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1 MAJA 2015 | godz. 19:00
SALA FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ
ul. Piłsudskiego 19 | Bilety: 25/20 zł
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Koncert Pasyjny w Pałacu staniszów

fot. M. Grotowski

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

PułaPKa zyGMunt kRauze
Premiera opery Pułapka zygmunta krauzego odbyła się
w grudniu 2011 roku i była jednym z najciekawszych
wydarzeń Roku tadeusza Różewicza, znakomitego polskiego Poety i jednocześnie wrocławianina, obchodzącego wówczas jubileusz 90-lecia.
kwietniowy spektakl dedykowany jest pamięci Poety,
w związku z pierwszą rocznicą Jego śmierci.
zygmunt krauze kompozytor, pianista i zasłużony promotor muzyki współczesnej, autor wielu dzieł w tym kilku oper, m. in. Gwiazdy oraz iwony, księżniczki Burgunda.
tym razem kompozytora zainspirował jeden z najbardziej znanych dramatów Różewicza – Pułapka, poświęcona biografii i twórczości Franza kafki.
Bohater Pułapki, w swoich lękach i przeczuciach zdaje się
dostrzegać nadchodzące tragedie dwudziestowiecznych
totalitaryzmów. libretto opery przygotował kompozytor
we współpracy z Grzegorzem Jarzyną. Przejmujący i uniwersalny temat, znakomite grono realizatorów to największe atuty wrocławskiej Pułapki, pozwalającej ujrzeć
dzieło Poety w nowym świetle.
24 kwietnia, godz. 19:00 | opera wrocławska, ul. Świdnicka 35

Muzykalia StaniSzowSkie
wykonawcy: anna Patrys – sopran
Róża wysocka – fortepian klaudiusz leśniak – baryton
Pochodząca z Jeleniej Góry anna Patrys jest interpretatorką muzyki współczesnej oraz śpiewaczką oratoryjno-kantatową, laureatką universal Music award oraz GRanD PRiX Międzynarodowego
konkursu wokalnego dla Sopranów Dramatycznych elizaBetH
Connell PRize. artystka jest jedną z najwybitniejszych śpiewaczek barokowych w Polsce. Dysponuje rozległą 3,5 oktawową
skalą głosu, niezwykłą biegłością, znakomitą techniką wokalną
oraz unikalną ciemną barwą.
w programie koncertu utwory:
Rossiniego, Schuberta, Vivaldiego, Haydna,
Dvoraka, Brahmsa, Verdiego, Preisnera.
3 kwietnia, godz. 18:00 | sala Balowa Pałacu staniszów, staniszów 100, jelenia Góra. Bilety: 30 zł

KALENDARIUM KwIEcIEń 2015
1 iv 2015 ŚRoDa

3 iv 2015 Piątek

konCeRty » » »

konCeRty » » »

MuzyKa
na wielKi tydzień
Johann Sebastian Bach.
wariacje Goldbergowskie
Marek Pilch – klawesyn

Koncert Pasyjny

G. 18:00 | ewangelicki kościół
Bożej opatrzności, ul. Kazimierza
wielkiego 29

SPektakle » » »
jezioro łaBe
̨ dzie
G. 19:00 | opera wrocławska

Mayday
G. 19:00 | scena Kameralna

zaMeK

G. 18:00 | hotel Pałac staniszów

SPotkania » » »
wiosna 2015
ekoJarmark
G. 9:00 -19:00 | ul. szewska

6 iv 2015 wtoRek
SPektakle » » »
Mayday2
G.18:00|wrocławski teatr Komedia

wyCieCzki » » »
Ślęża wielKanocna

G. 19:00 | teatr współczesny

G. 8:30 | przyst. 502, eureka

FilM » » »

7 iv 2015 ŚRoDa

tezeusz w laBiryncie
G. 19:00 | sala Kinowa iG

SPektakle » » »

Polish cello Quartet

wyStawy » » »

walentina
the last huMan doG

konCeRt kaMeRalny – wiRtuozi XiX wieku

c.d. nauKi chodzenia
wernisaż wystawy grafik Geta-Stankiewicza, wierszy Różewicza i rysunków obu.

wyStawy » » »

Program: R. wagner / F. Grützmacher Feierliches Stück; J. werner Quartett für vier Violoncelli op. 6; w. Fitzenhagen konzert-walzer op. 31; a. Piatti in Vacanza – Quartettino per Violoncelli;
l. Forino Preghiere per quattro violoncelli op. 27 nr 3; J. klengel
Vier Stücke für vier Violoncelli op. 33

(...) Jak brzmią cztery wiolonczele w emocjonalnym,
a w dodatku popisowym repertuarze? nie wystarczy pomnożyć razy cztery brzmienia pojedynczego instrumentu, gdyż kwartet wiolonczelowy bez wątpienia kreuje
nową, unikalną przestrzeń dźwiękową. Doskonałą okazją do zapoznania się z tym zwielokrotnionym, ale też
cudownie stopliwym brzmieniem będzie koncert podczas, którego muzycy zaprezentują utwory żyjących
na przeł. XiX i XX w. wirtuozów niemieckich i włoskich.
Polish Cello Quartet: wojciech Fudala, krzysztof karpeta,
tomasz Daroch, adam krzeszowiec – wiolonczele.
8 kwietnia, godz. 19:00 | sala konferencyjna ossolineum,
ul. zaułek ossolińskich. Biety: 30/20 zł

G.16:00 | Muzeum Karkonowskie
jelenia Góra, ul. Matejki 28

G. 19:00 | teatr współczesny

Planeta zieMia
– nie jesteŚMy saMi
wystawa pokonkursowa
z cyklu ziemia jest jedna

Dla DzieCi » » »

G. 12:00 | MdK Śródmieście

och, eMil!

shinya ayaMa Panorama

G.10:00 | wrocławski teatr lalek

G. 18:00 | aromaty

Po sznurKu!

SPotkania » » »

G.10:30 | wrocławski teatr lalek

oGród Botaniczny
wykład w ramach wszechnicy
wiedzy o wrocławiu

2 iv 2015 CzwaRtek
SPektakle » » »
zaMeK
G. 19:00 | teatr współczesny

G. 17:00 | dolnośląska Biblioteka

8 iv 2015 ŚRoDa

wyStawy » » »

konCeRty » » »

Krzysztof Miller
wernisaż wystawy fotografii
niedecydujący Moment

wirtuozi XiX wieKu

G. 17:00 | domek romański,
pl. bpa nankiera 8

G. 20:00 | stary Klasztor

G. 19:00 | sala konf. ossolineum

ŚwietliKi

kwiEciEŃ 2015

Ewa Michnik
zaprasza!

28 wt 1100

Szanowni Państwo,
kwiecień w operze wrocławskiej obfituje
w wiele atrakcyjnych spektakli operowych i baletowych. Miłośnicy klasycznego repertuaru będą
jezioro łaBędzie Piotr Czajkowski
mogli obejrzeć popularne i lubiane przez widzów opery G. Verdiego: „Falstaff”, „nabucco”, „otello”, „traviata” czy „JoanCyrulik sewilski GioaCChino rossini
na d’arc”. wystawimy też dwie opery mistrza belcanta
ryCerskość wieśniaCza Pietro masCaGni
G. Donizettiego: „napój miłosny” oraz „Łucja z lammermoPajaCe ruGGero leonCavallo
oru”, a także spektakle „Carmen” G. Bizeta, „Rycerskość wieśniacza” P. Mascagniego i „Pajace” R. leoncavallo oraz
naBuCCo GiusePPe verdi
„Cyrulik sewilski” G. Rossiniego. Pokażemy również dwie opery w. a. Mozarta: „Czarodziejski flet”, jedno z najsłynniejszych
król roGer karol szymanowski
dzieł w historii gatunku, które niezmiennie fascynuje publiczjoanna d’arC GiusePPe verdi
ność od ponad 200 lat, a także pełną wdzięku i zabawnych perypetii operę buffo „Cosi fan tutte” („wszystkie tak czynią,
konCert laureatów vii międzynarodoweGo
czyli szkoła kochanków”).
konkursu wokalneGo im. haliny halskiej-Fijałkowskiej
w kwietniu ponownie zaprosimy Państwa na dwa spektakle,
których premiery odbyły się niedawno w naszym teatrze: „euCosi Fan tutte wolFGanG amadeusz mozart
geniusz oniegin” P. Czajkowskiego oraz „kawaler srebrnej róCzarodziejski Flet wolFGanG amadeus mozart ży” R. Straussa. Pokażemy też znakomite przedstawienie
„król Roger” k. Szymanowskiego oraz chętnie oglądany przez
naPój miłosny Gaetano donizetti
widzów balet „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego. Młodym
widzom zaprezentujemy natomiast opery „Czerwony kaptueuGeniusz onieGin Piotr Czajkowski
rek” J. Pauera oraz „Sid – wąż, który chciał śpiewać” M. Foxa.
14 kwietnia w operze wrocławskiej odbędzie się koncert lauFalstaFF GiusePPe verdi
reatów Vii Międzynarodowego konkursu wokalnego im.
sid – wąż, który ChCiał śPiewać malColm Fox H. Halskiej-Fijałkowskiej, znakomitej polskiej śpiewaczki, która przez wiele lat występowała na naszej scenie. artystom
sid – wąż, który ChCiał śPiewać malColm Fox towarzyszyć będzie orkiestra opery wrocławskiej pod batutą tomasza Szredera.
łuCja z lammermooru Gaetano donizetti
24 kwietnia br. dla uczczenia pierwszej rocznicy śmierci tadeusza Różewicza wystawimy spektakl „Pułapka” z. krauzego.
otello GiusePPe verdi
opera, która powstała na podstawie dzieła wybitnego polskiego poety i dramaturga, miała swoją światową premierę na naPułaPka zyGmunt krauze
szej scenie w 2011 r. znakomite przedstawienie, dorównujące
kawaler sreBrnej róży riChard strauss
siłą wyrazu pierwowzorowi literackiemu, uzyskało znakomite
recenzje krytyki i zdobyło duże uznanie publiczności.
traviata GiusePPe verdi
Gorąco zapraszam Państwa do opery wrocławskiej na spektakle i wydarzenia muzyczne!
Czerwony kaPturek jiří Pauer

28 wt 1900

jezioro łaBędzie

29 śr 1900

euGeniusz onieGin

30 cz 1900

Carmen GeorGes Bizet

1 śr 1900
8 śr 1900
9 cz 1900
10 pt 1900
11 so 1900
12 nd 1700
14 wt 1800
15 śr 1100
16 cz 1900
17 pt 1900
18 so 1900
19 nd 1700
21 wt 1100
21 wt 1300
22 śr 1900
23 cz 1900
24 pt 1900
25 so 1900
26 nd 1700

Piotr Czajkowski
Piotr Czajkowski

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

w imieniu całego zespołu opery wrocławskiej oraz swoim
własnym składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych,
spokojnych i pogodnych Świat wielkiej nocy.
ewa Michnik
Dyrektor naczelny i artystyczny
opery wrocławskiej

oFiCJalny PaRtneR 69. Sezonu oPeRy wRoCŁawSkieJ

inFormaCja i rezerwaCja Biletów:
dział Promocji i obsługi widzów tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81
Godziny PraCy kasy:
kasa opery, ul. świdnicka 35, tel. 71 370 88 18
pn–so 12-19.00; nd 11-17.00; godz. przed spektaklem. Przerwa 15.15-15.30
internetowa sPrzedaż Biletów: www.oPera.wroClaw.Pl

TOwarzYsTwO im. FErEnca LiszTa
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10
tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
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1155-1158 wieCzoRy liSztowSkie

16-letnia lauReatka PonaD 20. MięDzynaRoDowyCH i oGólnoPolSkiCH konkuRSów
17 kwietnia g. 18.30 – oborniki Śląskie
Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
19 kwietnia, g. 16.00 – wrocław
klub Muzyki i literatury, pl. t. kościuszki 10
20 kwietnia, g. 17.00 – Głogów
Szkoła Muzyczna im. F. liszta, ul. Jedn. Robotniczej 14
21 kwietnia g. 18.00 – trzebnica
Starostwo Powiatowe, ul. leśna 1
w programie utwory: J. S. Bacha, l. v. Beethovena
F. Chopina, C. Debussy`ego.
koncerty prowadzi Juliusz adamowski.
Rozalia kieRC
urodziła się w 1999 r. we
wrocławiu, jest uczennicą international High
School of wroclaw oraz
PSM ii st. im. władysława
Żeleńskiego w krakowie
w klasie fortepianu prof.
Stefana wojtasa.
Stypendystka Programu
MkiDn Młoda Polska 2014 oraz (od 2008r.) Prezydenta wrocławia, krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
(od 6 lat) i kiwanis klub wratislavia. od 2011 r. należy
do grona stypendystów Fundacji Pro Musica Bona w krakowie. Jest kilkukrotną laureatką konkursu
Stypendialnego zdolny Śląsk. w 2013 r. została objęta opieką Fundacji Bz wBk, od 2014 r. jest też stypendystką Rady Powiatu wrocławskiego.
otrzymała kilkanaście pierwszych nagród, nagrody specjalne oraz Grand Prix na na międzynarodowych i krajowych konkursach dla młodych pianistów. najważniejsze
sukcesy odniosła w Sanoku (2013, 2014, 2015), Monachium (2012, 2013), Gstaad (2013), nicei (2012), wiedniu
(2011), Łomiankach (2011), Budapeszcie (2010), usti
nad Łabą (2010), warszawie (2010), Głubczycach (2009),
Goerlitz (2009-2012), Szafarni (2008) oraz na ogólnopolskim konkursie kompozytorskim (2012).
w 2015 r. została uhonorowana nagrodą artystyczną
elżbiety i krzysztofa Pendereckich.
zadebiutowała z orkiestrą w wieku 10 lat na ii Festiwalu Młodych Pianistów Premia Filharmonii Łódzkiej
im. a. Rubinsteina. Prowadzi bardzo bogatą działalność koncertową jako solistka koncertów symfonicznych i recitali w kraju i zagranicą.
fot. R. Masłow

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

rozalia Kierc – fortePian

koncerty są realizowane dzięki pomocy finansowej województwa Dolnośląskiego, Powiatu trzebnica, Gmin oborniki Śląskie i wrocław, zw. artystów
wykonawców StoaRt, Fundacji Polska Miedź, Brzeskiego Przedsiębiorstwa
energetyki Cieplnej i Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Brzegu.
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Koncert orKiestry
syMfonicznej nfM
G. MaHleR Vi SyMFonia
a-Moll tRaGiCzna
Benjamin Shwartz – dyrygent.
Symfonia nosi przydomek „tragiczna”. i choć to nie od Mahlera
pochodzi owo określenie, trudno Benjamin Shwartz
podważać zasadność jego użycia; potężne (osiemdziesięciominutowe) dzieło, oparte na ponurych marszowych rytmach, jest w wyrazie nader pesymistyczne. (...) Często interpretowano je jako
przeczucie tragicznych wydarzeń, które kilka lat po premierze dzieła dotknęły kompozytora. Bodaj jedynym jasnym akcentem powstałej w latach 1903–1904 symfonii jest delikatny i pogodny
„temat almy” z pierwszej części, lecz i piękna żona wkrótce przysporzyła Mahlerowi zmartwień, wdając się w liczne romanse z kolejnymi słynnymi artystami. Przybity Gustav musiał szukać
pomocy u terapeutów, wylądował nawet na kozetce u samego
Freuda. ach ta belle époque.
17 kwietnia, godz. 18:00 | sala koncertowa filharmonii,
ul. Piłsudskiego 19. Bilety: viP 60 zł n 40 zł, u 25 zł

SPektakle » » »

BoeinG BoeinG

MiKroKosMos

G.20:00|wrocławski teatr Komedia

G. 10:00 | scena na Świebodzkim

cyruliK sewilsKi
G. 19:00 | opera wrocławska

walentina
the last huMan doG
G. 19:00 | teatr współczesny

FilM » » »
ŚPiewy euryPidesa
G. 19:00 | sala Kinowa iG

Dla DzieCi » » »
och, eMil!

