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1 MAJA 2015  |  godz. 19:00
SALA FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ

ul. Piłsudskiego 19  |  Bilety: 25/20 zł
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1 iv 2015 ŚRoDa

konCeRty »  »  »
MuzyKa 
na wielKi ty dzień
Jo hann Se ba stian Bach. 
wa ria cje Gold ber gow skie
Ma rek Pilch – kla we syn
G. 18:00 | ewan ge lic ki ko ściół
Bo żej opatrz no ści, ul. Ka zi mie rza
wiel kie go 29
SPektakle »  »  »
jezioro łaBędzie
G. 19:00 | opera wrocławska
Mayday
G. 19:00 | scena Kameralna
zaMeK
G. 19:00 | teatr współczesny
FilM »  »  »
tezeusz w laBiryncie 
G. 19:00 | sala Kinowa iG
wyStawy »  »  »
c.d. nauKi chodzenia
wer ni saż wy sta wy gra fik Ge ta -
-Stan kie wi cza, wier szy Ró że wi -
cza i ry sunków obu.
G.16:00 | Muzeum Karkonowskie
jelenia Góra, ul. Matejki 28
Dla Dzie Ci »  »  »
och, eMil!
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
Po sznurKu!
G.10:30 | wrocławski teatr lalek
2 iv 2015 CzwaRtek

SPektakle »  »  »
zaMeK
G. 19:00 | teatr współczesny
wyStawy »  »  »
Krzysztof Miller
wernisaż wystawy fotografii
niedecydujący Moment
G. 17:00 | domek romański, 
pl. bpa nankiera 8

3 iv 2015 Piątek

konCeRty »  »  »
Koncert Pasyjny
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. 8:30 | przyst.  502, eureka
7 iv 2015 ŚRoDa

SPektakle »  »  »
walentina
the last huMan doG
G. 19:00 | teatr współczesny
wyStawy »  »  »
Planeta zieMia 
– nie jesteŚMy saMi
wy sta wa po kon kur so wa
z cy klu zie mia jest jed na
G. 12:00 | MdK Śródmieście
shinya ayaMa Panorama
G. 18:00 | aromaty
SPotkania »  »  »
oGród Botaniczny
wy kład w ra mach wszech ni cy
wie dzy o wro cła wiu 
G. 17:00 | dolnośląska Biblioteka
8 iv 2015 ŚRoDa

konCeRty »  »  »
wirtuozi XiX wieKu
G. 19:00 | sala konf. ossolineum
ŚwietliKi
G. 20:00 | stary Klasztor

KALENDARIUM KwIEcIEń 2015

PułaPKa zyG Munt kRau ze
Pre mie ra ope ry Pu łap ka zyg mun ta krau ze go od by ła się
w grud niu 2011 roku i by ła jed nym z naj cie kaw szych
wy da rzeń Ro ku ta de usza Ró że wi cza, zna ko mi te go pol -
skie go Po ety i jed no cze śnie wro cła wia ni na, ob cho dzą -
ce go wów czas ju bi le usz 90-le cia.
kwiet nio wy spek takl de dy ko wa ny jest pa mię ci Po ety,
w związ ku z pierw szą rocz ni cą Je go śmier ci.
zyg munt krau ze kom po zy tor, pia ni sta i za słu żo ny pro -
mo tor mu zy ki współ cze snej, au tor wie lu dzieł w tym kil -
ku oper, m. in. Gwiaz dy oraz iwo ny, księż nicz ki Bur gun da.
tym ra zem kom po zy to ra za in spi ro wał je den z naj bar -
dziej zna nych dra ma tów Ró że wi cza – Pu łap ka, po świę -
co na bio gra fii i twór czo ści Fran za kaf ki.
Bo ha ter Pu łap ki, w swo ich lę kach i prze czu ciach zda je się
do strze gać nad cho dzą ce tra ge die dwu dzie sto wiecz nych
to ta li ta ry zmów. li bret to ope ry przy go to wał kom po zy tor
we współ pra cy z Grze go rzem Ja rzy ną. Przej mu ją cy i uni -
wer sal ny te mat, zna ko mi te gro no re ali za to rów to naj -
więk sze atu ty wro cław skiej Pu łap ki, po zwa la ją cej uj rzeć
dzie ło Po ety w no wym świe tle.
24 kwietnia, godz. 19:00 | opera wrocławska, ul. Świdnicka 35

fot. M. Grotowski

Po lish cel lo Qu ar tet
kon CeRt ka Me Ral ny – wiR tu ozi XiX wie ku
Pro gram: R. wa gner / F. Grützma cher Fe ier li ches Stück; J. wer -
ner Qu ar tett für vier Vio lon cel li op. 6; w. Fit zen ha gen kon zert -
-wal zer op. 31; a. Piat ti in Va can za – Qu ar tet ti no per Vio lon cel li;
l. Fo ri no Pre ghie re per qu at tro vio lon cel li op. 27 nr 3; J. klen gel
Vier Stücke für vier Vio lon cel li op. 33
(...) Jak brzmią czte ry wio lon cze le w emo cjo nal nym,
a w do dat ku po pi so wym re per tu arze? nie wy star czy po -
mno żyć ra zy czte ry brzmie nia po je dyn cze go in stru men -
tu, gdyż kwar tet wio lon cze lo wy bez wąt pie nia kreu je
no wą, uni kal ną prze strzeń dźwię ko wą. Do sko na łą oka -
zją do za po zna nia się z tym zwie lo krot nio nym, ale też
cu dow nie sto pli wym brzmie niem bę dzie kon cert pod -
czas, któ re go mu zy cy za pre zen tu ją utwo ry ży ją cych
na prze ł. XiX i XX w. wir tu ozów nie miec kich i wło skich.
Po lish Cel lo Qu ar tet: woj ciech Fu da la, krzysz tof kar pe ta,
to masz Da roch, adam krze szo wiec – wio lon cze le.
8 kwietnia, godz. 19:00 | sala konferencyjna ossolineum,
ul. zaułek ossolińskich. Biety: 30/20 zł

