRzebNICa starostwo,ul.leśna 1
22 lutego g. 11.15 – ObORNIKI ŚLĄSKIe
salonikCzterechmuz,ul.j.Piłsudskiego 13
144.koncertumuzykalniającydlamłodzieży„jaksłuchaćmuzyki“

22 lutego g. 18.30 – ObORNIKI ŚLĄSKIe
salonikCzterechmuz,ul.j.Piłsudskiego 13
23 lutego g. 17.00 – WROCłaW
Klubmuzykii literatury,pl.t.Kościuszki 9
agnieszka zahaczewska jeststudentką
akademiimuzycznejw Krakowie,gdzie
kształcisiępod kierunkiemprof.stefana
Wojtasa.W 2010r.wzięłaudziałw programie„Chopininspiruje”organizowanymprzezKrakowskioddziałtelewizji
Polskiej oraz otrzymała wyróżnienie
na vii ogólnopolskimfestiwalu„Chopinowskieinterpretacjemłodych”w Koninie-żychlinie.Wystąpiław domunarodzinfryderykaChopinaw żelazowejWoli
orazw muzeumChopinaw Warszawiew ramachrecitaliorganizowanychprzeznarodowyinstytutfryderykaChopina.
jestlaureatkąkilkuogólnopolskichkonkursówpianistycznych.ByłastypendystkąBurmistrzaKrynicy-zdrojui funduszu stypendialnego almanachu muszyny. obecnie jest
stypendystkąRektoraakademiimuzycznejw Krakowie.
Krzysztof Książek ur. 1992r.w Krakowie,
gdzieod 2005r.kształcisiępod kierunkiemprof.stefana Wojtasa(najpierwjako uczeń Posm ii st. im. f. Chopina,
a obecniejakostudentakademiimuzycznej).jestlaureatemnajwyższychnagród
na kilkuogólnopolskichi międzynarodowychkonkursachpianistycznych(m.in.
grandPrix,nagrodaspecjalna za najlepszewykonanieutworów Chopina oraz nagroda japońskiej grupy sponsorów
na X KonkursiePianistycznymim.ludwikastefańskiegoi HalinyCzerny-stefańskiej).Koncertowałw japonii,WielkiejBrytanii, niemczech, Włoszech, Polsce, na słowacji oraz
na Węgrzech.jeststypendystąPrezesaRadyministrów,ministerstwaKulturyi Dziedzictwanarodowegoorazfundacji
PromusicaBona i małopolskiejfundacji,„sapereauso”.
Koncertysąrealizowaneprzy pomocyfinansowejWładzsamorządowychWojewództwaDolnośląskiego,Powiatutrzebnickiegooraz
gminyobornikiśląskie.
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FilHarMoniawrocŁawska
ul.j.PiŁsuDsKiego 19(filharmonia.wroclaw.pl)
1 lutego, piątek godz. 19.00
KonCeRtKaRnaWaŁoWy
janWalCzyŃsKi –dyrygent
orkiestrasymfonicznafilharmoniiWrocławskiej
Program:muzykafilmowaninaRoty
2 lutego, sobota godz. 18.00
KonCeRtoRKiestRyleoPolDinum
josePHsWensen –dyrygent,skrzypce
WrocławskaorkiestraKameralnaleopoldinum
8 lutego, piątek godz. 19.00
KonCeRtoRatoRyjny
jaCeKKasPszyK –dyrygent
soliści:ChórfilharmoniiWrocławskiej
agnieszkafranków-żelazny–kierownictwoartystyczne
orkiestrasymfonicznafilharmoniiWrocławskiej
Program:KrzysztofPenderecki–PolskieRequiem
9 lutego, sobota godz. 18.00
KonCeRtKameRalny–KWaRtetWiolonCzeloWy:
tomaszDaroch,Wojciechfudala
adamKrzeszowiec,KrzysztofKarpeta
15 lutego, piątek godz. 19.00
KonCeRtsymfoniCzny–RaDosŁaWszulC dyrygent
tomaszstrahl–wiolonczela
orkiestrasymfonicznafilharmoniiWrocławskiej
16 lutego, sobota godz. 18.00
KonCeRtoRKiestRyleoPolDinum
oleRuDneR–DyRygent
Katarzynazdybel–fagot,johnKruse–klarnet
WrocławskaorkiestraKameralnaleopoldinum
17 lutego, niedziela godz. 18.00
muzyKamiŁosna–KonCeRtWalentynKoWy
BenjaminBayl –dyrygent,klawesyn
nicholasmulroy–tenor
WRoCŁaWsKaoRKiestRaBaRoKoWa
jarosławthiel–kierownictwoartystyczne
ChórfilharmoniiWrocławskiej
Program:francuskamuzykamiłosna:monteverdi,strozzi,Purcell,Haendel,Rameau
22 lutego, piątek godz. 19.00
KonCeRtsymfoniCzny
maRCinmaRKoWiCz –skrzypce,dyrygent
Bartłomiejnizioł–skrzypce
orkiestrasymfonicznafilharmoniiWrocławskiej

MŁoDZiMuZycyZaPrasZajĄ!
styPenDyśCisamoRzĄDuWRoCŁaWia–miastu
zapraszamyna 129koncertz cyklu:stypendyścisamorząduWrocławia–miastu,którytradycyjnieodbędziesię
w Klubiemuzykii literaturyweWrocławiu.swojeumiejętnościzaprezentująuczniowiewrocławskichszkółmuzycznych.Koncertyodwielulatorganizujei prowadzi
paninina Domaszewicz-Czajka.Wstępwolny!
18 lutego, godz. 18.00
Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 9
www.cojestgrane.pl

AKADEMIA MUZYCZNA
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
pl. Jana Pawła II nr 2

www.amuz.wroc.pl

LU TY 2013

Szanowni Państwo,

W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

lut y to tradycy jnie w Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu czas zimowej
sesji egza minacy jnej. To jedna k
także czas wielu atrakcyjnych wydar zeń arty st yc znych i naukowych, na które – z pra wdziwą
przyjemnośc ią – pragnę wszystkich Państwa zaprosić. Odbywają się one w ramach Ro ku Jubileuszu 65-lecia Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocław iu.

10 – 17 II Duszniki Zdrój
XXXI ZIMOWY KURS WOKALNY
W programie kursu: zajęcia interpretacyjne, seminaria
mistrzowskie, koncerty kameralne, recitale, warsztaty
operowe, wykłady i prelekcje.

18 II, godz. 9.00 – 18.00 AM, sala 207
MISTRZOWSKI KURS OBOJOWY
prowadzi prof. Florenel Ionoaia
(Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti)

18 – 25 II, godz. 19.00 AM, Sala Teatralna
STUDENCKI FESTIWAL PIANISTYCZNY
w 140. rocznicę urodzin Siergieja Rachmaninowa
wykonawcy: studenci klas fortepianu

19 – 20 II, godz. 19.00 AM, Sala Kameralna
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Technika Gry na Instrumentach Dętych
gość konferencji – Florenel Ionoaia (Bukareszt)

25, 26, 27 II, godz. 19.00
Akademia Muzyczna, Sala Teatralna i Kameralna
DNI MUZYKI KAMERALNEJ
Koncert z okazji 50. rocznicy śmierci F. Poulenca
Non troppo se rio – tango i jazz w Akademii
Arcydzieła kameralistyki fortepianowej

27 II, godz. 12.00 – 17.00 AM, Sala Teatralna
WARSZTATY DLA DYRYGENTÓW CHÓRÓW
prowadzi dr Alena Ticha (Uniwersytet Karola w Pradze)

27 II, godz. 19.00 AM, Sala Teatralna
KONCERT Z CYKLU „NASI MISTRZOWIE”
poświęcony pamięci wybitnych pedagogów AM

28 II – 1 III, godz. 9.00 AM, Sala Teatralna
IV AKADEMICKI KONKURS
PIEŚNI ARTYSTYCZNEJ
poświęcony twórczości S. Rachmaninowa

W sposób szczególny zachęcam do udziału w koncertach
Studenckiego Festiwalu Pianistycznego, którego tegoroczna edycja poświęcona będzie twórczości Siergieja Rachmaninowa. Zapraszam na koncerty z udziałem zespołów
kameralnych naszej Uczelni, w ramach inaugurowanego
właśnie projektu pod nazwą Dni Muzyki Kameralnej.
W lutym Uczelnia nasza gościć będzie wielu wybitnych
artystów różnych specjalności, którzy poprowadzą kursy
i klasy mistrzowskie dla studentów. Odbędzie się kolejna
edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Technika
gry na instrumentach dętych. Gościem specjalnym konferencji będzie znakomity oboista, prof. Floronel Ionoaia
z Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti.
Na najbliższy miesiąc zaplanowaliśmy także warsztaty dla
dyr ygentów chórów, które poprowadzi dr Alena Ticha
z Uniwersytetu Karola w Pradze. Uczelnia nasza jest
współorganizatorem XXXI edycji Zimowego Kursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju, przeznaczonego dla uczniów
szkół muzycznych, studentów i absolwentów uczelni muzycznych. Program imprezy składa się z zajęć interpretacyjnych dla młodych wokalistów, seminariów, koncertów,
recitali, warsztatów operowych, wykładów i prelekcji
otwartych dl a publiczności. Zapraszam Państwa także
na koncerty poświęcone pamięci wybitnych artystów
związanych z Akademią Muzyczną oraz na otwarte przesłuchania IV Akademickiego Konkursu Pieśni Artystycznej.
Z radością zachęcam Państwa do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez wrocławską Akademię Muzyczną. Wierzę, że udział w nich dostarczy Państwu wielu
niezapomnianych wrażeń artystycznych.
Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

leoPolDinuMZaPrasZa!
WrocławskaorkiestraKameralna leoPolDinumzapraszamelomanówna dwakoncerty–2i 16lutego,pod batutąuznanychdyrygentów.
jOSePh SWeNSeN –jakosolistaskrzypeki dyrygentwystąpi 2lutego.amerykaninpochodzenianorwesko-japońskiego.
tojedenz najbardziejutalentowanych artystów, pracuje
z wielomauznanymiorkiestramina świecie,wykonuje
muzykękameralną,jestteżkompozytoremorazzałożycielem charytatywnej fundacji działającej artystycznie
w stanievermont.z leoPolDinumwykona swojeopracowaniekompozycjiProkofiewaorazserenadęmozarta
i sekstetCzajkowskiego.

