
ISSN 1233-0086
RR

PP II SS MM OO  BB EE ZZ PP ŁŁ AA TT NN EE  --  NN rr  22 33 00  --  rr oo kk  ww yy dd aa nn ii aa  XX XX  --  WW WW WW .. CC OO JJ EE SS TT GG RR AA NN EE .. PP LL

KKWW
IIEE

CCII
EEŃŃ

 22
0011

33

KK OO NN CC EE NN TT RR AA TT OO RR  KK UU LL TT UU RR YY



Informacje szczegółowe: 
Biuro Promocji i Organizacji Imprez, info@amuz.wroc.pl, www.amuz.wroc.pl

W programie m.in. informacje na temat egzaminów wstępnych i studiów,  
konsultacje z pedagogami, próbny test z kształcenia słuchu,  

zwiedzanie Akademii, koncert studentów

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KLARNETOWY

JM Rektor Akademii Muzycznej 

Dyrektor artystyczny
KONCERTY

LEKCJE MISTRZOWSKIE 

prezentacje multimedialne scena studencka 
wystawy instrumentów i akcesoriów muzycznych 

serwis instrumentów

szczegóły na www.clarimania.pl

Do�nansowano ze środków  
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Do�nansowano ze środków  
Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

Projekt współ�nansowany przez 
GMINĘ WROCŁAW

www.wroclaw.pl

Mecenat

Patroni medialni Opieka medialna

Sponsorzy

Kontakt:  

Biuro Promocji i Organizacji Imprez, e-mail: info@amuz.wroc.pl
www.amuz.wroc.pl

Florent Héau

Akademia  Muzyczna  
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  

zaprasza na:

12-13 kwietnia 2013 r. 

DNI OTWARTE 

13, 20 i 27 kwietnia oraz  18 i 25 maja 2013 r. 



KWIECIEŃ 2013
W AKADEMII MUZYCZNEJ
1100 IIVV,, ggooddzz.. 1199..0000 Sa la Te atral na AM
KKOONN CCEERRTT zz ccyy kklluu NNaa ssii MMii ssttrrzzoo wwiiee

poświę co ny pa mię ci prof. Zdzi sła wa Bu to ra
Ur szu la Mar ci niec -Ma zur – wio lon cze la
Li dia Grzan ka -Urba niak – wio lon czela
Al do na Mar ko wicz – wio lon czela

1111 IIVV Aka de mia Mu zycz na
MMII SSTTRRZZOOWW SSKKII KKUURRSS PPIIAA NNII SSTTYYCCZZ NNYY

Adam Ma ko wicz

1122 IIVV,, ggooddzz.. 1199..0000 Cen trum Sztu ki Im part
KKOONN CCEERRTT BBŁŁĘĘ KKIITT NNAA RRAAPP SSOO DDIIAA

w ra mach 49. Fe sti wa lu Jazz nad Od rą
Adam Ma ko wicz – for te pian
Aka de mic ka Or kie stra Sym fonicz na
Alan Urba nek – dy ry gent
Big -Band Aka demii Mu zycz nej
pod dy rek cją Alek san dra Ma zura

1122 –– 1133 IIVV Aka de mia Mu zycz na DDNNII OOTTWWAARR TTEE 
WWYY DDZZIIAA ŁŁUU IINN SSTTRRUU MMEENN TTAALL NNEE GGOO
1133,,2200,,2277 IIVV,, ggooddzz.. 1111..0000 –– 1144..3300 Aka de mia Mu zycz na
KKUURRSS PPRRZZYY GGOO TTOO WWAAWW CCZZYY

dla kan dyda tów na stu dia
I stop nia na Wy dzia le Edu kacji Mu zycz nej

1155 IIVV,, ggooddzz.. 99..0000 –– 2200..0000 Aka de mia Mu zycz na
WWRROO CCŁŁAAWW SSKKII DDZZIIEEŃŃ SSAAKK SSOO FFOO NNUU

wy kła dy, warsz taty, pre zen ta cje mul ti me dial ne
1155 IIVV,, ggooddzz.. 1188..3300 Sa la Te atral na Aka de mi Mu zycz nej
KKOONN CCEERRTT

Ry szard Żo łędziew ski - sak so fon
Ja cek Rop ski – skrzyp ce
Ma rek We rpu lew ski – for te pian
So und Fac to ry Or chestra
Ro bert Kur dyba cha – dy ry gent

1177 –– 1188 IIVV,, ggooddzz.. 99..0000 –– 1166..0000 Sa la Ka me ral na AM
MMII SSTTRRZZOOWW SSKKII KKUURRSS FFLLEE TTOO WWYY

Prof. Pier re -Yves Ar taud (Pa ris)
1177 IIVV,, ggooddzz.. 1199..0000 Sa la Te atral na Aka de mii Mu zycz nej
KKOONN CCEERRTT 

cykl Estra da Ab sol wen tów Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej
2233 –– 2277 IIVV Aka de mia Mu zycz na
VV MMIIĘĘ DDZZYY NNAA RROO DDOO WWYY FFEE SSTTII WWAALL
KKLLAARR NNEE TTOO WWYY CCLLAA RRII MMAA NNIIAA 22001133

Szanow ni Pań stwo,
kwie cień w ofer cie ar tystycz -
nej Aka de mii Mu zycz nej
im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu za po wia da się
nie zwy kle in te re sują co.
Szcze gól ne miej sce wśród
wy da rzeń ar tystycz nych i na uko wych za pla no wa -
nych w tym mie sią cu zaj mu je V Mię dzy naro do wy
Fe sti wal Klar ne to wy CLA RI MA NIA 2013. Pro -
jekt ten obej mu je sze reg wy darzeń ar ty stycz nych
i dy dak tycz nych, a do udzia łu w ko lej nej edy cji fe -
sti wa lu za pro sze ni zo sta li wy bit ni ar ty ści mu zy cy
z róż nych kra jów, m.in. z Pol ski, Fran cji, Czech,
Sło wa cji, Wę gier, Izra ela. 
Cie ka wym wy da rze niem bę dzie bez wąt pie nia wy -
stęp Aka de mic kiej Or kie stry Sym fo nicz nej i Big -
-Ban du na szej uczel ni z wy bit nym pia ni stą
jazzo wym Ada mem Ma kowi czem, pod czas kon cer tu
w ra mach49. Fe sti wa lu Jazz nad Od rą.
Od ręb ną pro po zy cję przy go to wa li śmy dla mło -
dzie ży za inte re so wa nej pod ję ciem stu diów w Aka -
de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu. Bę dą to: Dni
Otwar te Wy dzia łu In stru men tal nego oraz kur sy
przy go to waw cze dla kan dy da tów na stu dia na Wy -
dzia le Edu ka cji Mu zycz nej. 
Ze szcze rą ra do ścią pra gnę za pro sić Pań stwa
do udzia łu w kwiet nio wych im pre zach Aka demii
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu.

Kry stian Kiełb 
Rek tor Aka demii 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

WWyybbóórr WWyyddaarrzzeeńń RRoo kkuu JJuu bbii llee uusszzoo wweeggoo UUcczzeell nnii::
• I Mię dzy na ro do we Sym po zjum Kon tra basowe
• V Let nia Aka de mia Mu zycz na
• Nada nie ty tu łu Dok to ra Ho no ris Cau sa Aka de mii
Mu zycz nej we Wro cła wiu Ma estro Ga brie lo wi Chmu rze
• Uro czy sty Kon cert Ju bi leuszo wy 

pod dy rek cją Ma estro Mar ka Pi ja row skie go
• Uro czy ste otwar cie no we go obiek tu 

dy dak tycz no -kon cer to we go Aka de mii Mu zycz nej
• Fe sti wal Aka de mii Mu zycz nej
• Ogól no pol ski Kon kurs 

Stu den tów Dy ry gen tu ry im. A. Ko py ciń skie go
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1048-1051 wieczory lisztowskie
Recitale fortepianowe

anDRiJ ŁUnioW Ukraina

25 kwietnia, g. 18.00 – TRZEBNICA
Starostwo Powiatowe, ul. Leśna 1
26 kwietnia, g. 18.30 – OBORNIKI ŚLąSKIE
Salonik Czterech Muz, ul Piłsudskiego 13
27 kwietnia, g. 18.00 – BRZEG
Zamek Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1
29 kwietnia, g. 18.00 – WROCłAW
Klub Muzyki i Literatury, p. T. Kościuszki 9

W programie utwory: Ludwiga van Beethovena, Francisz-
ka Schuberta, Roberta Schumanna.
Słowo o muzyce i prowadzenie koncertów:
Juliusz Adamowski.

ANDRIJ łUNIOW
urodzony 1988 roku w Ki-
jowie (Ukraina), absolwent
(2011) Narodowej Akade-
mii Muzycznej w Kijowie,
gdzie kształcił się pod kie-
runkiem Zasłużonej Artyst-
ki Ukrainy Natalii Gridnie-
wej. Kilkakrotnie doskona-
lił też swoje umiejętności
u Aleksieja Orłowieckiego

na międzynarodowych mistrzowskich kursach piani-
stycznych we Wrocławiu.
Prowadzi ożywioną działalność koncertową. łącząc ją
z pracą dydaktyczną w Specjalnej Szkole Muzycznej im.
łysenki w Kijowie (której jest też absolwentem). Jego
uczniowie są laureatami na międzynarodowych konkur-
sów pianistycznych. Andrij łuniow odniósł szereg suk-
cesów na różnych konkursach: I nagroda i nagroda
specjalna na Międzynarodowym Konkursie Pianistycz-
nym w Koszycach (Słowacja, 2001), III nagroda na Mię-
dzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. C. Czer-
nego w Pradze (2001), II nagroda na Międzynarodowym
Konkursie „Sztuka XXI wieku” w Kijowie (2003), III na-
groda na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym
„Błękitny Ptak” w kategorii „Solista z orkiestrą symfo-
niczną” na Krymie (Ukraina, 2008). Ma w dorobku pły-
tę z nagraniami utworów Chopina, Szymanowskiego
i Liszta. Dokonał też nagrania radiowego z Orkiestrą
Symfoniczną Radia Ukraińskiego. Otrzymał Nagrodę
Burmistrza Kijowa, jest stypendystą Prezydenta Ukrainy.

Koncerty sa realizowane przy pomocy finansowej Władz
Samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Powiatu
Trzebnickiego, Brzegu, Obornik Śląskich, Brzeskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Zwiazku Artystów
Wykonawców ST0ART.

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

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

MŁoDZi MUZYCY ZaPRasZaJą
na 131 koncert z cyklu:

„Stypendyści Samorządu Wrocławia – miastu”.
Wystąpią: Gabriel Budziński – gitara ucz. PSM II st. im.
Ryszarda Bukowskiego; Katarzyna Średzińska – altówka
i Jabub Gąsior – akordeon ucz. OSM I i II st. im. Karola
Szymanowskiego; Julia Czajka – fortepian i Piotr Alexe-
wicz – fortepian ucz. SM I st. im. Grażyny Bacewicz.
Koncert organizuje i prowadzi Nina Domaszewicz-Czajka.

22 kwietnia, godz. 18.00. wstęp wolny!
Klub Muzyki i literatury, pl. t. Kościuszki 9

hiRo KURosaKi sKRzypce, dyRygent
Z oRKiesTRą LeoPoLDinUM

Program: A. Vivaldi – Uwertura do opery L’Olimpiade RV 725
G. Tartini – Koncert skrzypcowy F-dur D 70
L. Boccherini – IV Symfonia op. 12 G 506 „La Casa del Diavolo”
G. Ph. Telemann – Suita F-dur TWV 55: F11 „Alster”
J. G. Pisendel – Koncert skrzypcowy D-dur JunP I. 5. b
W. A. Mozart – Symfonia B-dur KV 22
Hiro Kurosaki, austriacki
skrzypek pochodzenia ja-
pońskiego, specjalizuje się
w wykonawstwie muzyki
dawnej. Znawca historii wy-
konawstwa na dawnych in-
strumentach. Poza studiami
wiolinistycznymi na uniwer-
sytecie w Wiedniu oraz kur-
sami mistrzowskimi u Natana Milsteina, studiował
architekturę i historię sztuki. Jest laureatem dwóch konkur-
sów: im. Wieniawskiego i im. F. Kreislera. Pracował z taki-
mi zespołami jak Vienna Symphony, Royal Philharmonic,
Mozarteum w Salzburgu i Staatskapelle w Dreźnie. Wyko-
nawstwo dawne studiował m.in u J. Savalla i W. Christie
oraz koncertował z Les Arts Florissants i London Baroque.
Podczas koncertu towarzyszyć mu będzie Wrocławska Or-
kiestra Kameralna Leopoldinum. W ich wykonaniu usłyszy-
my dzieła gigantów włoskiego i niemieckiego baroku.
Na klawesynie grać będzie Ewa Mrowca.

13 kwietnia, godz. 18.00
sala filharmonii wrocławskiej, ul. piłsudskiego 19

TaTiana Mainosh Recital foRtepianowy
Urodziła się na Ukrainie.
W Doniecku ukończyła
PSM I oraz II st., a studia li-
cencjackie na AM we Lwo-
wie. Od 2012 roku kształci
się na studiach magister-
skich w AM we Wrocławiu
w klasie prof. Olgi Rusiny.

Podczas koncertu pianistka wykona utwory: W. A. Mo-
zarta, L. V. Beethovena, F. Schuberta oraz F. Chopina.

27 kwietnia, godz. 16.00
Klub Muzyki i literatury, pl. t. Kościuszki 9
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WW WWWW.. OOpp EE rr aa .. WWrr OOCC llaa WW..pp ll

iinn  FFOOrr  MMaa  CCjjaa ii rrEE  zzEErr  WWaa  CCjjaa  bbii  llEE  TTóóWW::  
dział pro mo cji i Ob słu gi Wi dzów tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81

GGOO  ddzzii  nnyy  pprraa  CCyy  kkaa  ssyy::  
ka sa ope ry, ul. świd nic ka 35, tel. 71 370 88 18

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

3 śr 1900 rrOOMMEEOO  ii  jjuulliiaa sErGiEj prOkOFjEW

4 cz 1900 WWEEssEEllEE  FFiiGGaarraa WOlFGanG aMadEus MOzarT

5 pt 1900 rryyCCEErrsskkOOśśćć  WWiiEEśśnniiaaCCzzaa piETrO MasCaGni
ppaajjaaCCEE ruGGiErO lEOnCavallO

6 so 1900 CCaarrMMEEnn GEOrGEs bizET

7 nd 1700 hhaallkkaa sTanisłaW MOniuszkO

9 wt 1100 kkOOTT  WW  bbuuTTaaCChh bOGdan paWłOWski

10 śr 1900 OOTTEEllllOO GiusEppE vErdi

11 cz 1900 CCOOssii  FFaann  TTuuTTTTEE WOlFGanG aMadEus MOzarT

12 pt 1900 kkrróóll  rrOOGGEErr karOl szyManOWski

13 so 1900 OOppOOWWiiEEśśCCii  hhOOFFFFMMaannnnaa jaCquEs OFFEnbaCh

14 nd 1700 ssTTrraasszznnyy  ddWWóórr sTanisłaW MOniuszkO

16 wt 1900 ssaaMMssOOnn  ii  ddaalliillaa CaMillE sainT-saëns

17 śr 1100 ssiidd  --  WWąążż,,  kkTTóórryy  CChhCCiiaałł  śśppiiEEWWaaćć MalCOlM FOx

17 śr 1900 jjEEzziiOOrrOO  łłaabbęęddzziiEE piOTr CzajkOWski

18 cz 1900 nnaabbuuCCCCOO GiusEppE vErdi

19 pt 1100 CCzzEErrWWOOnnyy  kkaappTTuurrEEkk jiří pauEr

19 pt 1900 CCyyGGaannEErriiaa GiaCOMO puCCini

20 so 1900 nnaappóójj  MMiiłłOOssnnyy GaETanO dOnizETTi

21 nd 1200 kkuulliissyy  OOppEErryy adaM FrOnTCzak, paWEł dObrzyCki
rEalizaTOrzy prEMiEry TraviaTa|WsTęp WOlny

27 so 1900 TTrraavviiaaTTaa GiusEppE vErdi   pp rrEE MMii EErr aa

28 nd 1900 TTrraavviiaaTTaa GiusEppE vErdi   pp rrEE MMii EErr aa

30 wt 1900 CCyyrruulliikk  ssEEWWiillsskkii GiOaCChinO rOssini

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

Sza�now�ni�Pań�stwo, 
wy da rze niem, na któ re szcze gól nie chcia ła bym zwró cić Pań -
stwa uwa gę, jest pre mie ra ope ry „La Tra via ta” Giu sep pe 
Ver die go. Dzie ło, któ re po wsta ło w at mos fe rze skan da lu
(ów cze sna wi dow nia nie by ła przy go to wa na na opo wieść
o tra gicz nej mi ło ści kur ty za ny do mło dzień ca z wyż szych
sfer), na le ży dziś do naj czę ściej wy sta wia nych i naj chęt niej
oglą da nych oper na ca łym świe cie. Słyn ny to ast „Li bia -
mo…” z I ak tu, wspa nia łe arie i du ety, efek tow ne sce ny ze -
spo ło we, przej mu ją ca emo cjo nal nie mu zy ka, to naj więk sze
za le ty te go dzie ła. Na sza in sce ni za cja wy sta wia na w 200.
rocz ni cę uro dzin G. Ver die go, przy go to wa na zo sta ła przez
Ada ma Front cza ka, któ ry zna ny jest Pań stwu z wcze śniej -
szych re ali za cji „Car men” G. Bi ze ta oraz cy klu oper dla dzie -
ci „Ta jem ni cze kró le stwo”. Kie row nic two mu zycz ne
spek ta klu spra wu je Bas sem Aki ki, de ko ra cje i kon cep cję
in sce ni za cyj ną opra co wał Pa weł Do brzyc ki, ko stiu my – Mał -
go rza ta Sło niow ska, cho re ogra fię – Bo że na Klim czak.
W kwiet niu za pre zen tu je my też Pań stwu zna ko mi te spek -
ta kle na le żą ce do kla sy ki re per tu aru ope ro we go: „Na buc -
co” i „Otel lo” G. Ver die go, „Cy ga ne ria” G. Puc ci nie go,
„Car men” G. Bi ze ta, „Na pój mi ło sny” G. Do ni zet tie go,
„Sam son i Da li la” C. Sa int -Saënsa. Po ka że my też „Ry cer -
skość wie śnia czą” P. Ma sca gnie go i „Pa ja ce” R. Le on ca -
val lo oraz nie zwy kle efek tow ny in sce ni za cyj nie spek takl
„Opo wie ści Hof f man na” J. Of fen ba cha. Wy sta wi my rów -
nież dwie zna ne ope ry W. A. Mo zar ta: „We se le Fi ga ra”
i „Co si fan tut te” oraz „Cy ru li ka se wil skie go” G. Ros si nie -
go, a tak że ope ry pol skich kom po zy to rów: „Hal kę”
i „Strasz ny dwór” S. Mo niusz ki oraz „Kró la Ro ge ra” K. Szy -
ma now skie go. Na to miast mi ło śni cy ba le tu bę dą mo gli zo -
ba czyć na na szej sce nie spek ta kle „Ro meo i Ju lia”
S. Pro ko fie wa oraz „Je zio ro ła bę dzie” P. Czaj kow skie go. 
Naj młod szych wi dzów za pro si my na ba let „Kot w bu tach”
B. Paw łow skie go oraz dwie ope ry z cy klu „Ta jem ni cze kró -
le stwo” – spek ta kle „Sid, wąż, któ ry chciał śpie wać” M. Fo -
xa oraz „Czer wo ny kap tu rek” J. Pau era. Mam na dzie ję, że
na sze kwiet nio we pro po zy cje spo tka ją się z Pań stwa za in -
te re so wa niem. Do zo ba cze nia w Ope rze Wro cław skiej!

EEwwaa  MMiicchh  nniikk
ddyy  rreekk  ttoorr  nnaa  cczzeell  nnyy  ii aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyy  OOppee  rryy  WWrroo  ccłłaaww  sskkiieejj
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gio�aC�Chi�no�Ros�si�ni�–�ga�La�sTRU�Men�Ta�Le
Kon�cert�w�wy�ko�naniu�NFM�En�sem�ble:�BAR�TOSZ�BO�BER,
WOJ�CIECH�HA�ZU�KA –�skrzyp�ce,�MA�CIEJ�KłO�POC�KI –�wio�-
lon�cze�la,�JA�NUSZ�MU�SIAł�–�kon�tra�bas.
Pro�gram:�G.�Ros�si�ni�–�VI So�na�ta�a qu�at�tro D�-dur:�cz. III Tem�pe�-
sta, I So�na�ta�a qu�at�tro�G�-dur, II So�na�ta�a qu�at�tro�A�-dur, V So�na�ta
a qu�at�tro�Es�-dur�na dwo�je�skrzy�piec,�wio�lon�cze�lę�i kon�tra�bas,�Du�-
et�to�na wio�lon�cze�lę�i kon�tra�bas; D.�Dra�go�net�ti�–�Walc�B�-dur�nr 10,
Walc�A�-dur�nr 6�na kon�tra�bas�so�lo.
Sześć�So�nat�a qu�at�tro�zna�my�przede�wszyst�kim�z nie�udol�-
ne�go� opra�co�wa�nia� na ka�me�ral�ną� or�kie�strę� smycz�ko�wą.
Pań�stwa�obec�ność�na kon�cer�cie�„Gio�ac�chi�no�Ros�si�ni�–�Ga�-
la�Stru�men�ta�le”�to�oka�zja,�aby�te�utwo�ry�od�kryć�na no�wo,
w nie�zmie�nio�nej�sza�cie�brzmie�nio�wej.�So�na�ty�wy�ko�na�ne
na ory�gi�nal�ny�skład�(dwo�je�skrzy�piec,�wio�lon�cze�la�i kon�tra�-
bas)�urze�ka�ją�ide�al�ny�mi�pro�por�cja�mi,�lek�ko�ścią�i gra�cją�tak
cha�rak�te�ry�stycz�ną�dla�kwar�te�tu�zło�żo�ne�go�z in�stru�men�tów
smycz�ko�wych.�Gio�ac�chi�no�Ros�si�ni�na�pi�sał�So�na�ty�w 1804
ro�ku�w wie�ku�za�le�d�wie�dwu�na�stu�lat.�To�mu�zycz�ny�mi�kro�-
ko�smos�kom�po�zy�to�ra,�któ�ry�znaj�du�je�swo�je�roz�sze�rze�nie
w je�go�ca�łej�póź�niej�szej�twór�czo�ści.�
Po�nie�waż�ca�ły�pro�gram�na�wią�zu�je�w na�zwie�i mu�zycz�nej
tre�ści� do ope�ry,� to� w cha�rak�te�rze� in�ter�mez�zów/an�trak�-
tów/in�ter�lu�diów�pro�po�nu�je�my�Pań�stwu�dwa�wal�ce�Do�me�ni�-
co� Dra�go�net�tie�go,� kon�tra�ba�si�sty� i kom�po�zy�to�ra,� te�go
sa�me�go,�któ�ry�ja�ko�pierw�szy�wy�ko�nał�Du�et�to�Ros�si�nie�go.