Kon cert Pa syj ny w Pa ła cu sta ni szów
Mu zy ka lia Sta ni Szow Skie 
wykonawcy: an na Pa trys – so pran
Ró ża wy soc ka – for te pian klau diusz le śniak – ba ry ton
Po cho dzą ca z Je le niej Gó ry an na Pa trys jest in ter pre ta tor ką mu -
zy ki współ cze snej oraz śpie wacz ką ora to ryj no -kan ta to wą, lau re -
at ką uni ver sal Mu sic award oraz GRanD PRiX Mię dzy na ro do we go
kon kur su wo kal ne go dla So pra nów Dra ma tycz nych elizaBetH
Connell PRize. ar tyst ka jest jed ną z naj wy bit niej szych śpie wa -
czek ba ro ko wych w Pol sce. Dys po nu je roz le głą 3,5 okta wo wą
ska lą gło su, nie zwy kłą bie gło ścią, zna ko mi tą tech ni ką wo kal ną
oraz uni kal ną ciem ną bar wą.
w pro gra mie kon cer tu utwo ry:
Ros si nie go, Schu ber ta, Vi val die go, Hayd na,
Dvo ra ka, Brahm sa, Ver die go, Pre isne ra. 
3 kwiet nia, godz. 18:00 | sa la Ba lo wa Pa ła cu sta -
ni szów, sta ni szów 100, je le nia Gó ra. Bi le ty: 30 zł



kwiEciEŃ 2015

in For ma Cja i re zer wa Cja Bi le tów: 
dział Pro mo cji i ob słu gi wi dzów tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81

Go dzi ny Pra Cy ka sy: 
ka sa ope ry, ul. świd nic ka 35, tel. 71 370 88 18

pn–so 12-19.00; nd 11-17.00; go dz. przed spek ta klem. Prze rwa 15.15-15.30
internetowa sPrzedaż Biletów: www.oPera.wroClaw.Pl

Ewa Mich nik
za pra sza!

Sza now ni Pań stwo,
kwie cień w ope rze wro cław skiej ob fi tu je
w wie le atrak cyj nych spek ta kli ope ro -
wych i ba le to wych. Mi ło śni cy kla sycz ne go re per tu aru bę dą
mo gli obej rzeć po pu lar ne i lu bia ne przez wi dzów ope ry G. Ver -
die go: „Fal staff”, „na buc co”, „otel lo”, „tra via ta” czy „Jo an -
na d’arc”. wy sta wi my też dwie ope ry mi strza bel can ta
G. Do ni zet tie go: „na pój mi ło sny” oraz „Łu cja z lam mer mo -
oru”, a tak że spek ta kle „Car men” G. Bi ze ta, „Ry cer skość wie -
śnia cza” P. Ma sca gnie go i „Pa ja ce” R. le on ca val lo oraz
„Cy ru lik se wil ski” G. Ros si nie go. Po ka że my rów nież dwie ope -
ry w. a. Mo zar ta: „Cza ro dziej ski flet”, jed no z naj słyn niej szych
dzieł w hi sto rii ga tun ku, któ re nie zmien nie fa scy nu je pu blicz -
ność od po nad 200 lat, a tak że peł ną wdzię ku i za baw nych pe -
ry pe tii ope rę buf fo „Co si fan tut te” („wszyst kie tak czy nią,
czy li szko ła ko chan ków”).
w kwiet niu po now nie za pro si my Pań stwa na dwa spek ta kle,
któ rych pre mie ry od by ły się nie daw no w na szym te atrze: „eu -
ge niusz onie gin” P. Czaj kow skie go oraz „ka wa ler srebr nej ró -
ży” R. Straus sa. Po ka że my też zna ko mi te przed sta wie nie
„król Ro ger” k. Szy ma now skie go oraz chęt nie oglą da ny przez
wi dzów ba let „Je zio ro ła bę dzie” P. Czaj kow skie go. Mło dym
wi dzom za pre zen tu je my na to miast ope ry „Czer wo ny kap tu -
rek” J. Pau era oraz „Sid – wąż, któ ry chciał śpie wać” M. Fo xa.
14 kwiet nia w ope rze wro cław skiej od bę dzie się kon cert lau -
re atów Vii Mię dzy na ro do we go kon kur su wo kal ne go im.
H. Hal skiej -Fi jał kow skiej, zna ko mi tej pol skiej śpie wacz ki, któ -
ra przez wie le lat wy stę po wa ła na na szej sce nie. ar ty stom
to wa rzy szyć bę dzie or kie stra ope ry wro cław skiej pod ba tu -
tą to ma sza Szre de ra.
24 kwiet nia br. dla uczcze nia pierw szej rocz ni cy śmier ci ta de -
usza Ró że wi cza wy sta wi my spek takl „Pu łap ka” z. krau ze go.
ope ra, któ ra po wsta ła na pod sta wie dzie ła wy bit ne go pol skie -
go po ety i dra ma tur ga, mia ła swo ją świa to wą pre mie rę na na -
szej sce nie w 2011 r. zna ko mi te przed sta wie nie, do rów nu ją ce
si łą wy ra zu pier wo wzo ro wi li te rac kie mu, uzy ska ło zna ko mi te
re cen zje kry ty ki i zdo by ło du że uzna nie pu blicz no ści. 
Go rą co za pra szam Pań stwa do ope ry wro cław skiej na spek -
ta kle i wy da rze nia mu zycz ne!