najlepszymepitafiumdla
gitar zysty jest muzyka,
dlatego
wspominając
zmarłegoniedawnojaremę Klicha Wrocławskie
towarzystwogitarowezapraszana koncertpoświęconyjegopamięci.
jaRemaKliCH byłcenionymgitarzystąklasycznym
i członkiemzałożycie-lemWrocławskiegotowarzystwagitarowego.zmarł 10stycznia 2013roku,w wieku 44lat.Pozostawił po sobie wiele nagrań, wywiadów, recenzji
i anegdot,którerazemtworząspójnyportretjaremyKlicha
jakoartystynieprzeciętnego,o wyrafinowanymguściemuzycznymi poczuciuhumoru.Wszystkietemateriałyzostaną zaprezentowane w przerwach koncertu w postaci
prezentacjiaudiowizualnej.DlajaremyKlichazagrająjego
wieloletniprzyjaciele:anna Pietrzak,KamilBartnik,sławomirDolata,KrzysztofPełech,RobertHorna i arturlesicki.
Koncertowitowarzyszyćbędziewernisażwystawyprac
KatarzynyKlichpt.„BomisieKochamy”,przedstawiającejkolekcjęrysunkówi obrazówo tematycemuzycznej.
jaremaKlichbyłcenionymgitarzystąklasycznym,absolwentemamim.KarolalipińskiegoweWrocławiu,z którą
jużjakoadiunktzwiązanybyłdo końcażycia.uczyłrównież
w zespoleszkółmuzycznychw legnicy.Byłlaureatem
międzynarodowychkonkursówgitarowychi gościemprestiżowycheuropejskichfestiwali.Bilety: 15/25 zł.
28 lutego, godz. 18.00 – wernisaż (wystawa do 31.03 br.)
28 lutego, godz. 19.00 – koncert pamięci jaremy Klicha
biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Mazowiecka 17

fot.e.Richmond

muzyCznePożegnanieaRtysty

koncertPaMięcijareMyklicHa

2 lutego, godz. 18.00 – Sala Filharmonii Wrocławskiej

OLa RUdNeR –koncert 16lutegopoprowadzirównieżskrzypek,byłykoncertmistrztakichorkiestrjakCamerata
salzburg czy Wiedeńska orkiestra
symfoniczna, a obecniedyrygentnaczelnyWürttenbergischePhilharmonie w Reutlingen. W kompozycji
RichardastraussaDuetna klarneti fafot.H.feuerstein
gotwystąpinaszawrocławskaznakomita fagocistka KataRzyna zDyBel, laureatka wielu
konkursóworazjoHnKRuse z Danii,laureatwielunagród
i konkursów,solistatheRoyalDanishorchestra.W programiekompozycjeHindemitha,straussai mozarta.
16 lutego, godz. 18.00 – Sala Filharmonii Wrocławskiej

sZtukaŁĄcZyPokolenia

W programiebalunaukai wspólnewykonanietańcówhistorycznych,konkursna najpiękniejsząmaskęorazpoczęstunek. obowiązują maski i stroje historyczne lub
współczesnestrojewieczorowe(dlapańdługiesukienki).
organizatorembalujestserenissimaWratislavia,jeden
z najdłużejdziałającychzespołówtańcadawnegow Polsce. zespół prowadzi także całoroczne zajęcia z tańca
dawnegodlapoczątkujących.
Bilety: 30złosoba/50złpara(przedpłatana konto)lub 35zł
od osobyw dniuimprezy.Rezerwacja:kontakt.serenissima@gmail.com,tel. 667 762 854.

insPiRaCjeflamenCo–PRzeniKanieKultuR
tegorocznyfestiwal,którego
organizatoremod pięciulat
jestmłodzieżowyDomKulturyWrocław-Krzyki,odbędzie
się w dniach 5-8 marca br.
uczestnikami festiwalu są
dzieciorazmłodzieżna różnych poziomach edukacyjnych oraz profesjonalni
artyściwieludziedzinsztuki.
Projektmacharakteredukacji międzykulturowej, która
sprzyjarozwojowitolerancji
i szacunkuwobecinnych.
W ramach festiwalu, ,
odbędziesiękoncertartystkiflamencoClauDiiCRuz
CongRuPoDeCoRDoBa.tancerkazKadyksunaukę
tańca rozpoczęła już w wieku 5 lat. Występowała ze
znakomitymi artystami na wielu festiwalach flamenco
zdobywającwielenagród.

9 lutego, godz. 18.00-22.00
Sala bankietowa, ul. Katedralna 4

7 marca, godz. 19.00, Synagoga pod białym bocianem
bilety: 30 zł www.flamenco.mdk-krzyki.pl

karnawaŁowyBalwenecki
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Peterj.BircH

MojaMiŁoŚć–FlaMenco

młodypolskisongwriterserwujenamswójpierwszydługogrający album „When the sun’s Risin” over the
town”.samzagrałna perkusji,gitarzeakustycznej,klawiszach i tamburynie. śpiewa również we wszystkich
utworach.naprawdęnazywasięPiotrjanBrzeziński.Pochodziz Wołowa,miastapołożonegona Dolnymśląsku.

Koncert taneczny. na jednej scenie zaprezentuje się 5
wrocławskichtancerek,właścicielekszkółflamencoi nauczycielek:justyna jarek,agata„laRosita”makowska,
Katy„layedra”małecka,anna „samira”mendak–Czekaj,anna Patkiewicz.takiegowydarzeniajeszczena wrocławskiejscenieflamenconiebyło!

9 lutego, godz. 20.00. bilety: 5zł – borówka, ul. Świdnicka 38

3 lutego, g. 19.00. b: 15/20zł – Mleczarnia, ul. Włodkowica

kroke&urna(Mongolia)

asiai koty

urna Chahar-tugc hi urodziłasięw rodziniehodowców z pastwisk ordos
w mongolii Wewnętrznej.
Dziśjestuważana za jedną
z najwybitniejszychwokalistek azji. urna pielęgnuje
w swej muzyce tradycję
fot.K.stelter
i duchaswejojczyzny,któreprzekazujepublicznościpodczaswystępówna całym
świecie.zdecydowałasięna karieręwokalną,koncentrującsięna zadziwiającejmnogościbarwswojegogłosu,
którymazakresażczterechoktaw.

trio: asia, Kicek i micek.
Wokalistka zespołu joanna Kuźmana sceniewciela
sięw rolęsinger/songwritera,przywołującskojarzeniazezłotymilatami 60.
jejprzejmującygłosi pełne
emocji interpretacje nasuwająskojarzeniaz takimiartystkamijakPjHarvey,toriamosczyCatPower.tomuzyka
melodyjna i skrajnieintrowertyczna.nieflirtujez publicznością, nie kokietuje słuchaczy. samoistnieje we własnym
wszechświecie,do któregotrzebasięwybraćosobiście.

26 lutego, godz. 19.00. bilety: 80/60/45/30zł
Synagoga Pod białym bocianem, ul. Włodkowica 7

11 lutego, godz. 20.00. bilety: 10/15zł
Oda Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Mísi’a

PannyZ DoBrycHDoMów

Po 20latachkarierymuzycznejzapoczątkowanejdebiutancką płytą zatytułowaną
po prostu „mísia” (emi
1991)i po upływiedekady
od wydaniajejostatniegoalbumu z tradycyjnym fado „Ritual” (erato 2001),
projektsenhoradanoitewydajesięoczywistymi ważnym
krokiemw karierzeartystycznejmísi.Koncepcjaalbumuzakładapołączenietradycyjnejmuzykifado z tekstamistworzonymiwyłącznieprzezkobiety–poetkii pisarki(m.in.:
HeliaCorreia,lidiajorgeczyflorbelaespanca),innewokalistkit.j.améliamugeczyadriana Calcanhottoorazlegendyfado:amalięRodrigues,aldinęDuarteczywłaśniemísię.

na RzeCzBezDomnyCHzWieRzĄt
Koncertcharytatywnyi aukcjadziełsztuki.Dochódz imprezyzostanieprzekazanyna kontodwóchwrocławskich
organizacji–fundacji 2+4i stowarzyszeniaeKostRaż.
tytułowe panny, to aga Damrych, alicja janosz, ania
Kłys, asia Kwaśnik, natalia lubrano, marcelina i ada
styrcz.towarzyszyćimbędzietriosmyczkowew składzie
ewaHofman,olaKwiateki Bożena Rodzeń-jaroszoraz
duetakustycznyDawidKorbaczyńskii Bartekmiarka.gościemspecjalnymbędziezgas,a całośćpoprowadząniezastąpieni monika jaworska z Radia Ram oraz Radek
Bieleckiz kabaretuneonówka.
Podczascharytatywnejaukcjiwylicytowanezostanąprace m.in. anki mier zejewskiej, Pauliny Korbaczyńskiej,
martylech,Paulinymageri DorotyKorotko.

15 lutego, godz. 19.00. bilety: 200/150/100/60zł
CS Impart, ul. Mazowiecka 17

5 lutego, godz. 19.00. bilety: 30zł
Oda Firlej, ul. Grabiszyńska 56

www.cojestgrane.pl
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nocHeDeBolerosi MagDanavarrete
Dzięki nowatorskiemu podejściudo aranżacjii harmonii noche de Boleros
odkurzatradycyjnemelodie
z Hiszpaniii amerykiŁacińskiej,i nadajeimwspółczesnywymiar.zespółczerpie
z latynoamerykańskich korzeniiłączygatunkimuzycznei bawisiękonwencją,dziękiczemuwypracowałsobie
oryginalnystylzwanyprzezkrytykówmuzycznych„retrolatino”.grupętworzysiedmiumuzykówz amerykiPoł.i Polski.Wrazz zespołemwystąpimagdanavarrete.
7 lutego, godz. 20.00. bilety: 25/30zł
Klub łykend, Podwale 37/38

wojtekPilicHowskiBanD
Wybrany najlepszym polskimbasistąprzezczytelników magazynu „gitara
i Bas”,jestteżczterokrotnym laureatem nagrody
Play Box – przyznawanej
przez Polskie Rozgłośnie
Radiowe. na najnowszym
krążkuznajdziemyprzekrojowy materiał z bogatego dorobku artysty, wykonany
podczastrwającegoniemal 2godzinykoncertu.znalazły
siętuzarównoutworyz ostatniejjegopłyty„fairofnoise”(2010),jaki zestarszychalbumów,w tymdebiutanckiegokrążka„WojtekPilichowski”(1994).niebrakuje
także licznych niespodzianek muzycznych zarówno
od stronyaranżacyjnejjaki wykonawczej.
składzespołutworzą:lenaRomul,artur„BooBoo”twarowski, tomek „żaba” mądzielewski, tomek „świder”
świerkorazmateuszBiegaj.

MaŁeinstruMenty
olBrZyM i kurDuPel
maŁeinstRumenty–założonaw 2006r.przezPawłaRomańczukagrupawykorzystujew swojejmuzycewszelkiego
rodzajumałeurządzeniado generowaniadźwięków:od dziecięcychzabawekpo profesjonalnemałeinstrumenty.Wrocławska grupa tworzy muzykę za pomocą wszelakich
obiektów,któresąniedużei emitujądźwięk–instrumentów,
zabawek,przedmiotówcodziennegoużytku–poszukując
nowychbarwi przestrzeniw muzyce.
olBRzymi KuRDuPel tofreejazzowyduetimprowizatorów z trójmiasta. muzycy spotkali się w 2007 roku
na jamsessionw gdyni.na koncertachzawszetowarzyszymuzykomvjlubvjka–na ubranew białeuniformy
ciałaolbrzymai Kurduplapadająwizualizacje,takżetworzone na żywo. improwizacja pociągnięta jest więc
do granic–takjakniewiemy,cozdarzysięna scenie,tak
samoniewiemy,copojawisięw rzutniku.
za wizualizacje podczas występu odpowiedzialna
jestHertzshmertz–agataKrólak–pochodzącaz gdańskailustratorka,grafiki vj.absolwentkagdańskiejakademiisztukPięknychna kierunkugrafika
godz. 20.00 – OLbRzYM I KURdUPeL
godz. 21.00 – Małe INSTRUMeNTY
15 lutego – CK agora, ul. Serbska 5a. bilety: 15 zł