27�kwiet�nia,�godz. 18.00
Me�dia�te�ka,�pl.�te�atral�ny 5.�wstęp�wol�ny!

Kon�CeRT�UCZniÓW
seK�cji�in�stRu�Men�tów�sMycz�Ko�wycH�i gi�ta�Ry

psM ii st.�im.�Ry�szar�da�Bu�kow�skie�go
PAU�LI�NA�SZCZU�PAK�(vn)�kl VI Hen�ry�ka�Ko�zio�ła
Clau�de�De�bus�sy�–�So�na�ta�g�-moll�na skrzyp�ce�i for�te�pian
MA�RZE�NA�MA�LI�NOW�SKA�(vla)�kl VI Bo�że�ny�Na�woj�skiej
Ka�rol�Sta�mitz�–�Kon�cert D�-dur
MAG�DA�LE�NA�SZA�JUK�(vn)�kl VI An�drze�ja�Woź�ni�cy
H.�Vieu�xtemps –�V Kon�cert�skrzyp�co�wy�a�-moll
MAł�GO�RZA�TA�KI�LAR�(vn)�kl VI An�drze�ja�Woź�ni�cy
Georg�Frie�drich�Ha�en�del�–�So�na�ta D�-dur�Op. 1�nr 13
JO�AN�NA�TRZA�SKA�(vn)�kl VI Sta�ni�sła�wa�Czer�ma�ka
Ro�bert�Schu�mann�–�So�na�ta�nr 1�op. 105�a�-moll
KA�TA�RZY�NA�PIO�TROW�SKA�(vn)�kl VI St.�Czer�ma�ka
Eu�ge�ne�Ysaye –�III So�na�ta�na skrzyp�ce�so�lo�op. 27
BAR�BA�RA�SZO�STAK�(vc)�kl VI Al�do�ny�Mar�ko�wicz
Ga�spar�Cas�sa�do –�So�na�ta�w sta�rym�hisz�pań�skim�sty�lu
KOR�NEL�RZE�WUC�KI�(cb)�kl VI Mar�ka�Po�li�tań�skie�go
Lars�–�Erik�Lars�son�–�Con�cer�ti�no�op. 45�nr 11
akom�pa�nia�to�rzy: Ser�giusz�An�to�che�wicz,�Ka�ta�rzy�na Fa�la�na,
Ja�nusz�Flor�czyk,�Elż�bie�ta�Sty�puł�kow�ska,�Wik�tor�Szy�maj�da.

3�kwiet�nia,�godz. 16.30.�wstęp�wolny!
Klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�pl.�t.�Ko�ściusz�ki 9�(www.klubmil.pl)

Kon�CeRT�oR�ga�no�WY
W 8.�rocz�ni�cę�śmier�ci�kom�po�zy�to�ra�Mariana�Sawy.
Wy�sta�pią:�Bar�tosz�Pa�tryk�Rzy�man�–�or�ga�ny
Ilo�na�Ka�liń�ska�–�flet.�Ma�ria�Ewa�Sy�ska�–�sło�wo
W�programie�utwory�Mariana�Sawy:�ORE�MUS;�Pre�lu�dia�Wiel�-
ka�noc�ne;�Fan�ta�zja�Ja�sno�gór�ska;�TOC�CA�TA�„Le�gnic�ka”;�Mo�dli�-
twa�łom�żyń�ska;�DU�ET�na flet�i or�ga�ny;�FRESK�na flet�i or�ga�ny
oraz�Kon�stan�cja�Ko�cha�niec�–�LI�TA�NIA�na or�ga�ny�so�lo�(2012).

27�kietnia,�godz 19.45
Ko�ściól�pw.�św.�woj�cie�cha,�pl.�do�mi�ni�kań�ski

oPe�ReT�Ki�CZaR
DO�RO�TA�UJ�DA�-JAN�KIE�WICZ (so�pran)

AN�DRZEJ�JAN�KIE�WICZ (te�nor)�
Ar�ty�ści�za�pra�sza�ją�na kon�cert�pt.�Prze�bo�je�Świa�to�wej�Ope�-
ret�ki,�któ�ry�za�pre�zen�tu�je�róż�ne�od�cie�nie�mi�ło�ści�za�war�te
w li�te�ra�tu�rze�mu�zycz�nej.�W pro�gra�mie�znaj�du�ją�się�utwo -
ry z naj�słyn�niej�szych�i naj�bar�dziej�lu�bia�nych�ope�re�tek,�m.in:
Kra�ina�uśmie�chu,�We�so�ła�wdów�ka,�Hra�bi�na Ma�ri�ca;�du�ety
z Księż�nicz�ki�czar�da�sza.�Nie�za�brak�nie�też�utwo�rów�Jo�ha�-
na Straus�sa,�zaś�z mu�si�ca�lu�Skrzy�pek�na da�chu�za�chwy�ci
na�stro�jo�wy�du et To świt,�to zmrok.

2�kwiet�nia,�godz. 19.00.�Bi�let: 20 zł
te�atr�zdro�jo�wy�im. M.�Ćwi�kliń�skiej�po�la�ni�ca�zdrój

20�kwiet�nia,�godz. 20.00.�Bi�le�ty:�20/15zł
Mu�zeum�zie�mi�Kłodz�kiej,�ul.�Łu�ka�sie�wi�cza 4,�Kłodz�ko

JanUsZ�MUsiaŁ
Recital�KontRaBasowy
Mul�tiin�stru�men�ta�li�sta�gra�ją�cy
na kon�tra�ba�sie� współ�cze�-
snym,� kon�tra�ba�sie� wie�deń�-
skim,� oraz� na gi�ta�rze
ba�so�wej 6-stru�no�wej,�a tak�że
aran�żer.�W krę�gu�je�go�za�in�te�-
re�so�wań� mu�zycz�nych� znaj�-
du�ją� się� utwo�ry� od okre�su� wcze�sne�go� ba�ro�ku� do mu�zy�ki
współ�cze�snej�z roz�ryw�ko�wą�włącz�nie.�Kon�tra�bas�współ�cze�sny
stu�dio�wał�w AM�im.Pa�de�rew�skie�go�w Po�zna�niu,�a w Kra�kow�-
skim�Kon�ser�wa�to�rium�im.�Lu�to�sław�skie�go�po�bie�rał�na�uki�w za�-
kre�sie�gry�na kon�tra�ba�sie�wie�deń�skim� i vio�lo�ne.�Zwią�za�ny
z Or�kie�strą�Sym�fo�nicz�ną�Fil�har�mo�nii�im.�Wi�tol�da�Lu�to�sław�-
skie�go�we�Wro�cła�wiu�gdzie�pia�stu�je�funk�cję�pierw�sze�go�kon�-
tra�ba�si�sty�i kon�cert�mi�strza�or�kie�stry.
Janusz�Musiał�–�kontrabas,�Marcin�Dęga�–�fortepian
D.�Dragonetti�–�Walc�B-dur�nr�10�i�Walc�A-dur�nr�6�kontrabas�solo
K.�Dittersdorf�–�Koncert�kontrabasowy�E-dur
H.�Fryba�–�Prelude�z�Suity�w�dawnym�stylu�na�kontrabas�solo
S.�Kusewicki�–�Koncert�kontrabasowy�fis-moll�op.�3

13�kwietnia,�godz.�13.00
Klub�Muzyki�i literatury,�pl.�t.�Kościuszki 9
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II KONCERT�aRTYŚCi�o sMoLeŃsKU
W� III� Rocznicę� Tragedii� Smoleńskiej� zapraszamy� na
koncert,�poprzedzony�o�godz.�18.00�Mszą�św.�w�intencji
Ojczyzny�i�ofiar�katastrofy.
W�koncercie�udział�wezmą�wybitni�poeci�i�bardowie�sceny
polskiej:�Leszek�Długosz,�Marcin�Wolski,�Witold�Gadowski,
Krzysztof� Koehler,� Jacek� Kowalski,� Roman� Misiewicz,
Marcin�Skrzypczak,�Przemysław�Bogusz,�Mateusz�Rulski-
Bożek,� Remigiusz� Szuman,� Radek� Książek� oraz� Marta
Jaszczuk,� Antek� Kamiński,� Wojtek� Popkiewicz,� koncert
słowem�poprzedzi�Marek�Dyżewski.

6�kwietnia,�godz.�19.00
Kościół�św.�antoniego�z padwy,�ul.�św.�antoniego 30
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TaKe�fiVe:�eURoPe
Airelle�Besson�–�trąbka,�skrzydłówka,�skrzypce
Guillaume�Perret�–�saksofon,�Marcos�Baggiani�–�perkusja
David�Kweksilber�–�klarnet,�Per�Zanussi�–�kontrabas
Daniel�Herskedal�–�tuba,�Piotr�Damasiewicz�–�trąbka
Marcin�Masecki�–�fortepian,�Arun�Ghosh�–�klarnet
Chris�Sharkey�–�gitara
Kon�cert,�w usta�no�wio�nym�przez�UNE�SCO�Mię�dzy�na�ro�do�-
wym�Dniu�Jaz�zu,�od�bę�dzie�się�w ra�mach II edy�cji�Ta�ke�Fi�ve:
Eu�ro�pe�–�plat�for�my�współ�pra�cy�jaz�zo�wych�fe�sti�wa�li�eu�ro�-
pej�skich,�pro�mu�ją�cej�mło�dych,�uta�len�to�wa�nych�jazz�ma�nów.
W przed�się�wzię�ciu,�or�ga�ni�zo�wa�nym�przez�Jaz�z�to�pad�i part�-
ner�skie�fe�sti�wa�le�z Fran�cji,�Ho�lan�dii,�Nor�we�gii�i W.�Bry�ta�nii,
bie�rze�udział�dzie�się�cio�ro�mu�zy�ków.�Pol�skę�re�pre�zen�tu�ją:�trę�-
bacz�Piotr�Da�ma�sie�wicz�i pia�ni�sta�Mar�cin�Ma�sec�ki.

30�kwietnia,�godz.�19.00
filharmonia�wrocławska,�ul.�j.�piłsudskiego 19

KRZYsZ�Tof�Pe�ŁeCh
Mu�zy�Ka�Hisz�pań�sKa

Je�den� z naj�bar�dziej� ce�nio�-
nych�wro�cław�skich�gi�ta�rzy�-
stów� kla�sycz�nych.� Jest
lau�re�atem�szes�na�stu�kra�jo�-
wych� i mię�dzy�na�ro�do�wych
kon�kur�sów�gi�ta�ro�wych�oraz
au�to�rem�kil�ku�na�stu�płyt.�Je�-

go�ulu�bio�nym�re�per�tu�arem�jest�mu�zy�ka�hisz�pań�ska�i la�ty�no�-
ame�ry�kań�ska,� pod�czas� re�ci�ta�lu� wy�ko�na m.in.� utwo�ry
Fran�ci�sco�Tárre�gi,� Jor�ge�Mo�re�la,� Isa�aca�Albéni�za,�Se�ba�-
stião Ta�pa�jó�sa�i Ulis�se�sa�Ro�chy.�Ak�cen�ta�mi�uroz�ma�ice�nia
bę�dą�fin�ger�sty�le’owe�kom�po�zy�cje�Pa�ta�Kir�tley’a i po�nad�cza�-
so�we�utwo�ry�Ja�na Se�ba�stia�na Ba�cha.

20�kwiet�nia,�godz. 19.00
sta�ra�gieł�da,�pl.�sol�ny 16.�Bi�le�ty: 30/15 zł
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san�go�PLa�sMo�i�en�TRo�Pia�PRe�Zen�TU�Ją:
1/au�dio_en�tro�pia_013�
pa�weŁ�Kul�czyń�sKi,�When�At�ti�tu�des�Be�co�me�Form
5�kwietnia,�godz. 18.30,�en�tro�pia,�ul.�Rzeź�ni�cza 4.�wstęp�wol�ny!
Sed�nem�cy�klu�When�At�ti�tu�des�Be�co�me�Form�jest�spo�sób
two�rze�nia� i od�bie�ra�nia�mu�zy�ki�eks�pe�ry�men�tal�nej.�Na�war�-
stwie�nie�nie�zde�ter�mi�no�wa�nych�pa�ra�me�trów�umoż�li�wić�ma
rze�czy�wi�ste�od�kry�wa�nie�no�wych�te�ry�to�riów�dźwię�ku�w ska�li
mi�kro,�je�go�struk�tu�ry�w cza�sie�i obec�no�ści�w prze�strze�ni.
Pierw�szą� re�ali�za�cją� w ra�mach�When� At�ti�tu�des� Be�co�me
Form�by�ła�se�sja�na�gra�nio�wa�w po�tęż�nym,�dzie�się�cio�pię�tro�-
wym�be�to�no�wym�si�lo�sie�daw�nej�ce�men�tow�ni�w Bę�dzi�nie.
2/�wil�HelM�BRas 5�kwietnia,�godz.�20.00.�Bilet:�10�zł
druga�fala�(ex-falanster),�ul.�św.�antoniego�23
Pod pseu�do�ni�mem�Wil�helm�Bras�kry�je�się�ślą�ski�eks�pe�ry�men�-
ta�tor�Pa�weł�Kul�czyń�ski,�po�stać�sze�ro�ko�zna�na�w wą�skich�krę�-
gach�mi�ło�śni�ków�brzmień�eks�tre�mal�nych,�au�tor�nie�ba�nal�nych
kon�cer�tów�ple�ne�ro�wych�oraz�in�sta�la�cji�dźwię�ko�wych,�jak�też
za�pa�lo�ny�bu�dow�ni�czy�in�stru�men�tów�ana�lo�go�wych.�Tym�ra�zem
ar�ty�sta�zde�cy�do�wał�się�prze�kuć�swe�ni�szo�we�do�świad�cze�nia
w nie�co�bar�dziej�przy�stęp�ną�i zryt�mi�zo�wa�ną�for�mę,�za�cho�wu�-
jąc�jed�nak�cha�rak�te�ry�stycz�ny�dla�sie�bie�pa�zur�i wy�bu�ja�łe,�choć
su�ro�we�brzmie�nia.�(...)�Glitch�zde�rza�się�tu�z no�isem,�tech�no
z fun�kiem,�a wszyst�ko�spo�jo�ne�jest�wy�ra�zi�stym�brzmie�niem
roz�grza�ne�go�do czer�wo�no�ści�mo�du�lar�ne�go�syn�te�za�to�ra�ana�lo�-
go�we�go,�któ�ry�jed�nak�za�miast�cie�pła�przy�no�si�so�nicz�ny�ter�ror.�
dj�czar�ny�la�ta�wiec
Kry�tyk,� ku�ra�tor,� cy�kli�sta;� So�no�ry�stycz�ny� plą�dro�fo�ni�sta,
dźwię�ko�wy�im�pe�ria�li�sta.�Je�go�di�dżej�skie�mik�sy,�rów�nie�ko�-
lo�ro�we,�co�pły�ty�z któ�rych�gra,�to�wy�raz�za�du�my�nad po�nad�-
cza�so�wo�ścią� ryt�mu� Czar�ne�go� Lą�du� i mo�cą
nie�rów�no�mier�nie�tem�pe�ro�wa�nych�stro�jeń.

DUo�esPin�Do�La�CoL�Me�na�Re�Jo
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,�oraz�ban�do�-
ne�onie.� Gu�sta�vo� ma� tan�go� we� krwi� i nie�za�po�mnia�ny,
głęboki�pochodzący�prosto�z�serca�głos.
18�kwiet�nia,�godz. 19.00
Mle�czar�nia,�ul.�włod�ko�wi�ca 5.�Bi�le�ty:�200/160/120/90zł

MaŁ�żeŃ�sTWo�Z RoZ�sąD�KU
świę�tu�je�dwu�dzie�sto�le�cie

Gru�pa,�któ�ra�od lat�z suk�ce�sem�od�mie�nia�ob�li�cze�pio�sen�ki
po�etyc�kiej,� ste�reo�ty�po�wo�po�strze�ga�nej� ja�ko�na�stro�jo�wej
i no�stal�gicz�nej.�Wy�ko�rzy�stu�jąc�wier�sze�współ�cze�snych�po�-
etów,�ze�spół�świa�do�mie�ucie�ka�od zbyt�na�chal�ne�go�li�ry�zmu
i in�te�lek�tu�ali�zo�wa�nia,�two�rząc�ory�gi�nal�ne,�ży�wio�ło�we�aran�-
ża�cje.�Obec�nie�gru�pa�koń�czy�pra�cę�nad pią�tą�pły�tą�„Za�wró�-
cić”.�Utwo�ry�z te�go�krąż�ka�w pra�pre�mie�ro�wym�wy�ko�na�niu
bę�dzie�moż�na usły�szeć�pod�czas�ju�bi�le�uszo�we�go�kon�cer�tu,
pod�czas�któ�re�go�wy�stą�pią�rów�nież�za�pro�sze�ni�go�ście.�
Ze�spół:�Piotr�De�ni�sie�wicz�(akor�de�on,�chór�ki),�Adam�Ka�lus�(gi�-
ta�ry,�chór�ki),�An�drzej�Ka�lus�(gi�ta�ra�ba�so�wa),�Ro�bert�Le�on�hard
(gi�ta�ra,�śpiew,�har�mo�nij�ka),�An�drzej�Schne�ider�(per�ku�sja,�in�-
stru�men�ty�per�ku�syj�ne),�Ja�ro�sław�Spa�łek�(trąb�ka,�flüge�horn).

16�kwiet�nia,�godz. 19.00�
Klub�Mu�zycz�ny�Ły�kend,�pod�wa�le 37/38.�Bi�le�ty: 20/25 zł

DoRoTa�MiŚKieWiCZ
MaReK�naPiÓRKoWsKi

KONCERT�KAMERALNY
6�kwietnia,�godz.�18.00.�Bilety:�35zł

Muzeum�ziemi�Kłodzkiej,�ul.�Łukasiewicza�4,�KŁodzKo
Koncert w ramach XVI Kłodzkiego Festiwalu GITARIADA
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git�Po�WeR�fest
Kon�cert�Fi�na�ło�wy II edy�cji�jest�pod�su�mo�wa�niem�mie�sięcz�-
nych� warsz�ta�tów� gi�ta�ro�wych� pro�wa�dzo�nych� przez� in�-
struk�to�rów�Szko�ły�Mu�zycz�nej�YAMA�HA�we�Wro�cła�wiu
przy współ�udzia�le�MDK�-Fa�brycz�na�i MDK�-Krzy�ki.�Usły�-
szy�my�kil�ku�dzie�się�cio�oso�bo�wą�or�kie�strę�gi�ta�ro�wą�zło�żo�-
ną� z przed�sta�wi�cie�li� wy�mie�nio�nych� ośrod�ków,� któ�ra
wspól�nie�wy�ko�na�naj�po�pu�lar�niej�sze�stan�dar�dy�roc�ko�wej
mu�zy�ki� gi�ta�ro�wej.� Go�ściem� spe�cjal�nym� bę�dzie� JA�CEK
KRZA�KLEW�SKI�–�gi�ta�rzy�sta�ze�spo�łu�PER�FECT!

15�kwiet�nia,�godz. 19.00
ośro�dek�piast,�ul.�Rę�ko�dziel�ni�cza 1�

49.�JaZZ�naD oD�Rą!
Już 9�kwiet�nia�roz�pocz�nie�się 49.�Jazz�nad Od�rą.�Głów�ną
gwiaz�dą�fe�sti�wa�lu�bę�dzie�ame�ry�kań�ska�wo�ka�list�ka�Cas�san�-
dra�Wil�son,�któ�ra�wy�stą�pi�w so�bo�tę 13�kwiet�nia.�Ko�lej�nym
elek�try�zu�ją�cym�punk�tem�pro�gra�mu�bę�dzie�wy�stęp�ame�ry�-
kań�skie�go�jazz�ma�na ho�len�der�skie�go�po�cho�dze�nia,�Kur�ta�El�-
lin�ga,�a w pierw�szy�dzień�fe�sti�wa�lu�swój�kon�cert�bę�dzie�miał
te�go�rocz�ny� zdo�byw�ca� Gram�my,� Ro�bert� Gla�sper.� Pol�skie
gwiaz�dy�wy�stą�pią�przede�wszyst�kim�pod�czas�nie�dziel�nej�Ga�-
li�Jaz�zu�ja�ko�go�ście�Big�Fe�sti�val�Band�pod kie�row�nic�twem
Zbi�gnie�wa�Czwoj�dy.�W cza�sie�jed�ne�go�kon�cer�tu�po�słu�cha�my
Agi�Za�ry�an,�Lesz�ka�Moż�dże�ra,�Mi�cha�ła�Urba�nia�ka,�Ro�ber�ta
Ma�jew�skie�go�i Hen�ry�ka�Miś�kie�wi�cza. www.jazznadodra.pl

cs�impart,�ul.�Mazowiecka�17

CLo�sTeR�KeL�LeR�25�lat�ze�spo�Łu!
Bę�dzie� to�wy�jąt�ko�wy�kon�cert,
pod�czas�któ�re�go�je�go�uczest�ni�-
cy� bę�dą� mo�gli� usły�szeć� naj�-
więk�sze� prze�bo�je� ze�spo�łu
Clo�ster�kel�ler,�m.in.� „Czas� ko�-
me�ty”,�„Wła�dza”,�„Bez�od�wro�-
tu”,�„For�te�pian”,�czy�„Lu�nar”.
Po�nad�to,�bę�dzie�to�wy�stęp�aku�-
stycz�ny�– pierw�szy�we�Wro�cła�-
wiu�od 2006�ro�ku!
Wy�da�rze�niom�jubileuszowym�towarzyszy�ofi�cjal�ny�zlot�fa�nów!
Bę�dzie�moż�na�po�roz�ma�wiać�z ze�spo�łem,�zro�bić�so�bie�zdję�cia,
wziąć�au�to�gra�fy�i mo�że�na�wet�zjeść�Ju�bi�le�uszo�wy�tort.�Clo�ster�-
kel�ler�ma�bar�dzo�sze�ro�kie�i wier�ne�gro�no�fa�nów,�któ�re�wspie�-
ra�ze�spół�na każ�dym�eta�pie�je�go�ka�rie�ry.�
An�ja�Or�tho�dox�– śpiew,�in�st.�kla�wi�szo�we,�Krzysz�tof�Naj�man�–
gi�ta�ra�ba�so�wa,�Mi�chał�Rol lo Rol�lin�ger�– in�stru�men�ty�kla�wi�szo�-
we,�Ma�riusz�Ku�ma�la�– gi�ta�ra,�Ge�rard�Ge ro Kla�we�– per�ku�sja

Za�nim�jed�nak�na�stą�pi�uro�czy�sta�i go�tyc�ka�uczta,�uczest�ni�cy�bę�-
dą�mie�li�przy�jem�ność�po�słu�chać�pięk�nej�i uta�len�to�wa�nej�wo�-
ka�list�ki�Ad�rian�ny�Styrcz.�Jest�to�wro�cła�wian�ka,�któ�rą�moż�na
by�ło�po�znać�mię�dzy�in�ny�mi�w pro�gra�mie X�-Fac�tor.�Obec�nie
z suk�ce�sem�współ�two�rzy�pro�jek�ty�jak�Si�nu�so�idal�oraz�Lo�dy.