SPotkania » » »
sPotKanie KluBowe tMw
G. 15:30 | Kamieniczka Małgosia

równoleżniK zero
wrocławski Festiwal Podróżniczy
G. 18:00 | Biblioteka turystyczna
oraz Mediateka

aGnieszKa Biernat
Spotkanie autorskie z dietetyczką i autorką książki „Dieta,
która żywi i leczy”.

G.10:00 | wrocławski teatr lalek

G. 19:00 | nalanda

9 iv 2015 CzwaRtek

Kijów
Prelekcję z prezentacją multimedialną Janusza Fuksy

konCeRty » » »
trio fortePianowe
G. 19:00 | oratorium Marianum

G. 17:00 | Klub turysty PttK
rynek-ratusz 11/12, iv p.

PaŚKo i zesPół co to

Dla DzieCi » » »

G. 19:00 | owe odra, oława

och, eMil!

Źródło
pamięci Jacka kaczmarskiego
G. 19:00 | stary Klasztor

SPektakle » » »

G.10:00 | wrocławski teatr lalek

10 iv 2015 Piątek
konCeRty » » »

G. 10:00 | scena na Świebodzkim

Koncert orKiestry
syMfonicznej nfM

PsychoteraPia czyli seX
w życiu człowieKa

voo voo

MiKroKosMos

G.18:00|wrocławski teatr Komedia

rycersKość wieśniacza
Pajace
G. 19:00 | opera wrocławska

walentina
the last huMan doG

G. 19:00 | sala filharmonii
G. 19:00 | Klub eter

KaPela tiMinGeriu
G. 20:00 | stary Klasztor

triBute
to herBie hancocK
75 urodziny Mistrza

G. 19:00 | teatr współczesny

G. 20:00 | a’propos, wałbrzych

Przed PreMierĄ
Magdalena kucharska
teatr Piosenki

trzy razy łóżKo
G.18:00|wrocławski teatr Komedia

G. 19:00 | Klub autograf – impart

naBucco

SPektakle » » »

G. 19:00 | opera wrocławska

Szanowni Państwo,

KWIEC IEŃ 2015
W AKADEM II MUZYCZNEJ
1 I V, g odz. 18.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT PASYJNY AKADEMICKIEJ
ORKIESTRY BAROKOWEJ *
12 I V, g odz. 16.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT LAUREATÓW
KONKURSÓW MAŁYCH FORM *
17 I V, g odz. 17.00, Sala Teatralna AMK L
KONCERT TOWARZYSZĄCY
IV OGÓLNOPOLSKIEMU KONGRESOWI
STUDENTÓW MUZYKOTERAPII *
18, 19 IV, godz. 18.00, Sala Koncertowa AMKL
SPEKTAKL OPEROWY DOMEK TRZECH
DZIEWCZĄT FRANZA SCHUBERTA *
20 I V, g odz. 18.00, Sala Teatralna AMK L
KONCERT KAMERALNY
Z CYKLU FORTEPIAN+ *
23 I V, g odz. 19.00, Sala Teatralna AMK L
KONCERT KOMPOZYTORSKI
TOWARZYSZĄCY II MIĘDZYNARODOWEJ
STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„WIELOZNACZNOŚĆ DŹWIĘKU” *
25, 26 IV, go dz. 18.00, Sala Koncertowa AMK L
SPEKTAKL OPEROWY
JAN KOCHANOWSKI W CZARNYM LESIE
KAROLA KURPIŃSKIEGO *
28 I V, g odz. 18.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT DUO KAROLINA MIKOŁAJCZYK
& IWO JEDYNECKI *
* Wstęp za bezpłatnymi kartami wstępu
* Wstęp wolny
IV Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” oraz spektakl operowy „Domek trzech
dziewcząt” są współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

w kwietniowej ofercie Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu odnajdujemy szereg
interesujących wydarzeń zarówno artystycznych,
naukowych, jak i popularyzujących wiedzę o muzyce,
na które serdecznie zapraszam.
Wśród wielu zaplanowanych koncertów pragnę szczególnie
zarekomendować Koncert pasyjny w wykonaniu Akademickiej Orkiestry Barokowej
(1 kwietnia), koncert duetu wokalno-instrumentalnego z repertuarem pieśni z różnych stron
świata (10 kwietnia), koncert kameralny w ramach cyklu Fortepian+ (20 kwietnia)
oraz koncert zespołu Duo Karolina Mikołajczyk & Iwo Jedynecki (28 kwietnia).
Miłośników opery zapraszam w dwa ostatnie weekendy kwietnia na premiery spektakli,
w których partie solowe wykonają studenci Wydziału Wokalnego. I tak 18 i 19 kwietnia
wystawimy operę Domek trzech dziewcząt Franza Schuberta, a 25 i 26 kwietnia
zaprezentujemy operę Karola Kurpińskiego Jan Kochanowski w Czarnym Lesie.
Wśród wydarzeń popularyzujących wiedzę o muzyce warto wspomnieć o dwóch konferencjach organizowanych przez studentów. W dniach 16-17 kwietnia odbędzie się
IV Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii, a tydzień później studenci kierunku
kompozycja i teoria muzyki zorganizują II Międzynarodową Studencką Konferencję
Naukową „Wieloznaczność dźwięku”.
Kwiecień będzie obfitował również w konkursy. W drugi weekend kwietnia młodzi muzycy
będą uczestniczyć w Konkursach Małych Form – Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji
i Akordeonu oraz Katedry Instrumentów Smyczkowych. Zwieńczy je wspólny koncert
laureatów. 15 kwietnia odbędzie się IV Wydziałowy Konkurs na najlepszą metodę pracy
z chórem dziecięcym, a w dniach 10-14 kwietnia w murach naszej Uczelni będą mieć miejsce
przesłuchania VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej.
18 kwietnia w sposób szczególny zapraszam tych, którzy myślą o podjęciu studiów w naszej
Uczelni – tego dnia Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
organizuje Dzień Otwarty. Trwają również zapisy na dwa kursy mistrzowskie, zaplanowane
na lipiec – VII Letnia Akademia Muzyczna oraz XXXVIII Międzynarodowy Mistrzowski
Kurs Pianistyczny w Dusznikach-Zdroju.
Z radością pragnę zaprosić Państwa do udziału w kwietniowych imprezach Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wierzę, że udział w nich dostarczy
Państwu wielu niezapomnianych wrażeń. Wraz z zaproszeniem proszę przyjąć życzenia
pełnych wiosennej radości i nadziei Świąt Wielkanocnych.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
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taKordeon
Moja MiłoŚĆ

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

olGa szoMańsKa tacie...
konCeRt w PieRwSzą RoCzniCę ŚMieRCi
wŁoDziMieRza SzoMańSkieGo
Hadrian Filip tabęcki – piano, Piotr Malicki – gitary
oraz goście specjalni.
wyjątkowy, specjalny koncert olgi Szomańskiej, dedykowany tacie – włodzimierzowi Szomańskiemu, to
przede wszystkim autorskie utwory z płyty nówka,
napisane wspólnie z kompozytorem Marcinem Partyką. nówka to piosenki o kobietach, utrzymane w przyjemnym klimacie muzycznym chill out/soul-pop, to
zarazem całkowicie nowe muzyczne oblicze wokalistki, znanej szerszej publiczności z przeboju Piotra Rubika pt. niech mówią, że to nie jest miłość.
Podczas koncerctu usłyszymy również akustyczne
wersje piosenek z repertuaru anny German m.in.:
Człowieczy los, Ballada o niebie i ziemi oraz Piotra Rubika: niech mówią, że..., Miłość to wierność wyborowi,
a także przygotowane specjalnie na tę okazję, nieznane premierowe utwory włodzimierza Szomańskiego.
olGa SzoMańSka – aktorka, wokalistka, laureatka
Super Jedynki Festiwalu w opolu, Grand Prix Festiwalu Jedynki Sopot oraz Festiwalu top trendy za piosenkę niech mówią, że to nie jest miłość (z oratorium tu
es Petrus Piotra Rubika).
absolwentka Państwowego liceum Muzycznego we
wrocławiu. zdała egzamin aktorski związku artystów
Scen Polskich w warszawie w 2006 r.
zagrała liczne role w spektaklach dramatycznych
i musicalach teatru Roma i teatru Rampa, z którym
związana jest od 2003. Jest wokalistką w zespole hip-hopowym Full Power Spirit. współpraca z Piotrem
Rubikiem oraz zbigniewem książkiem zaowocowała
nagraniem płyt z oratorium tu es Petrus oraz Siedem
Pieśni Marii, które zdobyły status kolejno: podwójnej
diamentowej oraz podwójnej platynowej płyty.
zagrała także królową Piratów w widowisku familijnym Scooby Doo i widmo Piratów Martę w musicalu
nie ma Solidarności bez miłości oraz Michelle w musicalu the Bricklin – samochodowa fantazja. w 2011 r.
wydała swoją pierwszą solową płytę nówka.
obecnie występuje w widowisku muzycznym krzyżacy
rock-opera w roli Danuśki Jurandówny. w 2013 roku
wystąpiła (obok braci Cugowskich oraz Gienka loski)
w trasie koncertowej Salute to Queen, poświęconej legendarnej grupie Queen. w kwietniu 2014 roku dołączyła do obsady serialu M jak Miłość w roli Marzenki.
Koncert 1 maja, godz. 19:00 | sala filharmonii wrocławskiej,
ul. Piłsudskiego 19. Bilety: 25/20 zł

wystąpią:
olexiy Suslov – akordeon,
anna wilczyńska – wokal,
Marta iwankiewicz – pianino.
oleXiy SuSloV – ukończył studia muzyczne w zakresie gry
na akordeonie, dyrygentury
(1980) i kompozycji (1992). Studiował w Moskwie, oraz Doniecku. w czasie studiów był kilkakrotnym zdobywcą i nagrody
(1977, 1978, 1979) na Międzynarodowych konkursach akordeonowych, zorganizowanych przez Moskiewski instytut kultury.
kształtował umiejętności pedagogicznie na kursach wybitnego
pedagoga prof. w. Besfamilnego (1994), studia kompozytorskie odbył pod kier. ucznia
a. Chaczaturiana – prof. a. Rudiańskiego, oraz
prof. a. Mamonowa.
18 kwietnia, godz. 18:00 |szkoła Podstawowa
w Pęgowie, ul. Główna 101, oborniki Śląskie

Małe zBrodnie
MałżeńsKie
G. 19:00 | scena Kameralna

Kwartet sMyczKowy
PaKaMera
koncert muzyki filmowej

historia Brzydoty

G. 19:00 | owe odra, oława

G. 19:00 | scena na Świebodzkim

dziadów częŚĆ iii
G. 19:00|scena im.Grzegorzewskiego

iliada. wojna
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

Męczennicy
G. 19:00 | teatr dramatyczny

BoeinG BoeinG
G.20:00|wrocławski teatr Komedia

wyStawy » » »

SPektakle » » »
Męczennicy
G. 18:00 | teatr dramatyczny

Król roGer
G. 19:00 | opera wrocławska

Małe zBrodnie
MałżeńsKie
G. 19:00 | scena Kameralna

historia Brzydoty
G. 19:00 | scena na Świebodzkim

jan Paweł ii

dziadów częŚĆ iii

G. 12:00 | Muzeum Poczty i telekomunikacji, wrocław

G. 19:00|scena im.Grzegorzewskiego

aleKsandra urBan
wernisaż pt. Dziewczyny mówią tak myślą nie, malarsto.

BraMy raju

G. 17:00 | Muzeum Miejskie
wrocławia, stary ratusz

joanna Krzysztoń,
GrzeGorz roGala
inStRuMent
instalacja multimedialna
G. 18:00 | Galeria entropia

jarosław jaŚniKowsKi
Światy alternatywne
G. 18:00 | Muzeum Miedzi w legnicy, wejście od ul. św. jana

Dla DzieCi » » »
och, eMil!
G.10:00 | wrocławski teatr lalek

calineczKa
G.10:30 | wrocławski teatr lalek

Madonna, Księżyc i Pies
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej
G. 19:15 | teatr współczesny

z twojĄ córKĄ? niGdy!
G.20:00|wrocławski teatr Komedia

…nie czeKajcie
G. 20:00 | teatr dramatyczny

wyStawy » » »
nieznane
oBlicza hinduizMu
wernisaż wystawy fotografia
G. 18:00 | Klub Pod Kolumnami

SPotkania » » »
dolnoŚlĄsKa Giełda
fonoGraficzna
G. 13:00-15:00 | Klub firlej

taneczne soBoty
G. 20:00 | a’propos, wałbrzych

11 iv 2015 SoBota

iX luBińsKie
warsztaty GosPel

konCeRty » » »

festiwal tańca GaloP

orKiestra BaroKowa
G. 18:00 | sala filharmonii

G. 9:00 | cK Muza
G. 9:00 | szkoła Podstawowa
nr 17, ul. wieczysta 105

WĂƚƌŽŶĂƚŚŽŶŽƌŽǁǇ

Guy Dangain
Jan Jakub Bokun

ǇƌĞŬƚŽƌĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇ

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KLARNETOWY

15.04.2015 /Eh'hZ:&^d/t>h

www.clarimania.pl

ŐŽĚǌ͘ϭϵ͘ϯϬ͕^ĂůĂ<ŽŶĐĞƌƚŽǁĂ&ŝůŚĂƌŵŽŶŝŝtƌŽĐųĂǁƐŬŝĞũ͕Ƶů͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽϭϵ

Philippe Cuper;&ƌĂŶĐũĂͿ͕Irvin Venyš;ǌĞĐŚǇͿ͕
Bence Szepesi;tħŐƌǇͿ͕
/ŐŽƌ&ƌĂŶƟƓĂŬ;ǌĞĐŚǇͿ͕Mariano Rey;ƌŐĞŶƚǇŶĂͿ
Orkiestra kameralna Inter>CAMERATA͕
Jan Jakub BokunʹĚǇƌǇŐĞŶƚ

16.04.2015 dZDWK>/EDBKz,
ŐŽĚǌ͘ϭϵ͘ϬϬ͕^ĂůĂ<ŽŶĐĞƌƚŽǁĂKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐĞũ^ǌŬŽųǇDƵǌǇĐǌŶĞũ
ŝŵ͘<ĂƌŽůĂ^ǌǇŵĂŶŽǁƐŬŝĞŐŽ͕Ƶů͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽϮϱ

ŐĂƚĂWŝČƚĞŬ͕ĂƌďĂƌĂ^ƚĂƐǌĞǁƐŬĂ͕ůŝĐũĂ<ŽŶŽƉŬĂ͕
Adriana Siemienkiewicz, Emilia Maciak,
<Ăŵŝů:ĂŶĂƐ͕^ǌǇŵŽŶ<ůŝŵĂ

17.04.2014 ^</t/MZ

ŐŽĚǌ͘ϭϵ͘ϬϬ͕^ĂůĂ<ŽŶĐĞƌƚŽǁĂKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐĞũ^ǌŬŽųǇDƵǌǇĐǌŶĞũ
ŝŵ͘<ĂƌŽůĂ^ǌǇŵĂŶŽǁƐŬŝĞŐŽ͕Ƶů͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽϮϱ

ƐǌĐǌĞŐſųǇŶĂƐƚƌŽŶŝĞ͗

Irvin Venyš ;ǌĞĐŚǇͿ, /ŐŽƌ&ƌĂŶƟƓĂŬ;ǌĞĐŚǇͿ
Marketá Týmlová ;ǌĞĐŚǇͿ ʹĨŽƌƚĞƉŝĂŶ

18.04.2014 <>/^Yh/Edd

ŐŽĚǌ͘ϭϵ͘ϬϬ͕ƵůĂWĂƉŝĞƐŬŝĞŐŽtǇĚǌŝĂųƵdĞŽůŽŐŝĐǌŶĞŐŽ͕Ƶů͘<ĂƚĞĚƌĂůŶĂϭ

Z/d>͕^D/EZ/͕tz<Bz͕
><:E/^dZKt^</͕tz^dtz
PONADTO:

ƐĐĞŶĂƐƚƵĚĞŶĐŬĂ͕ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĞŵƵůƟŵĞĚŝĂůŶĞ͕
wystawy instrumentów i akcesoriów muzycznych,
serwis instrumentów

t^d%WtK>EzŶĂǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬŽŶĐĞƌƚǇ
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MaGdalena KucharsKa

wiKtor MĄczyńsKi

PRzeD PReMieRą... | teatr Piosenki
kolejny wieczór z piosenką artystyczną, którego gospodarzem będzie Bogusław Sobczuk.
artystce akompaniuje muzyk, pianista, kompozytor,
aranżer, dyrygent, pedagog – artur Grudziński.
Magdalena kucharska – lat 23, absolwentka Dziennikarstwa i komunikacji Społecznej uniwersytetu kazimierza wlk. w Bydgoszczy. z zawodu PR Manager.
Podobno śpiewać zaczęła zanim jeszcze nauczyła się
mówić. za swoją inspirację uważa amerykańskiego
guru muzyki – Stevie wondera. laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali piosenki.

konCeRt Muzyki inDyJSkieJ
koncert gitarowy w – muzyka autorska – elementy muzyki indyjskiej w połączeniu z muzyką
folkową. instrumenty – mandocello, gitary akustyczne.
wiktor Mączyński – malarz, fotograf, muzyk. w latach 80-tych wyjechał do uSa. tam też ukończył
z dyplomem profesjonalnego fotografa new york institute of
Photography, co pozwoliło mu na głębszą analizę światła w różnych technikach jego malarstwa, szczególnie w malarstwie portretowym. Jego prace znajdują się w domach wielu kolekcjonerów
w uSa i europie.
koncert towarzyszy imprezie pt. nieznane oblicza Hinduizmu,
podczas której odbędzie się wenisaż wystawy fotografii z indii,
taniec bollywood w wyk. karoliny zarębskiej, taniec bharatanatyam w wyk. alicji Jezierskiej oraz taniec Bahara i Bardo re
w wyk. aleksandry Reimann, a także prelekcja pt. Moje życie
w indiach, mgr anety krejczy.

9 kwietnia, godz. 19:00 | Klub autograf – impart,
ul. Mazowiecka 17. wstęp wolny!

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Krzysztof KrawczyK
Piosenkarz, gitarzysta
i kompozytor. wylansował wiele znanych przebojów. Jego popularność
wyznaczają tysiące kilometrów przebytych tras
koncertowych w europie
i na świecie oraz wielka
liczba nagród i wyróżnień. Śpiewa i nagrywa płyty z różnorodną muzyką
od popu poprzez rhythm&bluesa,
swing, soul, jazz, rock and rolla, country, tango, kolędy, piosenki i pieśni
religijne aż po dance, folk, funky, reggae, muzykę cygańską i biesiadną.
12 kwietnia, godz. 17:00 | ząbkowicki
ośrodek Kultury, rynek 24, ząbkowice Śląskie

11 kwietnia, godz. 18:00 | Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Milicz i oKolice

Małe zBrodnie
MałżeńsKie

G. 7:00 | pl. solidarności
tel. 661-701-176

dziadów częŚĆ iii

wyCieCzki » » »

wycieczKa Piesza
trestno, Mokry Dwór, Świątniki,
księże Małe, 12 km. Prow: alfred
Fryśny, Bożena Frankowska
G. 9:20 | p.102, pl. dominikański

PrzedMoście – Mie
̨ Kinia
Prow. Cz. leśniara, B zarzycka
G. 9:25 | dw. Gł. PKP koło kas

zieMia sycowsKa
Prowadzi anna zwiech
tel. 604 94 89 81

Dla DzieCi » » »

G. 19:00|scena im.Grzegorzewskiego

iliada. wojna
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

…nie czeKajcie
G. 20:00 | teatr dramatyczny

SPotkania » » »
sPrawny KręGosłuP
i Moc w Biodrach
G.13:00|Biały dom, antoninów 44

aGnieszKa jelewsKa:
nowy enwiromentalizm
G. 18:00 | sala Kinowa iG

calineczKa

wyCieCzki » » »

G.15:00 | wrocławski teatr lalek

Krzysztof KrawczyK

wycieczKa Piesza
Głuszyca, wŁoDaRz, Grządki,
Sierpnica, 18 km.
Prowadzą: alina ogrodowczyk,
krystyna Łobejko-Byra

G. 17:00|ząbkowicki ośr. Kultury

G. 8.50 | dw. Gł. PKP k. kas

12 iv 2015 nieDziela
konCeRty » » »

MGzavreBi

G. 19:00 | scena Kameralna

Gruziński zespół muzyczny, który powstał w 2006 roku w tbilisi jest jednym z najbardziej popularnych muzycznych zespołów Gruzji. nazwa zespołu Mgzavrebi
w tłumaczeniu z gruzińskiego oznacza wędrowcy.
Dotychczas współpracowali z Placido Domingo, Buena
Vista Social Club, andrea Bocelli, nino katamadze i
wieloma innymi muzykami świata.
zespół, który łączy 12 muzyków, nazywają muzycznym symbolem Gruzji. ich muzyka to połączenie tradycyjnego gruzińskiego śpiewu
i współczesnego brzmienia narodowych instrumentów muzycznych.

MuzyKa z eKranu

24 kwietnia, godz. 19:00 | sala Gotycka,
stary Klasztor, Purkyniego 1, wrocław

G.18:00|wrocławski teatr Komedia

G. 18:00 | sala filharmonii

dotyK dŹwięKieM
koncert mis i gongów tybet.
G. 18:30 | nalanda

zBiGniew lewandowsKi

Standard Jazz trio
G. 19:00 | Mleczarnia

Kasia wilK

Dla DzieCi » » »
BajKa o dwóch doMKach
spektakl teatru Bąbli
G. 10:00 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka

Porwanie KaczĄteK
G. 11:00 | cK zachód

calineczKa
G.11:00 | wrocławski teatr lalek

G. 20:00 | stary Klasztor

teatralne KosMosy

SPektakle » » »

G.11:00, 13:00 | wrocławski
teatr lalek

joanna d’arc
G. 17:00 | opera wrocławska

z twojĄ córKĄ? niGdy!
BraMy raju
G. 18:15 | teatr współczesny

u/rodziny
G. 12:30 | teatr lalki i aktora

niedzielne PoranKi
filMowo-warsztatowe
G. 12:30 | centrum sztuki wro

nr 254 – kwiecień 2015
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sean noonan

27 kwietnia, godz. 19 | sanatorium Kultury,
Przejście Garncarskie 2, wrocław

odKrywcy sztuKi
warsztaty plast.-poznawcze

Poławiacze PaPieru.
doM Bernardy alBa

G. 15:00 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka

dziadów częŚĆ iii

naj

G. 19:00|scena im.Grzegorzewskiego

G. 16:00 | teatr lalki i aktora

BraMy raju

jaŚ i MałGosia

G. 19:15 | teatr współczesny

G. 17:00 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka

SPotkania » » »

13 iv 2015 PonieDziaŁek
SPotkania » » »
warsztaty literacKie
G. 18:00 | salonik trzech Muz

MaGiel sztuK
Magiel teatralny o spotkaniu
współczesnej nauki i nowoczesnej sztuki w teatrze
G. 19:00 | scena Kameralna

14 iv 2015 wtoRek
konCeRty » » »
Koncert laureatów
konkursu wokalnego im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej
G. 18:00 | opera wrocławska

toMasz PruchnicKi
Quartet oraz ewelina
serafin Quartet
51. Jazz nad odrą
G. 19:00 | impart

SPektakle » » »
sMoKi
G. 10:00 i 12:00 | teatr Pwst

G. 19:00 | scena na Świebodzkim

wszechnica teatralna
Pan taDeuSz – Filmowa tajemnica eposu poetyckiego.
przekład intersemiotyczny.

voo voo
legenda polskiego rocka, jeden z najważniejszych
i najoryginalniejszych zespołów w historii polskiej muzyki, który od 30 lat wytycza nowe ścieżki, łączy najróżniejsze muzyczne światy i niezmiennie pozostaje
inspiracją dla dla twórczych poszukiwań. Rock połączony z jazzem i folkiem z różnych rejonów świata
okazał się formułą niewyczerpaną i przynoszącą fanom zespołu niebywałą radość i satysfakcję.
10 kwietnia, godz. 19:00 | Klub eter, ul. Kazimierza wielkiego 19, wrocław. Bilety: 50/39 zł

zBiGniew lewandowsKi
StanDaRD Jazz tRio
w składzie: Jakub olejnik
kontrabas; Janusz konefał
gitara; zbigniew lewandowski perkusja.
zagrają koncertu pt. wiosenne impresje, w programie standardy jazzowe.
12 kwietnia, godz. 19:00 |
Mleczarnia klubokawiarnia

Mateusz Krautwurst
FinaliSta i eDyCJi tHe VoiCe oF PolanD
artysta zaprezentuje materiał z pierwszej solowej
płyty pt. Gdzieś pomiędzy. obydwa koncerty odbywają
się w ramach cyklu: Muzyczne niedziele w Mle.
26 kwietnia, godz. 19:00 | Mleczarnia, ul. włodkowica 5,
wrocław. Bilety: 20/15 zł

G. 11:00 | scena Kameralna

Dla DzieCi » » »

endy yden i notoPoP

calineczKa

w ramach cyklu City Sounds wystąpią dwa najciekawsze wrocławskie projekty ostatnich lat!
endy yden, wystarczyły 24 godziny, żeby dwa utwory
zamieszczone na Soundcloudzie usłyszało ponad 2000 osób. to wszystko zadziało się spontanicznie i wirusowo. Jego muzyka zaraża energią i swobodą,
z jaką porusza się po meandrach dźwięków i stylistyk.
notopop, elektropopowe trio w skład, którego wchodzą
kasia Gruszka wokal; Paweł Major(produkcja/klawisze/gitara oraz Mateusz Musiał klawisze/bas. zespół
charakteryzuje hipnotyzujący wokal, mocne brzmienie
basowe które jest wypełnione bogactwem elektronicznych melodii. notopop inspiruje się różnymi gatunkami
i nie ogranicza się do tego co nowe. Czerpie garściami
z dobrego britpopu i amerykańskiej klasyki lat 60.

G.10:30 | wrocławski teatr lalek

15 iv 2015 ŚRoDa
konCeRty » » »
lars danielsson
5tet – liBeretto ii &
seaMus BlaKe Quartet
51. Jazz nad odrą
G. 19:00 | impart

Po co jazzowi
awanGarda?
51. Jazz nad odrą
G. 22:30 | impart

SPektakle » » »
festiwal cyrKulacje
G. 10:00 | studio na Grobli

sMoKi
G. 10:00 i 12:00 | teatr Pwst

23 kwietnia, godz.20:00 | sala Gotycka w starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. Bilety: 40/35/30 zł

cojestgrane.pl koncentrator kultury

BRuiSeD By noon
PReMieRa SoloweJ PŁyty
nowojorski perkusista, kompozytor i narrator, absolwent
Berklee College of Music w Bostonie wystąpi w towarzystwie najciekawszych postaci
młodej warszawskiej sceny
muzycznej.
w twórczości Seana, gwiazdy
brooklyńskiej sceny undergroundowej można dosłuchać
się silnych wpływów eksperymentalnego jazzu, jak i muzyki współczesnej, hip-hopu, rocka
i metalu. Muzyka Seana przemawia nie tylko do fanów nowoczesnego, nieznającego barier jazzu. znajdą tu coś dla siebie
fani punka, prog-rocka, psychodelii i world music (od afryki
po irlandię), a także wszyscy zainteresowani ciągłym muzycznym poszukiwaniem i postmodernistyczną, multikulturową
kombinacją rytmów, melodii, brzmień i inspiracji – tak charakterystyczną dla kosmopolitycznej sceny nowego Jorku. noonan
wydał 17 płyt, nagrywając je z towarzyszeniem wybitnych muzyków.
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aGa zaRyan

DaViD SanBoRn

zoHaR FReSCo

laRS DanielSSon

ewelina SeRaFin

zaprasza leszek Możdżer!
(...) Prezentujemy uznanych mistrzów ale i lokalnych, predestynujących muzyków dla których występ na Jazzie nad odrą to
wymarzona szansa. nie chcemy słuchać tylko tych, co świetnie
grają, chcemy słuchać tych, którzy są pięknymi ludźmi. Mistrzami w swoim fachu. Muzyka improwizowana to jeden z tych wymiarów w którym nie da się kłamać. Prawda? Prawda.
zatem zapraszamy serdecznie na nową, 51. edycję
Jazzu nad odrą. Jazz nad odrą 2015.
leSzek MoŻDŻeR
Dyrektor artystyczny 51. Jazzu nad odrą
tHe DaVe lieBMan GRouP Big Band aleksanda Mazura

festiwal rozpocznie się 14 kwietnia i potrwa 7 dni do 20 kwietnia
sale impartu, ul. Mazowiecka 17. Bilety: www.jazznadodra.pl

friends – Music of jareK ŚMietana

cosi fan tutte

wyCieCzki » » »

na inauGuRaCJę tHankS JiMi FeStiVal 2015!
w muzycznym hołdzie dla
wielkiego gitarzysty zagrają wybitni polscy jazzmani:
krzesimir Dębski; Robert
Majewski; Marek napiórkowski; Paweł tomaszewski; adam kowalewski;
adam Czerwiński.
Przedwczesna śmierć Jarka Śmietany (1951–2013), wybitnego gitarzysty, kompozytora, aranżera, wokalisty
i lidera, była ogromną stratą dla polskiego jazzu. artysta pozostawił po sobie ogromny dorobek w postaci
ponad stu kompozycji i niezliczonej ilości nagrań, które
teraz staną się inspiracją dla młodych wykonawców.