28 lutego, godz. 19.00
X latzesPoŁuza HoRyzontem
KlubmuzycznyŁykend,Podwale 37/38,bilety: 15/20zł
za Horyzontem,orkiestrasamanta,f.a.n.t.,Pod masztem,Pomysłyznalezionew trawie.
1 marca, godz. 19.00
3 lutego, godz. 19.00. Wstęp wolny!
XXXlatzesPoŁu RyCzĄCeDWuDziestKi
CK zaMeK, pl. Świętojański 1
CsimPaRt,ul.mazowiecka 17,bilety: 45/50/35/40zł
RycząceDwudziestki,Banana Boat,andrzejKorycki&DowrocŁawskiewarsZtatyMuZycZne minikażukowska,mirosław„Koval”Kowalewski,marek
szurawski,PrawdziwePerły,Drake
2 marca, godz. 12.00, szantyDlaDzieCi
CsimPaRt,ul.mazowiecka 17,bilety:40– 15 zł
Prowadzeniemirosław„Koval”Kowalewskiz zespołem
zejman&garkumpel
2 marca, godz. 15.00, KonCeRtszantyKlasyCznej
CsimPaRt,ul.mazowiecka 17,bilety:40/45/30/35zł
CzteryRefy,stareDzwony,Banana Boat,PrawdziwePerły
2 marca, godz. 20.00, KonCeRtnoCny
jamsessionz mistRzemgitaRyBasoWej
zapraszamydo bezpłatnegouczestnictwaw jamsession CsimPaRt,ul.mazowiecka 17,bilety: 55/60/45/50zł
w ramachWrocławskichWarsztatówmuzycznychWojt- mechanicyshanty,eKt-gdynia,zejman&garkumpel,orkaPilichowskiego.jampoprowadziWojtekPilichowski, kiestrasamanta,f.a.n.t.,za Horyzontem,jerzyPorębski.
udziałwezmąwykładowcyorazuczestnicywarsztatów. 3 marca, godz. 16.00, BaRDoWieKuBRyKu
ŁyKenD,Podwale 37/38,bilety:25/30zł
4, 6 lutego, godz. 20.00. Wstęp wolny!
jerzyPorębski,Ryszardmuzaj.
łykend, Podwale 37/38
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guitarDay
zapraszamynaniecodziennewydar zeniepod nazwą
guitar Day, organizowane
przez Wrocławskie towarzystwogitarowe.Wszystko co związane z gitarą,
a więcpłyty,wydawnictwa
muzyczne, instrumenty
i przedewszystkimmuzyka
grana na żywo,znajdziesię
w programieimprezy.
guitarDayrozpoczniesięo godzinie 17.00wrazz otwarciemtargówgitarowychwefoyeri galeriiimpartu.na stoiskach zaprezentują się sklepy, szkoły muzyczne oraz
organizatorzyróżnychimprezgitarowych,odbywających
sięw Polsce.W międzyczasiew salikameralnejimpartu
odbędąsiękrótkierecitaleuzdolnionychmłodychgitarzystówz dolnośląskichszkółmuzycznych,laureatówkonkursówgitarowych.o godzinie 19.00młodzieżoddascenę
profesjonalistom–utytułowanymgitarzystomzwiązanym
z Wrocławiem,którzyzaprezentująróżnestylemuzykigitarowej.jakopierwszywystąpiduetKrzysztofaPełecha
i RobertaHorny,którzywykonająinspirującąmieszankę
utworówklasycznych,jazzowychi latynoskich.W repertuarzeflamencozaprezentująsięKamilBartniki Bartłomiej
Helwig.towarzyszyćimbędzieurszulażebrowska-Kacprzak,znakomitatancerkaflamenco,choreografi instruktorkatańca.Wieczórzakończybluesowywystępleszka
Cichońskiego,lideranajwiększejorkiestrygitarowejświata,któracorokuna wrocławskimrynkuprzy dźwiękach
muzykijimiegoHendrixapodejmujesiębiciagitarowego
Rekorduguinnessa.
PRogRamguitaRDay
17.00-20.00 taRgigitaRoWe
18.00-18.45 koncertlaureatówkonkursówgitarowych
19.00-19.45 Pełech&Horna Duo(jazz/classic/latin)
20.00-20.45 Bartnik&Helwing&żebrowska(flamenco)
21.00-21.45 leszekCichoński(blues)
bilety: 15/30 zł Wstęp na Targi Gitarowe bezpłatny!
8 lutego, godz. 17.00 – CS Impart, ul. Mazowiecka 17

anielloDesiDerio
GWIazdĄ IX GITaROMaNII W jeLeNIej GóRze
Po razdziewiątyodbędziesięw jeleniejgórzemiędzynarodowy festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka
gitaRomania.Podczaswieczornychkoncertówwysłuchamyrecitali:anielloDesiderio–legendarnegowłoskiego
wirtuozagitaryokrzykniętego„najznakomitszymtalentem
naszejdekady”,gitarzystyRobertaHornywrazz mezzosopranistkąizabeląKopećw projekcie„Piazzolla.showme
yourtango”orazbiałoruskichartystów:mandolinistkiKatsiPrakopchyki gitarzystyjana skryhana,w interpretacji
muzykibarokoweji współczesnej.Koncertymistrzówpoprzedząwystępyantkatomaszewskiegoi Biankiszalaty
–laureatówtytułuWielkiegogitaromaniaka 2012.
W godzinachporannychodbędąsięprzesłuchaniakonkursowe,w którychmłodziadepcigryna gitarzezaprezentują
sweumiejętnościprzed międzynarodowymjurypod przewodnictwemPiotraPałaca.W godzinachpopołudniowych
uczestnicykonkursubędąmielimożliwośćodbycialekcji
mistrzowskichz artystamitegorocznejedycjifestiwalu.
14 lutego godz. 19.00 –KonCeRtinauguRaCyjny
antektomaszewski–Wielkigitaromaniak 2012
izabelaKopeć–mezzosopran,RoberHorna –gitara
aula zamiejscowego Ośrodka dydaktycznego Politechniki
Wrocławskiej Plac Piastowski 27, jelenia Góra

15 lutego godz. 19.00
Biankaszalaty–Wielkagitaromaniaczka 2012
anielloDesiderio(Włochy)
aula zOd PWr, Plac Piastowski 27, jelenia Góra

koniecŚwiata

16 lutego godz. 19.00 –KonCeRtlauReatÓW
DuolaCorda(Białoruś,niemcy)w składzie:
KatsiaPrakopchyk–mandolina,janskryhan–gitara

louRoCKeDfest–PunKyReggaelive 2013
Koniecświatatorock&rollowo-folkowawizytówkaśląska.
od 2000rokuzagraliponad 800koncertóww Polsceiza
granicą.Wydalisześćpłyt.terazprzyszedłczasna siódmąpt.HotelPolonia.Wszystkietekstynapisałjacek
stęszewski,a więcsątematyt.j.miłość,życiew metropolii,odwołaniado szerokopojętejkulturymasowej(nohavica,zaorski),jaki wysokiejorazżyciapolitycznego.KonieC
śWiataposzerzamuzyczneemploiwłączającw swojątradycyjną mieszankę elementy tanga, reggae, tradycyjnej
muzykiszkockiej,a nawetrockakalifornijskiego.

PoD DRzeWemmagnolii–stanDaRDyjazzoWe
jagoDaBRzeziŃsKa–vocal
ŁuKaszPeReK–piano,RenatazagÓRsKa–vocal

24 lutego, godz. 16.00. bilety: 39/48/55/60zł
Klub eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19

10 lutego, godz. 18.00. bilety: 5zł
WK Formaty, ul. Samborska 3-5

www.cojestgrane.pl

Teatr animacji – jeLeNIa GóRa, Cieplicki Park zdrojowy

organizatorem gitaRomanii jest Państwowa szkoła
muzycznaist.im.janinygarściwjeleniejgórze.
Więcej informacji: http://www.gitaromania.com

koncertwalentynkowy
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środa–piątek: 10.00–16.00
sobota, niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–16.00
pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
www.mn.wroclaw.pl

EKSPOZYCJE STAŁE
SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska,
Chełmoński i Gierymski – to tylko
niektórzy z polskich malarzy, których
prace można oglądać na tej wystawie. Zasadnicza część pokazywanych dzieł przyjechała do Wrocławia
w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, gdzie
przed II wojną światową prezentowana była w tamtejszych muzeach.

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

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.

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

Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby
i rzemiosła artystycznego z okresu od
renesansu po klasycyzm. Na szczególną
uwagę zasługują: obrazy wybitnego malarza barokowego Michaela Willmanna
zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz
praca światowej sławy manierysty Bartholomaeusa Sprangera.

SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w.
Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach,
Zurbarán i Kandinsky - to tylko niektórzy
z wybitnych atystów pokazywanych na
tej wystawie. W sumie wystawiono ponad 200 obrazów powstałych od renesansu po 1. połowę XX wieku oraz przykłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie
sal wystawienniczych, prezentowane są
zbiory rzemiosła artystycznego.

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

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

wtorek–niedziela 10.00 –16.00

PANORAMA RACŁAWICKA

wtorek– niedziela 9.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
DOLNOŚLĄZACY
www.muzeumetnograficzne.pl
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów
ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfrontację kultur tych terenów przed II wojną i
po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań,
rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich związkach
z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają
projekcje filmowe, dokumenty, fotografie oraz sprzęty przywiezione przez powojennych osadników.

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

Dyrektor
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

LUT Y
2013
WYSTAWY CZASOWE

Odcienie błękitu. Niderlandzkie fajanse z kolekcji profesora
Wojciecha W. Kowalskiego oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu
25 lutego - 30 czerwca 2013
Prawie 200 fajansowych obiektów powstałych w XVII i XVIII w. można będzie oglądać
na tej wystawie. Wśród nich znajdą się między innymi talerze, wazony,
figurki a także misa balwierska i spluwaczka.

Najstarsze pieczęcie miejskie w zbiorach
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
30 stycznia - 5 maja 2013
Pokazanych zostało kilkadziesiąt oryginalnych pieczęci miejskich, kilka tłoków
oraz stare dokumenty.

ZDZISŁAW DADOS
Synaj – legenda i majestat

65 lat ZPAF
– wystawa retrospektywna

7 stycznia - 10 lutego 2013

14 stycznia - 17 lutego 2013

Prezentacja 27 fotografii wykonanych przez
Zdzisława Dadosa na górze Synaj - miejscu świętym chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.

Zaprezentowane zostały fotografie wykonane
od 1945 do lat 80-tych XX w. przez fotografików
Okręgu Dolnośląskiego ZPAF.

PANORAMA RACŁAWICKA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

NASZ PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO

ŚWIAT W ZWIERCIADLE MODY

Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza
do 30 kwietnia 2013

23 listopada 2012 – 3 lutego 2013

VIII Międzynarodowy konkurs
ekslibrisów kościuszkowskich
do 30 kwietnia 2013

KULTURA MEDYCZNA
ISLAMU
23 listopada 2012
– 3 lutego 2013

MaciejBalcar&nie-Bo

jaFianaMuelsuPPorteMMatisyaHu

maCiejBalCaR – polskimuzyk,wokalista,kompozytor,
autortekstów,aktorteatralnyi filmowy.niezwyklecharyzmatycznyczłowiek,ogromnytalentmuzyczny,którywykorzystuje zarówno w swoim solowym projekcie, jak
i w zespoleDżemod 2001roku. nie-Bo tworzą:Robert Przed koncertemmatisyahu,wystąpizespółjafianamulubera,PiotrWojtanowski,KrzysztofKrupa,maciejmąka. el,z wokalistąi założycielemDawidemPortaszemna cze2 lutego, godz. 20.00. bilety: 20/30zł
le. Początki twórczości grupy sięgają lat 90., kiedy to
zaklęte Rewiry, ul. Krakowska 100
muzycywydaliswójdebiutanckialbum„Roots&Culture”.zespółszybkozostałokrzykniętynajbardziej„jamajgroovejaMsession
skim”w Polsce,ponieważmuzycypostawilina korzenne
niezwykłedoznaniaz funkowymbrzmieniemtweenings, jamajskiereggae,pracującprzezkilkalatnad oryginalktórzyw swejtwórczościsięgajązarównopo tradycyjne nymbrzmieniem,a charyzmatycznywokalistaDawidPorbrzmieniajazzowe,jaki evergreenymuzykirozrywkowej. taszużywałw swoichtekstachjamajskiegodialektu. 6
Repertuarzespołujestmocnozróżnicowany–od ballad lutego 2012roku,w dniuurodzinBobamarleya,ukazała
utrzymanychw stonowanycharanżacjach,przezintym- sięnowapłytajafiinamuelzatytułowana „onelovetranebossa-novy,po energetycznyfunky-groove!
in”.albumjestzapisemkoncertuzestudiaim.agnieszzagrają:Karolinamicuławokal,Łukaszzgodasaksofonal- ki osieckiej w radiowej trójce, który odbył się
towy,mateuszWitkowski klawisze,Karolsowiński gitara, na okoliczność 30.rocznicyśmierciBobamarleya.
28 lutego, godz. 19.00. bilety: 75/80/85zł
marekKomorowski gitarabasowa,jarekKorzonek perkusja.
14 i 28 lutego, godz. 20.30, Loft Cafe, ul. łaciarska 28

hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

g.B.H.