13�kwiet�nia,�godz. 19.30.�Bi�le�ty:�33/40zł
Klub�za�klę�te�Re�wi�ry,�ul.�Kra�kow�ska 100
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KLUB�aLi�Bi
UL.�GRUN�WALDZ�KA 67

LAO�CHE�3�kwietnia,�godz.�20.00.�40/45�zł
COMA�4�kwietnia,�godz.�20.00.�55/60�zł
TSA�5�kwietnia,�godz.�20.00.�35/45�zł
OBERSCHLESIEN
7�kwietnia,�godz.�19.00.�18/23/29�zł
KORPIKLAANI
11�kwietnia,�godz.�20.00.�Bilety:�75/85�zł
INDIOS�BRAVOS
12�kwietnia,�godz.�20.00.�Bilety:�30/35�zł
ILL�BILL�14�kwietnia,�g.�20.00.�35/45�zł
DONATAN
18�kwietnia�,godz.�20.00.�Bilety:�45�zł
NATU�21�kwietnia,�godz.�20.00.�39/45�zł
TURBOWEEKEND
22�kwietnia,�godz.�20.00.�Bilety:�49/59�zł
THE�69�EYES
29�kwietnia�godz.�19.00.�Bilety:�70/80�zł

iMa�nY
Wszyst�ko�za�czę�ło�się 3�la�ta�te�mu,�kie�-
dy�nie�zna�na�ni�ko�mu,�o�wy�jąt�ko�wej�uro�-
dy�dziew�czy�na�wy�lą�do�wa�ła�w Pa�ry�żu.
Wma�łej�wa�liz�ce�oprócz�ubrań�by�ło�tyl�-
ko�port�fo�lio�i pły�ta�de�mo�z 6�utwo�ra�mi.
To�był�klu�czo�wy�mo�ment�w ży�ciu�Ima�-
ny.�Po�przed�nie 7�lat�spę�dzi�ła�pra�cu�jąc
ja�ko�mo�del�ka�w No�wym�Jor�ku.�Ima�ny
po�rzu�ci�ła�ka�rie�rę�w mo�del�lin�gu�i za�ję�ła
się�tym,�co�uwa�ża�ła�za swo�je�praw�dzi�-
we�po�wo�ła�nie�– mu�zy�ką.�W to�wa�rzy�-
stwie� wy�bit�nych� mu�zy�ków� Ima�ny
na�gra�ła 12�an�glo�ję�zycz�nych�utwo�rów
na pły�tę� Sha�pe� of� a Bro�ken� He�art.
W nie�zwy�kle� szcze�rych,� oso�bi�stych
pio�sen�kach�aku�stycz�ny�folk�prze�pla�ta
się�z so�ulem�i blu�esem.�Sło�dycz�mie�-
sza�się�z go�ry�czą,�me�lan�cho�lia�z nie�-
zwy�kłą�po�go�dą�du�cha,�któ�ra�od ra�zu
zjed�nu�je�słu�cha�czy.
Jej�de�biu�tanc�ka�pły�ta�po�kry�ła�się�po�-
dwój�ną�pla�ty�ną�w Pol�sce!

15�kwiet�nia,�godz. 20.00
Bi�le�ty: 95/110/150 zł�

Klub�eter,�ul.�Ka�zi�mie�rza�wiel�kie�go 19

Me�Lo�DY�gaR�DoT
Sta�wia�na� w jed�nym� rzę�dzie� z Dia�ną
Krall�i No�rah�Jo�nes.�Pod�bi�ja�mu�zycz�ny
świat�w ryt�mie�swin�gu,�jaz�zu�i bra�zy�lij�-
skiej�bos�sa�no�vy.�Ame�ry�kań�ska�wo�ka�-
list�ka�o pol�skich�ko�rze�niach�(jej�bab�cia
by�ła�Po�lką),�wy�cho�wy�wa�ła�się�w Fi�la�del�-
fii,�od dziec�ka�ucząc�się�gry�na for�te�pia�-
nie� i śpie�wu.� Nie�szczę�śli�wy� wy�pa�dek
spo�wo�do�wał,� że� ży�cie� Me�lo�dy� ule�gło
cał�ko�wi�tej�zmia�nie�– w je�go�wy�ni�ku�do�-
szło� u niej� do zmia�ny� wraż�li�wo�ści
na dźwięk�i świa�tło.�W cza�sie�re�ha�bi�li�-
ta�cji�Ar�tyst�ka�sku�pi�ła�się�na mu�zy�ce�–
efek�tem�by�ło�na�gra�nie�pierw�sze�go�mi�ni
al�bu�mu:�So�me�Les�sons:�The�Be�dro�om
Ses�sions,�któ�ry�zy�skał�uzna�nie�kry�ty�-
ków�i otwo�rzył�ar�ty�st�ce�dro�gę�do na�gra�-
nia� so�lo�we�go� al�bu�mu.� Na swo�jej
de�biu�tanc�kiej�pły�cie�Wor�ri�so�me�He�art
po�ka�za�ła,�że�po�tra�fi�w nie�sa�mo�wi�ty�spo�-
sób�po�łą�czyć�swo�ją�wła�sną�pa�sję�z wiel�-
ką�tra�dy�cją�jaz�zu�i blu�esa.

25�kwiet�nia,�godz. 20.00
Bi�le�ty:�200/160/120/90�zł

sa�la�au�dy�to�ryj�na�wcK�ul.�wy�sta�wo�wa 18

W PoR�Cie�Li�Te�RaC�KiM
LECH�JA�NER�KA
19�kwiet�nia,�godz. 21.00.�B. 75/50/35zł
STRACHY�NA LACHY
– NIespoDzIANKI I RARyTAsy
20�kwietnia,�godz.�21.00.�B.�60/45/35zł
KIM� NO�WAK Mu�zy�ka� w zna�ko�mi�ty
spo�sób�na�wią�zu�je�do kla�sy�ków�roc�ka
z lat 60-tych�i 70-tych.�Kim�No�wak�po�-
zwa�la� so�bie�na odej�ście�od per�fek�cji
brzmie�nia�na ko�rzyść�au�ten�tycz�no�ści
i eks�pre�sji.�Ze�spół�wpi�su�je�się�w obec�-
ny�od kil�ku�lat�trend�po�wro�tu�do ko�rze�-
ni�rock'n'rol�la,�w któ�rym�naj�istot�niej�sza
jest�za�ba�wa,�a nie�rze�mieśl�ni�cza�pre�cy�-
zja�i fe�tysz�per�fek�cji�tech�ni�ki�gry.�
21�kwiet�nia,�godz. 21.00.�B.�50/35/25zł

cK�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

ZiM�nY�Ło�KieĆ
Naj�więk�sza,�ha�lo�wa�im�pre�za w ryt�mie
po�lo�w tej�czę�ści�Eu�ro�py.�Do Wro�cła�wia
zja�dą�naj�więk�sze�gwiaz�dy,�któ�re�za�śpie�-
wa�ją�naj�bar�dziej�zna�ne�hi�ty:��Ona�tań�-
czy� dla� mnie,� Je�steś� sza�lo�na� czy
O Bo�że,�Bo�że,�Bo�żen�ko.
Wystąpią� m.in.� WEEK�END,� BOYS,
BRA�CIA�FI�GO�FA�GOT,�CLAS�SIC,�LET�NI
CHAM�SKI�POD�RYW�i V�-UNIT.

20�kwiet�nia,�godz. 19.00
Bi�le�ty: 35/45/40/50/60zł

Ha�la�or�bi�ta,�ul.�wej�he�row�ska

anThonY�B�&�Raging�fYah
Świet�nie� zna�ne�mu� ze� swo�ich� ener�ge�-
tycz�nych�kon�cer�tów�An�tho�ne�mu�B
na sce�nie�to�wa�rzy�szyć�bę�dzie�au�striac�ka
gru�pa�Ho�use�Of�Rid�dim.�An�tho�ny�B�bę�-
dzie�pro�mo�wał�swój�ostat�ni�al�bum�za�ty�-
tu�ło�wa�ny�Fre�edom�Fi�gh�ter.
Jamajski�zespół�Raging�Fyah�podbił�już
serca�fanów�reggae�na�całym�świecie,

17�kwietnia,�godz.�20.00
Bilety:�38/42/52/65zł

Klub�eter,�ul.�Kazimierza�wielkiego�19

Raging�Fyah KLUB�ŁY�KenD�
POD�WA�LE 37/38

LE�NA�RO�MUL�–�IN�DU�STRIAL�NIE
Wo�ka�list�ka� i sak�so�fo�nist�ka,� zna�-
na z pro�gra�mu�Mam�Ta�lent�oraz�wy�-
stę�pów�z Wojt�kiem�Pi�li�chow�skim,
18�kwiet�nia,�godz. 20.00.�B.�10/20zł

UTRO�GA�GA�RI�NA I LARZ�REL�LER�
26�kwiet�nia,�godz. 20.00.�B.�10/15zł

THE�TO�OBES
Rzad�ko�spo�ty�ka�na kon�fi�gu�ra�cja,�w któ�-
rej�wio�dą�cy�wo�ka�li�sta�gra�na per�ku�sji.
W mu�zy�ce�mie�sza�ją�rock'n'rol�la,�hard
roc�ka�i pun�ka,�na sce�nie�są�ener�ge�tycz�-
ni,�zbun�to�wa�ni,�za�dzior�ni�i gło�śni.
27�kwiet�nia,�godz. 20.00.�B.�10/15zł
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Cia�–�Cen�TRUM
ini�CJa�TYW�aR�TY�sTYCZ�nYCh

UL.�Tę�CZO�WA 79/81,�(I p.)

NIE�DO�SKO�NA�łE
5 kwiet�nia,�godz. 20.00

EPI�ZO�DY�–�o Edith�Piaf
9�kwiet�nia,�godz. 20.00

PIO�SEN�KA�TEŻ�JEST�KO�BIE�Tą
mu�si�cal�o trzech�od�sło�nach�ko�bie�co�ści
12�kwiet�nia,�godz. 20.00

KUP�CIU�SZEK�–�czy�li�mod�na�baj�ka
spek�takl�ta�necz�ny�dla�dzie�ci�od lat 5
14�kwiet�nia,�godz. 16.00

BA�Bę�ZE�SłAł�BÓG?
16�kwiet�nia,�godz. 20.00

MIA�STECZ�KO�
19�kwiet�nia,�godz. 20.00�–�pRe�Mie�Ra

KA�CZąT�KO
21�kwiet�nia,�godz. 16.00�–�pRe�Mie�Ra

MI�MO_za –�pro�fil�da�my�rzecz�o Ma�rii
Paw�li�kow�skiej�–�Ja�sno�rzew�skiej
23�kwiet�nia,�godz. 20.00

ANIO�łY�MA�Ją�CIA�łA
26�kwiet�nia,�godz. 20.00

CY�GA�NE�RIA�
30�kwiet�nia,�godz. 20.00

Ka�ba�ret�au�to�rów eLi�Ta
Ka�ba�ret�za�pre�zen�tu�je�pro�gram�bę�dą�cy
prze�kro�jem� dzia�łal�no�ści� gru�py,� obok
rze�czy�naj�now�szych�znaj�dą�się�rów�nież
te�za�wsze�lu�bia�ne,�jak�pio�sen�ki:�Do ser�-
ca�przy�tul�psa�czy�Hej�sza�ble�w dłoń,
nie�za�brak�nie�tak�że�wspo�mnień�o An�-
drze�ju�Wa�li�gór�skim�czy�Ja�nie�Kacz�mar�-
ku.�A ca�łość�utrzy�ma�na w wio�sen�nym
i ra�do�snym�ryt�mie.
21�kwiet�nia,�godz. 18.00.�Bi�let: 30/25zł

cK�za�mek,�pl.�świę�to�jań�ski 1

Wę�DRU�Ją�Ca�eU�RY�DY�Ka
Spek�takl�mu�zycz�ny�opar�ta�na li�stach
z po�dró�ży� i wspo�mnie�niach� An�ny
Ger�man.�W ta�jem�ni�czą�po�dróż�peł�ną
nie�spo�dzia�nek�za�bie�ra�nas�Agniesz�ka
Ba�bicz,�któ�ra�ja�ko�współ�cze�sna�Eu�ry�-
dy�ka�po�dą�ża�śla�da�mi�An�ny�Ger�man
po róż�nych�za�kąt�kach�świa�ta.

21�kwiet�nia,�godz. 16.00�i 19.00
sa�la�Kon�cer�to�wa�pol�skie�go�Ra�dia

ul.�Kar�ko�no�ska 10
WRo�CŁaW�sKi�Te�aTR

WsPÓŁ�CZe�snY
UL.�RZEź�NI�CZA 12�| WTE�ATRW.�PL
KO�TLI�NA�na pod�sta�wie�po�wie�ści�O.�To�-
kar�czuk:�Pro�wadź�swój�pług�przez�ko�ści
umar�łych,�reż.�A.�Ol�sten
2�kwiet�nia,�godz. 18.15,�godz. 20.30
–�spo�tka�nie�z twór�ca�mi�i ak�to�ra�mi
3, 4, 5, 6�kwiet�nia,�godz. 19.15
7�kwiet�nia,�godz. 18.15

ŻY�CIE�JEST�SNEM�Cal�de�ro�na
reż.�Lech�Ra�czak
11, 12, 13�kwiet�nia,�godz. 19.15

CHWI�LA�mo�no�dram�Elż�bie�ty�Go�liń�skiej
z wier�szy�Wi�sła�wy�Szym�bor�skiej
16, 17, 18�kwiet�nia,�godz. 19.00�

TRANS�-ATLAN�TYK
wg�Gom�bro�wi�cza,�reż.�J.�Tu�mi�daj�ski�
19, 20�oraz 23, 24�kwiet�nia,�godz. 19.00
21�kwiet�nia,�godz. 18.00

KU�PIEC�WE�NEC�KI�W.�Sha�ke�spe�are’a,
reż.�Ga�briel�Gietz�ky
26, 27�kwiet�nia,�godz. 19.15
28�kwiet�nia,�godz. 18.15
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PoR�TRe�TY
Wi�Śnio�We�go�sa�DU

W ra�mach� przy�go�to�wań� do no�we�go
spek�ta�klu,�opar�te�go�na sztu�ce�Wi�śnio�wy
sad�An�to�nie�go�Cze�cho�wa,�Te�atr�Pieśń
Ko�zła� za�pra�sza� na cykl� kon�cer�tów� pt.
Por�tre�ty� Wi�śnio�we�go� sa�du.� Li�de�rem
mu�zycz�nym�pro�jek�tu�jest�Guy�Pe�ar�son,
bry�tyj�ski�pia�ni�sta�i kom�po�zy�tor,�a kon�-
cer�ty�od�by�wa�ją�się�z to�wa�rzy�sze�niem�in�-
nych� mu�zy�ków� oraz� wo�ka�li�stów.� To
ro�dzaj�eks�pe�ry�men�tu�z po�gra�ni�cza�te�atru
i mu�zy�ki.�Do tej�po�ry�w Te�atrze�Pieśń
Ko�zła�mo�gli�śmy�obej�rzeć�po�ka�zy�pra�cy
nad po�wsta�ją�cy�mi�spek�ta�kla�mi.�Re�ży�ser
Grze�gorz�Bral�idzie�o krok�da�lej,�pro�po�-
nu�jąc�wi�dzom�dzie�le�nie�się�mu�zycz�ny�mi
in�spi�ra�cja�mi�już�te�raz,�na bar�dzo�wcze�-
snym�eta�pie�przy�go�to�wań.�Po�dob�nie�jak
w Pie�śniach�Le�ara,�mu�zy�ka�od�gry�wa�tu
nie�zwy�kle� istot�ną� ro�lę� w bu�do�wa�niu
scen�i po�sta�ci�dra�ma�tu.

27�kwiet�nia,�godz. 20.00
te�atr�pieśń�Ko�zła,�ul.�purkyniego�1

Pie�Śni�Le�aRa
Re�ży�se�ria:�Grze�gorz�Bral
11, 12, 13, 14�kwiet�nia,�godz. 19.00
te�atr�pieśń�Ko�zła,�ul.�purkyniego�1

Mag�Da�UMeR
Koncert� promujący� dwu�na�stą� pły�tę
artystki�pt.�Wciąż�się�na coś�cze�ka.
Mag�da�Umer�tak�mó�wi�o no�wej�pły�-
cie:�„I zno wu pio sen ki o mi ło ści. No -
we, sta re i pra sta re. Mo gła by się
z nich uło żyć hi sto ria nie jed nej zna -
jo mo ści. Da ję im no we ży cie z na -
dzie ją, że bę dzie ono dłu gie
i szczę śli we. Mo im zda niem są tak
pięk ne, że na to za słu gu ją.”�

16�kwiet�nia,�godz. 19.30�
pR�wro�cław,�ul.�Kar�ko�no�ska 10

Po�sZU�Ki�Wa�nie�eU�RY�DY�Ki
Zapraszamy�na�po�ka�zy�spek�ta�klu�pt.
We�Will�Le�ave�On�ly�Bo�ne:�Re�flec�tions
of�Eu�ry�di�ce�w wy�ko�na�niu�Od�ra�En�-
sem�ble.�Spek�takl�in�spi�ro�wa�ny�mi�tem
o Or�fe�uszu�i Eu�ry�dy�ce�to�po�ry�wa�ją�ca
opo�wieść�o mi�ło�ści,�któ�ra�prze�kra�cza
na�wet�gra�ni�ce�śmier�ci.�W mię�dzy�na�-
ro�do�wym�ze�spo�le�zna�leź�li�się�ar�ty�ści
z Au�stra�lii,�Ka�na�dy,�Fin�lan�dii,�Gre�cji,
Włoch,�Pol�ski�i USA.�Pro�jekt�re�ży�se�-
ro�wa�ny�jest�przez�Anu�Sa�lo�nen,�ak�-
tor�kę�Te�atru�Pieśń�Ko�zła.
6�i�7�kwiet�nia,�godz. 20.00.�Bilet:�20�zł
te�atr�pieśń�Ko�zła,�ul.�purkyniego�1
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LLee  sszzeekk  MMąą  ddzziikk w in ter pre ta cji bi -
blij nej przy po wie ści o Zu zan nie
i star cach po dej mu je pró bę zaj -
rze nia do po kła dów ludz kiej
wraż li wo ści i na mięt no ści, któ re
wy zwa la w męż czy znach pra -
gnie nie po siada nia ko bie ty 
– jej ta jem ni cy, pięk na i cia ła. 

Zu zan na i star cy to rów nież hi -
sto ria o tra co nym roz sąd ku i ła -
ma nych za sa dach mo ral nych
w zde rze niu ze śle pym uczu ciem
po żą da nia.

Przed sta wie nie Wro cław skie go
Te atru Pan to mi my po wsta je
w ra mach cy klu EEPPOO  KKAA  NNAA  --
MMIIĘĘTT  NNOO  ŚŚCCII, w któ rym przy glą -
da my się róż nym ob li czom
i prze ja wom ludz kich fa scy na cji
i na mięt no ści.

In spi ra cją jest dla nas mo tyw bi -
blij nej Zu zan ny i pod glą da ją cych
ją star ców. W ra mach EPO KI
NA MIĘT NO ŚCI za pra sza my
rów nież na wy sta wę zdjęć in spi -
ro wa ną ob ra za mi pt. Zu zan na
i star cy. Zdję cia bę dą mo gli Pań -
stwo oglą dać w róż nych miej -
scach we Wro cła wiu do koń ca
czerw ca br. 

Za pra sza my do
p o d  g l ą  d a n i a !