w imie niu ca łe go ze spo łu ope ry wro cław skiej oraz swo im
wła snym skła dam Pań stwu ser decz ne ży cze nia zdro wych,
spo koj nych i po god nych Świat wiel kiej no cy.

ewa Mich nik
Dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny

ope ry wro cław skiej

1 śr 1900 jezioro łaBędzie Piotr Czajkowski

8 śr 1900 Cyrulik sewilski GioaCChino rossini

9 cz 1900 ryCerskość wieśniaCza Pietro masCaGni

PajaCe ruGGero leonCavallo

10 pt 1900 naBuCCo GiusePPe verdi

11 so 1900 król roGer karol szymanowski

12 nd 1700 joanna d’arC GiusePPe verdi

14 wt 1800 kon Cert lau re atów vii mię dzy na ro do we Go
kon kur su wo kal ne Go im. ha li ny hal skiej -Fi jał kow skiej

15 śr 1100 Cosi Fan tutte wolFGanG amadeusz mozart

16 cz 1900 Czarodziejski Flet wolFGanG amadeus mozart

17 pt 1900 naPój miłosny Gaetano donizetti

18 so 1900 euGeniusz onieGin Piotr Czajkowski

19 nd 1700 FalstaFF GiusePPe verdi

21 wt 1100 sid – wąż, który ChCiał śPiewać malColm Fox

21 wt 1300 sid – wąż, który ChCiał śPiewać malColm Fox

22 śr 1900 łuCja z lammermooru Gaetano donizetti

23 cz 1900 otello GiusePPe verdi

24 pt 1900 PułaPka zyGmunt krauze

25 so 1900 kawaler sreBrnej róży riChard strauss

26 nd 1700 traviata GiusePPe verdi

28 wt 1100 Czerwony kaPturek jiří Pauer

28 wt 1900 jezioro łaBędzie Piotr Czajkowski

29 śr 1900 euGeniusz onieGin Piotr Czajkowski

30 cz 1900 Carmen GeorGes Bizet

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

oFiCJalny PaRtneR 69. Sezonu oPeRy wRoCŁawSkieJ
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SPektakle »  »  »
MiKroKosMos
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 Dzie Ci »  »  »
och, eMil!
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
9 iv 2015 CzwaRtek

konCeRty »  »  »
trio fortePianowe
G. 19:00 | oratorium Marianum
PaŚKo i zesPół co to
G. 19:00 | owe odra, oława
Źródło
pamięci Jacka kaczmarskiego
G. 19:00 | stary Klasztor
SPektakle »  »  »
MiKroKosMos
G. 10:00 | scena na Świebodzkim
PsychoteraPia czyli seX
w życiu człowieKa
G.18:00|wrocławski teatr Komedia
rycersKość wieśniacza
Pajace 
G. 19:00 | opera wrocławska
walentina
the last huMan doG
G. 19:00 | teatr współczesny
Przed PreMierĄ
Magdalena kucharska
teatr Piosenki
G. 19:00 | Klub autograf – impart

BoeinG BoeinG
G.20:00|wrocławski teatr Komedia
SPotkania »  »  »
sPotKanie KluBowe tMw
G. 15:30 | Kamieniczka Małgosia
równoleżniK zero
wrocławski Festiwal Podróżniczy
G. 18:00 | Biblioteka turystyczna
oraz Mediateka
aGnieszKa Biernat
Spo tka nie au tor skie z die te -
tycz ką i au tor ką książki „Die ta,
któ ra ży wi i le czy”.
G. 19:00 | nalanda
Kijów
Pre lek cję z pre zen ta cją mul ti -
me dial ną Ja nu sza Fuk sy
G. 17:00 | Klub tu ry sty PttK
ry nek -ra tusz 11/12, iv p.
Dla Dzie Ci »  »  »
och, eMil!
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
10 iv 2015 Piątek

konCeRty »  »  »
Koncert orKiestry
syMfonicznej nfM
G. 19:00 | sala filharmonii
voo voo
G. 19:00 | Klub eter
KaPela tiMinGeriu
G. 20:00 | stary Klasztor
triBute
to herBie hancocK 
75 urodziny Mistrza 
G. 20:00 | a’propos, wałbrzych
SPektakle »  »  »
trzy razy łóżKo
G.18:00|wrocławski teatr Komedia
naBucco 
G. 19:00 | opera wrocławska

TOwarzYsTwO im. FErEnca LiszTa
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
1155-1158 wie Czo Ry liSz tow Skie

rozalia Kierc – fortePian
16-let nia lau Re at ka Po naD 20. Mię Dzy na -
Ro Do wyCH i oGól no Pol SkiCH kon kuR Sów
17 kwiet nia g. 18.30 – obor ni ki Ślą skie
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
19 kwiet nia, g. 16.00 – wro cław
klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. t. ko ściusz ki 10
20 kwietnia, g. 17.00 – Gło gów
Szko ła Muzyczna im. F. lisz ta, ul. Jedn. Robotniczej 14
21 kwiet nia g. 18.00 – trzeb ni ca
Sta ro stwo Po wia to we, ul. le śna 1
w pro gra mie utwo ry: J. S. Ba cha, l. v. Beetho ve na
F. Cho pi na, C. De bus sy`ego.
kon cer ty pro wa dzi Ju liusz ada mow ski.