BulDog

Dlafanówpunkowegobrzmienia–pozycjaobowiązkowa!
grievousBodlyHarm,w skrócieg.B.H.,tooboktheexploitednajpopularniejszyzespółz drugiejfalibrytyjskiegopunk
rocka.grupapowstaław 1978rokuw Birmingham.od początkutrzonzespołustanowili:Colinabrahall(wokalista),
Colin„jock”Blyth(gitara)orazbasistaRosslomas.

W składzie:tomekKałaptocz,PiotrWieteska,synstanisława,Wojciechjabłoński,adamswędera,zdunek,glaziki Ważny”,Djgeorge,alagadomska.
ichtrzeciapłyta„laudatorestemporisacti”ukazałasię
jesienią 2011. Podobnie jak na poprzednich albumach
większośćtekstówdo piosenektowiersze.zespółmuzyczniezinterpretowałteksty:tuwima,osieckiej,asnyka,Wojaczka i in. W wykonaniu BulDoga nie jest to jednak
„poezjaśpiewana”a czysty,rasowyrockowymanifest!

26 lutego, godz. 20.00. bilety: 60zł – łykend, Podwale 37/38

savagerePuBlic(usa)

22 lutego, godz. 20.00. bilety: 35zł – łykend, Podwale 37/38
inneRvisionlaBoRatoRy/PaniCBeDRoom
savageRepublicz losangeleszasłynęłaswoimniekonaniMations
wencjonalnympodejściemdo muzykialternatywneji dozespółpromujenowąpłytęPrivateghetto,którejpremieczekałasięmiana pionierówart-punka.
razaplanowanajestna wiosnębr.
innervisonlaboratorytoprojektmuzycznyza którym
17 lutego, godz. 19.00. bilety: 15zł
stoiartystamuzykKarolskrzypiec.stylistycznietodark
Od zmierzchu do świtu, ul. Krupnicza 15
industrialambientz elementamietnoi klasycznej.
PanicBedroomduetindustrialny.muzykaKarolailowa
i szymona Borodziukatoradykalnypowerelectronicsporuszającyniejednokrotniebrutalnątematykę.
Po koncercieafter-partyw „klimatach”–graeinar.
9 lutego, godz. 20.30. bilety: 25zł – Liverpool, Świdnicka 37
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Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

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

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

SZTUKA I PROPAGANDA
KOLĘDOWE PEJZAŻE
KONCERT KOLĘD POLSKICH
w wykonaniu zespołu:
THE WELLNESS SOUND
Na koncert składa się dwanaście polskich kolęd przeplecionych strofami
poetyckimi. Kolędy, które usłyszymy
oprócz tego, że są osobnymi utworami, stanowią pewnego rodzaju opowieść, w której zawarte są radość,
zaduma ale też tęsknoty i smutki,
a wszystko utrzymane w duchu Polskich Świąt. Aby oddać ten niepowtarzalny klimat, zastosowano charakterystyczne polskie style muzyczne, dzięki
czemu program pomimo swojej innowacyjności jest ciepły w klimacie, przyjazny i miły w odbiorze.
Pomysłodawcą formacji jest Marek
Dygdała – solista renomowanego
wrocławskiego zespołu Spirituals
Singers Band. Opiekę muzyczną
i techniczną nad całością projektu
sprawuje Tomasz Basel. Soliści zespołu The Wellness Sound specjalizują się w śpiewaniu standardów
jazzowych i rozrywkowych, ale nie
stronią też od innych gatunków muzycznych – zasłynęli ze znakomitego
wykonania koncertu kolęd polskich.
Skład zespołu:
Monika Wiśniowska – mezzosopran
Marek Dygdała – baryton
Tomasz Basel – fortepian
Piotr Sypień – kontrabas
1 lutego, godz. 18.00
Sala Maksymiliana
Zamek Książ, Wałbrzych
2 lutego, godz. 18.00
Restauracja Stara Stajnia, Pałac Łomnica
Na koncerty wstęp wolny!

OD PIKTORIALIZMU DO DOKUMENTU CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ
WYSTAWA ZE ZBIORÓW ZWIĄZKU FOTOGRAFÓW ROSJI
Przygotowana wystawa jest próbą przedstawienia przemian, którym podlegała
sowiecka fotografia w czasach optymizmu. Zgromadzone prace obejmują dokonania najwybitniejszych przedstawicieli
poszczególnych kierunków. Zobaczymy
na ekspozycji rosyjski piktorializm reprezentowany przez Aleksandra Grinberga
(1885–1979), konstruktywizm, którego
przykładem są fotogramy jego współtwórcy Aleksandra Rodczenki (18911956), Borysa Ignatowicza (1899-1976) Aleksander Rodczenko
Pioner trębacz 1930
i Michaiła Prechnera (1911-1941) oraz
najliczniej prezentowany fotoreportaż i dokument wojenny – Arkadija Szajcheta (1898-1959), Emmanuiła Jewzierichina (1911-1984), Мarka Markow-Grinberga (1907-2006), Georgija Petrusowa (1903-1971), Georgija Lipskerowa
(1896-1977), Jewgienija Chałdeja (1917-1997), Anatolija Jegorowa (19071986), Iwana Szagina (1904-1982), Aleksandra Ustinowa (1909-1995).
Kuratorem wystawy jest dr Mariusz Wideryński.
Wernisaż 1 lutego, godz. 17.00. Wystawa czynna do 2 marca br.
DCF „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8
Galeria czynna pn-so w godz. 10-18.00. Bilety 2/1 zł. W poniedziałki – wstęp wolny!

TOMASZ WOLAK DAISY. DOLNY ŚLĄSK PEŁEN HISTORII.
Ekspozycja jest autorskim zbiorem fotosów, kadrów i impresji fotograficznych uchwyconych na pięciu planach
filmowych. Zdecydowana większość
prezentowanych obrazów powstała
przy największej produkcji „Daisy.
Wspomnienie minionego świata”. Autor poza rzemieślniczą pracą fotosisty
podejmuje próbę odnalezienia w postaciach pozafilmowego wymiaru, skupia
jak w soczewce kilkumiesięczne działania ekipy filmowej TVP Wrocław i Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu podczas realizacji cyklu dokumentalno-fabularyzowanego „Dolny Śląsk Pełen Historii”, który realizowany był we
Wrocławiu, Kłodzku, Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku-Zdroju, Trzebieszowicach oraz w innych inspirujących plenerach, a także miejscach, które
nieuchronnie dyktował scenariusz dokumentu.
Wystawa czynna do 27 lutego br. Wstęp wolny!
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej - Rynek-Ratusz 24

W lutowym miesięczniku Odra: · Wielka gratka dla miłośników Witolda Gombrowicza: jego niepublikowane dotąd, legendarne już listy do Alicji de Barcza. A ponadto: · Rozmowa z Ritą Gombrowicz i polskim fizykiem Stanisławem Jerzym Wójcickim · Wspomnienie Sławomira Magali
o emigracyjnych losach Jana Sawki · Debata o współczesnej scenie poetyckiej i jej odbiorcach,
· Reportaż Krzysztofa Mroziewicza o Abu-Dhabi · Wiersze Stefana Themersona.

zaKład NaROdOWY im. OSSOLIŃSKICh zaPRaSza
zaPRaSzaMY dzIeCI W WIeKU 7-12 LaT
na spotkaniapośródpięknychksiążek
orazprzy zabytkowejplanszydo gry.
Ilość miejsc ograniczona
obowiązuje rezerwacja telefoniczna:
71 335 64 83
Gmach główny Ossolineum
ul. Szewska 37 – wejście od zaułka Ossolińskich

5 lutego 2013 (wtorek), godz. 11.00

BiBlioteczneksiążekwędrówki
zanimksiążkatrafido czytelni,i ułożysięwygodniew dłoniachczytelnika,przebywanaprawdędługądrogę!Ktośmusi
jąwypatrzećw księgarnilub…w internecie.trzebadlaniejwymyślićcyfroweimię.nowinao tym,żenowaksiążkajest
jużw bibliotecemusitrafićdo klikumiejsc…jeśliinteresująCiętajnikipracyw naszejszacowneji całkiemsporejbibliotece,przyjdźi posłuchaj.Przewidzianejestrównieżzaglądanie,wypełnianiei rysowanie.
zajęciapoprowadzigrzegorzPolak.Wstępwolny!
7 lutego 2013 (czwartek), godz. 11.00

książkowewspaniałościz kolekcjikrólewskichi hraBiowskich
tłoczonezłotemliteryi ornamenty,kartkizeskóryzrobione,miniaturamizdobione. i święteksięgi,któredobregożycia
uczyły,i poradnikimedyczne,cotozwierzęta„leczyły”.Po którez nichkrólczyhrabiasięgałnajczęściej?
Po prezentacjiksiążkowychwspaniałości,oczarowaniichpięknem,samizrobiciezłotenapisyi ozdoby.
zajęciapoprowadziteresasokół.Wstępwolny!





WYKład POPULaRYzaTORSKI

5 lutego 2013 (wtorek), godz. 15.30

pantadeuszw zBiorachossolineum–wykład popularyzatorski
„Pantadeusz”tonietylkobezcennymanuskryptpoematu,o któregoburzliwychdziejachrównieżbędziemowa,aletakżejegokolejnewydaniai ilustracjetworzoneprzezartystówróżnychepok,próbującychzmierzyćsięz wizjąmickiewiczowskiegosoplicowa.Wśródobiektówzwiązanychz poematemodnajdujemyzarównoscenariuszdo jegonajnowszej
ekranizacji,z odręcznyminotatkamii rysunkamireżyseraandrzejaWajdy,jaki pięknąhebanowąszkatułę,którapowstałaspecjalniedo przechowywaniarękopisu.o tym,gdziew ossolineummożnaodnaleźć„Panatadeusza”opowie
aldonamikuckaz Działuedukacjii Prezentacjizbiorówznio.
Miejsce spotkania: Kamienica Pod złotym Słońcem, Rynek 6. Wstęp wolny!



www.oss.wroc.pl

od-Zysk
recycling,uPcyclingDesign
Wystawazbiorowa,w ramachktórejrealizacjeswepokaże
szeregmłodychtwórcówzajmującychsięprojektowaniem
użytkowym.Projektowiprzyświecaideaprzeciwstawienia
sięmasowej–a więcpochłaniającejogromneilościenergii
– produkcji różnorodnych, często pozbawionych smaku
obiektów,na rzeczprzywróceniapewnejrównowagizarównopod względemartystycznym,jaki ekologicznym.zaprezentowanew ramachwystawyobiektyw pewnymaspekcie
nawiązujądo działańz kręgutrashart,ukazującszerszejpubliczności,żeniewszystkocow naszymmniemaniujestodpadem,musitrafićna śmietnik.Recyclingstałsięinspiracją
i sposobem na życie. Polski design pokochał recycling,
upcyclingi wszystko,coeko.Corazwięcejprojektantów
tworzywedługzasady 3R–reduce,reused,recycle.ichpracesąobecnena wszystkichimprezachi targachdesignu.
Wystawamaza zadaniepoinformowaćodbiorcęo drzemiącympotencjaledziałańrecyclingowych.
Wernisaż 7 lutego, godz. 18.00, CK agora, ul. Serbska 5a
www.cojestgrane.pl



ZBigniew stokŁosai anDrZejMaŁysZka
PHotoKinaaRtystyCzna–2012
fotografieeksponowanena wystawiepokazujądziałaniaartystycznepodczasnajwiększychw europietargówfotograficzno-audiowizualnych,odbywającychsięw Kolonii–niemcy,
codwalata.autorzywystawy,akredytowaniprzy tychtargach
mielimożliwośćwejściawszędziegdytargibyłyzamkniętedla
zwiedzających.Podczasotwarciawystawyodbędziesięspotkaniez autoramizdjęć,którzyodpowiedząna każdepytanie
dotyczącetaRgÓWPHotoKina–2012.
23 lutego, godz. 15.00 – Galeria Fotografii dSaFiTa
ul. Włodkowica 31 lok. 4a

fot.a.małyszko
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zcyklusennik

wiktorFranko

teresaBŁĄDek

ManFreDBator

malaRstWoi gRafiKa
zapraszamydo galeriifiliinr 23miejskiejBibliotekiPublicznejpołożonej
przy Bulwarze ikara we Wrocławiu
na wystawęmalarstwai grafikiteresyBłądek.artystkanależydo Dolnośląskiego stowarzyszenia artystów
Plastyków.uroczystespotkaniez teresą Błądek podczas wernisażu
uświetnipromocjatomikupt.zeźródłatęsknotpijęalicjistankiewiczpoetki z gdyni, oraz reczital gitarowy
Beatysielickiej-Kowalskiej.