1199 ((pprreemmiieerraa)),,  2200,,  2211  kkwwiieettnniiaa,,  ggooddzz..  1199..0000
TTeeaattrr  PPoollsskkii  ––  SScceennaa  nnaa  ŚŚwwiieebbooddzzkkiimm,,  ppll..OOrrlląątt  LLwwoowwsskkiicchh  2200cc
KKaassyy  TTeeaattrruu  PPoollsskkiieeggoo,,  tteell..  7711--331166  0077  7777  ––  7788
bbiilleettyy@@tteeaattrrppoollsskkii..wwrroocc..ppll

ZZUUZZAANNNNAA  II  SSTTAARRCCYY
rreeżżyysseerriiaa::  LLeesszzeekk  MMąąddzziikk  
pprreemmiieerraa::  1199  kkwwiieettnniiaa,,  ggooddzz..  1199..0000

WWRROOCCŁŁAAWWSSKKII  TTEEAATTRR  PPAANNTTOOMMIIMMYY  iimm..  HHeennrryykkaa  TToommaasszzeewwsskkiieeggoo
wwwwww..ppaannttoommiimmaa..wwrroocc..ppll aall..  DDęębboowwaa  1166,,  tteell..  7711  333377--2211--0044

fot. Magdalena Franczuk
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sPÓź�nio�na Mi�ŁoŚĆ�CZY�LI�
WY�ZNA�NIA�STA�RE�GO�BEL�FRA
Mo�no�dram�Ma�riu�sza�Mar�czy�ka

Spek�takl� to� za�pro�sze�nie� bel�fra
do wspól�nej�wę�drów�ki�po za�ska�ku�ją�-
cych� me�an�drach� ży�cia.� A w tej� wę�-
drów�ce�ty�leż�dra�ma�tu,�co�wy�zwa�la�ją-
ce�go�sal�wy�śmie�chu�hu�mo�ru.�Po spek�-
ta�klu�od�bę�dzie�się�pro�mo�cja�naj�now�-
szej�po�wie�ści�Ma�riu�sza�Mar�czu�ka�pt.
Fe�ty�sze�Izy�do�ra�Blu�ma.
13, 14�kwiet�nia,�g. 16�i 18.15.�Bi�let: 20 zł
Klub�p. Ko�lum�na�mi,�pl.�św.�Ma�cie�ja 21

saM�W Po�Cią�gU�MONODRAM
Pre�mie�ra� mo�no�dra�mu� w wy�ko�na�niu
Kac�pra�Le�cha.�Spek�takl�in�spi�ro�wa�ny�pro�-
zą�Edwar�da�Sta�chu�ry,�po�wstał�w Mło�-
dzie�żo�wym�Te�atrze�im. M.�Ćwi�kliń�skiej.
3�kwiet�nia,�godz. 18.00.�Bi�let: 5 zł
te�atr�zdro�jo�wy.�po�la�ni�ca�zdrój�

WRo�CŁaW�sKi�Te�aTR�KoMeDia
pl. TEATRALNY�4

KOLACJA�DLA�GłUPCA
1�kwietnia,�godz.�17.00�|�5�i�6,�godz.�20

SZALONE�NOŻYCZKI
4�kwietnia,�godz.�20.00 |�7,�godz.�17.00

BOEING�BOEING
11,�12�kwietnia,�godz.�20.00

EDUKACJA�RITY
13�kwietnia,�godz.�20.00 |�14,�godz.�17.00

TRZY�RAZY�łÓŻKO
18�kwietnia,�godz.�18.00�i�20.00

DREI�MAL�DAS�BETT
21�kwietnia,�godz.�17.00

PSYCHOTERAPIA�CZYLI
SEX�W�ŻYCIU�CZłOWIEKA
25�kwietnia,�godz.�20.00 |�26,�godz.�18.00

MAYDAY�2
26�i 27�kwietnia,�g.�20.00 |�28,�godz.�17.00

14.�feTa 12-14�kwiet�nia 2013
OGÓL�NO�POL�SKI�FE�STI�WAL

ewen�tu�al�nych
TA�LEN�TÓW�AK�TOR�SKICH�

Fe�sti�wal�ma�za�sięg�ogól�no�pol�ski,� trwa
trzy� dni:� w pierw�szym� od�by�wa�ją� się
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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 po-
nad 200 obrazów powstałych od rene-
sansu po 1. połowę XX wieku oraz przy-
kłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie 
sal wystawienniczych, prezentowane są 
zbiory rzemiosła artystycznego.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

EKSPOZYCJE STAŁE
WYSTAWY CZASOWE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

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

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

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
www.mn.wroclaw.pl

K W I E C I E Ń
2013 

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

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby 
i rzemiosła artystycznego z okresu od 
renesansu po klasycyzm. Na szczególną 
uwagę zasługują: obrazy wybitnego ma-
larza barokowego Michaela Willmanna 
zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz 
praca światowej sławy manierysty Bar-
tholomaeusa Sprangera.

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

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Oryginalne wnętrza dawnego stry-
chu Muzeum to miejsce prezentacji 
największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję roz-
poczynają dzieła Makowskiego, Wit-
kacego, Stażewskiego a kończą pra-
ce Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą 
nowej galerii jest unikalny w świecie 
zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika chińska. 
Pierwsza wystawa w nowej galerii 
inspirowana jest bogatą kolorysty-
ką i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane zo-
stały obiekty powstałe od VII do 
pocz. XX w. m.in. wazy, misy, �gur-
ki, talerze, a także akwaria, stołki 
i pojemniki na laski.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

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

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

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

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

Najstarsze pieczęcie miejskie w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
30 stycznia - 5 maja 2013

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

Dawna moda dziecięca
XVII–XX w.
26 marca - 2 czerwca 2013
Dlaczego małym dzieciom zakładano gorsety, jak ubie-
rali swoje pociechy miłośnicy literatury i jaki wpływ na 
modę miały konkretne wydarzenia historyczne - na te 
i inne pytania można będzie znaleźć odpowiedź oglą-
dając tę wystawę. Prezentowane eksponaty pochodzą 
z okresu od XVII do XX wieku, a wśród nich znajdą się: 
dawne ubranka dla dzieci, czapki, kapelusze, buciki, lalki, 
wózki, obrazy olejne oraz XIX wieczne fotogra�e.

Tradycyjne święta chińskie 
14 kwietnia – 16 czerwca 2013

PANORAMA RACŁAWICKA
Nasz patron Tadeusz Kościuszko
Fragment kolekcji Krzysztofa Lachowicza
do 30 kwietnia 2013

VIII Międzynarodowy konkurs 
ekslibrisów kościuszkowskich
do 30 kwietnia 2013

Odcienie błękitu. Niderlandzkie fajanse
z kolekcji profesora Wojciecha W. Kowalskiego
oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu
25 lutego - 30 czerwca 2013

c o d z i e n n i e  0 9 . 0 0 – 1 7 . 0 0
czas letni wprowadzamy 15.04.
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

Współczesne malarstwo chińskie gongi,
czyli „malarstwo starannego pędzla”
14 kwietnia – 16 czerwca 2013

OD CRANACHA DO PICASSA. Kolekcja Santander
13 marca - 6 czerwca 2013
Prace najważniejszych malarzy hiszpańskich i artystów współpracujących 
z dworem hiszpańskim można zobaczyć na tej wystawie. Wśród prezen-
towanych obrazów znalazły się prace m.in. Cranacha Starszego, El Greco, 
Zurbarána, Van Dycka, Rubensa, Tintoretta, Picassa i Miró. Zbiory Banco 
Santander z Madrytu gościły w różnych miastach hiszpańskich i w kilku 
amerykańskich, ale po raz pierwszy prezentowane są w innym kraju euro-
pejskim. Wystawa zorganizowana przez Fundację Banco Santander (Hisz-
pania) i Bank Zachodni WBK. 
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Wkwietniowymmiesięczniku Odra: · Aleksandra Jasińska-Kania, Losy i charaktery · Citati – Dwaj
papieże · Rozmowy z Wiktorem Osiatyńskim, Bogusławem Pawłowskim i Agą Zaryan · Bauman
i Obirek o Bogu i człowieku (cz. II) · Orski o Kosmopolakach nowej prozy · Henryk Grynberg – Z pa-
miętnika · Wiersze Janiny Katz i Kamili Janiak · Berlinale i Rotterdam · Biernacki o Partchu

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. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl
BRUNO SCHULZ – KLISZA WERK – TRANSGRESIONES

Wystawa to unikalny eksperyment twór-
czy nieformalnej żywieckiej grupy Klisza
Werk założonej przez Mariusza Kubiela-
sa. Skupia ona, prócz jego najbliższego
współpracownika, Jakuba Grzywaka
także wieloosobowy zespół modeli-ak-
torów, którzy od 2009 r. wspólnie insce-
nizują i utrwalają na kliszy fotograficznej
parateatralne działania zainspirowane
twórczością Brunona Schulza. Nie są to
jednak ilustracje do prozy tego pisarza,
lecz próby stworzenia wizualnego i men-
talnego ekwiwalentu jego wizji.
Na ekspozycję, wzbogaconą o rekwizyty
rodem z drohobyckiego „Sanatorium
pod Klepsydrą” i ze „Sklepów cynamo-

nowych” złożą się przede wszystkim fotografie czarno-białe wykonywane od 2004
roku metodą określaną przez samych twórców „fotografią czystą, bezpośrednią”,
a więc wolną od jakichkolwiek modyfikacji komputerowych i fotomontażu, opar-
tą wyłącznie na tradycyjnych manualnych procedurach. Równoległy wobec czar-
no-białego jest drugi, barwny zestaw prac, wykonywany techniką cyfrową od 2009
roku, będący przede wszystkim dokumentacją pracy na planach zdjęciowych i od-
słaniający kulisy skomplikowanego procesu twórczego.
Obecna ekspozycja, mająca właściwie charakter podsumowania dotychczasowe-
go dorobku Mariusza Kubielasa i Jakuba Grzywaka, ukaże całokształt projektu,
w tym większość spośród dotąd powstałych prac czarno-białych.
Wystawie towarzyszyć będzie starannie przygotowany przez kuratorkę wystawy Li-
dię Głuchowską katalog w języku polskim i angielskim, zawierający oprócz repro-
dukcji wystawionych prac także „didaskalia” teatralnych działań, które uwieczniają,
a więc z jednej strony fragmenty inspirującej je prozy Brunona Schulza, a z dru-
giej metaforyczny tekst autorów fotografii w postaci poetyckich tytułów, będących
swoistą reinterpretacją jego literackich i plastycznych dokonań.
Organizatorzy: OKiS weWrocławiu, Dolnośląski Festiwal Artystyczny, DCF Domek
Romański, Muzeum Miejskie w Żywcu, Fundacja Bente Kahan.

Wernisaż 18 kwietnia, godz. 17.00 (do 29 maja br.)
DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8. Galeria czynna od pn do so

w godz. 10.00-18.00. Bilety 2 zł, ulgowe 1 zł. W poniedziałki – wstęp bezpłatny!

TRANSKRYPCJA: NOWE OBLICZE DZIEŁA
W ramach cyklu „CollegiumMusicum” wykład wygłosi Marek Dyżewski.

13 kwietnia, godz. 16.00 – Klub Muzyki i Literatury
pl. Tadeusza Kościuszki 9. Wstęp wolny!

TOMASZ WOLAK
RIESE. IMPRESJE

Ekspozycja fotografii jest trzecią odsło-
ną cyklu prezentującego rzemiosło
i sztukę fotografii filmowej, odsłania
tym razem kadry w postaci impresji,
autorskich subiektów. Materii twórczej
dostarczyły tym razem dwie produkcje
dokumentalno-fabularyzowane TVP
Wrocław i Ośrodka Kultury i Sztuki we
Wrocławiu – „Riese. Tajemnice wykute
w skale” oraz „Jaśniej i cieplej. Historia
gazownictwa na Dolnym Śląsku.”

Wernisaż 3 kwietnia, godz. 17.00
(do 8 maja br.)

Zamek Książ – Wałbrzych

GETOSAWA
Wystawa w ramach 48. Wrocławskiego
Festiwalu Jazzowego Jazz nad Odrą, na
której zaprezentowane zostaną plaka-
ty Eugeniusza Geta-Stankiewicza i Ja-
na Sawki oraz kilka plakatów autorstwa
Stanisława Korsa. Plakatom towarzy-
szyć będą druki ulotne związane z festi-
walem z ub. lat – ulotki, programy.
Kurator – Marek Stanielewicz
Org.: DCF Domek Romański – Galeria
OKiS we Wrocławiu, Międzynarodo-
wa Fundacja Jazz nad Odrą.
Wernisaż 11 kwietnia, godz. 17.00
Wystawa trwa 5-13 kwietnia br.

DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8

DOLNOŚLĄSKA
LIGA TALENTÓW 2013

Przegląd amatorskich zespołów arty-
stycznych i solistów działających na te-
renie województwa dolnośląskiego
organizowany w formie konkursu. Ce-
lem projektu jest wyłonienie uzdolnio-
nych artystów amatorów i umożliwienie
im zaprezentowania się przed szeroką
publicznością. Głównym organizatorem
konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, a patronat honorowy
objął Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego Radosław Mołoń.
Bezpłatne zaproszenia: dlt@okis.pl.

KONCERT INAUGURACYJNY
23 kwietnia, godz. 11.00

Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4

Śmierć na raty
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o RÓW�no�ŚCi
Ra�fa�ni:�„Fakt,�że�na�sze�po�stu�la�ty�for�-
mu�ło�wa�ne�są�po�za gra�ni�ca�mi�ru�ty�no�-
wej�de�ba�ty�po�li�tycz�nej�nie�spra�wia,�że
prze�sta�ją�być�po�stu�la�ta�mi.�Za�an�ga�żo�-
wa�nie�po�li�tycz�ne�nie�ozna�cza�dla�nas
bez�po�śred�nie�go�wy�wie�ra�nia�wpły�wu
na kształt�rze�czy�wi�sto�ści,�lecz�wal�kę
o sym�bo�le,�do któ�rych�od�wo�łu�je�się
spo�łe�czeń�stwo,�po�przez�któ�re�pró�bu�-
je�my�prze�twa�rzać�je�go�ob�raz.”
Wy�sta�wa�przy�go�to�wa�na dla�BWA�Wro�-
cław�przez�cze�ską�gru�pę�ar�ty�stycz�ną
Ra�fa�ni�ilu�stru�je�ogól�ne�za�sa�dy�i me�to�-
dy�spra�wo�wa�nia�i wal�ki�o wła�dzę.�Jed�-
no�cze�śnie� pre�zen�tu�je� pol�skiej� pu�bli-
cz�no�ści�re�tro�spek�tyw�ny�prze�krój�prac
for�ma�cji,�któ�re�w wy�sta�wo�wej�cho�re�-
ogra�fii�łą�czą�się�z no�wy�mi�pra�ca�mi.
Ku�ra�tor�ka:�Edith�Jeřábková
Współ�pra�ca:�An�na Mi�tuś
wy�sta�wa�czyn�na�do 21�kwiet�nia�br.
Bwa�awan�gar�da,�ul.�wi�ta�stwo�sza 32

ChTo�De�LaT?
TO�NE�GA�TE�NE�GA�TION

To�pierw�sza�w Pol�sce�wy�sta�wa�mo�no�-
gra�ficz�na ro�syj�skie�go�ko�lek�ty�wu�ar�ty�-
stycz�ne�go.�Ak�tyw�ność�gru�py�na te�re�nie
Fe�de�ra�cji�Ro�syj�skiej� jest� no�to�rycz�nie
cen�zu�ro�wa�na�ale�z po�wo�dze�niem�funk�-
cjo�nu�je�po�za gra�ni�ca�mi�kra�ju,�za�bie�ra�-
jąc� waż�ny� głos� w głów�nym� obie�gu
sztu�ki�eu�ro�pej�skiej�i świa�to�wej.�
chto�de�lat: Ko�lek�tyw�ar�ty�stycz�ny�za�ło�-
żo�ny�w 2003�ro�ku�przez�gru�pę�ar�ty�-
stów,�kry�ty�ków,�fi�lo�zo�fów�oraz�pi�sa�rzy
z Pe�ters�bur�ga,�Mo�skwy�i No�wo�gro�du.
Or�ga�ni�zu�ją�wy�sta�wy,�pa�ra�te�atral�ne�ak�-
cje,�hap�pe�nin�gi,�re�ali�zu�ją�fil�my,�wy�kła�-
dy,� warsz�ta�ty,� wy�da�ją� cza�so�pi�smo
o sztu�ce.�Plat�for�ma�sku�pia�ar�ty�stów,�fi�-
lo�zo�fów,�ba�da�czy�spo�łecz�nych,�ak�ty�wi�-
stów�re�ali�zu�ją�cych�wspól�nie�kry�tycz�ne
i nie�za�leż�ne�ba�da�nia,�pu�bli�ka�cje,�pro�-
jek�ty�ar�ty�stycz�ne,�edu�ka�cyj�ne.�Wszyst�-
kie� ini�cja�ty�wy�opar�te�są�na za�sa�dach
sa�mo�or�ga�ni�za�cji�i ko�lek�ty�wi�zmu.�Or�ga�-
ni�zu�ją�i wspie�ra�ją�sieć�wza�jem�nej�po�-
mo�cy� wraz� z od�dol�nie� dzia�ła�ją�cy�mi
gru�pa�mi,�któ�re�po�dzie�la�ją�za�sa�dy�in�ter�-
na�cjo�na�li�zmu,�fe�mi�ni�zmu�i rów�no�ści.
Ich�dzia�łal�ność�jest�sil�nie�za�an�ga�żo�wa�-
na po�li�tycz�nie.�Wal�czą�o nie�zby�wal�ne
pra�wo�dla�każ�de�go�czło�wie�ka�do wol�-
no�ści�i ży�cia�w god�no�ści.�Dą�żą�do znie�-
sie�nia�mil�czą�cej�cen�zu�ry�i za�koń�cze�nia
re�pre�sji� wo�bec� dzia�łań� po�li�tycz�nych
i kul�tu�ral�nych,�po�stu�lu�ją�przej�rzy�stość
fi�nan�so�wa�nia� dzia�łań� kul�tu�ral�nych
w Ro�sji.�Ku�ra�tor�ki:�Ali�cja�Klim�czak�-Do�-
brza�niec�ka,�Pa�try�cja�Si�ko�ra
wer�ni�saż 29�kwiet�nia,�godz. 18.00
Bwa�awan�gar�da,�ul.�wi�ta�stwo�sza 32

igoR�Je�LiŃ�sKi
UCHODź�CY�SY�RYJ�SCY

Wy�sta�wa�fo�to�gra�ficz�na oraz�spo�tka�-
nie�z jej�au�to�rem�Igo�rem�Je�liń�skim.
Fo�to�gra�fie�zo�sta�ły�zro�bio�ne�w obo�zie
uchodź�ców� sy�ryj�skich� w Is�la�hiye
–�Tur�cja,�w po�bli�żu�gra�ni�cy�z Sy�rią.
Są�to�w więk�szo�ści�por�tre�ty�zde�spe�-
ro�wa�nych�męż�czyzn,�ko�biet�i dzie�ci,
któ�rzy� mu�sie�li� ucie�kać� ze� swo�je�go
kra�ju�po tym�jak�zbom�bar�do�wa�ne�zo�-
sta�ły�ich�wio�ski�i mia�stecz�ka.�

27�kwiet�nia,�godz. 12.00
ga�le�ria�dsa�fi�ta

ul.�włod�ko�wi�ca 31/4a, 1-pie�tro
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PioTR�Ła�Ko�MY
PioTR�sKi�Ba

OB�SER�WO�WA�NIE�SIę
obiek�ty/ani�ma�cja/dru�ki

piotr�Ła�ko�my (1983)�ab�sol�went�In�-
sty�tu�tu�Sztuk�Pięk�nych�na Uni�wer�sy�-
te�cie� Zie�lo�no�gór�skim,� dy�plom
w pra�cow�ni� prof.� Lesz�ka� Kna�flew�-
skie�go.�Zaj�mu�je�się�ma�lar�stwem,�in�-
sta�la�cją�i obiek�tem.�Au�tor�pro�jek�tów
oraz�pu�bli�ka�cji�T�-HO�OD�(Tem�po�ra�ry
Ho�od)�(2011);�DUST�SHOW�(dzia�ła�-
nia�w prze�strze�ni�pu�blicz�nej)�Ko�pen�-
ha�ga,� Da�nia,� wrze�sień-paź�dzier�nik
(2010);�DUST�SNOW�(Zi�mo�wy�Park
Rzeź�by)�Po�znań,�sty�czeń�(2010).
piotr�ski�ba (1980),�dy�plom�na Wy�-
dzia�le� Ma�lar�stwa� ASP� Wroc�law
w 2006� r.� For�my� dzia�łal�no�sci� ar�ty�-
stycz�nej:�ma�lar�stwo,�fo�to�gra�fia,�in�sta�-
la�cja,� wi�deo.� Sty�pen�dia� Pre�zy�den�ta
Wro�cła�wia� (1998),�Mi�ni�stra� Kul�tu�ry
i Dzie�dzic�twa� Na�ro�do�we�go� (2005),
Schwer�punkt� Stu�dio,� Cat�skill� N.� Y.
(2006),�wy�róż�nie�nie�Sam�sung�Art�Ma�-
ster� (2005),� no�mi�na�cja� w ka�te�go�rii
sztu�ki� wi�zu�al�ne� do na�gro�dy� Ga�ze�ty
Wy�bor�czej� –� War�to� (2012).� Pra�ce
w ko�lek�cjach� pry�wat�nych� i ko�lek�cji
Dol�no�ślą�skiej�Za�chę�ty�Sztuk�Pięk�nych.
otwarcie�12�kwietnia,�godz.18.00
galeria�entRopia,�ul.Rzeźnicza�4

Piotr�ła�ko�my

Po�Co�sztu�ka?
WY�STA�WA�ZBIO�RO�WA

Pre�zen�ta�cja�dzia�łań�naj�bar�dziej�zna�-
nych�we�Wro�cła�wiu�mło�dych�twór�-
ców,� któ�rych� spo�sób� kre�acji� jest
za�an�ga�żo�wa�ny,� bez�kom�pro�mi�so�wy
i od�por�ny�na wszel�kie�mo�dy.�Wy�sta�-
wa� or�ga�ni�zo�wa�na� we� współ�pra�cy
z wro�cław�ską�Ga�le�rią�PO�CO?�zrze�-
sza�jącą� w du�żej� mie�rze� ar�ty�stów
off'owych,� da�je� szan�se� za�po�zna�nia
się�z ak�tu�al�ny�mi�tren�da�mi�sztu�ki�wro�-
cław�skiej,� któ�ra� pre�zen�tu�je� bar�dzo
bo�ga�ty�wa�chlarz�po�staw�i tech�nik.�
ar�ty�ści�bio�rą�cy�udział�w wy�sta�wie:
Pa�weł�Li�sek,�Ja�nek�Ko�za,�Ma�ciek�Sa�-
la�mon,�Mi�chał�So�siń�ski,�An�to�ni�Waj�-
da,� Do�ro�ta� Po�pra�wa,� Alek�san�dra
Mróz,�Mag�da�le�na�Pesz�kow�ska,�An�na
Szej�de�wik,� XY�An�ka�Mie�rze�jew�ska,
Hu�bert�Po�krandt,�Ma�ria�Orze�szy�na,
Ka�ro�li�na�Pie�trzyk,�Ewe�li�na�So�śniak,
Ed�mund�Okstom,�Ewa�Zwa�rycz,�Sta�-
ni�sław�Szum�ski,�Ar�tur�Gru�ce�la,�Mał�-
go�rza�ta�Sa�wic�ka,�Mo�ni�ka�Sko�rup�ska,
Ho�no�ra�ta� Ja�ku�bow�ska,� Pa�weł� Bor�-
kow�ski.�Ku�ra�tor:�Ka�ma�Wró�bel
wer�ni�saż 11�kwiet�nia,�godz. 18.00�
ga�le�ria�cK�ago�Ra,�ul.�serb�ska 5a�

POCO Sztuka? 
Wystawa zbiorowa organizowana we 

 
 

 
wystawa czynna od 11 kwietnia do 5 maja 2013  
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Kurator: Kama W , kama.wrobel@ckagora.pl  

 