Ro za lia kieRC
urodziła się w 1999 r. we
wro cła wiu, jest uczen ni -
cą in ter na tio nal High
Scho ol of wroc law oraz
PSM ii st. im. władysława
Że leń skie go w kra ko wie
w kla sie for te pia nu prof.
Ste fa na woj ta sa.
Sty pen dyst ka Pro gra mu

MkiDn Mło da Pol ska 2014 oraz (od 2008r.) Pre zy den -
ta wro cła wia, kra jo we go Fun du szu na Rzecz Dzie ci
(od 6 lat) i ki wa nis klub wra ti sla via. od 2011 r. na le ży
do gro na sty pen dy stów Fun da cji Pro Mu si ca Bo -
na w kra ko wie. Jest kil ku krot ną lau re at ką kon kur su
Sty pen dial ne go zdol ny Śląsk. w 2013 r. zo sta ła ob ję -
ta opie ką Fun da cji Bz wBk, od 2014 r. jest też sty pen -
dyst ką Ra dy Po wia tu wro cław skie go.
otrzy ma ła kil ka na ście pierw szych na gród, na gro dy spe -
cjal ne oraz Grand Prix na na mię dzy na ro do wych i kra jo -
wych kon kur sach dla mło dych pia ni stów. naj waż niej sze
suk ce sy od nio sła w Sa no ku (2013, 2014, 2015), Mo na -
chium (2012, 2013), Gsta ad (2013), ni cei (2012), wied niu
(2011), Ło mian kach (2011), Bu da pesz cie (2010), usti
nad Ła bą (2010), war sza wie (2010), Głub czy cach (2009),
Go er litz (2009-2012), Sza far ni (2008) oraz na ogól no pol -
skim kon kur sie kom po zy tor skim (2012).
w 2015 r. zo sta ła uho no ro wa na na gro dą ar ty stycz ną
elż bie ty i krzysz to fa Pen de rec kich.
za de biu to wa ła z or kie strą w wie ku 10 lat na ii Fe sti -
wa lu Mło dych Pia ni stów Pre mia Fil har mo nii Łódz kiej
im. a. Ru bin ste ina. Pro wa dzi bar dzo bo ga tą dzia łal -
ność kon cer to wą ja ko so list ka kon cer tów sym fo nicz -
nych i re ci ta li w kra ju i za gra ni cą.
kon cer ty są re ali zo wa ne dzię ki po mo cy fi nan so wej wo je wódz twa Dol no ślą -
skie go, Po wia tu trzeb ni ca, Gmin obor ni ki Ślą skie i wro cław, zw. ar ty stów
wy ko naw ców StoaRt, Fun da cji Pol ska Miedź, Brze skie go Przed się biorstwa
ener ge ty ki Ciepl nej i Przedsiębiorstwa wo do cią gów i ka na li za cji w Brze gu.

fo
t. 
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Kon cert or Kie stry
syM fo nicz nej nfM
G. MaH leR Vi SyM Fo nia
a -Moll tRa GiCz na
Ben ja min Shwartz – dy ry gent.
Sym fo nia no si przy do mek „tra -
gicz na”. i choć to nie od Mah le ra
po cho dzi owo okre śle nie, trud no
pod wa żać za sad ność je go uży cia; po tęż ne (osiem dzie się cio mi nu -
to we) dzie ło, opar te na po nu rych mar szo wych ryt mach, jest w wy -
ra zie na der pe sy mi stycz ne. (...) Czę sto in ter pre to wa no je ja ko
prze czu cie tra gicz nych wy da rzeń, któ re kil ka lat po pre mie rze dzie -
ła do tknę ły kom po zy to ra. Bo daj je dy nym ja snym ak cen tem po -
wsta łej w la tach 1903–1904 sym fo nii jest de li kat ny i po god ny
„te mat al my” z pierw szej czę ści, lecz i pięk na żo na wkrót ce przy -
spo rzy ła Mah le ro wi zmar twień, wda jąc się w licz ne ro man se z ko -
lej ny mi słyn ny mi ar ty sta mi. Przy bi ty Gu stav mu siał szu kać
po mo cy u te ra peu tów, wy lą do wał na wet na ko zet ce u sa me go
Freu da. ach ta bel le épo que. 
17 kwietnia, godz. 18:00 | sa la kon cer to wa fil har mo nii,
ul. Piłsudskiego 19. Bilety: viP 60 zł n 40 zł, u 25 zł

Benjamin Shwartz



KKWWIIEECCIIEEŃŃ 22001155
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
11  IIVV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT PASYJNY AKADEMICKIEJ
ORKIESTRY BAROKOWEJ **
1122  IIVV,,  ggooddzz..  1166..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT LAUREATÓW 
KONKURSÓW MAŁYCH FORM  **
1177  IIVV,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT TOWARZYSZĄCY
IV OGÓLNOPOLSKIEMU KONGRESOWI