ŁaDnePRaCeRĘCzne
studiaw latach 2006-2011na Wydzialegrafikii sztukimedióww asPwe
Wrocławiu, dyplom w Pracowni Rysunkuzawodowegou prof.eugeniusza geta-stankiewicza i w Pracowni
grafikiWarsztatowejprofesoraPawła
frąckiewicza.na wystawieprezentowanychjest 30pracartysty–grafik
i obrazówz trzechcyklów:stotwarzy
Charona,sennikorazemocje.
Wystawa do 17 lutego br., Stary Ratysz

fotogRafie
Kielczanin,rocznik 83.ukończyłfilologiępolskąna akademiiświętokrzyskiej,następniezająłsięfotografią,
z którązwiązanyjestaktualnie.uprawia zarówno fotografię artystyczną
jaki komercyjną.Wystawajestzbiorem zdjęć, które powstały w latach 2008-2012.Wśródnichznajdują
się zarówno bardzo melancholijne
i emocjonalne portrety kobiet, jak
również zdjęcia typu „beauty & fashion”.(www.wiktorfranko.com)
Wernisaż: 26 lutego, godz. 19.00
(do 24.03). Wstęp wolny!
Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Wernisaż 23 lutego, godz. 17.00
MbP, bulwar Ikara 29

MarcinHarlenDer

rZecZo Świetlegrafika
jaDWigaKRaWCzyK-HaliCKa
studiana asPweWrocławiu,dyplom
w 1963r.uprawiamalarstwo,grafikę
i rysunek.Rok 2013jestdlaartystki
rokiem 50-leciapracytwórczej.
W programiewernisażu:
występjuliijaszCzyK(śpiew)

…zzz…....z nicości
miKRoDRamat
na styku materii o różnym stopniu
gęstościgenerująsięformy.
Marcin harlender /ur. 1959/,malarz,
performer,twórcainstalacji,happeningów,teoretyksztuki,jedenz najbardziej radykalnych polskich artystów
współczesnych.studiowałna PWssP
we Wrocławiu /1982-1989 i 19911992/,dyplomw prac.prof.Konrada
jarodzkiego/1996,asPWrocław/.

4 lutego, godz. 18.00
Salonik Trzech Muz, ul. zawalna 7

19 lutego, godz. 18.00
Galeria entropia, ul. Rzeźnicza 4
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wojteknowak
fotogRafie
Wprogramiewernisażukoncert
theRagsProject.
24 lutego, godz. 18.00. Wstęp wolny!
Klub Formaty, ul. Samborska3-5
www.cojestgrane.pl

galeriasZtukiw legnicyZaPrasZa!
RajsKiogRÓD/RaPoRtPogoDoWy/ nieWygoDna oBeCność
od 25styczniaw legnickiejgaleriisztukioglądaćmożna wystawęfotografii
andrzejamaciejewskiego,polskiegoartystyod wielulatmieszkającegow KanadzieorazmalarstwoKatarzynyBąkowskiej-Roszkowskiej,laureatkigrand
Prixw 21.ogólnopolskimPrzeglądziemalarstwamłodychPRomoCje 2011.
andrzej Maciejewski prezentuje dwaprojekty:gardenofeden–kilkadziesiąt
fotografiimartwejnaturyinspirowanejdziełamidawnychmistrzówmalarstwa,m.in.Caravaggia,Henrifantina latoura czymistrzówholenderskich,
którychidealistycznąwizjęartystazderzaz dzisiejsząkonsumpcyjnąrzeczywistościąorazWeatherReport–fotografieprezentującedomi ogródartysty
w różnychporachdniai roku,wykonaneprzy użyciucameryobscury,którą
autorwystawysamskonstruowałna potrzebytegoprojektu.
Katarzyna bąkowska-Roszkowska prezentujenajnowszeprace,którychmotywemprzewodnimjestnatura.Dzika,nieudomowiona,zawłaszczającastworzonąprzezczłowiekakulturową,materialnąprzestrzeń,tworzyniezwykły,
surrealistycznyklimatobrazów.Pustekorytarze,ciemnezaułki,niezamieszkanewnętrza–przeznieprowadzinasartystka,bypokazaćnam,żeogłoszonena pocz.lat 60. XX w.ostatecznei definitywnezwycięstwoczłowieka
nad naturąbyłoprzedwczesne.Proceszmaganiasięnaturyi człowiekawciąż
trwai tonienatura,a człowiekjestzagrożony.
Wystawy czynne do 24 lutego br.
andrzej Maciejewski – Galeria RING, Rynek 12-14
Katarzyna bąkowska-Roszkowska – Galeria Sztuki, Plac Katedralny 1

PatrycjaMastej
BezWstyDmiĘsistyCHKRoPlikolaże/obiekty
W swojejnajnowszejrealizacjiartystkapracujez wizerunkiemciałaposzukując
nowychformekspresjii narracji.tworzykolażefotograficzne,obiekty,aranżuje
przestrzeńgalerii.interesujejądynamikai transgresywnośćformcielesności,wyrażeniezachodzącychw cielenapięći procesówenergetycznych.Kroplenoszą
w sobieciężarprzedwcześniei nadmiernierozbudzonejenergiilibidalnej,a swoimskondensowanym(pieczołowiciehaftowa-nymw transiei skupieniu)kształtempróbująjąskumulowaći wypuścić.
Wystawajestautoportretemosobowościczystocielesnej,zmysłowej,funkcjonującejpozasferąintelektu.
Patrycja Mastej absolwentkaasPwe
Wrocławiu. Działa aktywnie na polu
sztukwizualnychi projektowaniagraficznego.stypendystkamKiDn.
autorkawieluwystaw.
Wernisaż 28 lutego, godz. 18.00,
Galeria entropia, ul. Rzeźnicza 4
www.cojestgrane.pl

noworocZnePos
 tanowienia
Pierwsza odsłona cyklicznego programu, realizowanego w galerii dizajn –
bWa na początku każdego
roku kalendarzowego.
W otwartejpracownizaaranżowanejw przestrzenigalerii
realizowane są warsztaty,
wykłady,spotkaniai działania
twórcze,eksplorującenowe
kierunki i perspektywy dla
wybranejdyscyplinydizajnu.
W 2013rokutematemdziałań będzie projektowanie
graficzne.Partneremmerytorycznym programu jest
stowarzyszenietwórcówgrafikiużytkowej.
zapraszamynawarsztatyz poszukiwaniawiedzyi przetwarzaniainformacjio elementachkrajobrazumiejskiegooraz
pisaniao dizajnie,rozmowyo etycezawodoweji identyfikacjiwizualnejinstytucjikultury.istotnympunktemotwartej
pracownibędzieprogramdziałańz udziałemdziecii ich
opiekunów,realizowanyprzezzespół„3DczyliDizajnDla
Dzieci”,stalewspółpracującyz galeriąDizajn.
WYSTaWa - Projekt Roku 2012
Wystawapracnominowanychi nagrodzonychw konkursie
organizowanym przez stowarzyszenie twórców grafiki
użytkowej.topierwszyw Polscekonkursdizajnugraficznego,którypokazujenajciekawszerealizacjepolskichautorów, a zarazem poddaje refleksji funkcje dizajnu oraz
odpowiedzialnośćspołecznątwórców.KoncepcjaKonkursu
zakładacorocznenominacjew sześciukategoriach:forma,
funkcja,etyka,Debiut,autorytetorazWydarzenie.
Wernisaż: 1 lutego 2013, piątek godz. 19.00
Wystawa czynna do 28 lutego 2013

I. WaRSzTaTY
4-6 lutego–Warsztatyz pisaniao Dizajnie:
PoConamKRytyKaDizajnu?Prow.agataszydłowska
14-16 lutego –Warsztatyposzukiwaniawiedzyi przetwarzania informacji o elementach krajobrazu miejskiego:
PRaKtyKiDeteKtyWistyCzneW BaDaniaCHKultuRyWizualnejProwadzenie:marianmisiak
II. SPOTKaNIa
2 lutego –dyskusjaokonkursiena logoWrocławiajakoeuropejskiejstolicyKultury.moderator:ReneWawrzkiewicz
16 lutego –dyskusja:estetyKa i etyKamylĄ misiĘ.
moderatorka:Bognaświątkowska.uczestnicy:jacekutko,
grzegorzlaszuk,KatarzynaRoj.
III. 3d CzYLI dIzajN dLa dzIeCI (uczestnictwobezpłatne)
Prowadzenie:magdalenaKreisi nataliaRomaszkan
9 lutego, g. 11-13.00 -gazeCiaRze
zapraszamyzespołyrodzinnedo stworzenianiepowtarzalnychgazetpoświęconychnoworocznympostanowieniom.
23 lutego, g. 11-13.00 -szylDoWCy(dzieci 6-12).
zgloszenia: 3d@bwa.wroc.pl. Galeria dizajn , ul. Świdnicka 2-4
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służbaopróźnianiaskrzynekpocztowychnamotorachHaRley
DaviDson z1929r.

MuZeuMPocZtyi telekoMunikacji
na KoŁaCHi Po toRaCHczyli
jaKPRzeWożonoPoCztĘW i PoŁoWie XX WieKu
Pocztęprzewożononietylkopociągamii samochodami,
aleteżmotorami,a nawettramwajami.Wystawaprezentujefotografieprzedstawiającewszystkierodzajepocztowych
pojazdów.artakcjąwystawybędzieHarleyDavidsonRa
z 1932r.z muzeumPrzemysłui Kolejnictwana śląsku.
Wystawa czynna od 13 lutego do 18 marca br.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

MovingartBoXstacjaPolska
PRojeKtgRuPyniemieCKiCHaRtystÓW 6PaCK
W 2002roku,sześciuartystówz Wuppertaluzałożyło
grupę 6PaCK,którejcelemjestzintensyfikowaniewymianykulturalnejmiędzyartystamii osobamizainteresowanymikulturąw innychmiastachi krajach.
movingaRtBoXtopodróższtuki,przemieszczającej
się w specjalnej skrzyni. organizator zy skupiają się
na międzynarodowychartystycznychoddziaływaniach,
z udziałemlicznychtwórców.
skrzyniazesztukągościw kolejnychmiejscach–stacjach,
gdziewzbogacanajesto nowepracelokalnychartystów,
któreod tegomomenturozpoczynająswojąpodróż.formuładlazaproszonychartystówjestotwarta.zawartośćskrzynimożeinspirowaćdo kolejnejwypowiedziartystycznej,
podjęciadialogu,powodowaćrefleksję,możnatakżecośzobaczyć,zmienić,a możenawetzastąpić.Do tejporymobilnaskrzyniawypełnionasztukąodwiedziłaniemcy,Wielka
Brytanię, Holandię, Belgię i majorkę. W lutym odwiedzi
przedostatniąstacjęw europie–Wrocław.Do skrzyniswojepracedołożąartyściz Wrocławia,Poznaniai legnicym.in.
Krzysztofsaj,Dagmaraangier-sroka,Bartłomiejsroka,michałBałdyga,małgorzataKazimierczak.
organizatorstacjiPolska:muzeummiejskieWrocławia,
fundacja„sztukadlaludzi”
4 lutego – przyjazd skrzyni do Wrocławia
8 lutego – działania twórcze – prezentacja prac przywiezionych w skrzyni wraz z powstałymi do celów przedsięwzięcia
24 lutego – koniec wystawy i uroczyste zapakowanie skrzyni
arsenał Miejski ul. Cieszyńskiego 9
www.cojestgrane.pl