Ka�Ta�RZY�na�aDaCh
PO�EZJA�PRZY�RO�DY�Malarstwo

Ob�ra�zy�od�da�ją�pięk�no�i po�ety�kę�pol�-
skich�kra�jo�bra�zów.�Ar�tyst�ka�uczest�ni�-
czy�ła�w wie�lu�ple�ne�rach,�wy�sta�wach
zbio�ro�wych�i in�dy�wi�du�al�nych.�

wy�sta�wa�czyn�na 3-30�ma�ja�br.
Klub 4�Re�gio�nal�nej�Ba�zy�lo�gi�stycz�nej

ul.�pret�fi�cza 24

iV PaRK�sZTU�Ki
WY�STA�WA�PO�PLE�NE�RO�WA

W IV�edy�cji�PAR�KU�SZTU�KI�na Zam�ku
w Klicz�ko�wie�udział�wzię�ło�ośmio�ro�ar�-
ty�stów:�Grze�gorz�Ka�li�now�ski,�An�naMar�-
chwic�ka,� Ma�rek� Mar�chwic�ki,� Re�na�ta
Mi�cher�da�-Ja�rodz�ka,� Bo�gu�sław� Sto�ry,
Kry�sty�na Szcze�pa�niak,�Igor�Wój�cik�oraz
Aga�ta�Zwor�ska�-Sto�ry.�Me�dia,�w któ�rych
dzia�ła�ją,�to�przede�wszyst�kim�sze�ro�ko
po�ję�te�ma�lar�stwo,�ce�ra�mi�ka�oraz�for�my
prze�strzen�ne.�(…)�Wi�docz�ną�ana�lo�gią
po�mię�dzy�dzia�ła�nia�mi�za�pro�szo�nych�ar�-
ty�stów�jest�kon�cen�tra�cja�na for�mie�dzie�-
ła,�ja�ko�po�chod�nej�ge�stu�i ma�te�rii.�
wernisaż�19�kwietnia,�godz.�17.00�

pałac�Królewski,�ul.�Kazimierza�wlk�35

sZa�fa�PoL�sKa
To�pierw�sza�wy�sta�wa�hi�sto�rycz�na�pod�su�mo�wu�ją�ca�pol�skie�pro�jek�to�wa�nie
odzie�ży�po 1989�ro�ku.
Wy�sta�wa�jest�zwień�cze�niem�pro�jek�tu�edu�ka�cyj�ne�go�pro�wa�dzo�ne�go�od dwóch
lat�w Ga�le�rii�BWA�Di�zajn.�Za�pre�zen�to�wa�ne�zo�sta�ną�naj�lep�sze�re�ali�za�cje�pol�-
skich�pro�jek�tan�tów.�W wy�sta�wie�udział�we�zmą�m.�in.:�Go�sia�Ba�czyń�ska�Mal�-
do�ror,�Ar�ka�dius,�Woj�ciech�Dzie�dzic,�Ania�Ku�czyń�ska,�Ma�rios,�UEG,�Jo�an�na
Kli�mas,�Ka�ta�rzy�na�Szczo�tar�ska,�Pau�li�na�Pli�zga,�Syl�wia�Ro�cha�la,�Olu�hi,�Jo�an�-
na�Star�tek,�Hy�akinth.
W trak�cie�trwa�nia�wy�sta�wy�od�by�wać�bę�dą�się�m.in.:�warsz�ta�ty�dla�dzie�ci,�spo�-
tka�nia�z pro�jek�tan�ta�mi,�wy�kła�dy,�pro�jek�cje�fil�mów�po�świę�co�nych�te�ma�ty�ce
mo�dy.�Ku�ra�tor:�Mi�chał�Nie�chaj.�(www.sza�fa�pol�ska.pl)

wer�ni�saż 5�kwiet�nia,�godz. 19.00�(do�1.06)
ga�le�ria�di�zajn,�ul.�świd�nic�ka 2-4
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Pa�WeŁ�aL�Tha�MeR
PO�LI�ETY�LEN.�W CIEM�NO�ŚCI

Pa�weł�Al�tha�mer�otrzy�mał�pre�sti�żo�wą
na�gro�dę� Ka�iros� (daw�niej Na�gro�da
Her�de�ra).� Ar�ty�sta� zo�stał� do�ce�nio�ny
za swo�je� spo�łecz�nie� za�an�ga�żo�wa�ne
„py�ta�nia�o par�ty�cy�pa�cję,�spra�wie�dli�-
wość�i po�le�ma�new�ru�jed�nost�ki”�(ze
stro�ny�Fun�da�cji�Al�fre�da�To�ep�fe�ra).

wy�sta�wa�czyn�na do 15�kwiet�nia
Mu�zeum�współ�cze�sne�wro�cław

pl.�strze�gom�ski 2a

Ma�CieJ�Da�Ko�WiCZ�CAR�DIFF�PO�ZMRO�KU
Nie�spo�ty�ka�ny�do�ku�ment�noc�ne�go�ży�cia�w Wiel�kiej�Bry�ta�nii.�Ma�ciej�Da�ko�wicz,
pol�ski�do�ku�men�ta�li�sta�przez 7�lat�fo�to�gra�fo�wał�noc�ne�za�ba�wy�prze�ta�cza�ją�ce�się
przez�cen�trum�Car�diff,�mia�sta�po�dob�ne�go�do wie�lu�in�nych�bry�tyj�skich�miast.
Po zmro�ku�Car�diff�zmie�nia�się�w wiel�ką�sce�nę,�na któ�rej�wy�da�rza�ją�się�sur�re�-
al�ne�i hu�mo�ry�stycz�ne�spek�ta�kle,�nie�raz�z do�miesz�ką�krwi,�smut�ku�i łez.
Ten�cykl�fo�to�gra�fii�obiegł�nie�mal�ca�ły�świat,�od�bił�się�sze�ro�kim�echem�w me�-
diach�i wy�wo�łał�spo�łecz�ną�dys�ku�sję�o sty�lu�ży�cia�współ�cze�snych�Bry�tyj�czy�-
ków.�Zdję�cia�Da�ko�wi�cza�by�ły�dys�ku�to�wa�ne�w bry�tyj�skiej�te�le�wi�zji�i ra�diu�oraz
pu�bli�ko�wa�ne�w naj�waż�niej�szych�dzien�ni�kach.
Org:�klub�Fir�lej,�Le�ica�Gal�le�ry�War�sza�wa�w ra�mach�Asym�me�try�Fe�sti�val 5.0
Ma�ciej�da�ko�wicz uro�dził�się 1976�ro�ku�w Bia�łym�sto�ku.�Uzy�skał�ty�tuł�dok�to�-
ra�in�for�ma�ty�ki.�Po�rzu�cił�na�ukę�kon�cen�tru�jąc�się�na pra�cy�fo�to�gra�fa,�po�dróż�-
ni�ka� i do�ku�men�ta�li�sty.� Uczest�ni�czył� w licz�nych� wy�sta�wach� i fe�sti�wa�lach
fo�to�gra�ficz�nych�na ca�łym�świe�cie.�Jest�współ�za�ło�ży�cie�lem�„Third�Flo�or�Gal�-
le�ry”� w Car�diff� i na�le�ży� do pol�skie�go� ko�lek�ty�wu� Un�-Po�sed� www.un�-po�-
sed.com.�Obec�nie�miesz�ka�w Lon�dy�nie.�www.ma�ciej�da�ko�wicz.com

wer�ni�saż�i spo�tka�nie�au�tor�skie�–�26�kwiet�nia,�godz. 18.00�(do 31.05)
Klub�fir�lej,�ul.�gra�bi�szyń�ska 56.�wstęp�wol�ny!

UR�sZU�La�WiLK
ZDU�MIE�WA�Ją�CA�ROZ�RZUT�NOŚĆ
NA�TU�RY�W PO�SłU�GI�WA�NIU�SIę

Błę�KI�TEM
Naj�now�szy�cykl�prac�ar�tyst�ki,�któ�ry�jest
kon�ty�nu�acją� pro�jek�tu� roz�po�czę�te�go
w 2010r.�Są�to�otwar�te�ma�lar�skie�kom�-
po�zy�cje�zbu�do�wa�ne�z mo�du�łów,�two�-
rzą�ce�prze�strzeń�ma�lar�ską,�któ�ra�mo�że
się�roz�ra�stać�lub�za�wę�żać.
Ur�szu�la�Wilk�stu�dio�wa�ła�na wro�cław�-
skiej�ASP, (dy�pom 1986)�w pra�cow�ni
prof.�Zbi�gnie�wa�Kar�piń�skie�go.�Two�-
rzy� ma�lar�stwo� abs�trak�cyj�ne,� któ�re
z po�wo�dze�niem�pre�zen�tu�je�na wy�sta�-
wach�in�dy�wi�du�al�nych�i zbio�ro�wych.
wernisaż�12�wietnia,�godz.�17.00
Muzeum�Miejskie�wrocławia

stary�Ratusz,�Rynek

se�KRe�CJe
BAR�BA�RA�ZWOR�SKA-RA�ZIUK

Zwień�cze�niem�pra�cy�ar�ty�sty�jest�spo�-
tka�nie�z wi�dzem�i wta�jem�ni�cze�nie�go
po�przez�wy�kre�owa�ny�obiekt�w oso�bi�-
sty�ogląd�rze�czy�wi�sto�ści,�w zja�wi�ska
dla�nie�go�istot�ne.�Tym�ro�dza�jem�wta�-
jem�ni�cze�nia�jest�bez�wąt�pie�nia�pre�zen�-
ta�cja�naj�now�sze�go�cy�klu�prac�Bar�ba�ry
Zwor�skiej�-Ra�ziuk�pod ty�tu�łem�Se�kre�-
cje.�Ko�lek�cją�prac�okre�ślo�ną�tym�wła�-
śnie�mia�nem�ar�tyst�ka�wpro�wa�dza�nas
w prze�strzeń�ukon�sty�tu�owa�ną�świa�-
tłem�i ma�te�rią�z ra�cji�wy�bo�ru�me�dium
ja�kim�się�po�słu�gu�je�–�a jest�nim�szkło.

Be ata Mak -so bo ta
fi�ni�saż 18�kwietnia,�godz. 18.00
Bwa�pl.�t.�Ko�ściusz�ki 9/10

eWa�żUCh�niK�ME�TA�MOR�FO�ZY
zimno z gorącem, suchość z wilgocią
walczyła, 
Miękkość z twardością, lekkość z
ciężkością się biła.
(Owidiusz,�Metamorfozy,�księga�I)
W swej�twór�czo�ści�artystka�oscy�lu�je
po�mię�dzy�ma�lar�stwem�a rzeź�bą.�Jej
pra�ce�od�zna�cza�ją�się�wir�tu�oze�rią,�ty�-
po�wą�dla�ma�la�rza.�Po�słu�gu�je�się�jed�-
nak�far�bą�ni�czym�ma�te�rią�rzeź�biar�ską.
W spo�sób� cha�rak�te�ry�stycz�ny� dla
rzeź�bia�rza�an�ga�żu�je�oto�cze�nie�–�two�-
rzy�trój�wy�mia�ro�we�obiek�ty,�któ�rych
for�ma�śmia�ło�wkra�cza�w prze�strzeń
ga�le�rii,� skra�ca�jąc� dy�stans� mię�dzy
dzie�łem�sztu�ki�a od�bior�cą.
ewa�Żuch�nik ('86)�stu�dia�na wy�dzia�-
le�Ma�lar�stwa�i Rzeź�by�ASP�we�Wro�-
cła�wiu.� W ich� trak�cie� po�szu�ku�je
w tech�ni�kach�ma�lar�skich.�Ogra�ni�cza
ko�lo�ry�sty�kę�do achro�ma�tycz�nej.�Two�-
rzy�eks�pre�syj�ne�ob�ra�zy,�obiek�ty�i in�-
sta�la�cje.�Kurator:�Anna�Stec
wernisaż�25�kwietnia,�godz.�19.00
(do�18.05)�Mieszkanie�gepperta
ul.�ofiar�oświęcimskich�1/2
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Ma�LaR�sTWo�na�iW�ne�Z hisZ�Pa�nii
Pierw�sza we�Wro�cła�wiu�wy�-
sta�wa� ma�lar�stwa� na�iw�ne�go
z Hisz�pa�nii,� pod�czas któ�rej
swo�je�pra�ce�za�pre�zen�tu�ją:

MA�RI�SA�NOR�NIEL�LA
CRI�STI�NA DE�LA�HOZ

TE�RE�SA�DO�ME�NE�MO�RIS
MA�RIA�MO�LI�NA GA�MEZ
CRI�STO�BAL�MAR�TIN

CLA�RA�RO�DRI�qU�EZ�SER�RA�NO
AN�NA SAN�CHEZ�MA�RIN

CRI�STI�NA VER�DA
JA�VIER�NIE�TO�

GA�BRIEL�MIR�ME�DI�NAS
MENCHU�GARCIA�RENDUELES

Ar�ty�ści�Na�iw�ni�w swo�ich�pra�cach�wy�ra�ża�ją�emo�cje�i uczu�-
cia,�bli�skie�dzie�cię�cej�na�tu�rze,�pro�sto�li�nij�ne,�peł�ne�ko�lo�-
rów,�szcze�re�i na�iw�ne�spoj�rze�nie�na świat�po�zwa�la�ją�ce
z dy�stan�sem�przyj�mo�wać�to�co�przy�no�si�ży�cie.�
Pod�czas�wy�sta�wy�bę�dzie�uru�cho�mio�na sprze�daż�ob�ra�zów.
Po�my�sło�daw�cą�wy�sta�wy�jest�hisz�pań�ski�ma�larz�Ja�vier�Nieto
we�współ�pra�cy�z Ga�le�rią�Sztu�ki�Na�iw�nej�i Lu�do�wej�we�Wro�-
cła�wiu�oraz�Ar�te�Fla�men�co.

wer�ni�saż 14�kwiet�nia,�godz.�18.00
wy�sta�wa�czyn�na do�15�czerwca�br.

ga�le�ria�sztu�ki�na�iw�nej�i lu�do�wej,�ul.�Kieł�ba�śni�cza 31

Szu�kam�w so�bie
Zie�lo�ne�go�ra�ju
I głę�bo�kiej�rze�ki

Szu�kam�błę�ki�tu�nie�ba
I ci�szy�po�łu�dnia

Oczy�za�ro�sły�mi�krzy�kiem
To�pię�w nich�za�pach�chle�ba�po�-

wsze�dnie�go
I sza�rość�uli�cy.

Co�dzien�nie�ro�dzę�na�dzie�ję
Za�mie�nio�ną�w pia�sek

I ziarn�ko�do ziarn�ka�skła�dam,
Aż�pu�sty�nię�usy�pię

Mo�że�ona�gdzieś�kry�je�w so�bie
Wo�dę?

Stu�dio�wał�w ASP�we�Wro�-
cła�wiu.�W 1984�ro�ku�uzy�skał
dy�plom�w pra�cow�ni�Ja�na Ja�-
ro�mi�ra�Alek�siu�na na wy�dzia�-
le�ma�lar�stwa,�gra�fi�ki�i rzeź�by
oraz� w pra�cow�ni� gra�fi�ki
warsz�ta�to�wej� Eu�ge�niu�sza
Ge�ta�-Stan�kie�wi�cza.�Upra�wia
ma�lar�stwo�szta�lu�go�we,�ry�su�-
nek,�gra�fi�kę,�akwa�re�lę�i fo�to�-
gra�fię.�Jest�Człon�kiem�ZPAP.

...Bę dę pa ja cem, bła znem
i sza ta nem, Du chem, 

po etą i so BĄ...
wer�ni�saż 4�kwiet�nia,�g. 17.00
(do 9.05).�wstęp�wol�ny!
Ka�mie�nicz�ka�Mał�go�sia
ul.�od�rzań�ska 39/40

Urodzony 16 lipca 1958 roku w Ostrowach Górniczych. W 1978 roku ukończył Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Katowicach. W latach 1979-1984 studiował w Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. W 1984 roku uzyskał dyplom w pracowni Jana Jaromira Aleksiuna na wydziale malarstwa, 
grafiki i rzeźby oraz w pracowni grafiki warsztatowej Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Otrzymywał 
stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1988-1989.

Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę, akwarelę i fotografię. Jest Członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Autor serii kalendarzy w akwareli i licznych albumów zabytków Dolnego 
Śląska. Uczestnik licznych międzynarodowych i ogólnopolskich plenerów malarskich. Animator działań 
plastycznych z dziećmi.

Prace artysty można znaleźć w licznych galeriach w Polsce i za granicą jak i w zbiorach prywatnych.

Born on July 16th, 1958 in Ostrowy Gornicze. Graduated the High School of Fine Arts in Katowice 
(1978). Studied at the Fine Arts Academy in Wroclaw (1979-1984). In 1984 got the diploma in the 
faculty of painting, graphic art and sculpture at Jan Jaromi Aleksina’s studio and in the faculty of 
workshop graphics at Eugeniusz Geta- Stankiewicz’s studio. Was awarded the scholarship from the 
Ministry of Culture and Art (1988-1989).

Practises easel painting, drawing, graphic art, water-colour painting and photography. He is a 
member of Polish Artists’ Union. Created a series of calendars in watercolours and a variety of albums 
portraying historical buildings of Lower-Silesia. Participated in many national and international plain-
air painting events. Conducts community art classes for children.

His works can be found in numerous galleries in Poland and around the world, as well as in private 
collections.

Janusz Łozowski

2

Dzisiaj moja nadzieja chodzi boso
Technika własna 81x41

Today my hope walks barefoot
Original technique 81x41

11

Ja�nUsZ�Ło�ZoW�sKi�ma�lar�stwo,�gra�fi�ka,�ry�su�nek

Bo�gna�Ko�Ze�Ra-Ra�DoM�sKa�
MA�LAR�STWO I RY�SU�NEK

Rzeź�bią�ca�ma�lar�ka,�dla�któ�rej�li�nia�ry�sun�ko�wa�jest�al�fą�i ome�-
gą,�po�cząt�kiem�i koń�cem�każ�dej�pra�cy�ar�ty�stycz�nej.�(...)
Ak�tu�al�ne�pro�po�zy�cje�ar�tyst�ki,�to�wy�si�łek�kil�ku�let�nich�po�szu�-
ki�wań�wła�sne�go�warsz�ta�tu,�któ�ry�umoż�li�wił�by�od�na�le�zie�nie
wła�snej� for�mu�ły�pięk�na i wła�snej�praw�dy.�Stwo�rzy�ła�ona
świat,�gdzie�for�my�prze�strzen�ne�wzbo�ga�co�ne�ko�lo�rem�zo�-
sta�ły� za�mknię�te�w pięk�no,�któ�re�wzru�sza.�Ko�ze�ra� z du�żą
świa�do�mo�ścią�ni�we�lu�je�agre�syw�ność�za�rów�no�ele�men�tów
rzeź�biar�skich,�jak�i płasz�czyzn�ko�lo�ry�stycz�nych�wraż�li�wą�li�-
ne�ar�no�ścią�mo�ty�wów�bio�lo�gicz�nych.�Uda�je�jej�się�uzy�skać
nie�zwy�kłą�har�mo�nię�cza�so�prze�strze�ni,�nie�tra�cąc�nic�ze�swo�-
je�go�rzeź�biar�skie�go�tem�pe�ra�men�tu�i cu�dow�nej�pa�le�ty�ma�lar�-
skiej.�Kom�po�zy�cje�Ko�ze�ry�-Ra�dom�skiej�bu�do�wa�ne�z twar�dej
ma�te�rii�sza�mo�tu�dzię�ki�tem�pe�ra�tu�rze�ognia�po�kor�nie�ją�pięk�-
nem�tkwią�cym�w ar�ty�st�ce.�To�kom�po�zy�cje,�któ�re�wzbu�dza�ją
po�zy�tyw�ną�za�wiść. prof. Ni co le Na scow

wer�ni�saż 24�kwiet�nia,�godz. 17.00�(do 12.05)
ga�le�ria�sztu�ki�współ�cze�snej�Kry�sty�ny�Ko�wal�skiej,�ul.�jat�ki 15

SPA�LO�NY IV
olej,�płót�no,�drew�no�295x120,�2012

TRoChę�MoRZa�We�WRoCŁaWiU…
Wystawa� malarstwa� marynistów� i gości� dedykowana
pamięci� Witolda� Lubinieckiego,� który� od� początku
współtworzył�z�Ewą�Granowską�trzyletni�projekt�plenerów
malarskich�w�Ustce.
wernisaż��5�kwietnia,�godz.�18.00�(do�20.05).�wstęp�wolny!

Klub�Muzyki�i literatury,�pl.�tadeusza�Kościuszki 9
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MŁo�Da�Mo�Da.
STU�DEN�CI�I MI�STRZO�WIE�WY�DZIA�łU�TEK�STY�LIÓW

UNI�WER�SY�TE�TU�TECH�NICZ�NE�GO�W LI�BER�CU
Wy�sta�wa,�rzad�ko�w ga�le�riach�po�ka�zy�wa�nej�dzie�dzi�ny�sztu�ki
–�pro�jek�to�wa�nia�ubio�ru�i tka�ni�ny,�pe�da�go�gów�oraz�twór�czość
mło�dych�pro�jek�tan�tów�mo�dy�z li�be�rec�kiej�uczel�ni,�pró�bu�je
od�po�wie�dzieć�na py�ta�nie�czym�jest�współ�cze�sny�ubiór,�ja�kie
ma�zna�cze�nie�dla�zwy�kłe�go�czło�wie�ka�i w ja�kim�kie�run�ku
zmie�rza� współ�cze�sna� mo�da.� Uczest�ni�cy� wy�sta�wy:� Ja�-
na Černá,�Emi�lie�Frýdecká,�Sva�to�slav�Krotký,�Zu�za�na Ve�selá.�
Pod�czas�wer�ni�sa�żu�od�bę�dzie�się�po�kaz�mo�dy�pre�zen�tu�ją�cy
pra�ce�stu�den�tów�oraz�stro�-
jów� po�wsta�łych� pod�czas
warsz�ta�tów� Mło�da� Mo�da,
któ�re�od�bę�dą�na te�re�nie�BWA
w dniach� po�prze�dza�ją�cych
otwar�cie�wy�sta�wy.�W po�ka�-
zie� w cha�rak�te�rze� � mo�de�li
wy�stą�pi�mło�dzież�z cze�skiej
uczel�ni�oraz�ucznio�wie�je�le�-
nio�gór�skich�szkół.

wer�ni�saż 12�kwiet�nia,�ul.�dłu�ga 1,�Bwa�je�le�nia�gó�ra

Pro�jekt�suk�ni�ślub�nej
fot.�UT�w Li�ber�cu

TYM�CZa�seM�We�WRo�CŁa�WiU
OTWAR�CIE�GA�LE�RII�KO�MIK�SU I ILU�STRA�CJI

Ga�le�ria�po�wsta�ła�aby�przed�sta�wiać�twór�czość�naj�cie�kaw�-
szych�ar�ty�stów�kra�jo�wych�i za�gra�nicz�nych�ich�gra�fi�ki,�ilu�-
stra�cje�i plan�sze�ko�mik�so�we.
Pierw�szą�wy�sta�wą�na któ�rą�za�pra�sza�my�jest�Od�re�al�nio�ny
świat�PRZE�MY�SłA�WA�TRU�ŚCIń�SKIE�GO.�Ar�ty�sta�uży�wa
róż�nych�kon�wen�cji,�aby�kre�ować�świa�ty�pod�le�ga�ją�ce�oni�-
rycz�nej�de�for�ma�cji.�Per�fek�cyj�nie�skon�stru�owa�ne,�do�sko�-
na�łe�nar�ra�cyj�nie�gra�fi�ki�peł�ne�są�dy�na�mi�ki�i mrocz�ne�go
kli�ma�tu.�Na eks�po�zy�cję�skła�da�ją�się�pra�ce�z róż�nych�okre�-
sów�twór�czo�ści�Tru�ściń�skie�go.�Za�rów�no�wcze�sne,�z lat
dzie�więć�dzie�sią�tych,�jak�i naj�now�sze�ry�sun�ki.
prze�my�sław� „trust”� tru�ściń�ski ukoń�czył� li�ceum� pla�-
stycz�ne�i wy�dział�Gra�fi�ki�i Ma�lar�stwa�ASP�w ło�dzi.�Ma�ga�-
zyn� Ar�chi�ve� przy�znał� Tru�sto�wi� mia�no� jed�ne�go� z 200
naj�lep�szych�ilu�stra�to�rów�na świe�cie.�Ja�ko�je�den�z kil�ku
twór�ców�na świe�cie�stał�się�twa�rzą�fir�my�Ro�tring.