STUDENTÓW MUZYKOTERAPII **
1188,,  1199  IIVV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
SPEKTAKL OPEROWY DOMEK TRZECH
DZIEWCZĄT FRANZA SCHUBERTA **
2200  IIVV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT KAMERALNY 
Z CYKLU FORTEPIAN+ **
2233  IIVV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
KONCERT KOMPOZYTORSKI
TOWARZYSZĄCY II MIĘDZYNARODOWEJ 
STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„WIE LO ZNACZ NOŚĆ DŹWIĘ KU” **
2255,,  2266  IIVV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
SPEKTAKL OPEROWY 
JAN KO CHA NOW SKI W CZAR NYM LE SIE
KA RO LA KUR PIŃ SKIE GO **
2288  IIVV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KON CERT DUO KA RO LI NA MI KO ŁAJ CZYK 
& IWO JE DY NEC KI  **
**  WWssttęępp  zzaa bbeezz  ppłłaatt  nnyy  mmii  kkaarr  ttaa  mmii  wwssttęę  ppuu
**  WWssttęępp  wwoollnnyy

IV Ogól no pol ski Kon gres Stu den tów Mu zy ko -
te ra pii, II Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na -

uko wa „Wie lo znacz ność dźwię ku” oraz spek takl operowy „Do mek trzech
dziew cząt” są współ ( nan so wa ne ze środ ków Gmi ny Wro cław

Sza now ni Pań stwo,
w kwiet nio wej ofer cie Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la 
Li piń skie go we Wro cła wiu od naj du je my sze reg 
in te re su ją cych wy da rzeń za rów no ar ty stycz nych, 
na uko wych, jak i po pu la ry zu ją cych wie dzę o mu zy ce, 
na któ re ser decz nie za pra szam.

Wśród wie lu za pla no wa nych kon cer tów pra gnę szcze gól nie
za re ko men do wać Kon cert pa syj ny w wy ko na niu Aka de mic kiej Or kie stry Ba ro ko wej 
(1 kwiet nia), kon cert du etu wo kal no -in stru men tal ne go z re per tu arem pie śni z róż nych stron
świa ta (10 kwiet nia), kon cert ka me ral ny w ra mach cy klu For te pian+ (20 kwiet nia) 
oraz kon cert ze spo łu Duo Ka ro li na Mi ko łaj czyk & Iwo Je dy nec ki (28 kwiet nia). 
Mi ło śni ków ope ry za pra szam w dwa ostat nie week en dy kwiet nia na pre mie ry spek ta kli,
w któ rych par tie so lo we wy ko na ją stu den ci Wy dzia łu Wo kal ne go. I tak 18 i 19 kwiet nia 
wy sta wi my ope rę Do mek trzech dziew cząt Fran za Schu ber ta, a 25 i 26 kwiet nia 
za pre zen tu je my ope rę Ka ro la Kur piń skie go Jan Ko cha now ski w Czar nym Le sie. 

Wśród wy da rzeń po pu la ry zu ją cych wie dzę o mu zy ce war to wspo mnieć o dwóch kon fe ren -
cjach or ga ni zo wa nych przez stu den tów. W dniach 16-17 kwiet nia od bę dzie się
IV Ogól no pol ski Kon gres Stu den tów Mu zy ko te ra pii, a tydzień później studenci kierunku
kompozycja i teoria muzyki zorganizują II Mię dzy na ro do wą Stu denc ką Kon fe ren cję 
Na uko wą „Wie lo znacz ność dźwię ku”. 

Kwie cień bę dzie ob F to wał rów nież w kon kur sy. W drugi weekend kwietnia młodzi muzycy
będą uczestniczyć w Kon kur sach Ma łych Form – Ka te dry In stru men tów Dę tych, Per ku sji
i Akor de onu oraz Ka te dry In stru men tów Smycz ko wych. Zwień czy je wspól ny kon cert 
lau re atów. 15 kwiet nia od bę dzie się IV Wy dzia ło wy Kon kurs na naj lep szą me to dę pra cy 
z chó rem dzie cię cym, a w dniach 10-14 kwiet nia w murach naszej Uczelni będą mieć miejsce
przesłuchania VII Mię dzy na ro do we go Kon kur su Wo kal ne go im. Ha li ny Hal skiej -Fi jał kow skiej.

18 kwiet nia w spo sób szcze gól ny za pra szam tych, któ rzy my ślą o pod ję ciu stu diów w na szej
Uczel ni – te go dnia Wy dział Kom po zy cji, Dy ry gen tu ry, Teo rii Mu zy ki i Mu zy ko te ra pii 
or ga ni zu je Dzień Otwar ty. Trwa ją rów nież za pi sy na dwa kur sy mi strzow skie, zaplanowane
na lipiec – VII Let nia Aka de mia Mu zycz na oraz XXXVIII Mię dzy na ro do wy Mi strzow ski 
Kurs Pia ni stycz ny w Dusz ni kach -Zdro ju. 

Z ra do ścią pra gnę za pro sić Pań stwa do udzia łu w kwiet nio wych im pre zach Aka de mii 
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Wie rzę, że udział w nich do star czy 
Pań stwu wie lu nie za po mnia nych wra żeń. Wraz z za pro sze niem pro szę przy jąć ży cze nia 
peł nych wio sen nej ra do ści i na dziei Świąt Wiel ka noc nych. 