Coraz dalsze dale, fot.e.Rybka

janusZŁoZowskiaKWaRela

ewaryBkamalaRstWo
artystkaod kilkulatuczestniczyw zajęciach,warsztatach
i plenerachorganizowanychprzezogniskoKulturyPlastycznejim.e.geppertaweWrocławiu.inspiracjedo maDnikulturycHińskiej
lowania autorka znajduje w przyrodzie. jej piękno
10 lutego (niedziela)
zatrzymujepędzlemna płótniew ulubionychkolorach
15.30 –CHiŃsKinoWyRoK –wykładinauguracyjny
błękitui zieleni.W październikuminionegorokupaniewa
16.20 –Ceremoniaparzeniaherbaty
17.00 –WeRnisaż:luyouyouChwilai nieskończoność Rybkazdobyłapierwszemiejscew ii ogólnopolskimKonkursiePlastycznym„las–mojamilość”.
18.00 –KonCeRt DuanXiaoli
Wystawa czynna od 4 lutego do 28 marca br.
wykonanyna chińskiejcytrzeguzheng
Klub 4 Regionalnej bazy Logistycznej, ul. Pretficza 24
17 lutego (niedziela)
WaRsztatyPlastyCzne:
wiecZórwalentynkowy
13.00 –Kaligrafiai malarstwochińskie
z oKazji 15-leCiasaloniKutRzeCHmuz
15.00 –lampionyi wycinankichińskie
PamiĘCiCzesŁaWaRoDzieWiCza
17.00 –lekcjajęzykachińskiego
W pierwszejczęściwieczoru
Wszystkiezajęciasąbezpłatnepo wcześniejszymzgłoodbędzie się prezentacja
szeniu:tel. 71-349-35-36,centrum@zamek.wroclaw.pl
przygotowana przezuczestnilubodbierającwejściówkiw recepcjiCKzamek.
kówsalonikowychWarsztaCK zamek, pl. Świętojański 1 – Wrocław Leśnica
tów literackich, a także
jubileuszowe niespodzianki
związanez honorowymigośćmi, współtworzącymi 15letniąhistorięsalonikutrzech
muz oraz osobą zmarłego
niedawnoDobregoDuchasaloniku,artystyplastykai poety
CzesławaRodziewicza.
W drugiejczęściwieczoru,jakcoroku,odbędziesięBŁysKaWiCzny KonKuRs na najPiĘKniejszy WieRsz
miŁosny.W konkursiemożewziąćudziałkażdy,ktoprzyniesiezesobądo salonikujedenwierszo tematycemiłosnej–własnegoautorstwa,napisanyczytelniei podpisany
godłem(pseudonimem)–orazoddzielnąkopertęz rozszyfrowaniemgodła,czyliz danymiautora.utworykonkursowe można będzie składać aż do zakończenia pierwszej
częściwieczoru.Wszystkiewierszezgłoszonena konkurs
zostanąodczytanena głos,a oceniaćjebędzie(poprzez
oddanie„walentynkowegogłosuserca”)publiczność.zwycięzcauhonorowanyzostanietytułemWalentynkowego
mistrzaPiórai na najbliższyrokstaniesięposiadaczemnagrodyprzechodniej:miłosnegoPióratrzechmuz.Przewidzianesympatycznenagrodyniespodzianki!
Wystawa trwa 1-28 lutego br. MbP Filia nr 16, ul. Kolista 17

15 lutego, godz. 18.00, Salonik Trzech Muz, ul. zawalna 7
www.cojestgrane.pl
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MasŁeMDo DoŁuPeTR ŠabaCh
najnowsza powieść Petra
Šabacha, która z miejsca
uzyskała w Czechach statusbestsellerai znalazłasię
w finale nagrody josefa
Škvoreckiego.
Wielbiciele czeskiego humoru znajdą tu wszystko,
colubią:dowcipnedialogi,
absurdalnesytuacje,które
przecieżzdarzająsięna co
dzień, mnóstwo tylko
na pozór niepowiązanych
zesobąanegdot,wyjątkowotrafnieoddanynastrójmiejscai chwili.Dlatych,którzy uparcie stawiają Šabacha w szeregu pisar zy
„popowych”masłemdo dołujestkolejnąszansąodkrycia,żepod historiąopowiadanąprzezprzyjemniepodchmielonego wesołka kryje się znacznie więcej niż
śmiech.
O autorze: PetrŠabach(ur. 1951w Pradze)–w tejchwiliczołowyczeskihumorysta.na podstawiejegodorobku
powstałopięćfilmówfabularnych.twórczośćprozaika
pełna jest ciepłego humoru, ironii, pogody ducha, ale
i słodko–gorzkiej,prostejmądrości.PetrŠabachjest
kontynuatoremtradycjipisarskiejw duchu„knajpianej
anegdoty”BohumilaHrabala.W Polsceukazałysiędotąddwieksiążkiautora:„gównosiępali”(2011)i „Podróże konika morskiego” (2012), obie zostały ciepło
przyjęteprzezczytelnikówi krytykę.(www.petrsabach.pl)
PReMIeRa: LUTY 2013 – Wydawnictwo aFeRa

rysZarDturkiewicZWieCzÓRautoRsKi
urodziłsięw 1940r.wwoj.
tarnopolskim. Dzieciństwo
i młodośćspędziłw jeleniej
górze. absolwent bibliotekoznawstwa uniwersytetu
Wrocławskiego zawodowo
związanyz DolnośląskąBibliotekąPublicznąim.t.mikulskiegoi miejskąBiblioteką
PublicznąweWrocławiu.Wydałdotychczastrzytomiki
wierszy:oni my(1992),Kotlina (2004)orazPrzygodytrawy(2009).najnowszytomikwierszypt.jaskiniaWerteba,
któregopromocjaodbędziesiępodczasspotkania,nawiązujedo Podola,ziemiurodzenia,jestteżswegorodzaju
hołdemdlajegolosówi mitów.
18 lutego, godz. 18.00

salonikowewarsZtatyliterackie
15 i 25 lutego, godz. 18.00
Salonik Trzech Muz, ul. zawalna 7

wsZecHnicawieDZyo wrocŁawiu
prof. jaN MIOdeK – WROCłaWSKIe SłOWO POLSKIe
towarzystwomiłośnikówWrocławia,wspólniez DolnośląskąBibliotekąPublicznąim.t.mikulskiegow Rynku,
wychodzącnaprzeciwwieluwrocławian,którzymająpotrzebę pogłębienia wiedzy o swoim mieście, zaprasza
na kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Wiedzy
o Wrocławiu.W lutymgościemWszechnicybędziePan
prof.drhab.janmiodek,którypoprowadzispotkanie
pod tytułem „Wrocławskiesłowopolskie”.
19 lutego, godz. 17.00. Wstęp wolny!
dolnośląska biblioteka Publiczna, Rynek 58, III p.

BiuroliterackiePRzejśCiegaRnCaRsKie 2
PRemieRyWyDaWniCze/luty 2013
7 lutego 2013 – RabiDżaBiR:druzowie z belgradu
opowieśćHannyjakuba.Polskiprzekład.
losyuchodźcówwalczącycho przetrwaniena Bałkanach
w drodzedo serbii.KsiążkęwyróżnionoprestiżowąnagrodąinternationalPrizeforarabicfiction.Do kupienia
14 lutego 2013 – jarosławiWaszKieWiCz:
Wielkie, pobrudzone, zachwycone zwierzę
Dziewiątapozycjaz serii„44.Poezjapolskaod nowa”
KsiążkatoautorskiwybórwierszyjarosławaiwaszkiewiczadokonanyprzezjackaDehnela,któryzdecydowałsię
na subiektywnewskazanienajpiękniejszych,nieoczekiwanychi odstającychod poetykiautorawierszy.
21 lutego – lechjaneRKa:Śpij aniele mój/bez kolacji
lechjanerkajesttwórcądlaktóregowarstwatekstowajest
kluczowączęściąutworu,dlategośpiewającod 30latunika
banału,a słowapiosenektozajmująceopowieści.
28 lutego 2013 – filipzaWaDa:Świetne sowy
Wrocławskipisarz,muzyki performerprezentujetompoetycki,w którymopróczpytańo nieskończoność,chaosczyfeng
shuiznajdziemyjegodekalogi,opowieścii migawkiz życia.
Książki do kupienia w księgarni poezjem.pl
24 str.» CojestgRane » luty2013

PogotoWieliteRaCKie
jacek dehnel (ur. 1980)
–poeta,prozaik,tłumacz,
ostatnioopublikowałksiążkę poetycką Rubryki strat
i zysków (2011) oraz powieśćsaturn(2011).opowie o autorskim wybor ze
wierszy jarosława iwaszkiewiczaWielkie,pobrudzone,zachwyconezwierzę,któryukażesięw serii„44.Poezjapolskaod nowa”.
Czwartek 14 lutego, godz. 18.00

muzycznePogotowieliterackiez lechemjanerkąi filipem zawadą wokół ich
premierowychksiążek:śpij
anielemój/Bezkolacji(seria33.Piosenkina papierze)
lechajanerkioraznajnowszegopoetyckiegotomufilipazawadyświetnesowy.
Czwartek 28 lutego, godz. 18.00
biuro Literackie, Przejście Garncarskie 2
www.cojestgrane.pl

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws
K a t a r z y n a Łu c j a A d a m e k

L I NE AR IA
Katarzyna Adamek urodziła
się w 1980 r. Jest absolwentką
ASP w Krakowie (Wydział
Grafiki) Dyplom obroniła
w roku 2005, w pracowni filmu animowanego prof. Jerzego Kuci. Mieszka i pracuje
w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją, fotografią, projektowaniem graficznym. Wystawa zaprezentuje obrazy z cyklu „Ulotne Miasta” oraz
serię najnowszych, abstrakcyjnych rysunków na papierze i płótnie.
Galeria pod Plafonem – wernisaż 1 lutego, o godz. 17.30.

S P O T K A N I E Z WI E S Ł A W E M
R OM AN OW S K I M
Zapraszamy na wieczór autorski Wiesława
Romanowskiego, reportera, byłego korespondenta TVP na Białorusi. Spotkanie
będzie po-święcone jego najnowszej książce „Bandera. Terrorysta z Galicji”, skłaniającej do dyskusji na temat trudnych relacji
polsko-ukraińskich i kontrowersyjnej postaci Stepana Bandery, dzielącej dwa sąsiadujące ze sobą narody.
7 lutego, godz. 18.00, sala 35, III p.