G. 11:00 | opera wrocławska

sPacer Po wrocławiu

29 kwietnia, godz. 20:00 | sala Gotycka, stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1. Bilety: 50/30/20

triBute to herBie hancocK
75 uRoDziny MiStRza | konCeRt SPeCJalny
na scenie znakomici muzycy, którzy zaprezentują utwory z różnych okresów twórczości Hancocka: katarzyna Mirowska; tomasz Pruchnicki; andrzej waśniewski;
andrzej Szeremet; Jerzy kwinta; Paweł ostrowski.
10 kwietnia, godz. 20:00 |Klub apropos, wieniawskiego 82,
wałbrzych. Bilety: 35/25 zł

leSzek MoŻDŻeR

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

51. festiwal jazz nad odra | wrocław 4-20 Kwietnia 215
Przed rokiem Jno obchodził 50. urodziny. w plebiscycie Jazz Forum po raz kolejny został uznany za najlepszy polski festiwal, a w ankiecie Jazz Press zajął drugie
miejsce w kategorii wydarzenie jazzowe roku.
w drugą pięćdziesiątkę Jno wkracza z nowymi pomysłami, energią, rozmachem, ale także z zachowaniem
tego, co najlepsze: niepowtarzalnej atmosfery, wielkich światowych gwiazd jazzu, największych talentów
i mistrzów polskiej sceny jazzowej i nowym dyrektorem artystycznym, którym został związany od wielu
lat z wrocławskim festiwalem leSzek MoŻDŻeR.
Podczas tegorocznego festiwalu wystąpi dla Państwa
cały szereg polskich, amerykańskich i europejskich
gwiazd, a wśród nich m.in. zespoły: DaVe'a lieBMana,
laRSa DanielSSona, lee konitz tRio, formacje:
tHe BaD PluS, DaViD SanBoRn eleCtRiC BanD,
DaVe DouGlaS HiGH RiSk electric Group, SeaMuS
Blake QuaRtet, toMaSz PRuCHniCki QuaRtet,
ewelina SeRaFin QuaRtet, aRtuR DutkiewiCz
tRio, MaRiuS neSet Quintet, nSi QuaRtet i inni.

Poławiacze PaPieru.
doM Bernardy alBa
G. 19:00 | scena na Świebodzkim

dziadów częŚĆ iii
G. 19:00|scena im.Grzegorzewskiego

fraGMent
nieistniejĄceGo Świata
G. 19:00 | teatr współczesny

PsychoteraPia czyli
seKs w życiu człowieKa
wrocławski teatr komedia
G. 19:00 | owe odra, oława

FilM » » »
oratoriuM
dance Project
G. 19:00 | sala Kinowa iG

wyStawy » » »
lidia zarzecznaszKwerKo malarstwo
sylwiusz Godyń fotogr.

G. 13:00 | Pomnik hr. a. fredry

16 iv 2015 CzwaRtek
konCeRty » » »
the Bad Plus science
fiction & david lieBMan
eXPansions
51. Jazz nad odrą
G. 19:00 | impart

Koncert nfM enseMBle
G. 19:00 | Mediateka

Karolina czarnecKa
G. 20:00 | stary Klasztor

KroKe
& sławeK Berny „ten”
G. 20:00 | a’propos, wałbrzych

artur dutKiewicz
trio Prana
51. Jazz nad odrą
G. 22:30 | impart

G. 18:00 | obornicki oś. Kultury

SPektakle » » »

SPotkania » » »

czarodziejsKi flet

nasz los PrzestroGĄ
z dziejów budowy wrocławskiego pomnika ku czci pomordowanych profesorów∑lwowskich
– dr Grzegorz Polak
G. 17:00 | aula ossolineum

G. 19:00 | opera wrocławska

szKoła Błaznów
G. 19:00 | scena na Świebodzkim

Głodne dziecKo premiara
reż. a. Popkiewicz | 16. Feta
G. 19:00 | cK agora

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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dziadów częŚĆ iii PReMieRa

BĄdŹ Mi zdrów, KraKowie

aDaM MiCkiewiCz
Żaden teatr nie wystawił jeszcze Dziadów w całości,
bez skreśleń, tak, żeby wybrzmiały wszystkie monologi i dialogi, które napisał adam Mickiewicz. Stanie się
to po raz pierwszy w teatrze Polskim we wrocławiu – Dziady w reżyserii Michała zadary zabrzmią
w całej pełni. Projekt podzielony został na trzy odsłony: 15 lutego 2014 roku zobaczyliśmy część i, część ii,
część iV i wiersz upiór, 10 kwietnia 2015 roku zobaczymy część iii, a w roku 2016 – po raz pierwszy w historii polskiego teatru będzie można zobaczyć całość
arcydramatu Mickiewicza na scenie. w gruncie rzeczy
odbędzie się wtedy właściwa prapremiera.
w drugiej odsłonie projektu, czyli w Dziadów części iii,
w roli konrada wystąpi Bartosz Porczyk, a księdza
Piotra – Mariusz kiljan. na scenie niemal cały, wielopokoleniowy zespół teatru Polskiego. Muzykę komponują Maja kleszcz i wojciech krzak, a w scenie Balu
u Senatora – Jan Duszyński. na potrzeby spektaklu
w teatralnych pracowniach krawieckich powstaje ponad sto kostiumów z epoki, w tym mundury urzędnicze, wojskowe i suknie wieczorowe. we wszystkich
scenach Dziadów części iii zostaną wykorzystane specjalnie zaprojektowane przez Roberta Rumasa realistyczne, iluzyjne horyzonty sceniczne, malowane
tradycyjną techniką na płótnie.
582. premiera teatru Polskiego we wrocławiu.

MoRDeCHaJ GeBiRtiG
Scenariusz: Bente kahan, reżyseria: tomasz Man
Spektakl w zupełnie nowy sposób przybliża twórczość znakomitego żydowskiego poety i pieśniarza, Mordechaja Gebirtiga,
który poprzez prostotę, humor i ciepło, w szczególny sposób dokumentuje życie mieszkańców krakowskiego kazimierza. Jego
utwory opowiadają o ich codzienności – ubóstwie i rozpaczy, ale
także o ogromie miłości i nadziei. wraz z Holokaustem, życie żydowskie zniknęło z ulic kazimierza, a stolarz-poeta podzielił los
wielu polskich Żydów – w 1942 roku został zastrzelony przez
nazistów w krakowskim getcie.

Premiera 10 kwietnia, godz. 19:00 oraz 11, 12, 14 i 15
kwietnia, godz. 19:00 | teatr Polski – scena im. jerzego
Grzegorzewskiego, ul. G. zapolskiej 3. Bilety: 50/40/30 zł

27 kwietnia, godz. 11:00 i 20:00, 28 kwietnia, godz. 9:00 i 11:00 | centrum Kultury i edukacji żydowskiej, synagoga Pod Białym Bocianem,
ul. włodkowica 5a. Bilet 10 zł

fraGMent
nieistniejĄceGo Świata
G. 19:00 | teatr współczesny

szalone nożyczKi

G. 19:00 | scena Kameralna

G.20:00|wrocławski teatr Komedia

szKoła Błaznów

wyStawy » » »

dzień doBry
i do widzenia

G. 18:00 | cK agora

Balladyna. Kwiaty
cieBie nie oBroniĄ

SPotkania » » »
nasze fascynacje
G. 14:00-16:00 | wrocławskie
centrum seniora

Dla DzieCi » » »
KrzywiryjeK
G.10:00 | wrocławski teatr lalek

saM, czyli PrzyGotowanie do życia w rodzinie

G.20:00|wrocławski teatr Komedia

SPotkania » » »
warsztaty teatralne
16. Feta, prowadzenie: aldona
Struzik, Józef Markocki
G. 16:00 | cK agora

konCeRty » » »

G. 18:00 | sala Kinowa iG

Koncert orKiestry
syMfonicznej nfM
G. 19:00 | sala filharmonii

sztwny Pal azji

25, 26 kwietnia, godz. 20:00 | iG studio na Grobli.
wstęp wolny za rezerwacją miejsc
27 kwietnia, godz. 20:00 | iG studio na Grobli. Bilety: 20 zł

G. 19:00 | teatr dramatyczny

szalone nożyczKi

rozalia Kierc: fortePian
G. 18:30 | salonik czterech Muz,
oborniki Śląskie

SPektakl teatRu zaR w RaMaCH SeMinaRiuM PRaktyCzneGo BoDyConStitution
Spektakl armine, Sister jest dedykowany historii, kulturze i ludobójstwu ormian.
w pierwotnym zamierzeniu spektakl miał być seansem, w którym to nie my wołamy tych, którzy odeszli,
lecz duchy zmarłych wołają o unaocznienie, odczytanie śladu. tytuł, armine, Sister, rozumiemy jak pierwsze słowa listu bez czytelnego adresu, skazanego
na wędrówkę w czasie i przestrzeni.

G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

henryK liPszyc:
teatr japoński – sztuki widowiskowe wobec wyzwań
współczesności

17 iv 2015 Piątek

arMine, sister

G. 19:00 | scena na Świebodzkim

wrocławsKi PlaKat
teatralny wernisaż inaugurujący 16. edycję Feta

G.13:00 | wrocławski teatr lalek

fot. i. lipińska

dwadzieŚcia
najŚMieszniejszych
PioseneK na Świecie

G. 19:00 | cK Muza w lubinie

david sanBorn
(100% festival BillinG)
& lee Konitz trio
51. Jazz nad odrą
G. 19:00 | impart

Misy Kryształowe...
G. 19:30 | Świdnicka szkoła jogi

wyStawy » » »
Malarstwo. MareK
ostoja -ostaszewsKi
G. 17:00 | Bwa jelenia Góra,
ul. długa 1

hoMo leoPoliensis
Maria i adam ustyanowscy
wernisaż malarstwa
G. 17:17 | Muzeum archidiecezjalne, pl. Katedralny 16

Dla DzieCi » » »
KrzywiryjeK
G.10:00 | wrocławski teatr lalek

G. 20:00 | a’propos, wałbrzych

saM, czyli PrzyGotowanie do życia w rodzinie

Quartado
51. Jazz nad odrą

18 iv 2015 SoBota

wolna GruPa BuKowina

G. 22:30 | impart

SPektakle » » »
wesele
G. 18:00 | teatr Pwst

naPój Miłosny
G. 19:00 | opera wrocławska

G.13:00 | wrocławski teatr lalek

konCeRty » » »
leszeK Możdżer
i GwilyM siMcocK
z udziałeM nsi Quartet
51. Jazz nad odrą
G. 18:00 | impart

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski

8 i 9 kwietnia, godz. 10.00

HISTORIA BRZYDOTY
reż. Anna Piotrowska

10 i 11 kwietnia, godz. 19.00

POŁAWIACZE PAPIERU
i DOM BERNARDY ALBA
reż. Zbigniew Szymczyk

14 i 15 kwietnia, godz. 19.00

SZKOŁA BŁAZNÓW
reż. Zbigniew Szymczyk

16, 17, 24 i 25 kwietnia, godz. 19.00

TEATR POLSKI
– SCENA NA ŚWIEBODZKIM
pl. Orląt Lwowskich 20c
rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/337 21 03, a.paluch@pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04, www.pantomima.wroc.pl
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MoKosz

fot. Ck agora

reż. Józef Markocki
Spektakl oparty na symbolice starosłowiańskiej
i obrzędowości ludowej
w wykonaniu teatru Formy z wrocławia.
Mokosz – w staroruskim
języku oznacza matka, ziemia wilgotna, uosobienie
płodności i kobiecej seksualności, bogini deszczu i wilgoci, obcuje z męskim komponentem w symbolicznym
akcie płciowym podczas wiosennych prac związanych
ze spulchnianiem i zasiewaniem gleby.
Spektakl jest próbą rekonstrukcji pradawnych obrzędów przy wykorzystaniu warsztatu technicznego teatru
ruchu oraz muzyki i śpiewu, wykonywanych na żywo.
Międzynarodowy dzień ziemi – 22 kwietnia, godz. 19:00,
centrum Kultury agora, ul. serbska 5a, wrocław
Bezpłatne wejściówki do odbioru w cK agora

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

cyrKulacje oPowieŚCi CiaŁa
Vi edycja festiwalu to próba poznawczej eksploracji
tematu, który interesował od zawsze wszystkich badaczy tańca, zarówno profesjonalistów (w praktyce artystycznej czy choreograficznej), jak i miłośników
ruchu, którzy stawiają własne pytania o jego naturę – jak nasze ciało przemawia?
w tym roku: Przemysław Błaszczak i Ditte Berkeley – Ciało i głos, Milan kozanek – improwizacja w kontakcie, zuna Vesan kozankowa – technika tańca, kuba
adamowski – Parkour, nora Hajos – logomotion, iwona olszowska – Świadomość ciała
i BMC, wojtek Mochniej – improwizacja, natalia iwaniec – GaGa
15 kwietnia, godz. 10:00 | studio
na Grobli, ul. na Grobli 30/32

GaloP 2015 Xiii wRoCŁawSki FeStiwal tańCa
w Festiwalu biorą udział zespoły taneczne reprezentujące
szkoły podstawowe i gimnazja województwa dolnośląskiego
działające w ramach zajęć szkolnych.
kategorie taneczne: taniec ludowy, etniczny, integracyjny, nowoczesny (disco, jazz, hip-hop itp.), inscenizacja taneczna.
ocenie jury podlegać będą: poprawność wykonania układów
tanecznych, estetyka wykonania, atrakcyjność choreografii,
trafny dobór strojów i ogólne wrażenie artystyczne, reprezentatywność tańca dla danej kategorii.
nagrody: Grand Prix Xiii wrocławskiego Festiwalu tańca Galop 2015, i, ii, iii miejsce i wyróżnienia w danej kategorii.
11 kwietnia, godz. 9:00 | szkoła Podstawowa
nr 17, ul. wieczysta 105, wrocław

nfM leoPoldinuM

wyStawy » » »

G. 18:00 | sala filharmonii

Katarzyna KnaPiK
Malachitowe nadzieje

aKordeon Moja MiłoŚĆ
G. 18:00 | obornicki oś. Kultury

Misy Kryształowe...
mis i gongów tybetańskich
G. 19:00 | akademia ruchu

KuBa PłużeK solo & trio
51. Jazz nad odrą
G. 22:30 | impart

SPektakle » » »
Prezentacja MonodraMów
16. Feta - wyselekcjonowane
pokazy komentowane przez

jury - wstęp bezpłatny
G. 10:00 | cK agora

wesele
G. 18:00 | teatr Pwst

euGeniusz onieGin
G. 19:00 | opera wrocławska
fot. k. Budrewicz

Madonna, Księżyc i Pies
Rok 1957. Mieszkańcy Baia luny, zapadłej wioski
w transylwanii – Sasi, Rumuni, węgrzy, Cyganie – są
przerażeni wieścią, że zSRR wystrzelił w kosmos psa
i planuje załogowy lot na księżyc, gdzie zapewne przebywa wniebowzięta niegdyś Matka Boża, Maryja. Postanawiają za wszelką cenę uratować Madonnę
przed komunistami. Spokój wioski zostaje nieodwracalnie zburzony, zaczynają ginąć ludzie…
11 kwietnia, godz. 19:00 | teatr im. heleny Modrzejewskiej
w legnicy, scena na nowym Świecie, nowy Świat 19,
legnica. Bilety 27/16 zł

dwadzieŚcia najŚMieszniejszych PioseneK na Świecie
G. 19:00 | scena Kameralna

ósMy cud Świata
Spektakl komediowy
G.19:00|atM scena na Bielanach

historia o Miłosiernej
czyli testaMent Psa
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

aleKsandra.
rzecz o PiłsudsKiM
G. 19:00 | teatr dramatyczny

hoPla, żyjeMy!
G. 19:15 | teatr współczesny

rodzina Kerwoodów
G.20:15|wrocławski teatr Komedia

G. 13:00 | Klub – Galeria sztuki
dsaP we wrocławiu

SPotkanie » » »
wałBrzych Ma talent
Pierwszy casting
G. 10:00 | woK stara Kopalnia

wyCieCzki » » »
wołów – BrzeG dolny
Szlakiem ii armii wojska Polskiego. Prowadzą: Stanisław
Bobowiec, iwona kowalczyk
G. 8.15 | dw. Gł. PKP koło kas

leśnica – Marszowice,
las MoKrzańsKi, MoKra
Prowadzi Mirosława Halik
G. 10:00 | pętla tramw. leśnica

dolnoŚlĄsKie uzdrowisKa i zwiedzanie Browaru w nachodzie
tel. 605-544-766

Dla DzieCi » » »
BrzdĄc na zaMKu
zabawy z teatrem
G. 11:00 i 12:30 | cK zamek

zroBione w nalandzie
warsztaty plastyczne
G. 12:00 | nalanda

KrzywiryjeK
G.15:00 | wrocławski teatr lalek

Królewna ŚnieżKa
teatru lalki i aktora
G. 17:00 | owe odra, oława
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oBywatel K. PReMieRa

feta 16. FeStiwal

Sztuka artura Pałygi inspirowana jest filmem wajdy
Człowiek z marmuru. to historia dziennikarki, która
próbuje odtworzyć biografię kajetana – zapomnianego
bohatera Solidarności – dziś samotnie protestującego
przeciwko budowie autostrady. Spektakl obnaża degradację systemu polityczno-społecznego.

ewentualnyCH talentów aktoRSkiCH
ogólnopolska Feta to spotkanie amatorów z profesjonalistami.
Młodzi wykonawcy prezentują 10-minutowe monodramy, które bezpośrednio po pokazie komentowane są przez jury.
z perspektywy widza Feta to przede wszystkim przegląd twórczości najzdolniejszych, starannie wyselekcjonowanych wykonawców z całej Polski. umożliwiamy podpatrywanie pierwszych
kroków na scenie przyszłych aktorów filmowych i teatralnych.
otwarte dla publiczności prezentacje najciekawszych monodramów są bezpłatne.