5�kwiet�nia,�godz. 19.00
cK�za�mek,�pl.�świę�to�jań�ski 1

eLż�Bie�Ta�WoŚ�KO�GEL�-MO�GEL�Ma�lar�stwo
Ca�łe�ży�cie�za�wo�do�we�zwią�za�na�z biu�rem�pro�jek�tów.�Po przej�-
ściu�na eme�ry�tu�rę�za�czę�ła�re�ali�zo�wać�swo�je�za�mi�ło�wa�nie
do sztu�ki.�Dzie�dzi�na,�w któ�rej�two�rzy,�jest�tro�chę�po�krew�na
do wy�ko�ny�wa�ne�go�przez�nią�za�wo�du�–�też�ry�so�wa�nie,�lecz
tro�chę�in�ne,�bez�norm�i prze�pi�sów.�W ro�ku 2011�ukoń�czy�ła
Aka�de�mię�Sztu�ki�Trze�cie�go�Wie�ku.�Jej�do�ro�bek�jest�na ra�zie
nie�wiel�ki,�ale�za to�róż�no�rod�ny�–�two�rzy�w kil�ku�dzie�dzi�nach
sztu�ki:� ma�lar�stwo,� rzeź�ba,� ce�ra�mi�ka,� de�co�upa�ge,� pa�pier
czer�pa�ny,�bi�żu�te�ria,�pa�miąt�kar�stwo.�Pra�ce�skła�da�ją�ce�się
na wy�sta�wę�za�ty�tu�ło�wa�ną�Ko�gel�-mo�gel�po�cho�dzą�z ostat�-

nie�go�okre�su�pracy�twórczej.
In spi ru ją mnie za cho dy
słoń ca, przy ro da i świat,
któ ry nas ota cza. po przez
sztu kę sta ram się wy ra żać
emo cje, uczu cia, ak tu al ny
stan du szy i umy słu.
8�kwiet�nia,�godz. 18.00

(do 30.04�w pn,�śr,�pt�16-20)
sa�lo�nik�trzech�Muz
ul.�za�wal�na 7

ga�Le�Ria�Mi�sTRZÓW
Pierw�sza�od�sło�na wy�sta�wy�z cy�klu�Trzy�ra�zy�szkło:�Hor�bo�-
wy,�ła�biń�ski,�Wój�cik.�Wer�ni�sa�żo�wi�to�wa�rzy�szyć�bę�dzie
pre�lek�cja�Bar�ba�ry�Ba�naś�au�tor�ki�książ�ki�o Zbi�gnie�wie�Hor�-
bo�wym�oraz�pro�jek�cja�fil�mu�o taj�ni�kach�tech�no�lo�gii�szkła.

7�kwiet�nia,�godz. 13.00
Mu�zeum�po�wo�zów�w ga�lo�wi�cach

Ja�nUsZ�ToW�PiK
PRO�JEK�TANT�I ILU�STRA�TOR

Na wy�sta�wie�za�pre�zen�to�wa�ne�zo�sta�ną�wa�lo�ry�fi�la�te�li�stycz�ne
wraz�z pro�jek�ta�mi,�a tak�że�go�be�li�ny�do zam�ków�Pol�ski�po�łu�-
dnio�wej�oraz�ilu�stra�cje�książ�ko�we.�Znacz�ki�pocz�to�we�za�pro�-
jek�to�wa�ne�przez�J.�Tow�pi�ka�do�ce�nio�no�na XXXII�Je�sien�nym
Sa�lo�nie�Fi�la�te�li�stycz�nym�w Pa�ry�żu�w ro�ku 1978�na�gra�dza�-
jąc�je�Wiel�ką�Na�gro�dą�Fi�la�te�li�sty�ki�Eu�ro�pej�skiej�i na�gro�dą
Pre�zy�den�ta�Fran�cji.

wystawa�czynna�do�27�maja�br.
Mu�zeum�pocz�ty,�ul.�Kra�siń�skie�go 1

Gobelin,�Polowanie�z�chartami
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ga�BRieL�Le�onaRD�Ka�MiŃ�sKi
SPO�TKA�NIE�AU�TOR�SKIE

Au�tor�za�pra�sza�na��spot�ka�nie�pro�mu�ją�ce�jego�naj�now�szą
książ�kę�po�etyc�ką�pt.�„Wra�ti�sla�via�cum�fi�gu�ris�II”�za�ra�zem
pod�su�mo�wu�ją�ce�pro�jekt�„po�etyc�kiej�wi�wi�sek�cji�Wro�cła�-
wia”.�Pro�wa�dze�nie�red.�Jan�So�lar�czyk.

8�kwiet�nia,�godz. 18.00
Klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry,�pl.�t.�Ko�ściusz�ki 9�(www.klub�mil.pl)

Ma�Ria�Kie�Le�CZa�Wa
WIEL�KA�NOC�W KO�ŚCIE�LE�GREC�KO�KA�TO�LIC�KIM

Wy�sta�wa�obej�mu�je�eks�po�-
na�ty� w po�sta�ci� ikon,� ha�-
ftów,� ręcz�ni�ków,� świecz�ni
ków�oraz�pi�san�ki�łem�kow�-
skie�i hu�cul�skie,�któ�re�wy�-
ko�na�ła�Ma�ria�Kie�le�cza�wa.

wer�ni�saż 25�kwiet�nia,�godz. 18.00�(do 6.05)
Klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�ry�pl.�t.�Ko�ściusz�ki 9

PasZ�PoR�TY�KRa�JÓW�Unii�eU�Ro�PeJ�sKieJ
To�wy�sta�wa,�któ�rą�moż�na oglą�dać�do koń�ca�kwiet�nia�w Mu�-
zeum�Spor�tu�i Tu�ry�sty�ki�w Kar�pa�czu.�Zo�sta�ła�ona�przy�go�to�-
wa�na ze�zbio�rów�Mu�zeum�Pa�pier�nic�twa�w Dusz�ni�kach�Zdro�ju.
Te�mat�wy�sta�wy�przy�bli�ża�nam�for�mal�ną�stro�nę�po�dró�żo�wa�nia
w róż�nych�epo�kach.�Na wy�sta�wie�moż�na�obej�rzeć�pro�ces�po�-
wsta�wa�nia�współ�cze�snych�pasz�por�tów�w Pol�skiej�Wy�twór�ni
Pa�pie�rów�War�to�ścio�wych.

wystawa�czynna�do 23�kwiet�nia�br.
Mu�zeum�spor�tu�i tu�ry�sty�ki,�ul.�Ko�per�ni�ka 2,�Kar�pacz

nie�ZŁoM�na�–�Ma�Ria�Ma�nia�KÓW�na
Bo�ha�ter�ką� wy�sta�wy� jest
Ma�ria�Ma�nia�ków�na (1911-
1998)�dzia�łacz�ka�pod�ziem�-
ne�go�pol�skie�go�ru�chu�lu�do-
we�go� i ZWZ� w cza�sie� II
woj�ny�świa�to�wej.�By�ła�sze�-
fem� łącz�no�ści� i kol�por�ta�żu
w Ko�men�dzie�Głów�nej�Ba�ta�-
lio�nów�Chłop�skich.�Or�ga�ni�-
zo�wa�ła�sieć�łącz�no�ści�i kol-��por�ta�żu�na te�re�nie�Ge�ne�ral�nej
Gu�ber�ni�i te�re�nach�włą�czo�nych�do III Rze�szy.�

wystawa�czynna�do 31�ma�ja�br.
Mu�zeum�gross�-Ro�sen,�ul.�ofiar�gross�-Ro�sen 26,�Ro�goź�ni�ca

WsPÓŁ�CZe�sna�aR�Chi�TeK�TU�Ra
sŁo�Wa�CJi�

(1989-2013)�W OBIEK�TY�WIE�L'UBO�I MO�NI�KI�STA�CHO
Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�fo�to�gra�fie�do�ku�men�tu�ją�ce�prze�mia�ny
ar�chi�tek�to�nicz�ne�go�pej�za�żu�Sło�wa�cji.�

wystawa�czynna�do 2�czetwca�br
Mu�zeum�ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5

Ja�nUsZ�Ło�ZoW�sKi�MA�LAR�STWO�
Ab�sol�went�Aka�de�mii�Sztuk�Pięk�nych�we�Wro�cła�wiu�(1984).
Sty�pen�dy�sta�Mi�ni�ster�stwa�Kul�tu�ry�i Sztu�ki 1998/99.�Upra�wia
ma�lar�stwo,�gra�fi�kę,�ry�su�nek,�ma�lar�stwo�na szkle�i ce�ra�mi�ce.
Twór�czość�ar�ty�sty�ce�chu�je�róż�no�rod�ność�tech�nik�i te�ma�tów
oraz�bo�ga�ta�ko�lo�ry�sty�ka.

wystawa�czynna 2-30�kwiet�nia�br.
Klub 4�Re�gio�nal�nej�Ba�zy�lo�gi�stycz�nej,�ul.�pret�fi�cza 24

Ma�RiUsZ�sTa�Cho�WiaK�TE�ATR�W OBIEK�TY�WIE
Mariusz� Stachowiak� (1956-2006)� fotograf,� autor� zdjęć
dokumentalnych�i�teatralnych.

Tadeusz�łomnicki Tadeusz�łomnicki

wystawa�czynna�do 18�kwietnia,�br.
cK�za�mek,�pl.�świę�to�jań�ski 1.�wstęp�wol�ny!
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zaKŁad�naRodowy�im.�ossolińsKicH�zapRasza

www.oss.wRoc.pl

z pędz�leM�i pió�ReM�na szla�Ku
szki�cow�ni�ki�i po�etyc�kie�pa�mięt�ni�ki�z cza�sów�ro�man�ty�zmu
Wy�kład�po�pu�la�ry�za�tor�ski,�pro�wa�dze�nie:�Al�do�na�Mi�kuc�ka
Mo�tyw�po�dró�ży,�wę�drów�ki�czy�piel�grzym�ki�jest�ty�po�wy�dla�twór�czo�ści�ro�man�ty�ków,�ale�nie�za�-
wsze�uświa�da�mia�my�so�bie�jak�te�ro�man�tycz�ne�wy�pra�wy�wy�glą�da�ły.�Cze�go�twór�cy�ocze�ki�wa�li
wy�ru�sza�jąc�w dro�gę?�Czy�wy�bie�ra�li�utar�te�szla�ki�czy�zu�peł�nie�no�we�ścież�ki?�Pod�czas�spo�tka�-
nia�zo�sta�nie�przy�bli�żo�ny�te�mat�ro�man�tycz�nych�po�dró�ży�w opar�ciu�o twór�czość�m.in.�Ju�liu�sza
Sło�wac�kie�go,�Ja�na�Ne�po�mu�ce�na�Gło�wac�kie�go�czy�Bo�gu�sza�Zyg�mun�ta�Stę�czyń�skie�go�wraz
z pre�zen�ta�cją�szki�ców�i rę�ko�pi�sów�ich�au�tor�stwa�znaj�du�ją�cych�się�w zbio�rach�Osso�li�neum.

9�kwiet�nia 2013�(wto�rek),�godz. 15.30�
gmach�główny�zakładu�narodowego�im.�osso�liń�skich.�wstęp�wol�ny!

pRof.�By�ung�Kwon�cHe�ong –�ko�re�ań�ski�po�lo�ni�sta,�tłu�macz�i ba�-
dacz�twór�czo�ści�ada�ma�Mic�kie�wi�cza�z wy�kła�da�mi�w osso�li�neum.
Za�pra�sza�my�na cykl�trzech�wy�kła�dów,�któ�re�od�by�wać�się�bę�dą�w ra�-
mach�pro�gra�mu�Vi�si�ting�Pro�fes�sors�fi�nan�so�wa�ne�go�z fun�du�szu�„Scien�-
tiae�Wra�ti�sla�vien�ses”�Urzę�du�Miej�skie�go�Wro�cła�wia,�do�ty�czyć�bę�dą
re�cep�cji�twór�czo�ści�Mic�kie�wi�cza�w Ko�rei�Po�łu�dnio�wej.�
16�kwiet�nia�(wto�rek),�godz. 11.00
Pro�ble�ma�ty�ka�prze�kła�du�„Pa�na�Ta�de�usza”�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza
na ję�zyk�ko�re�ań�ski�
17�kwiet�nia�(śro�da),�godz. 16.00�
Re�cep�cja�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza�w Ko�rei
18�kwiet�nia�(czwar�tek),�godz. 15.00
Epi�log�„Pa�na�Ta�de�usza”�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza

Re�fek�tarz�za�kła�du�na�ro�do�we�go�im.�osso�liń�skich.�wstęp�wol�ny!

an�ty�Kwa�Rycz�ne�po�lo�wa�nia�je�rzy�to�ma�szew�ski
An�ty�kwa�rycz�ne� po�lo�wa�nia
nie� są� pro�stą� kon�ty�nu�acją
pro�gra�mu� te�le�wi�zyj�ne�go,
książ�ka�ta�po�wsta�ła�bo�wiem
z my�ślą�o tych�wszyst�kich,
w któ�rych� bu�dzi� się� cie�ka�-
wość� hi�sto�rii� za�pi�sa�nej
w przed�mio�tach.�Hi�sto�rii�na�-
szej�i wa�szej,�cu�dzej�i swoj�-
skiej,�dro�giej� i ta�niej,�bli�skiej� i da�le�kiej...�Hi�sto�rii�war�tej
tro�pie�nia�na kier�ma�szach�„sta�ro�ci”,�w an�ty�kwa�rycz�nych�ga�-
blo�tach�i w szu�fla�dach�wła�sne�go�kre�den�su.
For�mat: 26,0 X 26,0 cm.�Ilość�stron: 160

wydawca:�Via�noVa

insTYTUT�gRoToWsKiego
JERZY�GROTOWSKI�TeKsTy zeBRANe –�premiera�tomu
5�kwietnia,�godz.�18.00�/�sala�laboratorium,�Rynek-Ratusz�27

WIELKA?�REFORMA?�TEATRU?
Wykład�Dr�Mateusza�Borowski:�Już nie słuchamy was jako
sędziowie. Tylko jako uczniowie.�Dziedzictwo�Lehrstück i
koncepcje�zaangażowania�w�teatrze�XX�i�XXI�wieku
12�kwietnia,�godz.�18.00�/�sala�Kinowa,�Rynek-Ratusz�27

TEATROLOGIA�PO�PRZEJŚCIACH�
Wykład�mistrzowski�prof.�Eriki�Fischer-Lichte Teatrologia –
czym jest i po ją studiować? Dyskusja�z�udziałem�tłumaczy
książki� Teatr i teatrologia. podstawowe pytania, prof.
Małgorzaty�Sugiery�i�dr.�Mateusza�Borowskiego�(UJ)�oraz�dr.
hab.�Ireneusza�Guszpita�(UWr)�i�prof.�Ewy�Kalemby-Kasprzak
(UAM);�prowadzenie:�prof.�Dariusz�Kosiński
13�kwietnia,�godz.�18.00�|�sala�teatru�laboratorium

SEMINARIUM�3
Igor�Stokfiszewski:�sztuka jako wehikuł wspólnoty
15�kwietnia,�godz.�18.00�|�sala�Kinowa,�Rynek-Ratusz�27

PNEUMATYKA�AKTORA
Spotkanie� z� Jarosławem� Fretem� –� liderem� Teatru� ZAR,
prowadzącymi�i�uczestnikami�warsztatów
27�kwietnia,�godz.�20.00�|�studio�na�grobli,�ul.�na�grobli�30/32

www.grotowski-institute.art.pl

WaR�sZaf�Ka�PŁo�nie�Bar�tosz�„fisz”�wa�glew�ski
Trze�cia�po�zy�cja�z no�wej�se�rii
„33.� Pio�sen�ki� na pa�pie�rze”.
Tom�z tek�sta�mi�Bar�to�sza�„Fi�-
sza”� Wa�glew�skie�go� pod re�-
dak�cją�Woj�cie�cha�Bo�no�wi�cza
uka�że�się 4�kwiet�nia 2013�r.
Do�kupienia�w�poezjem.pl.�

Biu�Ro�li�te�Rac�Kie�
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Ka�Ta�RZY�na�fe�DYK
WIE�CZÓR�AU�TOR�SKI

W pro�gra�mie� pro�mo�cja
naj�now�sze�go�to�mi�ku�wier�-
szy�Ka�ta�rzy�ny�Fe�dyk�
pt.�Cy kle i Me ta mor fo zy
Od�autorki:�Dro gi Czy tel ni ku!
od prze szło czter dzie stu lat
miesz kam we Wro cła wiu.
stu diowa łam eu ro pe isty kę
na Wy dzia le Dzien ni kar stwa

i sto sun ków Mię dzy na ro do wych. pi szę: wier sze, pro zę,
krót kie szki ce li te rac kie. W wol nych chwi lach ma lu ję, fo to -
gra fu ję. od kil ku lat oswa jam i po głę biam swo je umie jęt no -
ści, ta len ty na spo tka niach i warsz ta tach roz wo jo wych.
Wszyst kim – do tych czas spo tka nym – Mi strzom i Na uczy -
cie lom z ser ca dzię ku ję. W lu tym 2012 wy da łam swój pierw -
szy to mik wier szy – Rów no -Waż ne związ ki. Do tych czas
pu bli ko wa łam w an to lo giach wro cław skie go sa lo ni ku Trzech
Muz. Mo je wier sze, prze tłuma czo ne na ję zyk serb ski, uka za -
ły się w An to lo gii Mi ło ści pod red. ol gi La lić -Kro wic kiej. To -
mik de dy ku ję tym, któ rzy zbli ża ją się do zro zu mie nia, że
po trze bu je my in spi ra cji, du cho wo ści, mi sty ki.

22�kwiet�nia,�godz. 18.00
SA�LO�NI�KO�WE�WARSZ�TA�TY�LI�TE�RAC�KIE

15�i 29�kwiet�nia,�godz. 18.00
sa�lo�nik�trzech�Muz,�ul.�za�wal�na 7

fot.�M.�i�W.�Kumpiccy

Ma�Ja�Wo�LiŃ�sKa
BER�MUDZ�KI�SEN

po�kaz�wi�deo/spo�tka�nie�au�tor�skie
Ma�te�rię�i punkt�wyj�ścia�mo�ich
prac�wi�deo�two�rzą�wro�cław�skie
zie�mie�ni�czy�je�–�stre�fy�wi�ze�run�-
ko�wej�i funk�cjo�nal�nej�am�bi�wa�-
lent�no�ści:� Ber mudz ki sen, 12
min;� sa ha ra gre ens, 17� min;
ostat nie zło te po po łu dnie, 10�m
Ma�ja�wo�liń�ska�stu�dia�na wro�-
cław�skiej�ASP�w la�tach 1992-
1997� na Wy�dzia�le� Gra�fi�ki.
Od 1997�za�trud�nio�na w Ka�te�-
drze�Wie�dzy�Wi�zu�al�nej�–�ak�tu�-
al�nie�w Ka�te�drze�Sztu�ki�Me�diów.�Głów�ny�mi�przed�mio�ta�mi
za�in�te�re�so�wań�twór�czych�są:�pra�ca�z ob�ra�zem�vi�deo,�ani�ma�-
cja,�in�te�rak�tyw�ne�nar�ra�cje.�Jej�fil�my�by�ły�pre�zen�to�wa�ne�w ra�-
mach�se�rii�„Mło�de�Ka�dry”�przez�te�le�wi�zję�Ki�no�Pol�ska.

9�kwietnia,�godz. 18.00.�wstęp�wolny!
ga�le�ria�en�tRo�pia,�ul.�Rzeź�ni�cza 4

TWÓJ�LeT�ni�Ka�Wa�ŁeK�WRo�CŁa�Wia
Ko�lej�na�od�sło�na�kon�kur�su�na mu�zycz�na�wi�zy�tów�kę�mia�sta.
Pu�la�na�gród�wy�no�si 51�ty�się�cy�zło�tych.�By�mieć�szan�sę�je
zdo�być�na�le�ży�do 7�czerw�ca�na�de�słać�zgło�sze�nie�z au�tor�-
ską,�ni�gdzie�wcze�śniej�nie�pu�bli�ko�wa�ną�pio�sen�ką�o Wro�cła�-
wiu.�Li�sta�fi�na�li�stów�zo�sta�nie�ogło�szo�na 14�czerw�ca�br.

Re�gu�la�min�kon�kur�su�www.ka�wa�le�kw�roc�la�wia.pl

Ja�nUsZ�ToW�PiK –�pRo�jeK�tant�i ilu�stRa�toR
Pre�lek�cja,�któ�rą�po�pro�wa�dzi�Bar�ba�ra�Wy�soc�ka.