T Y S I ĄC S Z K L A N E K H E RB AT Y
DKK „Globtrotter” zaprasza na prezentację
multimedialną Roberta „Robba” Maciąga, podróżnika i fotografa, autora książki „Tysiąc szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku”.
15 lutego, godz. 18.30, American Corner

RODZICOM O LOGOTERAPII QUINCY ADAMS NA ŚLĄSKU
W DKK dla Rodziców warsztaty oparte na logoterapii V. Frankla poprowadzi Mariusz Budzyński. 14 II, 17.30,
Biblioteka 7 Kontynentów

AMNESTY INTERNATIONAL
W POLSCE
Wykład o organizacji walczącej o prawa człowieka wygłosi przedstawiciel
Komisji Europejskiej.
20 II, godz. 16.00, Czytelnia

Konferencja naukowa poświęcona
podróżom po Śląsku Johna Quincy'ego
Adamsa, 6. prezydenta USA. 27 II,
godz. 10-15, American Corner

6 lutego, godz. 16.00
DKK dla Seniorów
ROCZNICOWY DUET POETYCKI
Biblioteka Niemiecka, I piętro
6 lutego, godz. 10.00
KARNAWAŁ W DAWNYM
WROCŁAWIU (dla przedszkolaków)
American Corner, II piętro
9 lutego, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
CHCEMY BYĆ NAJ...!
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
13 lutego, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
W CUKIERNI POD AMOREM
Oddział Książki Mówionej, parter
13 lutego, godz. 16.30
Spotkanie z pedagogiką zabawy
ZABAWY FUNDAMENTALNE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
14 lutego, godz. 12.00
O WALENTYNKOWYM
ŚWIĘCIE (dla dzieci)
American Corner, II piętro
14 lutego, godz. 14.00
ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU NA WALENTYNKĘ
American Corner, II piętro
16 lutego, godz. 11.00
Z cyklu „Spoko-Poko”
ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZY
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
18 lutego, godz. 12.00
PRESIDENT’S DAY (dla dzieci)
American Corner, II piętro

K RESOWE REMINISC EN C JE

21 lutego, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
BUZIA ŚPIEWA LA, LA, LA
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy od 18 lutego)

Na literacko-muzyczną podróż po
Kresach zaprasza Jerzy Czyżycki,
członek Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich. 27 II, 16.00, Czytelnia

22 lutego, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
BEZPIECZNA CYBERPODRÓŻ
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy od 18 lutego)

teatrulalkii aktoraw waŁBrZycHu
ul. m.BuCzKa 16(teatrlalek.walbrzych.pl)
3 lutego, godz. 12.30
lefilofaBle (małascena)
5 lutego, godz. 10.00
KRÓleWna śnieżKa
10 lutego, godz. 12.30
CzeRWonyKaPtuReK
16 lutego, godz. 17.00
BRzyDKieKaCzĄtKo –PRemieRa
17 lutego, godz. 12.30
BRzyDKieKaCzĄtKo
24 lutego, godz. 12.30
Koziołek Matołek

DZikieŁaBęDZie

na motyWaCHBaśniH.CH.anDeRsena
Baśńo silemiłości,o cierpliwościi wytrwałymdążeniu
do szlachetnegocelu,którakończysięzwycięstwemdobra. atutami przedstawienia granego na Dużej scenie
PWstsąpiosenki,pięknamuzykaskomponowanaprzez
tomaszaŁuca,pełneekspresjiukładychoreograficzne
maćkaflorka–„gleby”orazznakomitekostiumyi tajemnicza,malarskascenografiazaprojektowaneprzezannę
brzydkie kaczątko w reżyseriiPrzemy- Chadaj.Reżyseremspektaklujestsłynącyz niepowtarzalsławajaszczaka–dyplomantaWydzia- nychi niezwykłychinscenizacjijerzyBielunas.spektakl
łuReżyseriiPWstw Krakowiefiliawe dyplomowystudentów iv rokuWydziałulalkarskiego
26, 27, 28 lutego, godz. 10.00
Wrocławiu.spektaklinspirowanyjesthistoriąH.Ch.anderPWST duża Scena, ul. braniborska 59
sena o przemianieBrzydkiegoKaczątkaw pięknegołabędzia. uczy tolerancji i zwraca uwagę na problem
X festiWalPiosenKi
odmiennościi odrzuceniaprzezinnych.inscenizacjautrzyi maŁyCHfoRmteatRalnyCH
mana jestw konwencjiteatrulalek,formi masek.PrzedstaoBciacH 2013
wienie dodatkowo uatrakcyjnia poruszająca muzyka,
WRO
CłaW,
27 LUTeGO 2013
zaskakującascenografiai precyzyjnyruchsceniczny.
CentrumedukacjiKulturalnejDziecii młodzieżyzprasza
na prezentacjędorobkuartystycznegomłodzieżowychzeHistoriaPotworZasta
społów artystycznych i solistów. W festiwalu będą
Z ParasolkowegoMiasta
uczestniczyćzespołyi soliściz gimnazjów,liceówi placóspektakl przeznaczony dla widzów w wieku 3,5-9 lat. wekwychowaniapozaszkolnego(w wieku 13-24lat)preopowiada on o nietypowej przyjaźni pastuszka lirka zentującróżnorodneformyteatralne,w tympiosenkę,
i smoka,zawartejw bardzoniesprzyjającejsytuacji,ale pantomimęczykabaretz repertuaremkomediowym,zaza toprawdziweji szczerej.opowieśćtraktujeo toleran- wierającymelementyhumoru,groteski,satyry.
cjiwobecinnościi uczy,abynieoceniaćnikogona podMdK ul. h. Kołłątaja 20 (www.mdk.wroclaw.pl)
stawiepozorów,czyprzyjętychstereotypów.nakoniec
dzieci nauczą się prostej piosenki dotyczącej tematu
spektaklui poznająróżnorodnerytmymuzyczne.
3 lutego, godz. 17.00 – spektakl niedzielny
22 i 25 lutego, godz. 9.30 i 11.00 – spektakle dla klas
Scena WCTd Kalambur, ul. Kuźnicza 29 a

ZacZarowanePoDwórko
spektaklteatrumuzycznegoCapitol,reż.jacekgębura
21 lutego, czwartek godz. 9.30 i 11.30
22 lutego, piątek godz. 10.30. bilety: 13-22 zł
Studio TVP Wrocław, ul. Karkonoska 8

cZekaMynaZgŁosZeniaDo 14.Fety!!!
ogólnopolskifestiwalewentualnychtalentówaktorskich
fetaskierowanyjestdo młodychpasjonatówsztukiaktorskiej(15-20lat),którzyprezentują–opartena dowolnych,
takżeautorskichtekstach–monodramy.fetatorównież
spotkaniez mistrzamigatunku,dyskusjeorazprofesjonalnewarsztatyteatralne.fetamazasięgogólnopolski.
zgłoszenia na płycie dVd do 25 marca 2013.spośród
nadesłanychmonodramówok. 30zostaniezakwalifikowanychdo prezentacjiscenicznej.
Informacja: beata Gonia, 71 325 14 83 w. 122, ckagora. pl
26 str.» CojestgRane » luty2013

aniaWiśniewskalat 6

Ptak–MięDZynieBeMa ZieMiĄ
WojeWÓDzKaWystaWaPoKonKuRsoWa
organizatorzyoczekiwaliciekawych,zaskakującychrealizacjiplastycznychi niezawiedlisię.Wyobraźnia,wiedzai moc
twórczamłodychautorówujawniłasięw pięknychpracach
malarskich,rysunkowych,rzeźbiarskicha takżefotograficznych.PlontwórczychposzukiwańmamyzaszczytzaprezentowaćPaństwuna wystawiepokonkursowej.
Wernisaż 26 lutego, godz. 12.00, (21.02-30.03)
Galeria MdK Śródmieście, ul. dubois 5
www.cojestgrane.pl

Feriew centruMPoZnawcZyM

Cykliczne,długofalowewarsztatyrecyklingowedladziecimającena celuedukacjęekologiczną,utrwaleniewiedzyna tematrecyklingu,segregacjiodpadów,ochrony
środowiskajaki równieżrozwijaniezdolnościartystycznych,kreowaniewrażliwościprzestrzennej,rozwijanie
umiejętnościlogicznegomyślenia.
Koszt warsztatu–25zł/osoba.zapisyobowiązkowe:
agadorada@gmail.comlubtel. 501-361-073.
zapraszaWielobranżowaspółdzielniasocjalna gniazdko!
zaCzYNaMY Od zeGaRóW z PłYT Cd
7 lutego, godz. 16.30-18.30
Miejsce – Infopunkt Nadodrze łokietka 5/1

PRzY haLI STULeCIa
jakpowstająarchitektonicznekonstrukcje?o czymtrzebapamiętaćprojektującprzestrzeńdlaludzii przestrzeń
dlazwierząt?Cotojestdizajni jakwpływana codzienne
życie?zapraszamyna dwugodzinnezajęciadladzieci
w wiekuod 6do 12lat.W programieprzewidzianozwiedzaniewystawypołączonez opowieściamio Halistulecia
i historiiWrocławiaorazkolorowewarsztatyplastyczne
dlamłodychkonstruktorówi projektantów.
Bilet: 25zł/warsztat.Dziadkowiei babcietowarzyszący
wnukombezpłatnie.Rodzice 8 złza osobę.
zgłoszeniapod nrtelefonu: 71 347 51 51lubpisemnie
na adres:rezerwacja@centrumpoznawcze.pl
zajęcia odbywają się do piątku 8 lutego o godz. 12.30
W soboty 2 i 9 lutego o godz. 11.00
Centrum Poznawcze, hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

nalanDiaDlaDZiecioD4lat

Feriew centruMsZtukiwro

zapraszamydziecido nalandy
na czytanebajkiw różnychformachoraz zajęciaplastyczne,
na którychzajmiemysięoswajaniem znajomego potwora
o imieniustrach…
PRogRam: Projekcja bajek
z rzutnika –wehikułemczasu
przeniesiemy się o pokolenie
wstecz...Poczytanki plus pokaz
slajdów –na podstawieksiążki
„Billyi potwór”autorkiBirgittystenberg,trzeciejczęśćseriiksiążekwydanejprzezeneDueRabe.zajęcia plastyczne
na podstawieksiążki„Billyi potwór”-zajęciamająza zadanieoswoićdzieciz częstospotykanąemocją,jakąjestlęk.
oswajanie„potwora”okażesięjednakbardzoprzyjemne.
obowiązujązapisy:tel. 511–159-278

aRtystyCznyWaRsztateKologiCzny
Wewtorkii czwartkipodczastegorocznychferiizimowychWRozapraszado warsztatowejzabawyinspirowanej instalacją berlińskiego artysty niklasa Roy’a,
działającąw windzieCentrumsztukiWRo.instalacjaPerpetualenergyWastingmachine,czylimaszynado nieustannego marnowania energii, w sugestywny
i intrygującysposóbzwracauwagęna kwestieekologii
codziennościi związkuzwykłychdecyzjiz odpowiedzialnościąza nasząplanetę.Działającna wyobraźniędzieci,
pozwalaimtworzyćwłasneprojektypraktycznychurządzeńwykorzystującychmateriałyz recyklingu–zapraszamydo zabawyw eko-art!
zajęciasąskierowanedo dzieciw wieku 8-12lat.udział
w warsztatachjestnieodpłatny,a organizatorzyzapewniająniezbędnemateriałyi narzędzia.
zapisy:tel.693396088;gama@wrocenter.pl

10 lutego, godz. 12.00 -13.30. Wstęp: 15zł!
Księgarnio-Kawiarnia Nalanda, pl. Kościuszki 12