PreMiera – 30 kwietnia, godz. 19:00, 2 maja, godz. 19:00, 3
maja, godz. 18:00 | scena Kameralna, teatr dramatyczny
im. j. szaniawskiego w wałbrzychu, pl. teatralny 1

oBietnica PoranKa

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

opowieść o kobiecie
wielkiego serca (anna
Seniuk) i niezwykłych
przymiotów charakteru, niepozbawionej wad
i śmiesznostek, zdecydowanej zrobić wszystko aby osiągnąć cel: Jej syn (Grzegorz Małecki) będzie
kiedyś wielkim człowiekiem. Dla niego
ona była wszystkim co miał, największym skarbem, ale też i przekleństwem.

16-19 kwietnia | cK aGora, serbska 5a, wrocław

saM, czyli PrzyGotowanie do życia w rodzinie

festiwal cyrKulacje
G. 24:00 | studio na Grobli

G.19:00 | wrocławski teatr lalek

SPotkania » » »

19 iv 2015 nieDziela

dzień z MasażeM
dotyK anioła

konCeRty » » »
vcPtrio
koncert trio towarzyszący
otwarciu wystawy fotografii katarzyny Gemborys
G. 12:00|Klub Muzyki i literatury

G. 10:30 | nalanda

oczyŚĆ orGanizM z neGatywnych MyŚli i zBuduj Postawę Bycia
niePoKonanĄ
G. 15:00 | nalanda

25 kwietnia, godz. 18:00 | cK zachód,
ul. chociebuska 4-6, wrocław

zohar fresco Quartet
51. Jazz nad odrą

oKrĄGlaKi
warsztaty decoupage

ósMy cud Świata

G. 16:00 | stary Klasztor

rozalia Kierc: fortePian

G. 16:00 | Kt Kwiatowe studio,
ul. jedności narodowej 155

Francuska komedia,
jest historią pewnego
małżeństwa od szaleńczej miłości po rozwód.
oglądając ten spektakl
ma się wrażenie, że autorzy byli świadkami
fragmentów naszego
życia, a potem je tylko spisali. Przedstawienie znajduje
się na afiszach czołowych teatrów europejskich. Grają: agnieszka wielgosz,
Maciej wilewski.
18 kwietnia, godz. 19:00 | atM scena na
Bielanach, dwa Światy 1, wrocław

G. 16:00 | Klub Muzyki i literatury

BiG Band aleKsandra
Mazura & aGa zaryan
oraz euroPean jazz
Quartet
51. Jazz nad odrą
G. 19:00 | impart

MyrczeK & toMaszewsKi – love revisited
51. Jazz nad odrą
G. 22:30 | impart

Kasia stanKiewicz
G. 20:30 | stary Klasztor

SPektakle » » »
sreBrny talent
Finał 16. Feta, pokaz nagrodzonych monodramów
G. 12:00 | cK agora

G. 17:00 | nalanda

wyCieCzki » » »
wycieczKa Piesza
Przedmoście Święte, Miękinia,
wojnowice, Mrozów – 16 km
Prowadzi Janusz kaczmarek
G. 7:40 | dw. Gł. PKP

Po wrocławiu
G. 10:00 | pomnik hr. a. fredry

drezno – zwinGer – PanoMeter drezno 1945
tel. 600.941.775

Dla DzieCi » » »
KosMiczna Podróż

falstaff

G. 10:30 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka

G. 17:00 | opera wrocławska

KrzywiryjeK

wraKi - jacek Poniedziałek
Spektakl mistrza na zakończenie 16. edycji Feta

literatura
w Pieluchach

G. 17:00 | cK aGora

złodziej eRiC CHaPPell

jaK PrzestaĆ się
stresowaĆ i dostaĆ
doBrĄ Pracę?

aleKsandra.
rzecz o PiłsudsKiM

komedia jednego z najpopularniejszych brytyjskich
autorów erica Chappella w reżyserii Cezarego Żaka.
(...) to złodziej sympatyczny, zagrany brawurowo
przez Cezarego Żaka. złodziej, który przeszukując dom
poznał najgłębsze tajemnice mieszkańców. złodziej
z fantazją – psycholog, który wywróci wzajemne relacje mieszkańców
do góry nogami.

G.18:15|wrocławski teatr Komedia

20 kwietnia, godz. 18:00 | teatr norwida,
al. wojska Polskiego 38, jelenia Góra

G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

G.11:00 | wrocławski teatr lalek
G.11:00 i 13:00 | wrocławski
teatr lalek

ferdynand wsPaniały

G. 18:00 | teatr dramatyczny

G. 12:30 | teatr lalki i aktora

hoPla, żyjeMy!

niedzielne PoranKi
filMowo-warsztatowe

G. 18:15 | teatr współczesny

rodzina Kerwoodów
20. najŚMieszniejszych
PioseneK na Świecie

G. 12:30 | centrum sztuki wro

odKrywcy sztuKi
wartszaty plast.-poznawcze

G. 19:00 | scena Kameralna

G. 15:00 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka

historia o Miłosiernej
czyli testaMent Psa

saM, czyli PrzyGotowanie do życia w rodzinie
G.17:00 | wrocławski teatr lalek

cojestgrane. pl koncentrator kultury
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Krzysztof wałaszeK

MalaRStwo
artysta dąży do wyrażenia w swoim malarstwie
„piękna metafizycznego”.
Sposób w jaki je przedstawia jest wyrazem jego
wewnętrznej konieczności. artysta głosi, że zadaniem sztuki jest właśnie
piękno a we wrodzonej
ludzkiej tęsknocie do niego zawarta jest „tęsknota
do Boga żywego, którego
chwałę nasza dusza – jaźń dawno, dawno temu oglądała, przed swoim głębokim upadkiem z owego raju utraconego w niższy świat materii”.
wystawa prezentuje obrazy cyklów: eschaton, atman
i om (oleje, gwasze, tempery) z lat 1982-2002.
Marek ostoja-ostaszewski ur. 1944 r. we lwowie. Studiował w PwSSP we wrocławiu na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w pracowni prof. alfonsa
Mazurkiewicza. w 1974 r. uzyskał dyplom z grafiki wydawniczej u doc. Macieja urbańca i grafiki artystycznej
u doc. Haliny Pawlikowskiej. zajmuje się malarstwem.

ŻyCie aRtySty z DRuGieJ PoŁowy XX wieku
Monograficzna wystawa wrocławskiego artysty zbiera i podsumowuje prace pochodzące z różnych
okresów twórczości. to humorystyczna, ale też pełna moralnych
zawiłości opowieść o burzliwym
okresie końca XX wieku wraz z pozbawiającym złudzeń spojrzeniem
na XXi wiek.
krzysztof wałaszek wraz z kuratorką anną Markowską przygotowali ekspozycję, na którą składają
się prace wykonane w najróżniejszych technikach – obrazy na płótnie, grafiki, rzeźby, obiekty i ready mades, do których powstania inspiracją stało się nasze życie
społeczno-polityczne.
krzysztof wałaszek – w latach 1984-1989 studiował w PwSSP
we wrocławiu na wydziale Malarstwa i Rzeźby w pracowni
prof. Stanisława kortyki. Brał udział w akcjach i wystawach takich jak otwarcie Supermarketu CuD w oleśnicy, Sztuka przez
duże G, czy inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania
miejsc publicznej ekspresji sprawił, że został okrzyknięty artystą kontrowersyjnym i obrazoburczym.

wernisaż 17 kwietnia, godz. 17:00 | Biuro wystaw artystycznych, ul. długa 1, jelenia Góra (do 22.05)

wystawa czynna do 17 maja 2015 | Galeria awangarda Bwa
wrocław, ul. wita stwosza 32

jerzy duda-Gracz ReManenty
ekspozycja prezentuje 45
olejnych obrazów artysty,
pochodzących z kolekcji
jego córki – agaty Dudy-Gracz. wśród nich nie
zabraknie najsłynniejszych dzieł, takich jak
Jeźdźcy apokalipsy czyli
Hamlet Polny
Fucha czy Hamlet Polny.
Jerzy Duda-Gracz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utalentowanych artystów polskich XX w. Swoje
dzieła tworzył wykorzystując takie środki artystycznego wyrazu jak karykaturę, hiperbolę i deformację,
zwłaszcza w odniesieniu do ludzkiego ciała, które
w jego obrazach nosi znamiona brzydoty. w swych
pracach demaskuje wady społeczno-politycznej rzeczywistości PRl-u, w której przyszło mu żyć i tworzyć.
obnaża niedoskonałości systemu, krytykuje socjalistyczny etos pracy. artysta dał się poznać także jako
wnikliwy portrecista, obserwator, który z zegarmistrzowską precyzją prezentuje cechy ludzkiego wyglądu i charakteru. w ostatnim okresie, to również
melancholijny pejzażysta, autor nastrojowych widoków
miasteczek i wsi jury krakowsko-częstochowskiej przepojonych prostą, tradycyjną religijnością, które chwytają
za serce nawet przeciwników retoryki artysty.
wystawa trwa do 30 kwietnia|Muzeum ceramiki,
ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec

zawsze skrzywdzeni, autoportret
akryl na płótnie, 2006

MareK ostoja-ostaszewsKi

20 iv 2015 PonieDziaŁek 21 iv 2015 wtoRek
konCeRty » » »

konCeRty » » »

rozalia Kierc: fortePian

rozalia Kierc: fortePian

G. 17:00 | szkoła Muzyczna,
ul. jedn. robotniczej 14, Głogów

G. 18:00 | starostwo Powiatowe,
ul. leśna 1, trzebnica

dave douGlas hiGh risK
electric GrouP feel
free featurinG Piotr
wojtasiK
51. Jazz nad odrą
G. 19:00 | impart

SPektakle » » »
courtney love
G. 18:00 | scena na Świebodzkim

wesele
G. 18:00 | teatr Pwst

G. 20:00 | stary Klasztor

fraGMent
nieistniejĄceGo Świata

SPektakle » » »

siedeM Minut Po Północy

Myslovitz

zeMsta
G.11:00|wrocławski teatr Komedia

złodziej
G. 18:00 | teatr norwida, al. wojska Polskiego 38, jelenia Góra

wesele
G. 18:00 | teatr Pwst

SPotkania » » »
dzieła zeBrane witKaceGo
Spotkanie z prof. Januszem Deglerem i tomaszem Pawlakiem
G.18:00|sala teatru laboratorum

G. 19:00| teatr współczesny
G. 19:00 | teatr Pwst

Dla DzieCi » » »
KrzywiryjeK
G.10:00 | wrocławski teatr lalek

sid – wa
̨ ż,
Który chciał śPiewać
G. 11, 13:00 | opera wrocławska

saM, czyli PrzyGotowanie do życia w rodzinie
G.13:00 | wrocławski teatr lalek

22 iv 2015 ŚRoDa

czas wiersza
wieczór autorski k.M.Barbary
leonowicz-Babiak

courtney love

G. 18:00 | salonik trzech Muz

wesele

czynne PoniedziałKi
Czytanie koBolD’a

łucja z laMMerMooru

G. 19:00 | scena Kameralna

G. 19:00 | opera wrocławska

SPektakle » » »
G. 18:00 | scena na Świebodzkim
G. 18:00 | teatr Pwst

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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aleKsandra urBan

Katarzyna KnaPiK

DziewCzyny Mówią tak MyŚlą nie
Malarstwo aleksandry
urban to (...) też gra
symbolami
wyjętymi
wprost z psychoanalitycznych tekstów służąca drwinie i zakpieniu
sobie z wizualnych konwenansów, jakimi posługuje się odbiorca.
tytuł wystawy to przewrotność znanego powiedzonka: “dziewczyny
mówią nie myślą tak”,
które w przeszłości dawało otwartą furtkę do stosowania przymusu wobec kobiet i zakładało ich ukryte
chęci do zbliżeń. (...) teraz kobiety same dla siebie stają
się agresorem w imię akceptacji, moralności rodem
z teledysków, źle rozumianej popularności. Same podkreślają swoją podmiotowość. na wystawie artystka
pokaże 12 prac: obrazów olejnych i grafik oraz jedną
rzeźbę i fotografię, w większości wyk. w 2014 i 2015 r.
aleksandra urban, absolwentka wrocławskiej aSP
– Malarstwo i Rzeźba, dwukrotna stypendystka MkiDn.