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi,
Kry stian Kiełb

Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
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Małe zBrodnie
MałżeńsKie
G. 19:00 | scena Kameralna
historia Brzydoty
G. 19:00 | scena na Świebodzkim
dziadów częŚĆ iii
G. 19:00|sce na im.Grze go rzew skie go
iliada. wojna
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej
Męczennicy 
G. 19:00 | teatr dramatyczny
BoeinG BoeinG
G.20:00|wrocławski teatr Komedia
wyStawy »  »  »
jan Paweł ii
G. 12:00 | Mu zeum Pocz ty i te le -
ko mu ni ka cji, wrocław
aleKsandra urBan
wernisaż pt. Dziew czy ny mó -
wią tak my ślą nie, ma lar sto.
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 | Mu zeum Mie dzi w le -
gni cy, wej ście od ul. św. ja na
Dla Dzie Ci »  »  »
och, eMil!
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
calineczKa 
G.10:30 | wrocławski teatr lalek
11 iv 2015 SoBota

konCeRty »  »  »
orKiestra BaroKowa
G. 18:00 | sala filharmonii

Kwar tet sMyczKowy
Pa Ka Me ra
kon cert mu zy ki fil mo wej
G. 19:00 | owe odra, oława
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
dziadów częŚĆ iii
G. 19:00|sce na im.Grze go rzew skie go
Madonna, Księżyc i Pies
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej
BraMy raju
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
iX luBińsKie 
warsztaty GosPel
G. 9:00 | cK Muza
festiwal tańca GaloP
G. 9:00 | szko ła Pod sta wo wa
nr 17, ul. wie czy sta 105

olGa szoMańsKa tacie...
konCeRt w PieRwSzą RoCzniCę ŚMieRCi
wŁoDziMieRza SzoMańSkieGo
Hadrian Filip tabęcki – piano, Piotr Malicki – gitary
oraz goście specjalni.
wy jąt ko wy, spe cjal ny kon cert ol gi Szo mań skiej, de dy -
ko wa ny ta cie – wło dzi mie rzo wi Szo mań skie mu, to
przede wszyst kim au tor skie utwo ry z pły ty nów ka,
na pi sa ne wspól nie z kom po zy to rem Mar ci nem Par ty -
ką. nów ka to pio sen ki o ko bie tach, utrzy ma ne w przy -
jem nym kli ma cie mu zycz nym chill out/so ul -pop, to
zarazem cał ko wi cie no we mu zycz ne ob li cze wo ka list -
ki, zna nej szer szej pu blicz no ści z prze bo ju Pio tra Ru -
bi ka pt. niech mó wią, że to nie jest mi łość.
Podczas kon cer ctu usły szy my rów nież aku stycz ne
wer sje pio se nek z re per tu aru an ny Ger man m.in.:
Czło wie czy los, Bal la da o nie bie i zie mi oraz Pio tra Ru -
bi ka: niech mó wią, że..., Mi łość to wier ność wy bo ro wi,
a tak że przy go to wa ne spe cjal nie na tę oka zję, nie zna -
ne pre mie ro we utwo ry wło dzi mie rza Szo mań skie go.
olGa SzoMańSka – ak tor ka, wo ka list ka, lau re at ka
Su per Je dyn ki Fe sti wa lu w opo lu, Grand Prix Fe sti wa -
lu Je dyn ki So pot oraz Fe sti wa lu top tren dy za pio sen -
kę niech mó wią, że to nie jest mi łość (z ora to rium tu
es Pe trus Pio tra Ru bi ka).
ab sol went ka Pań stwo we go li ceum Mu zycz ne go we
wro cła wiu. zdała egzamin aktorski związ ku ar ty stów
Scen Pol skich w war sza wie w 2006 r.
zagrała licz ne ro le w spek ta klach dra ma tycz nych
i mu si ca lach te atru Ro ma i te atru Ram pa, z któ rym
zwią za na jest od 2003. Jest wo ka list ką w ze spo le hip -
-ho po wym Full Po wer Spi rit. współ pra ca z Pio trem
Ru bi kiem oraz zbi gnie wem książ kiem za owo co wa ła
na gra niem płyt z ora to rium tu es Pe trus oraz Sie dem
Pie śni Ma rii, któ re zdo by ły sta tus ko lej no: po dwój nej
dia men to wej oraz po dwój nej pla ty no wej pły ty.
za gra ła tak że kró lo wą Pi ra tów w wi do wi sku fa mi lij -
nym Sco oby Doo i wid mo Pi ra tów Mar tę w mu si ca lu
nie ma So li dar no ści bez mi ło ści oraz Mi chel le w mu -
si ca lu the Bric klin – sa mo cho do wa fan ta zja. w 2011 r.
wy da ła swo ją pierw szą so lo wą pły tę nów ka.
obec nie wy stę pu je w wi do wi sku mu zycz nym krzy ża cy
rock -ope ra w ro li Da nuś ki Ju ran dów ny. w 2013 ro ku
wy stą pi ła (obok bra ci Cu gow skich oraz Gien ka lo ski)
w tra sie kon cer to wej Sa lu te to Qu een, po świę co nej le -
gen dar nej gru pie Qu een. w kwiet niu 2014 ro ku do łą -
czy ła do ob sa dy se ria lu M jak Mi łość w ro li Ma rzen ki.
Koncert 1 maja, godz. 19:00 | sala filharmonii wrocławskiej,
ul. Piłsudskiego 19. Bilety: 25/20 zł