24�kwiet�nia,�godz. 14.00
Spo�tka�nie�z Pa�nią�Ani�tą�Win�cen�cjusz�-Pa�ty�ną,�hi�sto�ry�kiem
sztu�ki�i wy�kła�dow�cą�na ASP�we�Wro�cła�wiu�któ�ra�przy�bli�-
ży�przy�by�łym�ilu�stra�tor�ską�twór�czość�Ja�nu�sza�Tow�pi�ka.�

28�kwiet�nia,�godz. 12.00.�wstęp�wolny!
Mu�zeum�pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji,�ul.�Kra�siń�skie�go 1

18.�eU�Ro�PeJ�sKi�PoRT�Li�Te�RaC�Ki
WRO�CłAW 19-21.04.2013�CS�Impart

Na trzy�dni�Im�part�we�Wro�cła�wiu�za�mie�ni�się�w li�te�rac�kie
cen�trum,�do któ�re�go�za�wi�nie�kil�ku�dzie�się�ciu�au�to�rów�z Pol�-
ski�i za�gra�ni�cy�oraz�set�ki�czy�tel�ni�ków.�No�blist�ka�Her�ta�Müller,
lau�re�at�ka�Pu�lit�ze�ra�Jo�rie�Gra�ham�i naj�waż�niej�szy�pi�sarz�świa�-
ta�arab�skie�go�Ha�san�Bla�sim,�bli�sko�trzy�dzie�stu�au�to�rów,�któ�-
rzy�nie�czy�ta�li�jesz�cze�w Por�cie,�no�we�pro�jek�ty,�kon�cer�ty,
de�ba�ty,�li�te�rac�kie�kon�kur�sy�dla�pla�sty�ków,�fo�to�gra�fów,�fil�-
mow�ców�oraz�ce�nio�ne�oso�bo�wo�ści�pol�skiej�kul�tu�ry�ja�ko�go�-
spo�da�rze�wy�da�rzeń.�Pro�gram�fe�sti�wa�lu:�www.por�tli�te�rac�ki.pl

wyBRane�z�pRogRaMu:
19� kwiet�nia spo�tka�nie� z nie�miec�ką� no�blist�ką� HER�Tą
MüLLER.� Premiera� jej� książki� pt.�Ko la że w� tłumaczeniu
Lesz�ka�Sza�ru�gi�dzień�wcześniej:�18�kwietnia�br.�Wła�sno�ręcz�-
nie�two�rzo�ne�z róż�no�kształt�nych�słów�wy�ci�nan�ki,�któ�re�kie�-
dyś�wid�nia�ły�w ga�ze�tach,�te�raz�słu�żą�no�wym�–�li�rycz�nym
–�opo�wie�ściom.�Wy�jąt�ko�wa�książ�ka�łą�czy�gra�ficz�ne�ko�la�że
z pięk�ną�war�stwą�po�etyc�ką,�do�kupienia�w�po�ezjem.pl
20�kwiet�nia spo�tka�nie�z uczest�ni�ka�mi�Po�ło�wu.
PO�łÓW.� Po�etyc�kie� de�biu�ty 2012.� Al�ma�nach� z wier�sza�-
mi ośmiu�naj�le�piej�ro�ku�ją�cych�po�etów�przed de�biu�tem�książ�-
ko�wym:�Bet�cher,�Czar�kow�ski,�Gór�czak,�Ku�ja�wa,�Ku�lis,�Ni�ta,
Pa�pier�ski�i Słom�czyń�ski.�Premiera�11�kwiet�nia�br.�książ�ka
do ku�pie�nia�w�po�ezjem.pl,�wydawnictwo�Biuro�Literackie.
21�kwiet�nia kon�cert�KIM�NO�WAK

KIM�NO�WAK

NA�BÓR�DO CHÓ�RU�KA�ME�RAL�NE�GO�Mi�se�Ri�CoR�Dia
W�ramach�na�uki�śpie�wu�(w tym�emi�sja�gło�su),�kształ�ce�-
nie�słu�chu,�na�uka�czy�ta�nia�nut.�Tel: 791 256 984
otwar�te�pró�by�do�30�kwiet�nia�w�śr.�i pt�od godz.�18-20.00

sal�ka�Kul�tu�ral�no�-Re�kre�acyj�na,�ul.�Ba�ja�na 47a

Ma�gia�ogRo�DÓW
Wy�kład�pt.�ogro dy w re ne san sie pro�wa�dzi�dr�Mał�go�rza�ta
Sza�frań�ska.�Za�ję�cia�edu�ka�cyj�ne�skie�ro�wa�ne�do osób�do�ro�-
słych,�przede�wszyst�kim�se�nio�rów,�chcą�cych�zdo�być�wie�-
dzę�i prak�tycz�ne�umie�jęt�no�ści�z za�kre�su�sztu�ki�ogro�do�wej.

24�kwietnia,�godz.�12.15.�wstęp�wolny!
Muzeum�ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5



DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I M . T A D E U S Z A M I K U L S K I E G O W E W R O C Ł A W I U
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws

9 kwietnia, godz. 18.30
DKK dla Dorosłych
KSIĄŻKI
O LUDZIACH CIEKAWYCH
Czytelnia, II piętro
10 kwietnia, godz. 16.30
Spotkanie z pedagogiką zabawy
SPINACZOWE DZIWY
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
10 kwietnia, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
DZIEWCZYNA
ZNAD RIO PARAISO
Oddział Książki Mówionej, parter
11 kwietnia, godz. 17.30
DKK dla Rodziców
JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
13 kwietnia, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
OGRODY W ŚRODKU MIASTA
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy do 10.04)
17 kwietnia, godz. 16.00
AMNESTY INTERNATIONAL
W POLSCE (wykład)
Czytelnia, II piętro
19 kwietnia, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
PODRÓŻ W GŁĄB ZIEMI
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy od 15.04)
20 kwietnia, godz. 11.00
Z cyklu „Spoko-Poko”
TAŃCE I ZABAWY NA .... PŁYCIE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy od 15.04)
22 kwietnia, godz. 12.00
SAVE THE PLANET (dla dzieci)
American Corner, II piętro
24 kwietnia, godz. 11.00-17.00
ŚWIĘTO KSIĄŻKI (dla dzieci)
American Corner, II piętro
25 kwietnia, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
TU MAM BRZUSZEK!
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy od 22.04)

Zapraszamy na czwartą edycję targów
książki regionalnej SILESIANA, na
których swoją ofertę zaprezentują wy-
dawnictwa z Dolnego Śląska. W pro-
gramie konkursy, spotkania autorskie,

wycieczki po Wrocławiu dla najmłodszych, spotkania z autorami, m.in. z Mar-
kiem Perzyńskim, Martą Miniewicz, Nadią Szagdaj, Małgorzatą Cimek-Gu-
towską, projekcje Ilmów i spotkanie z reżyserem Witoldem Świętnickim.
18 – 21 kwietnia, hol przy wejściu głównym. Stoiska będą czynne od 10.00
do 18.00 (w niedzielę do 16.00).

PPOO  KKOO  NNAA  NNIIEE  SSMMOO  KKAA  WWAA  WWEELL  SSKKIIEE  GGOO  
CCHHWWAA  LLEEBB  NNYYMM  MMII  TTEEMM  NNAA  RROO  DDOO  WWYYMM
Od czyt hi sto ry ka sztu ki, dok to ra na uk hu ma ni stycz nych i au to ra książ ki Smok
wa wel ski. W krę gu mi tu i hi sto rii Mar ka Si kor skie go. Od czyt bę dzie uroz ma -
ico ny ilu stra cja mi, od bę dzie się też pro mo cja książki, któ rą bę dzie można ku -
pić pod czas spo tka nia. Wstęp wol ny! Czy tel nia, II p. 10 kwiet nia, godz. 17.00

CCZZAARR  PPOOLLEESSIIAA zz  ccyykklluu  OObbyywwaatteell  śśwwiiaattaa
W wędrówkę po Białorusi zabierze uczestników spotkania wrocławska
podróżniczka Emilia Nowaczyk.  24 kwietnia, godz. 16.00, Czytelnia.

AANNEE  TTAA  GGŁŁOO  WWAACC  KKAA  AAkktt..   MMaa  llaarr  ssttwwoo,,  rryy  ssuu  nneekk
23 kwiet nia – 11 ma ja 
GGaa  llee  rriiaa  ppoodd PPllaa  ffoo  nneemm..  
Ar tyst ka stu dio wa ła w Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w Ło dzi,
na Wy dzia le Gra I ki i Ma lar -
stwa. Dy plom uzy ska ła w Pra -
cow ni prof. Ma ria na Kę piń-
skie go w 2010 ro ku i w Ac ca -
de mia Al ber ti na di Bel le Ar ti
w Tu ry nie. Zaj mu je się ma lar -
stwem szta lu go wym, ry sun -
kiem, ilu stra cją.  
Wer ni saż: 23.04 , godz. 17.30.

XXIIVV SSPPAA  CCEERR  LLII  TTEE  RRAACC  KKII  
DDOO  MMUU  ZZEEUUMM  KKSSIIĄĄŻŻ  KKII
Z oka zji Świa to we go Dnia Książ ki przy pa da -
ją ce go w kwiet niu za pra sza my na dru gą już
wy pra wę do Mu zeum Na ro do we go, gdzie
spo tka my się z ku sto szem Mu zeum Sztu ki
Książ ki Woj cie chem Ka czo row skim, któ ry
opo wie nam o naj cie kaw szych za byt kach sztu -
ki wy daw ni czej. Zo ba czy my m.in. na gra dza -
ne na wy sta wach bi blio Il skie edy cje Emi la
Ze ga dło wi cza w opra co wa niu Ja na z Bo gu mi -
na Ku gli na. 10 kwiet nia, godz. 15.00,
zbiór ka pod Bi blio te ką.D
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TUR�nieJ�sŁo�Wa
FI�NA�łY XVI DOL�NO�ŚLą�SKIE�GO�TUR�NIE�JU�SłO�WA�LI�-
TE�RA�TU�RY�PA�TRIO�TYCZ�NEJ I RE�LI�GIJ�NEJ
Pod�czas�Tur�nie�ju�od�bę�dzie�się�rap�so�dycz�na pre�zen�ta�cja
Ka�zań�sej�mo�wych�Pio�tra�Skar�gi�z udzia�łem:�K.�Boj�nic�kie�-
go�OFM,�A.�Gut,�E.�Kie�strzyń,�E. M.�Ssy�ski,�J.�Te�lej�ko.�
10�kwietnia,�godz. 9.00�–�szko�ły�pod�sta�wo�we
11�kwietnia,�godz. 9.00�–�gim�na�zja
12�kwietnia,�godz. 9.00�–�li�cea,�do�ro�śli
13�kwietnia,�godz. 9.00�–�te�atry�po�ezji

sa�la�te�atral�na�cen�trum�edu�ka�cji�Kul�tu�ral�nej
dzie�ci�i Mło�dzie�ży,�ul.�Koł�łą�ta�ja 20

Po Co�naM�DRZe�Wa?
Warsz�ta�ty�edu�ka�cyj�ne�dla�dzie�ci�w wie�ku 6-12�lat.
Pro�wa�dze�nie�An�na Po�pów�-No�wic�ka�(UP�Wro�cław)
Dzie�ci�do�wie�dzą�się�na czym�po�le�ga�pra�ca�ar�chi�tek�ta�kra�-
jo�bra�zu.�Warsz�tat�–�pro�jek�to�wa�nie�zie�le�ni�na osie�dlu,�pra�-
ca�w gru�pach.�Przy oka�zji�za�jęć�dzie�ci�bę�dą�mo�gły�się
na�uczyć�roz�róż�niać�wy�bra�ne�ga�tun�ki�drzew.
27�lub 28�kwietnia,�godz. 11.00-13.00.�cena�5�zł�dziecko!

Muzeum�ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5

Ta�To�oine 3
GWIEZD�NE�WOJ�NY
KONTR�ATA�KU�Ją

Swój� obóz� w leśnickim
zam�ku�roz�ło�żą�Tu�ske�ni�–�lu�-
dzie� pu�sty�ni,� miesz�kań�cy
pla�ne�ty�Ta�to�oine.�Do Zam�ku
przy�bę�dą� od�dzia�ły� Le�gio�-
nów:�501�i Re�bel�Le�gio�nu,�a
oprócz�Tu�ske�nów�także�im�-
pe�rial�ni�sztur�mow�cy,�ofi�ce�-
ro�wie�oraz�bo�ha�te�ro�wie�sa�gi
–� Ana�kin� Sky�wal�ker� czy
Hra�bia�Do�ku,
W pro�gra�mie� za�ba�wy� dla
naj�młod�szych,�oraz�pre�lek�-
cje,�po�ka�zy�i kon�kur�sy�dla
fa�nów�w każ�dym�wie�ku,�nie�za�brak�nie�jed�ne�go�z naj�bar�-
dziej�wi�do�wi�sko�wych�ele�men�tów�gwiezd�no�wo�jen�nych
spo�tkań,�czy�li�po�ka�zów�wal�ki�na mie�cze�świetl�ne.�

13�kwiet�nia,�godz. 10.00-21.00
Bi�le�ty: 12/8zł,�dzie�ci�do lat 3�–�wstep�wol�ny!

cK�za�MeK,�pl.�świę�to�jań�ski 1,�wro�cław-le�śni�ca

fot.�P.�Wojciechowski

Te�aTRU�LaL�Ki�i aK�To�Ra�W WaŁ�BRZY�ChU
ul. M.�BUCZ�KA 16�(te�atr�la�lek.wal�brzych.pl)

OCH,�EMIL!�7�kwiet�nia,�godz. 12.30�

LE�FI�LO�FA�BLE 7�kwiet�nia,�godz. 16.00�

BAJ�KA�O ROZ�CZA�RO�WA�NYM�RU�MA�KU�RO�MU�AL�DZIE
do bi le tu dla oso by do ro słej je den bi let dla dziec ka gra tis
13�kwiet�nia,�godz. 17.00�

ALI�CJA�W KRA�INIE�CZA�RÓW 14�kwiet�nia,�godz. 12.30�

NIE�BÓJ�CIE�SIę�CZA�ROW�NIC 21�kwiet�nia,�godz. 12.30

JAŚ�I MAł�GO�SIA 28�kwiet�nia,�godz. 12.30�

oCh�eMiL
TE�ATR�LAL�KI�I AK�TO�RA

WAł�BRZYCH
Spek�takl�dla�dzie�ci,�na pod�-
sta�wie�książ�ki�Astrid�Lind�-
gren�Emil�ze�Sma�lan�dii
15�kwiet�nia,�godz. 9.30.

te�atr�zdro�jo�wy,�po�la�ni�ca�zdr.

Ali�cja�w Kra�inie�Cza�rów

WY�CieCZ�Ki�DLa�DLa�DU�żYCh i Ma�ŁYCh
1�kwiet�nia,�godz. 15 00 świąteczny�spacer�z�przewodnikem.
Po�słu�cha�my�le�gend�i do�wie�my�się,�jak�to�na�praw�dę�z�tym�jaj�-
kiem�by�ło,��ok. 1,5�godz.�10zł/os.,�konieczna re�zer�wa�cja
6�kwiet�nia au�to�ka�ro�wa�do Sobótki.�Wejście�na szczyt�Ślę�-
ży,�przy ogni�sku�do�wie�my�się�co�to�ta�kie�go�So�bót�ki.�45zł
20�kwiet�nia�au�to�ka�ro�wa�do��Ja�ski�ni�Niedź�wie�dziej�w Klet�-
nie,�Czar�na Gó�ra,�By�strzy�ca�Kłodz�ka. 55zł/oso�ba.�Bi�le�ty
do Ja�ski�ni�we�wł.�za�kre�sie�–�do�ro�śli 19 zł,�dzie�ci 14�zł

Re�zer�wa�cja 600 687 336



ul. Dubois 5, 50-208 Wrocław, tel./fax 71 329 95 31
e-mail: mdkwrsr@wp.pl, www.mdksrodmiescie.wroc.pl

WRO CŁAW SKIE
SPA CE RY

KRA JO ZNAW CZE
I ETAP

29 KWIET NIA, GODZ. 9.00
Rajd� or�ga�ni�zo�wa�ny� jest� na te�re�nie
Wro�cła�wia.� Po�pu�la�ry�zuje� wie�dzę
o Wro�cła�wiu�i Dol�nym�Ślą�sku,�tu�ry�-
sty�kę�pie�szą�oraz�umie�jęt�no�ści�orien�-
ta�cji� w te�re�nie. Tegoroczne� hasło:
WRO�CłAW�–�MIA�STO�NA�WY�SPA�CH
Rajd�bie�rze�udział�w XV edy�cji�„Wiel�-
kiej�Na�gro�dy�Wro�cła�wia”.�Dru�gi�etap
od�bę�dzie�się 20�ma�ja,�a je�go�uro�czy�-
ste�pod�su�mo�wa�nie�–
10�czerw�ca�w MdK�śród�mie�ście.

ZA JĘ CIA
PO ZASZ KOL NE
TA NIEC:
ze spo ły tań ca
no wo cze sne go
ba let
che er le aders
sal sa
fla men co

MU ZY KA:
ze spo ły
wo kal no 
-in stru men tal ne
pio sen ka es tra do wa
i li te rac ka

TE ATR:
dzie cię cy
i mło dzie żo wy
warsz ta ty
-re cy ta tor skie

PLA STY KA:
lu do wo -ob rzę do wa
ma lar stwo
ry su nek
gra fi ka
ce ra mi ka
szkło

SPORT:
sza chy
gim na sty ka
-ogól no ro zwo jo wa

IN NE:
in for ma ty ka
pra cow nia
-fo to tech nicz na
szko ła ilu zji
ję zyk an giel ski
i chiń ski
ABC ma ło la ta
edu ka cja dla grup
Ga le ria Pla stycz na

MŁODZIE�OWY DOM KULTURY ŚRÓDMIEŚCIE

W KWIETNIU W REPERTUARZE:  

Wiktoria�Jurewicz,�12�lat

Gitarka�2012
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CU DA NA TU RY 3 KWIET NIA, GODZ. 12.00
Wer�ni�saż XX wo�je�wódz�kiej�wy�sta�wy�po�kon�kur�so�wej
z cy�klu�–�ZIE�MIA�JEST�JED�NA.�Wspa�nia�łe�wo�do�spa�dy,�groź�ne�wul�ka�-
ny,�ta�jem�ni�cze�ja�ski�nie,�nie�prze�mie�rzo�ne�le�śne�czy�wod�ne�prze�strze�-
nie…�Ota�cza�ją�cy� nas� świat� przy�ro�dy� za�ska�ku�je� bo�gac�twem� form
i ko�lo�rów.�W pro�gra�mie�in�te�rak�tyw�ny,�muzyczny�po�kaz�dźwię�ków�na�-
tu�ry�Zdzi�sła�wa�Wey�ny.�wy�sta�wa�czyn�na do 30�kwiet�nia�br.

GI TAR KA 2013
6 KWIET NIA, GODZ. 15.00

Spo�ty�ka�nia� mło�dych� gi�ta�rzy�stów,� za�fa�scy�no�wa�nych
moż�li�wo�ścia�mi�ja�kie�da�je�gra�na gi�ta�rze.�W tym�ro�ku�wy�-
stą�pią� przed pu�blicz�no�ścią� ze�spo�ły� z wro�cław�skich
MDK�-ów�oraz�gru�pa�TRAC�K�O�NE�z Ny�sy.�

SA TY RY KIA DA
XI FE STI WAL HU MO RU I SA TY RY

12 KWIET NIA, GODZ. 10.00
Twór�cze�i ra�do�sne�spo�tka�nie�mło�dzie�ży�z wro�cław�skich
szkół�gim�na�zjal�nych�i po�nad�gim�na�zjal�nych,�za�in�te�re�so�-
wa�nej�sce�nicz�ną�twór�czo�ścią�sa�ty�rycz�ną.

XIII OGÓL NO POL SKIE
WARSZ TA TY

ILU ZJO NI STYCZ NE
13 KWIET NIA, GODZ. 10.00
To�je�dy�na ta�ka�im�pre�za w na�szym�mie�-
ście.�Za�czy�na się�o godz. 10.00�otwar�-
ty�mi� dla� pu�blicz�no�ści� pre�zen�ta�cja�mi
kon�kur�so�wy�mi,�w ka�te�go�rii�ju�nior�i se�-
nior.� Pre�zen�ta�cje� oce�ni� ju�ry� zło�żo�ne
z za�wo�do�wych� ilu�zjo�ni�stów� -�wstęp
wol�ny.�Udział�w se�mi�na�riach�oraz�ta�-
jem�ni�czej�„No�cy�Ma�gii”�tyl�ko�dla�tych,
któ�rzy�za�pi�szą�się�na Warsz�ta�ty.�Se�mi�-
na�ria�w tym�ro�ku�po�pro�wa�dzą�SłA�-
WO�MIR�PIE�STRZE�NIE�WICZ�„Ar�se�ne
Lu�pin”,�Je�rzy�Ja�kub�Bu�czyń�ski�i Sła�-
wo�mir�Ko�wal�ski. www.ilu�zja.org.pl

X WIE CZÓR
FLA MEN CO
19 KWIET NIA
GODZ. 18.00

Fan�ta�stycz�ny�po�kaz�fla�men�-
co�z udzia�łem�gru�py�PA�SA
LA�VI�DA,�któ�ra�pro�wa�dzo�-
na jest�w MDK�Śród�mie�ście
przez� Ju�sty�nę� Ja�rek� oraz
wspa�nia�łych�go�ści.�

IX PRZE GLĄD WIER SZY
25 KWIET NIA, GODZ. 10.00

DO�RO�ŚLI�NAM�CZY�TA�Ją�–�MY�RE�CY�TU�JE�MY�w ra�-
mach� ak�cji� „Ca�ły� Wro�cław� czy�ta� dzie�ciom”.
Sympatyczna�impreza�dla�dzieci,�ini�cja�ty�wa�Przed�szko�-
la�Nr 77�„Tę�czo�we�Sió�dem�ki”.

GRU PA WO KAL NA ORIS
28 KWIET NIA, GODZ. 18.00, WSTEP WOLNY

Pięk�ne�pio�sen�ki�w wy�ko�na�niu�mło�dych�i zdol�nych�wo�ka�-
li�stów� pra�cu�ją�cych� w gru�pie� wo�kal�nej� ORIS,� której
instruktorem�jest�Re�na�ta�Wy�bra�niec.