MalaCHitowe naDzieJe
katarzyna maluje obrazy olejne, pastele i akwarele. temat
prac: martwa natura, kwiaty,
pejzaż, studium postaci. Jako
literatka debiutowała w 2010
roku, wydaniem tomiku poezji
pt. Moje wiersze, a następnie
rok później edytowała tomik
pt. tęcza uczuć ilustrowany jej
obrazami. w 2013 roku wydała trzeci tomik zatytułowany
w malachitowej zadumie. należy do klubu literackiego
Barwy w Rudzie Śląskiej i Dolnośląskiego Stowarzyszenia
artystów Plastyków we wrocławiu. Jej prace znajdują się
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. (niemcy, uSa)
Dodatkową atrakcją otwarcia
wystawy będzie recital gitarowy Beaty Sielickiej-kowalskiej.

wernisaż 10 kwietnia, godz. 17:00 | Muzeum Miejskie wrocławia, stary ratusz. wystawa czynna do 3.05.2015

spotkanie z autorką 18 kwietnia,
godz. 13:00, wystawa czynna 2-30 kwietnia
Klub – Galeria sztuki dolnośląskiego stowarzyszenia artystów Plastyków we wrocławiu, pl. św. Macieja 5a, wrocław

sMycz

MięKKie Kody tenDenCJe konCePtualne
w SztuCe SŁowaCkieJ
wystawa skupia się na jednej z kluczowych tendencji
słowackiej sztuki współczesnej i nowoczesnej – działaniach konceptualnych i postkonceptualnych na przestrzeni ostatnich pięciu dekad w sztuce wizualnej
na Słowacji, począwszy od lat 60. do współczesności.
Radykalna zmiana w rozwoju sztuki słowackiej przyszła w połowie lat 60. (konceptualizm, sztuka ziemi,
sztuka tekstu, manifestacje, performance, fotodokumentacja). nurt konceptualny, który pojawił się
na Słowacji w latach 60., formułował bardzo radykalną krytykę obrazu. wystawa prezentować będzie silny wpływ nowych pomysłów, nowych nieikonicznych
postaw, odkrywających nowe sposoby kodowania, nowe obszary mediów i intermediów, z których wyłania
się nowa sztuka i nowy język antysztuki. Jednocześnie
ujawniać będzie także różne polityczne i społeczne
konteksty, w jakich pojawiła się sztuka konceptualna
w poprzednim ustroju (jako alternatywna, nieoficjalna scena) oraz ukazywać kontynuację i redefinicję tej
postawy po politycznej zmianie po roku 1989.
wystawa czynna do 18 maja 2015 | Poziom 3 i 4 – Muzeum
współczesne wrocław, pl. strzegomski 2a

tajeMniczy oGród

G. 19:00 | scena Kameralna

G. 18:15 | teatr współczesny

fraGMent
nieistniejĄceGo Świata

otello

G. 19:00| teatr współczesny

sMycz

G. 19:00 | opera wrocławska

siedeM Minut Po Północy G. 19:00 | scena Kameralna
G. 19:00 | teatr Pwst
Burza
G. 19:00|scena im.Grzegorzewskiego
MoKosz - teatr forMa
Spektakl z okazji Dnia ziemii
siedeM Minut Po Północy
G. 19:00 | cK agora

G. 19:00 | teatr Pwst

tajeMniczy oGród

PsychoteraPia czyli seX
w życiu człowieKa

G. 19:15 | teatr współczesny

FilMy » » »
afryKaMera

G.20:00|wrocławski teatr Komedia

Dla DzieCi » » »

G. 19:00 | dcf

co KroKodyl jada na oBiad?

węGajty.
wiosKa teatralna

BajKowa PiosenKa festiwal

G.10:00 | wrocławski teatr lalek

G. 19:00 | sala Kinowa iG

G. 11:00 | woK stara Kopalnia

SPotkania » » »

24 iv 2015 Piątek

sahara Prezentacja
multimedialna Jana Francyka
G. 18:00 | MBP filia 57

23 iv 2015 CzwaRtek
konCeRty » » »
solo i w duecie
G. 19:00 | sala filharmonii

endy yden & notoPoP
G. 20:00 | stary Klasztor

SPektakle » » »
wesele
G. 18:00 | teatr Pwst

konCeRty » » »
lata dwudzieste, lata
trzydzieste
Recital piosenek z repertuaru
kabaretów warszawskich
G. 18:00 | ząbkowicki oś. Kultury

MGzavreBi
G. 19:00 | stary Klasztor

Piotr wojtasiK Feel free
G. 20 | Klub a’propos, wałbrzych

SPektakle » » »
PrzyPadeK Klary
G. 18:00 | teatr Pwst

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

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

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

BUNT – EKSPRESJONIZM – TRANSGRANICZNA AWANGARDA
KRZYSZTOF MILLER
NIEDECYDUJĄCY MOMENT
Wystawa to podsumowanie dorobku
fotoreportera, który od 1989 r. związany jest zawodowo z Gazetą Wyborczą. Zobaczymy fotografię uliczną,
socjologiczną i zdjęcia ukazujące konflikty zbrojne końca XX w.
Cartier Bresson uważał, że w fotografii najważniejszy jest decydujący moment. Ten, w którym naciskamy
spust migawki w aparacie fotografi cznym. Tylko że wtedy, gdy Krzysztof
Miller naciskał spust migawki, żaden
moment nie był decydujący. Bo czy
umierające z głodu dzieci z plemienia
Hutu, w kongijskiej dżungli to jest decydujący moment? Czy pijany rowerzysta na szosie Warszawa-Siedlce
to decydujący moment? Czy rosyjski
żołnierz na bojowym transporterze
plujący szampanem (oblewający
zwycięstwo) przed pałacem czeczeńskiego prezydenta Dudajewa to decydujący moment?
To są nie-decydujące momenty, ale wydarzyły się naprawdę, a Krzysztof Miller tam był i je sfotografował. Właśnie
w tych niedecydujących o niczym momentach, które nigdy nie powinny się
zdarzyć. Ale się zdarzyły. Niczego nie
zmieniły, o niczym nie zdecydowały.
Umierające z głodu chucherka Hutu nie
przytyły. Pijany rowerzysta pojechał
ruchliwą szosą dalej. A rosyjscy żołnierze nie zatrzymali się na ofensywie
przed pałacem prezydenta Dudajewa.
Wernisaż 2 kwietnia 2015, godz. 17.00
Dolnośląskie Centrum Fotografii
„Domek Romański”
Galeria OKiS we Wrocławiu
pl. bpa Nankiera 8, Wrocław
Wystawa czynna do 25.04.2015

Wystawa donacyjna ze zbiorów prof. Stanisława Karola Kubickiego w Berlinie.
Ekspozycja honoruje darowiznę z berlińskiej kolekcji profesora Stanisława Karola Kubickiego, syna polsko-niemieckiej pary artystów awangardowych, Margarete i Stanisława Kubickich, dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
i Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Obejmuje
ona ok. 90 ekspresjonistycznych prac graficznych poznańskiej plastyczno-literackiej grupy Bunt.
Obok dzieł Kubickich, inicjatorów polsko-niemieckich kontaktów wystawienniczych i wydawniczych, przede wszystkim między poznańską grupą Bunt
i czasopismem Zdrój a berlińskimi galeriami i czasopismami Die Aktion i Der
Sturm, zaprezentowane zostaną rysunki, pastele, linoryty i prace w technikach wklęsłodruku autorstwa Jerzego Hulewicza, Władysława Skotarka, Stefana Szmaja, Jana Jerzego Wronieckiego i Jana Panieńskiego.
Ekspozycji historycznych prac z okresu schyłku I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego towarzyszyć będą pokazy projektów artystycznych
„Refleks” (2014) i „Ulotka” (2015) zainspirowanych twórczością, działalnością
i programem grupy Bunt, realizowane przez ok. 30 grafików z Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu i ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Wernisaż 19 kwietnia, godz. 12.00 – Muzeum Narodowe w Poznaniu. (do 31.05.2015)
KOLEJNE ODSŁONY WYSTAWY:
25.06-23.08.2015 – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
4.09-8.11.2015 – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie
19.11-12.12.2015 – Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS. Całe tournee włączone
jest do programu Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

PIOTR BŁAŻEJEWSKI W DRODZE – razem ze mną
Wystawa związana z jubileuszem 40lecia pracy twórczej i akademickiej
prof. Piotra Błażejewskiego – malarza
tworzącego w nurcie abstrakcji geometrycznej.
Ekspozycja podzielona jest na dwie
części: monograficzną – poświęconą Epitafium IV, 2012
Błażejewskiemu, oraz zbiorową – dokumentującą dokonania wrocławskiego
środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci.
Druga część zawiera prace malarzy, współpracowników i przyjaciół profesora,
wśród których znaleźli się: A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska, W. Gołkowska, K.
Jarodzki, A. Klimczak- Dobrzaniecki, P. Lewandowski-Palle, S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski, A. Brudzińska.
Wystawie towarzyszy wydana przez OKiS oraz Akademię Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, obszerna monografia artysty.
Wernisaż 11 kwietnia, godz. 18.00. Galeria Sztuki Współczesnej PIONOVA
ul. Olejarna 2, Gdańsk-Stare Miasto. Wystawa czynna do 4.05.2015

W KWIETNIU: · Rozmowy: O roli prezydenta · Z Brukseli o UE i Putinie · Na wschodzie bez
zmian · Wojna wszystkich ze wszystkimi · GRYNBERG: Przeszłość powraca
· CHODASIEWICZ: Wiersze · BEREŚ: Za co kochamy Konwickiego? · SINGER: Utracona żona · WESTER: Matka chrzestna polskich Noblistów · Berlinale
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jan Paweł ii
wystawa z okazji 95. rocznicy urodzin karola wojtyły – ojca Świętego Jana Pawła ii (1920-2005), który 27
kwietnia 2014 r. został kanonizowany przez papieża
Franciszka. na wystawie, swoje eksponaty związane
z osobą Świętego z wadowic, zaprezentują uznani filateliści, filokartyści, fonoteliści oraz numizmatycy – członkowie Stowarzyszenia kolekcjonerów we
wrocławiu. Muzeum Poczty i telekomunikacji we
wrocławiu zaprezentuje walory filatelistyczne upamiętniających papieskie wizyty w Polsce.
wystawie będzie towarzyszył datownik okolicznościowy dostępny w urzędzie Pocztowym wrocław 1 przy ul.
zygmunta krasińskiego 1. z tej okazji, staraniem Stowarzyszenia kolekcjonerów we wrocławiu, wydana zostanie także kartka pocztowa zaprojektowana przez
tadeusza B. Marcina Denesa.
wernisaż 10 kwietnia, godz. 12: 00 | Muzeum Poczty i telekomunikacji we wrocławiu, ul. Krasińskiego 1. (do 11.05)

cojestgrane. pl koncentrator kultury

aGata KalinowsKa
tylko Się nie zakoCHaJ | FotoGRaFia
o związkach, relacjach
miłosnych i pustej przestrzeni, którą tak bardzo
boimy się wypełnić, opowiada wystawa w Miejscu przy Miejscu. tylko
się nie zakochaj agaty kalinowskiej to seria zdjęć dotykających tematu intymnych relacji i wszelkich wynikających z nich komplikacji.
wernisaż 26 marca, godz. 19:00 | Miejsce przy Miejscu
Galeria fotograficzna, pl. strzelecki 12, wrocław nadodrze

daniel chMielewsKi
GaleRia koMikSu i iluStRaCJi tyMCzaSeM…
Prezentowane prace obracają się wokół tematów
najważniejszych w twórczości autora: pracy jako
procesu bez początku
i końca, czasu, i pamiętania, komunikacji międzyludzkiej (głównie przez
pryzmat psychopatologii).
na wystawie będzie
można zobaczyć m.in.
oryginalne plansze z komiksu „zapętlenie”, cykl portretów pamięciowych czy rysunków nienarysowanych.
Pojawią się również instalacje oraz scenariusze, które odsłaniają proces myślenia i są często ciekawszym
artefaktem niż skończony komiks wykonany według
znanych kompozycyjnie zasad.
Daniel Chmielewski – absolwent wydziału Grafiki
na aSP w warszawie. autor albumów komiksowych
„zostawiając powidok wibrującej czerni”, „zapętlenie”.
wernisaż 24 kwietnia, godz. 19:00 | centrum Kultury zamek,
pl. Świętojański 1 (do 30.05)

lidia zarzecznaszKwerKo PRzeJŚCia
od autorki: Przedstawiam
Państwu cykl prac malarskich
wykonanych techniką olejną,
powstałych w ciągu ostatnich
dwóch lat. Stanowią one poszukiwania oraz przemyślenia na temat ogólnie pojętych
relacji. Językiem są tu obiekty
umieszczone w przestrzeni
oraz światło i materia, z których powstały. (...) Bryły geometryczne w przestrzeni
ewoluują w abstrakcyjne
kompozycje, co nie powinno
kojarzyć się bezpośrednio
z architekturą, lecz wręcz ze
sferą niematerialną.

sylwiusz Godyń
Po DRuGieJ StRonie luStRa
od autora: zdecydowałem się
na taki tytuł z dwóch powodów. Pierwszym jest „lustro” – tak nazywany jest
w żargonie fotograficznym
aparat lustrzanka. Drugim
natomiast jest cytat z książki
„alicja po drugiej stronie lustra” lewisa Carrolla: „Bo widzisz, chwila przebiega tak
straszliwie szybko, że nie tylko nie mogę na niej stanąć,
ale nawet jej dotknąć”. w fotografii lubię to, że można tę
chwilę zabrać czasowi, przyjrzeć się dokładniej i powracać
w dowolnym momencie.

15 kwietnia, godz. 18:00 | obornicki ośrodek Kultury,
ul. dworcowa 26, oborniki Śląskie

PułaPKa
G. 19:00 | opera wrocławska

sMycz
G. 19:00 | scena Kameralna

Burza
G. 19:00|scena im.Grzegorzewskiego

szKoła Błaznów
G. 19:00 | scena na Świebodzkim

niewidzialny chłoPiec
G. 19:00 | teatr współczesny

dzień doBry
i do widzenia
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

Przyszedł
Mężczyzna do KoBiety
G. 19:00 | teatr dramatyczny

Kolacja na cztery ręce

SPektakle » » »
oBietnica PoranKa
G. 18:00 | cK zachód

nowe jorKi
G. 18:00 | teatr na ostrowie

Kawaler sreBrnej róży
G. 19:00 | opera wrocławska

oKno na ParlaMent
G. 19:00 | scena Kameralna

szKoła Błaznów
G. 19:00 | scena na Świebodzkim

KoMedia oBozowa
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

Przyszedł
Mężczyzna do KoBiety
G. 19:00 | teatr dramatyczny

czysta KoMercja

G.20:00|wrocławski teatr Komedia

G.20:00|wrocławski teatr Komedia

wyStawy » » »

arMine, sister

Katarzyna PoPińsKa
odsłony kobiecości, malarstwo

G. 20:00 | studio na Grobli iG

G. 15:00 | Kamieniczka Małgosia

60. oGólnoPolsKi
KonKurs recytatorsKi

daniel chMielewsKi
wernisaż wystawy grafiki

SPotkania » » »
G. 10:00 | teatr Modrzejewskiej

G. 19:00 | cK zamek

dGiełda fonoGraficzna

Dla DzieCi » » »

G. 13:00 – 16:00 | Kino nowe horyzonty, ul. Kaziemierza wlk. 19

co KroKodyl jada na oBiad?
G.10:00 | wrocławski teatr lalek

25 iv 2015 SoBota
konCeRty » » »
nfM leoPoldinuM
G. 18:00 | sala filharmonii

z PodszePtu Muz
Drop ksykał, głuszec puchał, dudkowie dudały – o ptactwie w literaturze – dr Bogusław Bednarek
i Martin złotnicki
G. 19:00 | Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21

w piątek 10 kwietnia 2015r.
mają przyjemność zaprosić
o godz. 18:00

na otwarcie wystawy

w Muzeum Miedzi w Legnicy, wejście od ul. Św. Jana

w Muzeum Miedzi w Legnicy, wejście od ul. Św. Jana

Jarosław Jaśnikowski
PODRÓŻE PO ALTERNATYWNYM ŚWIECIE

Jarosław Jaśnikowski
Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy
PODRÓŻE PO ALTERNATYWNYM
ŚWIECIE
wraz z Autorem

mają przyjemność zaprosić
na otwarcie wystawy

mają przyjemność zaprosić
na kwietnia
otwarcie 2015r.
w piątek 10
wystawy
o godz. 18:00

w Muzeum Miedzi w Legnicy, wejście od ul. Św. Jana

mają przyjemność zaprosić
na otwarcie wystawy

wraz z Autorem

Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy
wraz z Autorem

w piątek 10 kwietnia 2015r.
o godz. 18:00

Jarosław
Jaśnikowski
Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy
wraz z Autorem
PODRÓŻE
PO ALTERNATYWNYM
ŚWIECIE
Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Jarosław Jaśnikowski
Jarosław
Jaśnikowski
PODRÓŻE
PO ALTERNATYWNYM ŚWIECIE
PO ALTERNATYWNYM ŚWIECIE
w piątek 10 kwietnia 2015r.
o godz. 18:00

w piątek 10 kwietnia 2015r.
o godz. 18:00
w Muzeum Miedzi w Legnicy, wejście od ul. Św. Jana

w Muzeum
Miedzi
Legnicy,
wejście od ul. Św. Jana
BarBa
rawGór
niaK

Dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy
renata zaGajczyK-KocieMsKa

koŚCioŁy PokoJu na DolnyM ŚląSku
wystawa fotografii Barbary Górniak to cykl zdjęć z wnętrz obu
kościołów. zpewnia przeżycia duchowe, wyzwala zainteresowanie historią, inspiruje do intelektualnych rozważań.
Powstałe w XVii w. świątynie są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w europie. ich nazwa pochodzi
od Pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią
(1618-1648), na mocy którego cesarz Ferdynand iii Habsburg
przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech kościołów, które obwarowano wieloma zastrzeżeniami, m.in. miały
powstać w ciągu jednego roku, do ich budowy można było użyć
jedynie materiałów nietrwałych. nie mogły mieć też dzwonów.
z trzech wybudowanych przez luteran kościołów przetrwały
dwa, trzeci zbudowany w Głogowie spłonął w XViii wieku.
Barbara Górniak, absolwentka wydz. artystycznego un. zielonogórskiego oraz w wyższym Studium Fotografii aFa we wrocławiu. zajmuje się fotografią dokumentalną, przyrodniczą,
portretową, subiektywną.
wernisaż uświetni gościnny występ zespołu wokalnego Piú
Mosso. komisarz wystawy: ewa kłonowska.