taKordeon
Moja MiłoŚĆ
wystąpią:  
olexiy Suslov – akor de on, 
an na wil czyń ska – wo kal, 
Mar ta iwan kie wicz – pia ni no.
ole Xiy Su SloV – ukoń czył stu -
dia mu zycz ne w za kre sie gry
na akor de onie, dy ry gen tu ry
(1980) i kom po zy cji (1992). Stu -
dio wał w Mo skwie, oraz Do niec -
ku. w cza sie stu diów był kil ka krot nym zdo byw cą i na gro dy
(1977, 1978, 1979) na Mię dzy na ro do wych kon kur sach akor de -
ono wych, zor ga ni zo wa nych przez Mo skiew ski in sty tut kul tu ry.
kształ to wał umie jęt no ści pe da go gicz nie na kur sach wy bit ne go
pe da go ga prof. w. Bes fa mil ne go (1994), stu -
dia kom po zy tor skie od był pod kier. ucznia 
a. Cha cza tu ria na – prof. a. Ru diań skie go, oraz
prof. a. Ma mo no wa.
18 kwiet nia, godz. 18:00 |szkoła Podstawowa
w Pęgowie, ul. Główna 101, obor ni ki Ślą skie
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wyCieCzki »  »  »
Milicz i oKolice
G. 7:00 | pl. solidarności
tel. 661-701-176
wycieczKa Piesza
trest no, Mo kry Dwór, Świąt ni ki,
księ że Ma łe, 12 km. Pro w: al fred
Fry śny, Bo że na Fran kow ska
G. 9:20 | p.102, pl. dominikański
Przed Moście – MięKi nia
Prow. Cz. leśnia ra, B za rzyc ka
G. 9:25 | dw. Gł. PKP koło kas
zieMia sycowsKa
Pro wa dzi an na zwiech 
tel. 604 94 89 81
Dla Dzie Ci »  »  »
calineczKa 
G.15:00 | wrocławski teatr lalek
12 iv 2015 nieDziela

konCeRty »  »  »
Krzysztof KrawczyK
G. 17:00|ząbkowicki ośr. Kultury
MuzyKa z eKranu
G. 18:00 | sala filharmonii
dotyK dŹwięKieM
kon cert mis i gon gów ty be t. 
G. 18:30 | nalanda
zBiGniew lewandowsKi
Standard Jazz trio
G. 19:00 | Mleczarnia
Kasia wilK
G. 20:00 | stary Klasztor
SPektakle »  »  »
joanna d’arc 
G. 17:00 | opera wrocławska
z twojĄ córKĄ? niGdy!
G.18:00|wrocławski teatr Komedia
BraMy raju
G. 18:15 | teatr współczesny

Małe zBrodnie
MałżeńsKie
G. 19:00 | scena Kameralna
dziadów częŚĆ iii
G. 19:00|sce na im.Grze go rzew skie go
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
wyCieCzki »  »  »
wycieczKa Piesza
Głu szy ca, wŁoDaRz, Grząd ki,
Sierp ni ca, 18 km.
Pro wa dzą: ali na ogro dow czyk,
kry sty na Ło bej ko -Byra
G. 8.50 | dw. Gł. PKP k. kas
Dla Dzie Ci »  »  »
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
teatralne KosMosy
G.11:00, 13:00 | wrocławski
teatr lalek
u/rodziny
G. 12:30 | teatr lalki i aktora
niedzielne PoranKi
filMowo-warsztatowe
G. 12:30 | centrum sztuki wro

MGzavreBi
Gru ziń ski ze spół mu zycz ny, który powstał w 2006 ro -
ku w tbi li si jest jed nym z naj bar dziej po pu lar nych mu -
zycz nych ze spo łów Gru zji. na zwa zespołu Mgzavrebi
w tłu ma cze niu z gru ziń skie go ozna cza wę drow cy.
Dotychczas współ pra co wa li z Pla ci do Do min go, Bu ena
Vi sta So cial Club, an drea Bo cel li, ni no ka ta ma dze i
wieloma innymi muzykami świata.
ze spół, któ ry łą czy 12 mu zy ków, na zy wa ją mu zycz -
nym sym bo lem Gru zji. ich muzyka to po łą cze nie tra -
dy cyj ne go gru ziń skie go śpie wu
i współ cze sne go brzmie nia na ro do -
wych in stru men tów mu zycz nych.
24 kwietnia, godz. 19:00 | sala Gotycka,
stary Klasztor, Purkyniego 1, wrocław

Krzysz tof Kraw czyK
Pio sen karz, gi ta rzy sta
i kom po zy tor. wy lan so -
wał wie le zna nych prze -
bo jów. Je go po pu lar ność
wy zna cza ją ty sią ce ki lo -
me trów prze by tych tras
kon cer to wych w eu ro pie
i na świe cie oraz wiel ka
licz ba na gród i wy róż -

nień. Śpie wa i na gry wa pły ty z róż no rod ną mu zy ką
od po pu po przez rhy thm&blu esa,
swing, so ul, jazz, rock and rol la, co -
un try, tan go, ko lę dy, pio sen ki i pie śni
re li gij ne aż po dan ce, folk, fun ky, reg -
gae, mu zy kę cy gań ską i bie siad ną.
12 kwiet nia, godz. 17:00 | ząb ko wic ki
ośro dek Kul tu ry, ry nek 24, ząb ko wi ce Ślą skie