®�Nr 103265. Wy�daw�ca:� Co� Jest� Gra�ne� Agen�cja�Wy�daw�ni�czo�-Re�kla�mo�wa� Gra�ży�na Mi�gnie�wicz.�ad�res� ko�re�spon�den�cyj�ny:�Co� Jest� Gra�ne� skr.
poczt. 1007, 50-950�Wro�cław 68.�Re�dak�tor�na�czel�ny:�Gra�ży�naMi�gnie�wicz,�tel. 666 878 930,�gra�zy�na.mi�gnie�wicz@cjg.pl�in�ter�net:�www.co�je�st�gra�ne.pl,
re�dak�cja@co�je�st�gra�ne.pl.�Druk�–�Print.�Re�dak�cja�nie�po�no�si�od�po�wie�dzial�no�ści�za po�wie�rzo�ny�ma�te�riał,�zmia�ny�w ka�len�da�rium,�treść�ogło�szeń�i re�klam.
Za�strze�ga�my�so�bie�pra�wo�skra�ca�nia�i �ad�iu�sta�cji�tek�stów�oraz�zmia�ny�ich�ty�tu�łów.�Spra�wy�spor�ne�roz�pa�try�wa�ne�są�przez�Sąd�wła�ści�wy�dla�wy�daw�cy.

Wę�DRUJ�i ZWie�DZaJ�Z 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�kwiet�nia,�g. 7.00 Ślę�ża�„Wiel�ka�noc�na”;�Dw.�PKS
6�kwiet�nia,�g. 8.00* Za�gó�rze�Śl.�–�Wło�darz
7�kwiet�nia,�g. 10.00 Spa�cer;�spo�tk.�po�mni�k�hr.�A.�Fre�dry
11�kwiet�nia,�g. 15.30�Spo�tka�nie�w Ka�m.�„Mał�go�sia”
13�kwiet�nia,�g. 7.40*�Ślę�ża,�wy�jazd�z dwor�ca�PKS
17�kwiet�nia,�g. 13.00 Wy�ciecz�ka:�zdo�by�wa�my�od�zna�kę
Tu�ry�sty�Mi�ło�śni�ka�Wro�cła�wia�(po�mnik�A.�Fre�dry)
20�kwiet�nia,�g. 8.00 Zlot�„Tur�kus”�–�Trzeb�ni�ca
27�kwiet�nia,�g. 8.00* Na�chod�–�Ra�ti�bo�ri�ce�(Cze�chy)
Zgło�sze�nia�na wy�ciecz�ki�(*)�„Prze�wod�nik�cze�ka”�na spa�ce�-
rze,�spo�tka�niu�klu�bo�wym�lub�tel. 661 701 176; 71 35 70 119
wie�czo�rem.�Wy�jaz�dy�z Pla�cu�So�li�dar�no�ści.

W so�Bo�Tę�na WY�CieCZ�Ki�Pie�sZe!
ZA�PRA�SZA�PTTK�PO�LAN�KA KO�łO�NR 6

6�kwiet�nia�tra�sa:�Rę�dzin�–�Le�si�ca�–�Rę�dzin�(10�km).�Spo�tka�-
nie�na pę�tli�tram�wa�jo�wej 24�na Oso�bo�wi�cach�o godz. 9.30.
Wy�ciecz�kę�pro�wa�dzą�An�to�ni�Zy�gner�ski�i Zo�fia�Wą�grow�ska.
13�kwiet�nia�tra�sa: Obor�niki�Śl.� i oko�licz�ne�la�sy.�Spo�tka�nie
godz. 10.00, Dw.�Gł.,�ko�ło�kas�z�bi�le�tem�powrotnym�do Obor�-
nik�Śl.�Pro�wa�dzą�Cze�sław�Le�śnia�ra�i Bar�ba�ra�Za�rzyc�ka.
20�kwiet�nia�tra�sa:�z Le�śni�cy�–�Sta�wy�–�Las�Ra�tyń�ski�–�Jar�-
noł�tów�(12�km).�Spo�tka�nie godz. 10.00�na pę�tli�tram�wa�jo�-
wej 10�i 20�w Le�śni�cy.�Wy�ciecz�kę�pro�wa�dzi�Mi�ro�sła�wa�Ha�lik.
27�kwiet�nia�tra�sa:�Tą�pa�dła�–�Dom�Tu�ry�sty�PodWie�ży�cą�–�So�-
bót�ka.�Spo�tka�nie�z prze�wod�ni�kiem�o godz. 8.50�w po�cze�kalni
Dw.�PKS��Pro�wa�dzą:�An�to�ni�Zy�gner�ski�i Zo�fia�Wą�grow�ska.
In�for�ma�cja�–�Zo�fia�Wą�grow�ska 71-355-05-69

Pie�sZo�Z PeR�Pe�De�seM!
6 kwiet�nia�tra�sa 18 km:�Lip�ki/Ry�czyn/Oła�wa.�Pro�wa�dzi�Ka�-
zi�mierz�Ru�sek.�DGł.�PKP�kasy,�godz. 9.15�(od�jazd 9.33)
7 kwiet�nia�tra�sa 12 km:�Sa�mo�twór/Jar�noł�tów/Jerz�ma�no�-
wo/Le�śni�ca.�Pro�wa�dzi�An�na Ha�ba�siń�ska.�Dw.�Świe�bodz�-
ki,�przyst.�aut.�nr 609,�godz. 9.00�(od�jazd 9.11)
13 kwiet�nia� tra�sa 15 km:�Oso�bo�wi�ce/Rę�dzin/Świ�nia�ry.
Pro�wa�dzą� Al�fred� Fry�śny,� Sła�wo�mir� Sol�ka.� Oso�bo�wi�ce
–�pę�tla�tram�wa�jo�wa�li�nii�nr 14, 24�godz. 9.40
14 kwiet�nia�tra�sa 10 km:�Szla�kiem II Ar�mii�Woj�ska�Pol�-
skie�go�Zgo�rze�lec�i oko�li�ce.�Pro�wa�dzi�Sta�ni�sław�Bo�bo�wiec�
DGł.�PKP�kasy,�godz. 6.00�(od�jazd 6.25)
20 kwiet�nia�tra�sa 14 km:�Trest�no/ła�ny/Je�zio�ro�Baj�kał/Ka�-
mie�niec�Wro�cław�ski.�Prow.�A.�Fry�śny,�S.�Sol�ka.�Pl.�Do�-
mi�ni�kań�ski,�przyst.�aut.�nr 120�godz. 9.20�(od�jazd 9.36)
21 kwiet�nia�tra�sa 23 km:�Hen�ry�ków/Las�Musz�ko�wic�ki/Zię�-
bi�ce.�Pro�w.�Ali�na Ogro�dow�czyk.�DGł.�PKP�kasy,�godz. 7.40
27 kwiet�nia�tra�sa 18 km:�Ro�gów�So�bóc�ki/So�bót�ka/Ślę�-
ża/So�bót�ka.�Pro�wa�dzi�S.�Bo�bo�wiec.�Dw.�Gł.�PKP�kasy,
sta�no�wi�sko 6,�godz. 7.50�(od�jazd 8.10)
28 kwiet�nia�tra�sa 15 km:�Strze�lin/Bia�ły�Ko�ściół.�Pro�wa�dzi
K.�Ru�sek.�Dw.�Gł.�PKP�kasy,�godz. 7.45�(od�jazd 8.01)
Uczestnicy�ubezpieczają�się�we�własnym�zakresie.
Klub�pie�chu�rów�peR�pe�des�im.�B.�tu�ro�nia�(pttk.wroc�law.pl)

PReLeKCJe�Z�PReZenTaCJą
zaprasza�oddział�wrocławski�pttK,�Koło�nr�4

1. Drew�nia�ne� Ko�ścio�ły� Wo�je�wódz�twa� Po�mor�skie�go
cz. II –�prelekcja�Pań�stwa�Ire�ny�i Je�rze�go�Za�łę�skich.

4�kwietnia, godz. 17.00.�wstęp�wol�ny!
2. Ano�ma�lie� po�go�do�we� na Ślą�sku� od śre�dnio�wie�cza
do współ�cze�sno�ści�–�prowadzenie�Pa�ni�An�na�Oryń�ska.

11�kwietnia,��godz.�17.00
Klu�b�tu�ry�sty�pttK.�Ry�nek�-Ra�tusz 11/12 iV p.�wstęp�wol�ny!

Ma�giCZ�ne�MieJ�sCa�WRo�CŁa�Wia
Spa�cer�po Przed�mie�ściu�Świd�nic�kim,�prze�wod�nik�Vio�let�ta
Szcze�pań�ska.�Tra�sa:�Ope�ra,�Te�atr�La�lek,�ko�ściół�Bo�że�go�Cia�ła,
Re�no�ma,�pl.�Ko�ściusz�ki,�ul.�łą�ko�wa,�pl.�Mu�ze�al�ny,�Ope�ra.

20�kwiet�nia,�godz. 10.00�–�przed wej�ściem�do ope�ry.
zgło�sze�nia�od�d.�woj�sko�wy�pttK�przy Klu�bie 4RBlog�

tel. 500-035-134.�wstęp�wol�ny!

aR�gen�TY�na SPO�TKA�NIE�MUL�TI�ME�DIAL�NE�
Gra�ży�na i Ste�fan�Sro�czyń�scy
opo�wie�dzą�o kra�ju�ka�to�li�ków,
w któ�rym�przed Bo�giem�sta�-
wia� się� Die�go� Ma�ra�do�nę
i mo�dli�się�do Evi�ty�Pe�ron.
Po�ka�żą�tan�go�wy�ko�ny�wa�ne
na uli�cy�w go�rą�ce�wie�czo�ry,
od�ry�wa�ją�ce� się� ogrom�ne
bry�ły�lo�dow�ca,�prze�pięk�ne�wo�do�spa�dy�Iqu�azu,�Zie�mię�Ogni�-
stą,�słyn�ną�Ru�tę 40�i wie�le�in�nych.
25�kwiet�nia,�godz. 18.00�–�Klub 4�Re�gio�nal�nej�Ba�zy�lo�gi�-
stycz�nej�(daw�ny�Klub�śow)�ul.�pret�fi�cza 24.�wstęp�wol�ny!

WsZeCh�ni�Ca�Wie�DZY�o WRo�CŁa�WiU
Ar�chi�tek�tu�ra�współ�cze�snych�ko�ścio�łów�Wro�cła�wia.�Wy�kład
wy�gło�si� prof.� dr� hab.� arch.� Wal�de�mar� Waw�rzy�niak.
Zaprasza�Towarzystwo�Miłośników�Wrocławia.

16�kwietnia�godz. 17.00�–�Bi�blio�te�ka,�Ry�nek 58�iiip.

ii edy�cja�fe�sti�wa�lu 11-13�kwiet�nia 2013
W tym�ro�ku�kon�ty�nen�tem�prze�wod�nim�bę�dzie�AZJA.
Miej�ska�Bi�blio�te�ka�Pu�blicz�na,�In�sty�tut�Stu�diów�Azja�tyc�kich
oraz�Cen�trum�Ini�cja�tyw�UNE�SCO�pra�gną�przy�bli�żyć�nie�co
kul�tu�rę,�re�li�gię,�kuch�nię,�fau�nę�i flo�rę�oraz�miesz�kań�ców�tej
czę�ści�świa�ta.�Warsz�ta�ty�tań�ca�w sty�lu�Bol�ly�wo�od,�tech�ni�-
ka�two�rze�nia�man�da�li,�mo�da�z Azji,�zdo�bie�nie�hen�ną�cia�ła,
to�tyl�ko�nie�któ�re�pro�po�zy�cje.�Nie�za�brak�nie�oczy�wi�ście�re�-
la�cji�z po�dró�ży,�wzbo�ga�co�nych�pięk�ny�mi�zdję�cia�mi.

www.me�dia�te�ka.bi�blio�te�ka.wroc.pl
www.row�no�le�znik�ze�ro.pl

im.�Ol�gier�da�Bu�dre�wi�cza�
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afRY�Ka�Me�Ra�Re�PLi�Ki
VIII FE�STI�WAL�FIL�MÓW�AFRY�KAń�SKICH

Po edy�cji�war�szaw�skiej�fil�my�wy�ru�szą�w po�dróż�po Pol�sce
ja�ko�Afry�ka�me�ra�Re�pli�ki. 10-14�kwiet�nia�po�ka�zy�fil�mo�we
od�bę�dą�się�tak�że�we�Wro�cła�wiu,�zo�ba�czy�my�m.in.�fil�my:
Nie�obec�ność�„L'Ab�sen�ce”�(Se�ne�gal),�„Vir�gin�Mar�ga�ri�da”
(Mo�zam�bik),�Pół�ży�wy�w Na�iro�bi�„Na�iro�bi�Half�Li�fe”�(Ke�-
nia),”Ote�lo�Bur�ning”�(RPA),�Dzi�siaj�„Tey”�(Se�ne�gal)�oraz
Blok�krót�kich�me�tra�ży.
Fil�my�po�ka�za�ne�w tym�ro�ku�to�naj�lep�sze�ob�ra�zy�wy�pro�du�-
ko�wa�ne�na czar�nym�kon�ty�nen�cie�w cią�gu�ostat�nich�kil�ku
lat,�któ�re�co�raz�czę�ściej�kwa�li�fi�ku�ją�się�do kon�kur�sów�naj�-
waż�niej�szych�fe�sti�wa�li�fil�mo�wych,�star�tu�jąc�obok�naj�lep�-
szych� pro�duk�cji� eu�ro�pej�skich� i ame�ry�kań�skich.� Te�ma�ty
po�ru�sza�ne�pod�czas�te�go�rocz�ne�go�fe�sti�wa�lu�po�ka�zu�ją�Afry�-
kę�ta�ką�ja�ka�jest:�z trud�ną�hi�sto�rią,�acz�kol�wiek�z nie�zwy�kle
buj�ną�kul�tu�rą,� z po�waż�ny�mi�pro�ble�ma�mi,�ale� z peł�ny�mi
tem�pe�ra�men�tu�ludź�mi.�Ki�no�afry�kań�skie,�mi�mo�że�czer�pie
na�dal�ze�zdo�by�czy�Ame�ry�ki�i Eu�ro�py,�mó�wi�wła�snym�ję�zy�-
kiem� i o wła�snych� pro�ble�mach,�w spo�sób� od�bie�ga�ją�cy
od uprosz�czo�nych�ob�ra�zów,�do któ�rych�przy�zwy�cza�iły�nas
za�chod�nie�fil�my�trak�tu�ją�ce�o kon�ty�nen�cie.�
Jak�co�ro�ku�fe�sti�wal�zo�stał�po�dzie�lo�ny�na kil�ka�sek�cji,�do no�-
wo�ści�na�le�ży�dzień�po�świę�co�ny�ki�nu�se�ne�gal�skie�mu.
Obej�rzy�my�no�mi�no�wa�ny�do Zło�te�go�Niedź�wie�dzia�na Ber�li�na�-
le 2012�–�DZI�SIAJ�(TEY),�reż.�Ala�in�Go�mis,�Fran�cja,�Se�ne�gal.
Film�brał�tak�że�udział�w kon�kur�sie�głów�nym�Mię�dzy�na�ro�do�-
we�go�Fe�sti�wa�lu�Fil�mo�we�go�w Chi�ca�go�oraz�Syn�dey.
Głę�bo�ki�i fi�lo�zo�ficz�ny�film,�po�etyc�kie�ghost�sto�ry.

www.afry�ka�me�ra.pl�|�www.fhp.org.pl.

Ki�no�nie�Me�a Ko�Bie�TY�Ma�Ją�gŁos
cykl�fil�mo�wy�trwa�ja�cy�do czerw�ca br.,�se�an�se�od�by�wa�ją
się�w każ�dy�trze�ci�wto�rek�mie�sią�ca.
Bo�ha�ter�ka�mi�cy�klu�są�nie�prze�cięt�ne�ko�bie�ty:�Asta�Nie�lsen,
Gre�ta�Gar�bo,�Mar�le�na Die�trich,�Le�ni�Rie�fen�stahl.�Po�dej�mo�-
wa�ły�one�waż�ne�spo�łecz�nie�pro�ble�my,�wy�kra�cza�ły�po�za przy�-
pi�sa�ne� ko�bie�tom� ro�le,� wzbu�dza�ły� za�chwyt� pu�blicz�no�ści
lat 20-tych.�łą�czy�te�fil�my�tak�że�zna�ko�mi�ta�re�kon�struk�cja,
ma�ją�ca�na ce�lu�jak�naj�wier�niej�sze�od�two�rze�nie�pier�wot�nych
wer�sji.�Dla�współ�cze�sne�go�wi�dza�zre�kon�stru�owa�ne�dzie�ła
mo�gą�sta�no�wić�du�że�za�sko�cze�nie,�po�ma�ga�jąc�z fa�scy�na�cją
spoj�rzeć�na kunszt�daw�nych�mi�strzyń�i mi�strzów�ki�na.

gRe�Ta�gaR�Bo:�ZA�TRA�CO�NA ULICZ�KA
Niem�cy 1925,�reż.�Georg�Wil�helm�Pabst,�scen.�Wil�ly�Ha�as,
Gre�ta�Gar�bo�(Gre�ta),�Asta�Nie�lsen�(Ma�ria),�Wer�ner�Krauß
(rzeź�nik),�Gri�go�ri�Chma�ra�(kel�ner); 151�min.
Mu�zy�kę�skom�po�no�wał�Al�jo�scha�Zim�mer�mann.
To�je�dy�ny�nie�miec�ki�film�„bo�skiej”�Gre�ty�Gar�bo.�Po je�go
suk�ce�sie�ak�tor�ka�roz�po�czę�ła�wiel�ką�ka�rie�rę�w Hol�ly�wo�od,
kre�owa�na na wam�pa�przez�wy�twor�nię�MGM.
Re�alizm�sty�li�stycz�ny�no�wej�rze�czo�wo�ści,�jak�też�opar�cie�fil�mu
na po�wie�ści�kon�tro�wer�syj�ne�go�pi�sa�rza�Hu�go�na Bet�tau�era�(za�-
strze�lo�ne�go�przez�zwo�len�ni�ka�NSDAP,�gdy� trwa�ły� zdję�cia)
skut�ko�wa�ły�in�ge�ren�cja�mi�cen�zu�ry.�Do dzi�siaj�nie�za�cho�wa�ła
się�ani�jed�na ko�pia�pier�wot�nej�wer�sji�fil�mo�wej.�Obec�ną,�naj�-
bar�dziej�wier�ną�ory�gi�na�ło�wi�wer�sję�zre�kon�stru�owa�no�w 2009
r.,�ale�wciąż�pół�go�dzi�ny�fil�mu�uzna�je�się�za za�gi�nio�ne.

16�kwiet�nia,�godz. 20.00.�Bi�let: 11 zł
dcf ul.�pił�sud�skie�go 64a�(sa�la�lwów)

Ko�ChaM�Ki�no�W MUL�Ti�Ki�nie
Cykl�„Ko�cham�Ki�no�w Mul�ti�ki�nie”,�pro�wa�dzo�ny�przez�Gra�-
ży�nę�Tor�bic�ką,�zo�stał�za�in�au�gu�ro�wa�ny�28�lu�te�go�br.�W ra�-
mach�te�go�pro�jek�tu�na wiel�kim�ekra�nie�pre�zen�to�wa�ne�są
naj�cie�kaw�sze,� naj�bar�dziej� dys�ku�syj�ne� i naj�od�waż�niej�sze
dzie�ła�współ�cze�snej�ki�ne�ma�to�gra�fii.�

SPRING�BRA�KERS�JUŻ 4�KWIET�NIA
Bra�wu�ro�wy!�Pro�wo�ka�cyj�ny!�Moc�niej�szy�od Pulp�Fic�tion!�Nie�-
sa�mo�wi�cie�śmiesz�ny�i jed�no�cze�śnie�prze�ra�ża�ją�cy�ob�raz�współ�-
cze�snej� po�pkul�tu�ry.� Przed�pre�mie�ro�wy� po�kaz� fil�mu,� któ�ry
zbie�ra�naj�lep�sze�re�cen�zje�na ca�łym�świe�cie!�Po pro�jek�cji�za�-
pre�zen�to�wa�na�zo�sta�nie�re�trans�mi�sja�roz�mo�wy�i dys�ku�sji�z pu�-
blicz�no�ścią�am�ba�sa�dor�ki�pro�jek�tu�–�Gra�ży�ny�Tor�bic�kiej.

4�kwiet�nia�–�Mul�ti�ki�no�w ar�ka�dach�wro�cław�skich

Don�Ki�ChoT�Z oPe�Ra�De�Pa�Ris�
Don�Ki�chot�to�ba�let�ko�micz�ny�skom�po�no�wa�ny�przez�Lu�dwi�-
ga�A.�Min�ku�sa.�Li�bret�to�–�wg�po�wie�ści�Ce�rvan�te�sa�–�na�pi�sał
Ma�rius L.�Pe�ti�pa.�Utwór�miał� swą�pra�pre�mie�rę�w 1869� r.
w Mo�skwie,�a w Pol�sce�w 1964�r.�Na wiel�kim�ekra�nie�Mul�ti�-
ki�na�obejrzymy�na�gra�nie�zre�ali�zo�wa�ne 18�grud�nia 2012�ro�ku
w słyn�nej�Ope�ra�Na�tio�nal�de�Pa�ris�(Ope�ra�Ba�stil�le).�
Cho�re�ogra�fia:�Ru�dolf�Nu�rey�ev�(Pa�ris�Ope�ra, 1981)
Ba�let�Ope�ry�Pa�ry�skiej:�The�Éto�iles,�Pre�miers�dan�seurs�and
Corps�de�bal�let.�Or�kie�stra:�Or�kie�stra�Ope�ry�Pa�ry�skiej�
start�godz. 18.00�(1�część 1h/prze�rwa: 20�min./2�część 1h24

9�kwiet�nia�–�Mul�ti�ki�no�pa�saż�grun�waldz�ki

14.�Kan 2013
FE�STI�WAL�KI�NA�AMA�TOR�SKIE�GO

I NIE�ZA�LEŻ�NE�GO
Fe�sti�wal�KAN�z po�wo�dze�niem�gro�ma�dzi�twór�-
ców� i fe�sti�wa�lo�wą�pu�blicz�ność�w stu�dyj�nych
wro�cław�skich�ki�nach,�by�wspól�nie�prze�ży�wać,
wzru�szać�się�i dys�ku�to�wać.�Pro�wo�ko�wa�ne�roz�mo�wy,�kon�-
fron�ta�cja�po�cząt�ku�ją�cych�twór�ców�z bar�dziej�do�świad�czo�ny�-
mi�ko�le�ga�mi�po fa�chu,�przy�świe�ca�Fe�sti�wa�lo�wi�od sa�me�go
po�cząt�ku.�Bę�dąc�jed�nym�z naj�dłu�żej�ist�nie�ją�cych�prze�glą�dów
fil�mo�we�go�nur�tu�off,�po�zo�sta�je�nie�sztam�po�wy.

18-21�kwiet�nia,�dol�no�ślą�skie�cen�trum�fil�mo�we

kan.art.pl

VIRGIN�MARGARIDA
reż.�Licinio�Azevedo
Mozambik,�Francja
Portugalia,�90�min.