Każdy worek i czwartek ferii od 11.30-13.00
Centrum sztuki WRO, ul. Widok 7

PoDróŻDookoŁaŚwiata!
ul. h. Kołłątaja 20

W czasie ferii, podczas zajęć dla najmłodszych, które
trwająok. 90minutdziecibędąoglądaćzdjęcianajciekawszychi najpiękniejszychbudowliz różnychkontynentóworazwezmąudziałw warsztatachplastycznych.
5, 6, 7 lutego, godzi. 11.00
Muzeum architektury, ul. bernardyńska 5

kartkawalentynkowa
WaRsztaty DlaDzieCi
zapraszamywszystkiedzieci(i nietylko)na niezwykłe
rendez-vousw muzeumPocztyi telekomunikacji. Będą
historieo świętymWalentym,starepocztówkiiznaczki
dzieci dowiedząsięcowspólnegomasmsi listonosz
z XiX w. oraz wykonają własną kartkę walentynkową
–do obdarowaniakogośbliskiegosercu!
14 lutego, godz. 11.00
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1
www.cojestgrane.pl
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PowstaniestycZniowe
niePosZŁona Marne

fot.m.sikorski

Klubmuzykii literaturyorazKlubPrzewodnikówosKaR
o/PttKPanzapraszająna wieczornicępatriotycznąpt.
Powstaniestyczniowenieposzłona marne.
28 lutego, godz. 18.00, KMiL, pl. T. Kościuszki 9

kulturyŚwiataislanDia
gośćmispotkaniabędą:Sławomir Ciok –dziennikarz,
producent,scenarzystai reżyserfilmowy,agnieszka Latocha –geograf,michłasikorskiznawcai pasjonatislandii,od kilkunastulatprowadziportalislandia.org.pl.
15.00 – WyKŁaD „islandia – wyspa lodu i ognia”
agnieszkalatocha16.00 –PRojeKCja „Dialog”reżyseriaCezaryiber,produkcjasławomirCiok
17.00 –PRojeKCja „islandiajestjakkobieta”i „endurkoma”Piotramitkoz rowerowychwyprawna islandię
18.30 –WyKŁaD „od wikingówpo ostatniąfalęemigracjizarobkowej”michałsikorski
19.30 –WeRnisaż fotografiimichałasikorskiego„obrazkiz islandii”orazportretypolakówna islandii
23 lutego, godz. 15.00-20.00
CK zamek, pl. Świętojański 1 – Wrocław Leśnica

węDruji ZwieDZajZ naMi
zapraszają Kluby: Turystów przy TMW, Przewodników
„Oskar” O/PTTK przy Instytutach PaN
3.02, godz. 10.00 – spacer po Wrocławiu; spotkanie
przy pomnikuhr.a.fredry;10.02., g. 7.40 –Wycieczka:*
ślęża,wyjazdz dworcaPKs;13.02, g. 13.00 –Wycieczka:
zdobywamyodznakęturystymiłośnikaWrocławia(pomnik
a.fredry);14.02, godz. 15.30 –spotkanieklubowew kamieniczce„małgosia”(odrzańska 39);19.02, godz. 7.40
–WędrówkadookołaWrocławiaszlakiemBronisławaturonia:smolec–Bielany(Dw.gł.PKP);21.02, g. 10.00 –Wycieczka z okazji międzynarodowego Dnia Przewodnika:
Rynek–„arkady”–Dąb„Przewodnik”;(pom.a.fredry);
23.02., g. 8.00 –Wycieczka:* nowaRudai okolice.
zgłoszeniana wycieczki(*)„Przewodnikczeka”na spacerze,spotkaniuklubowymlubtel. 661 701 176; 71 35 70 119
wieczorem;wyjazdyz Placusolidarności.

Pttko/FaBrycZnakoŁonr 6
zaPRaszaW lutymna WyCieCzKiPiesze
2.02. wycieczkado CHRzĄstaWyWielKiej,spotkanie
z przewodnikiemgodz. 9.00przystanekmPKul.Curie-skłodowskiej(naprzeciwKlinik).Przewodnicy;Barbara
zarzycka,Czesławleśniara.9.02. wycieczkado sieDlCa spotkaniez przewodnikiemgodz. 9.20Dw.gł.PKP
kierunek(Wrocław-trzebnica).Przewodnicy;Barbarazarzycka,Czesławleśniara.23.02. wycieczkaleśniCa,
lasmokrzańskido leśnicyspotkaniegodz. 10.40pętla
tramwajowa 10 i 20 leśnica. Przewodnicy; zofia Węgrowskai antonizygnerski.info: 71-355-05-69

DawnekalenDarZe
sPotKanieDlasenioRÓW
muzeumPocztyi telekomunikacjizapraszana kolejny
wykładdlaseniorówtymrazempod tytułem„Dawnekalendarze”.spotkaniepoprowadzimałgorzataRychter.
27 lutego, godz. 14.00
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

Xv salonursZulański
PolskiestowarzyszenieByłychWychowanekurszulańskich
zapraszana kolejnysalonurszulańskipt.Proceslikwidacji
szkolnictwaurszulańskiegow europieśrodkowo-Wschodniejpo ii wojnieświatowej.
W przeszłości,Kościółkatolickipoprzezswójrozwiniętysystemszkolnictwa,odgrywałznaczącąrolęw dziedziniekształcenia młodego pokolenia. siostry urszulanki przybywały
do europyśrodkowo-Wschodniejw okresierozkwituzakonuw Xvii i Xviii w.i rozwijałysięszczególniepomyślnie
w epoce, gdy kraje Czech, słowacji, słowenii, Chorwacji
i Węgier,a takżew pewnymokresiepołudniowaczęśćPolskinależałydo mocarstwaaustro-Węgierpod panowaniem
Habsburgów.W 1945europazostałapodzielona na dwie
części,krajeeuropyśrodkoweji europywschodniejodcięto
od zachodukontynentu„żelaznąkurtyną”i poddanopod panowanietotalitaryzmusowieckiego,komunistycznegoi ateistycznego. Wszędzie wraz z przejęciem władzy przez
komunistówrozpoczęłysiętrwałeprześladowaniaKościoła.
W krajachblokukomunistycznego,tużprzed ii wojnąświatowąurszulankiuniiRzymskiejw swychprowincjachczesko-morawskiej,słowackiej,jugosłowiańskiej,węgierskiej
i polskiejjakrównieżwewspólnociew oradeaw Rumunii
prowadziłyogółem 115szkółróżnychtypówod przedszkoli
poprzezszkołypodstawowe,średnie,zawodowepo seminaria nauczycielskie. natychmiast po rozpoczęciu ii wojny
światowejtedaneprzestałybyćaktualne.takżepo wojnie
niewszystkieszkołyzostałyreaktywowane.jednakurszulankiwchodziływ powojennyokreshistoriieuropyz ogromnym bogactwem ponadtrzywiekowego doświadczenia
pedagogicznegoa takżezeznaczącąbaząmaterialno-lokalowądoprowadzeniadziałalnościdydaktycznej.
Dziejeurszulaneki ichszkolnictwaw każdymz państwblokukomunistycznegopotoczyłysięinnymidrogamiw zależnościod złożonychwarunkówhistorycznychi politycznych
danegokraju…o tymopowies.DariaKlichosu.
20 lutego, godz. 17.00. Wstęp wolny!
Klasztor Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, pl. Nankiera 16
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63. MIĘdzYNaROdOWY FeSTIWaL FILMOWY

Berlinale
Polskie filmy w konkursie głównym i w sekcjach:
7-17 lutego 2013 r.
KONKURS GłóWNY:
Ponowniepolskifilmfabularnyw konkursiegłównym
Berlinale:W imiĘ...małgorzatyszumowskiej.

festiWalufilmÓWDoKumentalnyCH

okieMMŁoDycH
jak bezdomny stał się gwiazdą w świecie sztuki?
W dzisiejszych czasach każdy może stać się gwiazdą.
Rzadkojednakudajesięznaleźćartystycznegogeniusza
wśród...bezdomnych.
na zakończeniecyklu„światw obrazachvol. 2”festiwalufilmówDokumentalnych„okiemmłodych”zapraszamyna niezwykłyfilmdokumentalny,wyróżnionynagrodą
emmy„światwedługionaB.”alexandrananau.
głównybohater,tytułowyion,tworzyartystycznekolaże
z wycinkówwyrzuconychna śmiecigazet.jegożyciediametralniesięzmienia,kiedywłaścicieljednejz bukareszteńskichgaleriiusłyszyprzezprzypadeko ioniei jego
niezwykłychpracach.W krótkimczasiedomorosłyartystastałsięulubieńcemartystycznegoświatka.jakodnajdujesięw nowejdlasiebiesytuacji?
„światwedługionaB.”toporuszającyobrazo niezwykłej
przemianiebezdomnegow rozpoznawalnegoartystę,silenaturalnegotalentu,aleteżportretskomplikowanych
regułrządzącychświatemsztuki.
Po projekcjizapraszamyna dyskusjęz udziałemlokalnychartystów,którąpoprowadzistanisławabramik.
20 lutego, godz. 18.30. Wstęp wolny!
Świdnicki Ośrodek Kultury, sala teatralna, Rynek 43

PolskieDni
13.mfft-moBilenoWeHoRyzonty
Ruszanabórfilmówi projektówna PolishDays–pitching
i branżowepokazynajnowszychpolskichfilmówna 13.
mfft-mobilenoweHoryzonty.możnajezgłaszaćpoprzezelektronicznyformularzzgłoszeniowydo 31maja 2013roku(po angielsku).
PolskieDnitonowewydarzeniebranżowemiędzynarodowegofestiwalufilmowegot-mobilenoweHoryzonty
poświęcone prezentacji najnowszych polskich filmów
międzynarodowejbranżyfilmowejpodczaszamkniętych
pokazów.PierwszaedycjaPolishDaysodbyłasiępodczasdwunastejedycjifestiwaluw 2012roku.
DrugaedycjaPolishDaysodbędziesięw dniach 24-26
lipca 2013roku,podczas 13.edycjimfft-mobilenowe
Horyzonty(18-28lipca 2013).
Wydarzenieodbywasięw językuangielskim.
www.nowehoryzonty.pl
www.cojestgrane.pl

Ksiądzadamobejmujemałąparafiępo środkugłuszy.
z zapałemorganizujeogniskodlachłopcówz trudnych
rodzin.jegoenergiajestdoceniana,lokalnaspołeczność
przyjmujego,jakswojego.Wszyscychcąbyćbliskoniego,poczućodrobinęjegowitalnościi siły,aleniktniewie,
żeksiądzadamnosibrzemie.spotkaniez młodym,milczącymchłopakiem,lokalnymdziwakiem,przypomina
muo dawnozapomnianymciężarzei pasji.Kiedynajgorszepodejrzeniamieszkańcówwioskiokazująsięuzasadnione,ksiądzadamstajesięoczywistymwrogiem.
SeKCja GeNeRaTION:
BaByBlues KatarzynyRosłaniec.
BabyBluesw zasadzieniejestfilmem,jestblogiemdotyczącymmody.Wszyscyw nimsąbardzomodni.jednak
BabyBluesprzedewszystkimopowiadao samotności.antek,siedmiomiesięcznysyneknatalii,jestwynikiemtych
dwóchzjawisk.antekjestmetaforątego,czegonajbardziej
brakwspółczesnejrzeczywistości.jegoistnieniejestdowodemna to,jakłatwozaspokoićdziśpotrzebymłodych
ludzi. jest to tak samo łatwe, jak wejście do fast food’u i złożeniezamówienia–cośdo kochaniai frytkina wynos.jestjeszczejednarzecz,pewnienajważniejsza.Baby
Bluesjestblogiemo egoizmie.
SeKCja FORUM: sieniaWKa marcinamałaszczaka.
Podróżowalemdo przyszłościi otocoznalazłem:człowieczeństwoi odzwierciedlenieprzeszłości.sieniawka
jestpodróżądo irracjonalnejpodświadomościludzkości.
stefan próbuje odnaleźć swoją drogę przez postindustrialnąziemięniczyją.spotkaniez nieznajomymsprawia, że granica miedzy rzeczywistością a wyobraźnią
zostajezamazana.Przyszłośći przeszłośćprzeplatająsię
zesobą.Wersjanowegoczasupojawiasięw umyślestefana.Dryfującpo wspomnieniachi wyobraźnistefanjest
świadkiemśmierci,chorobyumysłui granicczłowieczeństwaw odchodzącymświecie,któryprzypominanasz.to,
copozostało,toruiny,wszystkomaswójpoczątek,aby
miećswójkoniec.Betonowyświatniczymnieprzypominajużtego,któryzmuszonybyłopuścić.Wewnętrzny
chaosjestodzwierciedleniemzewnętrznego.
Więcej informacji & terminy: www.berlinale.de
www.polnischekultur.de
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cojestgrane.pl
wyciskamy 100% kultury z kultury
wyciskaj z nami