wraz z Autorem
Świat PeŁen kwiatów
wrocławianka, nauczycielka na emeryturze. Poetka. twórca regionalny (ikemają
przyjemność
zaprosić
bany, Dyrektor
stroiki świątecz
ne, pi
sanMiedzi
ki,
Muzeum
w Legnicy
przestrzenne i płaskie kompozy
nacjeotwarcie wystawy
wraz
z
Autorem
kwiatowe). Swoją twórczość prezentuje
na rozmaitych wystawach i kiermaszach sztuki ludowej. laureatka wielu
nagród i wyróżnień w konkursach pomają
etyckich i plastycz
nychprzyjemność
(m. in. europejskimzaprosić
konkursie Mistrzyni Sztuki Słowa
Ponad Granicawystawy
mi, organizowanym
na–otwarcie
przez Polka international wrocław). Dotychczas ukazalo się
kilka tomików jej poezji i kalendarzy autorskich oraz autobiografia napisana wspólnie z bratanicą agnieszką Biegańską pt. Przeszłość jest bramą w przyszłość. Członkini
Dolnośląskiego Stowarzyszenia
artystów10Pla
styków. 2015r.
w piątek
kwietnia
Podczas wernisażu wystawy obrazówoflo
rystycz
nych i pigodz.
18:00
sanek autorka przeczyta parę swoich wierszy, wystąpi
również Beata Sie
ka-kowalMiedzi
ska, któwraLegnicy,
zagra i za
śpiewaod ul.
wlicMuzeum
wejście
piosenki do słów Renaty zagajczyk-kociemskiej.

wernisaż 29 kwietnia, godz. 17: 00 | Muzeum Papiernictwa w dusznikach zdroju. wystawa trwa do 21.06.2015

30 marca 2015, godz. 18.00 | salonik trzech Muz,
ul. zawalna 7 (do 29.04). wstęp wolny!

Jarosław Jaśnikow
PODRÓŻE PO ALTERNATYW

Jarosław Jaśnikow
PODRÓŻE PO ALTERNATYWN

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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legnicki festiwal sreBro

Planeta zieMia – nie jesteŚMy saMi

leGniCa 28 kwietnia – 7 CzeRwCa 2015
największa w kraju impreza poświęcona współczesnej
biżuterii artystycznej i designowi.
Podczas Festiwalu odbywa się 20 wystaw i wiele
wydarzeń artystycznych
(spotkania z artystami,
pokazy, warsztaty, happeningi, akcje plastyczne,
koncert, sesja naukowa).
Do legnicy przyjeżdża
wielu znanych i cenionych gości z Polski i z całego świata.
wyjątkowość Festiwalu
wynika z wieloletniej tradycji, skali wielkości, jak i wartości artystycznych.
wiodącym wydarzeniem SReBRa jest Międzynarodowy konkurs Sztuki złotniczej, w tym roku pt. GRaniCe
i cykle wystawiennicze: Srebrne Szkoły, Sylwetki twórców, Debiuty, Holownia. Podczas kulminacji festiwalu
w majowy weekend mają miejsce wernisaże wystaw,
ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu
oraz szereg wydarzeń towarzyszących.

XXii oGólnoPolSka
wyStawa PokonkuRSowa
zieMia JeSt JeDna
Celem konkursu było zachęcenie uczestników do obserwacji
siebie, innych ludzi, naszych zachowań w stosunku do innych
stworzeń, tego jak potrafimy
z nimi współistnieć we wspólnej przestrzeni, jak zależymy
od siebie nawzajem i jak możemy dbać o naszą planetę aby
trwała jak najdłużej. Plastycz- PiotR MaGa, lat 17
ne efekty tych obserwacji można oglądnąć w Galerii twórczości Plastycznej Młodych Młodzieżowego Domu kultury
Śródmieście we wrocławiu. Serdecznie zapraszamy.

organizator: Galeria sztuki w legnicy | wstęp wolny!

Kalisz i oKolice

KoMedia oBozowa

G. 7:00 | pl. solidarności
tel. 661.701.176

arMine, sister

shinya ayaMa PanoRaMa
Japoński artysta plastyk, swoją inspirację czerpie m.in.
z polskiej architektury. w swoim najnowszym cyklu
Panorama – asceza linii oraz nasycone barwy jakimi
operuje wciśnięte zostały w kolumny starych gazet tworząc zaskakujące połączenie japońskiej estetyki
z rodzimymi motywami.
7 kwietnia, godz. 18:00 | aromaty,
pl. staszica 12, wrocław

wernisaż 7 kwietnia, godz. 12:00 | Galeria MdK Śródmieście
wrocław, ul. dubois 5. (do 17.04)

wyCieCzki » » »
wycieczKa GórsKa
Janowice wielkie, zamek Bolczów, kolorowe Jeziorka, Marciszów. P. a. kretowicz 18 km
G. 6:45 | dw. Gł. PKP koło kas

oKno na ParlaMent
G. 19:00 | scena Kameralna
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

G. 8:00 | tel. 71 34-383-31

afryKaMera

Be
̨ dKowice|sulistrowiczKi|Przeł. ta
̨ Padła
Prowadzą antoni zygnerski
i zofia wągrowska
G. 8:20 | przyst. 502, eureka

tajeMnice Placów i ulic
G.10:00|pl. solny, tel.605.544.766

Dla DzieCi » » »

FilMy » » »
G. 21:00| doln. centrum filmowe

SPotkanie » » »
wuwa wzorcowe
osiedle werKBundu
Prowadzą: anna zwiech
i Damian kanclerski
G. 10:00 | ul. tramwajowa 2
„Pancernik”, tel. 604 94-89-81

wyCieCzki » » »

26 iv 2015 nieDziela

KoPalnie, PodzieMa:
BrouMov – nowa ruda

konCeRty » » »

G. 8:00 | pl. solidarności, przed
bud. cuprum, tel. 71 34.383.31

MuzyKa z PortuGalii

11-12 kwietnia – plecionkarstwo
norweskie, warsztaty| crz Krzywy
Komin, ul. dubois 33-35a, (do 30.04)

G.18:00|wrocławski teatr Komedia

G. 20:00 | studio na Grobli iG

G.15:00 | wrocławski teatr lalek

PleCionkaRStwo PolSkie i noRweSkie
na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt fotografii
prezentujących plecionkarzy obu krajów, ich życie
i pracę oraz wyplatane wyroby z różnorodnych materiałów, a także z indonezji czy zimbabwe. Można też
obejrzeć filmy powstałe podczas wypraw terenowych.
wystawa jest częścią projektu niech żyje kosz! Plecionkarstwo jako żywa tradycja
w kontekście konwencji uneSCo
w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kultury.

G. 17:00 | opera wrocławska

czysta KoMercja

KaMieniec zĄBKowicKi
PaczKów – javorniK

co KroKodyl jada na oBiad?

viva BasKet!

traviata

sdM

Pracze odrzańsKie
– MaŚlice 10 KM
Prowadzi anna Habasińska

G. 18:00 | filharmonia sudecka

G. 9:40 | p. 103, pl. jana Pawła ii

G. 18:00 | sala filharmonii

red fanG + turBowolf
G. 19:00 | Klub alibi

Mateusz Krautwurst
Promocja płyty Gdzieś Pomiędzy
G. 19:00 | Mleczarnia

yasMin levy
G. 20:00 | sala audytoryjna wcK

PustKi
G. 21:00 | stary Klasztor

SPektakle » » »
ruBy
komedia romantyczna
G. 16:00 i 19:00 | atM scena na
Bielanach

Dla DzieCi » » »
BajKa o dwóch doMKach
Spektakl teatru Bąbli
G. 10:00 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka

co KroKodyl jada na oBiad?
G.11:00 | wrocławski teatr lalek

czerwony KaPtureK
G. 12:30 | teatr lalki i aktora

niedzielne PoranKi
filMowo-warsztatowe
G. 12:30 | centrum sztuki wro

\warsztaty Plastyczne
G. 15:00 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka
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jarosław jaŚniKowsKi
Światy alteRnatywne
Co stanie się gdy telewizyjne seriale
science-fiction jak załoga G i Jazon
z gwiezdnego patrolu spotkają się
z opowieściami podróżniczymi Juliusza
Verne’a na płaszczyźnie sztuki spod
znaku Salvadora Dali i wojciecha Siudmaka? twórczość Jarosława Jaśnikowskiego będzie najlepszą odpowiedzią.
Po raz pierwszy Muzeum Miedzi w legnicy prezentuje 70 prac artysty z cyklu tzw. Światów alternatywnych.
urodzony w legnicy Jaśnikowski jest dzisiaj jednym z wiodących przedstawicieli takich nurtów w sztuce jak realizm magiczny czy steampunk.
Jego prace są częścią prywatnych kolekcji na całym świecie.
Jaśnikowski w swych obrazach przyjmuje rolę opowieściomalarza, zabierając widza w niezwykłą podróż na krańce wyobraźni. w świecie artysty
nie ma bowiem nic niemożliwego. w krajobrazie ujrzeć można unoszące
się starożytne ruiny i strzeliste katedry stopione w jedność z naznaczoną
rdzą maszynerią. lądy oraz niebioskłon przemierzają zaś potężne obdarzone wolą i inteligencją maszyny.
Czy Światy alternatywne stworzone przez Jaśnikowskiego mają kres?
wizyta w legnickim Muzeum Miedzi pozwoli odpowiedzieć na to pytanie.
wernisaż 10 kwietnia, godz. 18:00 | Muzeum Miedzi
w legnicy, wejście od ul. św. jana

G. Rogala, instrument1

joanna Krzysztoń,
GrzeGorz roGala

70 lat

STEŚM

Y

JUŻ

MI

JE

otwarcie 10 kwietnia, godz.18:00 | Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4, wrocław

daniluk-pieczatka-70_Layout 1 23.12.2014 14:16 Strona 1

Z WA

inStRuMent |
inStalaCJa MultiMeDialna
Domeną Grzegorza jest film, fotografia i nowe media. Jako część instalacji stworzył obraz elektroniczny, J. krzysztoń, instrument2
który istnieje i zmienia się dzięki aktywności widza. Podstawą mojej działalności twórczej jest malarstwo. ostatnio fascynuje mnie możliwość wzbogacania malarstwa poprzez użycie środków elektronicznych – stąd
w instalacji obecność obrazu na płótnie, który widz może kształtować wydobywając światło i dźwięk. obydwa instrumenty łączy tzw. pająk (w żargonie
komputerowym). to rodzaj szkicu odsłaniający proces programowania jak
i nasze skojarzenia oraz inspiracje towarzyszące powstawaniu tej pracy. Samo wyrażenie – program komputerowy – (będący podstawową składową
naszej instalacji) przywołuje określoność, determinizm, brak możliwości wyjścia poza przewidziane ramy, może nawet i brak wolności. Patrzymy na to
inaczej – artysta programując daje widzowi narzędzie, sposób na poruszanie się po pewnym terytorium dla stworzenia nowej indywidualnej wartości.
interesuje nas czy posługując się tak określonym medium możemy dotknąć
poezji, nieprzewidywalności, fantazji i zabawy? zapraszamy – sprawdźcie!
Joanna krzysztoń
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wszystKo,
co KochałaM
Joanna PotoCka
Dziennik z lat 1914-1919.
wprowadzenie i opracowanie Grażyna Rolak
książka jest edycją przechowywanego w zbiorach
rękopiśmiennych ossolineum dziennika Joanny
Potockiej (1851-1928). Bezpośredni impuls do rozpoczęcia zapisków stanowiły dwa ważne wydarzenia – wybuch i wojny światowej i śmierć syna autorki.
Dziennik dotyczy nie tylko spraw rodzinnych, lecz także rewolucji rosyjskiej, pogromów dworów polskich
na kresach Rzeczypospolitej, sukcesów i porażek oręża polskiego, powrotu do kraju J. Piłsudskiego oraz odradzania się państwowości polskiej.
Dnia 17 marca 1916 r. Joanna Potocka zapisała:
Życie ucieka. Świat ucieka, bo wszystko, co na nim kochałam i kocham, ginie i znika.
do kupienia: http://ossolineum.pl oraz w księgarniach
cojestgra ne.pl koncentrator kultury

20. Port literacKi wrocław
24-26 kwietnia 2015
obchodzący dwudziestolecie Port literacki zaprasza
na trzydniową podróż po najważniejszych projektach
z całej swojej historii. Czternaście wydarzeń, rozstrzygnięcia konkursów, spotkanie dla dzieci, koncert oraz
literacki finał, a w nim blisko czterdziestu autorów.
więcej informacji: http://portliteracki.pl

równoleżniK zero
FeStiwal PoDRóŻniCzy
im. olGieRDa BuDRewiCza
iV edycja wrocławskiego Festiwalu Równoleżnik zero,
odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia br. w Mediatece
przy pl. teatralnym 5 i w Bibliotece turystycznej
przy ul. Szewskiej 78. tegoroczną edycję festiwalu
otworzy gość specjalny podróżnik, dziennikarz i reportażysta tomek Michniewicz. Gośćmi Festiwalu będą
m.in. laureaci tegorocznych
kolosów: Piotr Strzeżysz i Mateusz
waligóra.
9 kwietnia, godz. 18: 00 | Mediateka,
pl. teatralny 5, wrocław.
na wszystkie prelekcje wstęp wolny!

rajd
wRoCŁawSkie SPaCeRy kRaJoznawCze
impreza popularyzująca wiedzę o wrocławiu i Dolnym
Śląsku, turystykę pieszą oraz umiejętność orientacji
w terenie. tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem:
tajemnice podziemnego wrocławia.
w imprezie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Drugi etap odbędzie się 11 maja,
a uroczyste podsumowanie rajdu się 8 czerwca.
i etap: 13 kwietnia | MdK Śródmieście, ul. dubois 5

wuwa
wzorcowe osiedle werKBundu
ŁaD PRzeStRzeni uRBaniStyCzneJ wRoCŁawia
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej na przykładzie wybranych
zespołów architektonicznych.
Pierwsze z cyklu spotkanie popularno-naukowe w ramach mikrograntu eSk 2016 prowadzi anna zwiech i Damian kanclerski.
26 kwietnia, godz. 10:00 |zbiórka, ul. tramwajowa 2b „Pancernik”.
informacje: tel. 604-948-981

PĄczKowe drzewo

G. 19:00 | opera wrocławska

G. 16:00 | teatr na ostrowie

Mayday

27 iv 2015 PonieDziaŁek

G. 19:00 | scena Kameralna

niewidzialny chłoPiec

konCeRty » » »

G. 19:00 | teatr współczesny

sean noonan

siedeM Minut Po Północy

G. 19:00 | sanatorium Kultury

G. 19:00 | teatr Pwst

SPektakle » » »

FilMy » » »

PrzyPadeK Klary

węGajty. nieKończĄca
się wędrówKa

G. 18:00 | teatr Pwst

Mordechaj GeBirtiG,
Bądź mi zdrów, Krakowie

G. 19:00 | sala Kinowa iG

G. 20:00 | synagoga Pod Białym
Bocianem

BarBara GórniaK
otwarcie wystawy fotografi:
kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku. koncert zespołu wokalnego Piú Mosso.

zeMsta
G.17:00|wrocławski teatr Komedia

zeMsta
G. 19:00 | scena Kameralna

arMine, sister
G. 20:00 | studio na Grobli iG

SPotkania » » »
warsztaty literacKie
G. 18:00 | salonik trzech Muz

28 iv 2015 wtoRek
SPektakle » » »
lew na ulicy
G. 18:00 | teatr Pwst

jezioro łaBe
̨ dzie
G. 19:00 | opera wrocławska

Mayday
G. 19:00 | scena Kameralna

niewidzialny chłoPiec
G. 19:00 | teatr współczesny

siedeM Minut Po Północy
G. 19:00 | teatr Pwst

20. najŚMieszniejszych
PioseneK na Świecie

wyStawy » » »

G. 17:00 | Muzeum Papiernictwa
w dusznikach zdroju

SPotkania » » »
Mały MaGiel sztuK
G. 12:00 | scena Kameralna

dawne Porty
i Przystanie odrzańsKie
wykład Bronisława zatheya
G. 14:00 | Muzeum Poczty
i telekomunikacji

Dla DzieCi » » »
co KroKodyl jada na oBiad?
G.10:00 | wrocławski teatr lalek

30 iv 2015 CzwaRtek
konCeRty » » »
MeltinG Pot
Made in wrocław
G. 19:00 | sala filharmonii

Dla DzieCi » » »

wojciech KarolaK /
Piotr Baron / zBiGniew
lewandowsKi - the hiGh
Bred jazz trio

co KroKodyl jada na oBiad?

G. 20 | a’propos, wałbrzych

G. 19:00 | owe odra, oława

G.10:00 | wrocławski teatr lalek

czerwony KaPtureK
G. 11:00 | opera wrocławska

29 iv 2015 ŚRoDa
konCeRty » » »

SPektakle » » »
zaniM chłodeM
Powieje dzień
G. 11:00 | teatr Modrzejewskiej

carMen
G. 19:00 | opera wrocławska

friends – Music
of jareK ŚMietana

niewidzialny chłoPiec

G. 20:00 | stary Klasztor

oBywatel K. – PreMiera

G. 19:00 | teatr współczesny

SPektakle » » »

G. 19:00 | teatr dramatyczny

lew na ulicy

z rĄczKi do rĄczKi

G. 18:00 | teatr Pwst

G.20:00|wrocławski teatr Komedia

euGeniusz onieGin

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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adresowniK dla KalendariuM

afryKaMera

akademia Muzyczna pl. Jana Pawła ii, nr 2, wrocław
a'propos Club ul. wieniawskiego 82, wałbrzych
aRomaty pl. Staszica 12, wrocław
atM Scena na Bielanach Dwa Światy 1, Bielany wrocławskie,
Biały Dom antoninów 44
Biblioteka turystyczna ul. Szewska 78, wrocław
Bwa Jelenia Góra ul. Długa 1, Jelenia Góra
Ck zamek pl. Świętojański 1, wrocław
Ck agora ul. Serbska 5a, wrocław
Centrum kultury zachód ul. Chociebuska 4-6, wrocław
Centrum Sztuki wRo ul. widok 7
Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58, wrocław
Sala Filharmonii ul. J. Piłsudskiego 19, wrocław
Galeria entropia Rzeźnicza 4, wrocław
impart ul. Mazowiecka 17, wrocław
instytut Grotowskiego: Przejście Żelaźnicze – Sala teatru laboratorium, Sala kinowa. Studio na Grobli, ul. na Grobli 30/32
kamieniczka Małgosia ul. odrzańska 39/40, wrocław
klub eter ul. kazimierza wielkiego 19, wrocław
klub Muzyki i literatury pl. kościuszki 10, wrocław
klub Pod kolumnami pl. św. Macieja 21, wrocław
księgarnio kawiarnia nalanda pl. kościuszki 12, wrocław
MBP, Filia nr 18 Grabiszyńska 236a, wrocław
MDk Śródmieście ul. Dubois 5, wrocław
Mediateka pl. teatralny 5, wrocław
Mleczarnia włodkowica 5, wrocław
Muzeum etnograficzne ul. traugutta 111/113 , wrocław
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, legnica
Mu zeum narodowe pl. Powstańców warszawy 5
Muzeum Papiernictwa ul. kłodzka 42, Duszniki zdrój
Muzeum Poczty i telekomunikacji ul. krasińskiego 1, wrocław
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej Rynek-Ratusz, wrocław
opera wrocławska ul. Świdnicka 35, wrocław
oDa Firlej ul. Grabiszyńska 56, wrocław
owe oDRa ul. Młyńska 3, oława
Salonik trzech Muz ul. zawalna 7, wrocław
Sanatorium kultury Przejście Garncarskie 2, wrocław
Scena kameralna ul. Świdnicka 28, wrocław
Scena im. J. Grzegorzewskiego ul. G. zapolskiej 3, wrocław
Scena na Świebodzkim pl. orląt lwowskich 20c, wrocław
Stary klasztor ul. Purkyniego 1, wrocław
Synagoga Pod Białym Bocianem włodkowica 7, wrocław
teatr Dramatyczny pl. teatralny 1, wałbrzych
teatr Modrzejewskiej Rynek 39, legnica
teatr lalki i aktora ul. Buczka 16, wałbrzych
teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67, wrocław
teatr PwSt ul. Braniborska 59, wrocław
teatr zdrojowy kościuszki 19, Szczawno zdrój
teatr na ostrowie katedralna 4, wrocław
wok Stara kopalnia ul. wysockiego 29, wałbrzych
wrocławski teatr lalek pl. teatralny 4, wrocław
wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, wrocław
wrocławskie Centrum twórczości Dziecka kuźnicza 29a, w-w
wrocław ski teatr komedia pl teatralny 4
wrocławski teatr współczesny ul. Rzeźnicza 12
za kład narodowy im. ossolińskich ul. Szewska 37
Ga leria Sztuki Dolnośląskiego Stowarzy szenia arty stów
Pla styków we wrocławiu pl. św. Macieja 5a

FeStiwal FilMów aFRykańSkiCH 22.04-26.04 2015
Dzisiąta jubileuszowa afrykamera we wrocławiu zacznie
się 22 kwietnia od otwarcia wystawy afryka 2081 a. D. oraz
afrykańskiej uczty. Filmy będzie można oglądać w Dolnośląskim Centrum Filmowym od 23 do 26 kwietnia, a wśród nich
zarówno doskonałe dokumenty, jak i fabuły. w ramach
afrykamery odbędą się również liczne wydarzenia towarzyszące: koncerty, warsztaty,
spotkania... Szczegółowe informacje można
znaleźć na: www.afrykamera.pl
22 kwietnia, godz. 19: 00 | dolnośląskie
centrum filmowe, ul. Piłsudskiego 64a, wrocław

tattoo Konwent
w programie spotkania ze
światowej sławy tatuatorami
oraz specjalistami od modyfikacji ciała, szkolenia i seminaria, koncerty i niezwykłe
pokazy. Podczas festiwalu będzie można zobaczyć w akcji
ponad stu tatuatorów, którzy
jak co roku wzbudzą podziw
widzów swoim warsztatem.
tattoo konwent to nie tylko święto malunków na ciele, ale także muzyka alternatywna, niezapomniane występy artystyczne,
pokazy i inne atrakcje. impreza łączy w sobie wszystko co nieszablonowe i oryginalne.
25-26 kwietnia | Klub Pralnia, Krakowska 100, wrocław

oKrĄGlaKi waRSztaty DeCouPaGe
warsztaty dla początkujących, ale nie tylko.
ozdabiamy pudełka drewniane bardzo starą
techniką dekoracyjną: serwetkową,
lub przy użyciu papieru do decoupage. Pracujemy także ze ze
spękaniami, przecierkami, patynami czy szablonami.
19 kwietnia, godz. 16:00 | Kt Kwiatowe studio, ul. jedności
narodowej 155. Koszt: 70 zł/osoba w cenie pudełko, wszystkie
materiały, gorące napoje i coś słodkiego. tel. 698-830-708

od 18 kwietnia do 19 kwietnia | Księgarnio Kawiarnia nalanda,
Plac Kościuszki 12, wrocław

® nr 103265. Wydawca: Co Jest Grane Agencja Wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz. Adres korespondencyjny: Co Jest Grane skr.
poczt. 1007, 50-950Wrocław 68.Redaktornaczelny:Grażyna Migniewicz,tel. 666 878 930,grazyna.migniewicz@cjg.plInternet: www.cojestgrane.pl,
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Dyrektor artystyczny Biennale:
PIOTR KRAJEWSKI

16. Biennale sztuKi Mediów wro 2015
wydarzenia otwarcia: 13-17 Maja 2015 | wystawy Główne do 30 czerwca 2015
wystawa wro résuMé do 30 wrzeŚnia 2015
Ponad 250 artystów i uczestników
PRoJekCJe|inStalaCJe|PeRFoRManSy|konCeRty|PRoJekty SieCiowe, inteRaktywne, RoBotyCzne waRSztaty|konFeRenCJe i DeBaty|PuBlikaCJe|PRezentaCJe aRtiSt talkS|MaŁe wRo – PRoGRaM Dla DzieCi
największy w Polsce międzynarodowy przegląd sztuki współczesnej – Biennale wRo – rozpocznie się we wrocławiu 13
maja pod hasłem test exposure. zaprezentuje różnorodne dzieła tworzone współczesnymi środkami kreacji i komunikacji,
po raz kolejny zmieniając miasto w „polską stolicę sztuki mediów”.
Bogaty program wRo 2015 kształtują zaproszenia zespołu kuratorskiego Biennale oraz zgłoszenia napływające do wrocławia od lipca do grudnia 2014. tegoroczny otwarty nabór okazał się rekordowy – artyści z całego świata nadesłali ponad 2300
prac i propozycji. zgłoszenia, zarówno jeśli chodzi o gatunki, tematykę, użyte media i poziom realizacyjny okazały się niezwykle różnorodne. Dają rozległy obraz aktualnej twórczości artystycznej wykorzystującej narzędzia cyfrowe oraz odnoszącej się do zjawisk technosfery, komentujących współczesną zmediatyzowaną rzeczywistość.
w myśl hasła test exposure, w cyklu otwartych przeglądów, po raz pierwszy w historii do procesu programowania zaproszono także publiczność. test exposure to także nowe miejsca prezentacji sztuki, m.in. nowy gmach Biblioteki uniwersyteckiej, parking DH Renoma czy przestrzenie prywatne, oraz szansa „przetestowania” potencjału najmłodszej generacji
artystów, których prace zaprezentowane zostaną w tym roku w aż trzech osobnych zestawach.
MaŁe wRo to od lat rozwijana, integralna część Biennale
w PRoGRaMie wRo 2015 – M.in.:
wRo – edukacyjny program dla dzieci i ich najbliższych, zaprzyJak zawsze, wiele prac i instalacji będzie miało swoje świajaźniający ze sztuką współczesną. zaprezentuje wybrane,
towe premiery – są współprodukowane przez wRo bądź
szczególnie interesujące dla najmłodszych odbiorców prace,
powstają na zamówienie kuratorskie, realizowane prze arktórym towarzyszyć będą specjalne opisy, ujęte również
tystów specjalnie z myślą o prezentacji we wrocławiu.
w książeczce – Przewodniku Małego wRo – bezpłatnym mateBiennale prezentuje także prace aktualnie szeroko komentoriale edukacyjnym dla najmłodszych gości Biennale.
wane m.in: instalacja Davide Quayoli (it/uk), Captives – niedowyBRane akCJe SPeCJalne
kończona rzeźba Michała anioła wycięta przez robota czy
Panta Rhei – podczas Biennale wRo powstanie pierwszy
instalacje znanych brazylijskich eksperymentatorów – lucasa
w Polsce tak duży interaktywny neon – instalacja, która ma
Bambozziego (BR) Multitudes, oraz Gilbertto Prado (BR) enconszansę stać się nowym symbolem miasta.
tros – podejmą kwestie dotyczące komunikacji telematycznej.
MŁoDzi PolSCy aRtyŚCi na wRo 2015 teSt eXPoSuRe
– wystawa Cultivating nature zaprezentuje projekty artystycz– Rysopis. wystawa artystów urodzonych w Polsce – nowa odne oparte na związkach natury, sztuki i technologii, jak Symbiosłona ekspozycji z 2014 roku. Prace 18 zaproszonych artystów,
tyczność tworzenia elvina Flamingo – projekt rozwijany
w większości jeszcze studentów; – Pierwszy konkurs najlepwspólnie z kolejnymi gatunkami mrówek. – Po człowieku. Bioszych Dyplomów Sztuki Mediów – przygotowana przez wRo
-korporacje. instalacja Macieja Markowskiego. – kwartet
wystawa najlepszych prac i projektów dyplomowych, obroniona pomidory przełoży funkcje życiowe i warunki hodowli tych
nych w 2014 r. na publicznych uczelniach artystycznych w Gdańwarzyw na muzyczne partytury, – a dzięki instalacji Body lansku, katowicach, krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie,
guage oprac. przez Michała Brzezińskiego, widzowie będą mieli
warszawie i wrocławiu – wystawa studentów Pracowni Działań
możliwość porozumiewania się z drzewkiem bonsai.
Przestrzennych warszawskiej aSP, prowadzonej przez MirosłaŚwiatową premierą będzie najnowszy, przygotowany spewa Bałkę – prace zaaranżowane w sytuacji site-specific na zacjalnie na wRo, projekt wielokrotnie nagradzanego na wRo
sadzie pleneru – Samonośne uniwersalne wystawy – GG
i światowych festiwalach duetu incite/ – audiowizualny
Suw, V edycja autorskiego projektu kamili wolszczak.
koncert beyond the entropic dimension. wśród unikatowych
performansów dźwiękowych i muzycznych również m.in.
wStęP na wyDaRzenia Biennale wRo
koncerty zeniala (Pl) we współpracy z adamem Donovazamiast bileterów – Przewodnicy sztuki, wstęp na wszystnem (au), Daniego Ploegera (nl/uk), Joachima Montessuis kie wydarzenia biennale jest bezpłatny. na część pokazów
(FR) czy kaspera t. toeplitza (Pl/FR), prezentowane główi prezentacji obowiązują zapisy.
nie wieczorami na Scenie na Świebodzkim teatru Polskiego.
Szczegóły programowe i organizacyjne: wro2015. wrocenter. pl
w 2014 roku wRo zostało członkiem prestiżowej organizacji, Międzynarodowego Stowarzyszenia Biennale Sztuki – international Biennial association, organizacji zrzesza jącej najważniejsze światowe biennale sztuki współczesnej.
wRo aRt Center | ul. widok 7, 50-052 wrocław | info@wrocenter.pl | www.wro2015.wrocenter.pl | t. 71 343.32.40