MaGdalena KucharsKa
PRzeD PReMieRą... | teatr Piosenki
ko lej ny wie czór z pio sen ką ar ty stycz ną, któ re go go -
spo da rzem bę dzie Bo gu sław Sob czuk.
ar ty st ce akom pa niuje mu zyk, pia ni sta, kom po zy tor,
aran żer, dy ry gent, pe da gog – ar tur Gru dziń ski.
Mag da le na ku char ska – lat 23, ab sol went ka Dzien ni -
kar stwa i ko mu ni ka cji Spo łecz nej uni wer sy te tu ka zi -
mie rza wlk. w Byd gosz czy. z za wo du PR Ma na ger.
Po dob no śpie wać za czę ła za nim jesz cze na uczy ła się
mó wić. za swo ją in spi ra cję uwa ża ame ry kań skie go
gu ru mu zy ki – Ste vie won de ra. lau re at ka ogól no pol -
skich i mię dzy na ro do wych fe sti wa li pio sen ki.
9 kwietnia, godz. 19:00 | Klub auto graf – im part,
ul. Ma zo wiec ka 17. wstęp wol ny!

wiK tor MĄ czyń sKi 
kon CeRt Mu zy ki in DyJ SkieJ
kon cert gi ta ro wy w – mu zy ka au -
tor ska – ele men ty mu zy ki in dyj -
skiej w po łą cze niu z mu zy ką
fol ko wą. in stru men ty – man do cel -
lo, gi ta ry aku stycz ne.
wik tor Mą czyń ski – ma larz, fo to -
graf, mu zyk. w la tach 80-tych wy -
je chał do uSa. tam też ukoń czył
z dy plo mem pro fe sjo nal ne go fo to gra fa new york in sti tu te of
Pho to gra phy, co po zwo li ło mu na głęb szą ana li zę świa tła w róż -
nych tech ni kach je go ma lar stwa, szcze gól nie w ma lar stwie por -
tre to wym. Je go pra ce znaj du ją się w do mach wie lu ko lek cjo ne rów
w uSa i eu ro pie.
kon cert to wa rzy szy im pre zie pt. nie zna ne ob li cza Hin du izmu,
pod czas któ rej od bę dzie się we ni saż wy sta wy fo to gra fii z in dii,
ta niec bol ly wo od w wyk. ka ro li ny za ręb skiej, ta niec bha ra ta na -
ty am w wyk. ali cji Je zier skiej oraz ta niec Ba ha ra i Bar do re
w wyk. alek san dry Re imann, a tak że pre lek cja pt. Mo je ży cie
w in diach, mgr ane ty krej czy.
11 kwietnia, godz. 18:00 | Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
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odKrywcy sztuKi
warsztaty pla st. -po znaw cze
G. 15:00  | wrocławskie centrum
twórczości dziecka
naj
G. 16:00 | teatr lalki i aktora
jaŚ i MałGosia
G. 17:00 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka
13 iv 2015 PonieDziaŁek

SPotkania »  »  »
warsztaty literacKie
G. 18:00 | salonik trzech Muz
MaGiel sztuK
Ma giel te atral ny o spo tka niu
współ cze snej na uki i no wo cze -
snej sztu ki w te atrze
G. 19:00 | scena Kameralna
14 iv 2015 wtoRek

konCeRty »  »  »
Koncert lau re atów
kon kur su wo kal ne go im. Ha li -
ny Hal skiej -Fi jał kow skiej
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

Poławiacze PaPieru.
doM Bernardy alBa
G. 19:00 | scena na Świebodzkim
dziadów częŚĆ iii
G. 19:00|sce na im.Grze go rzew skie go
BraMy raju
G. 19:15 | teatr współczesny
SPotkania »  »  »
wszechnica teatralna
Pan taDeuSz – Fil mo wa ta -
jem ni ca epo su po etyc kie go.
prze kład in ter se mio tycz ny.
G. 11:00 | scena Kameralna
Dla Dzie Ci »  »  »
calineczKa 
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

sean noonan
BRuiSeD By noon
PReMieRa SoloweJ PŁyty
no wo jor ski per ku si sta, kom -
po zy tor i nar ra tor, ab sol went
Ber klee Col le ge of Mu sic w Bo -
sto nie wy stą pi w to wa rzy -
stwie naj cie kaw szych po sta ci
mło dej war szaw skiej sce ny
mu zycz nej.
w twór czo ści Se ana, gwiaz dy
bro oklyń skiej sce ny un der gro -
un do wej moż na do słu chać
się sil nych wpły wów eks pe ry -

men tal ne go jaz zu, jak i mu zy ki współ cze snej, hip -ho pu, roc ka
i me ta lu. Mu zy ka Se ana prze ma wia nie tyl ko do fa nów no wo -
cze sne go, nie zna ją ce go ba rier jaz zu. znaj dą tu coś dla sie bie
fa ni pun ka, prog -roc ka, psy cho de lii i world mu sic (od afry ki
po ir lan dię), a tak że wszy scy za in te re so wa ni cią głym mu zycz -
nym po szu ki wa niem i post mo der ni stycz ną, mul ti kul tu ro wą
kom bi na cją ryt mów, me lo dii, brzmień i in spi -
ra cji – tak cha rak te ry stycz ną dla ko smo po li -
tycz nej sce ny no we go Jor ku. no onan
wy dał 17 płyt, na gry wa jąc je z to wa rzy sze -
niem wy bit nych mu zy ków.
27 kwietnia, godz. 19 | sanatorium Kultury,
Przejście Garncarskie 2, wrocław    

zBiGniew lewandowsKi
StanDaRD Jazz tRio
w skła dzie: Ja kub olej nik
kon tra bas; Ja nusz ko ne fał
gi ta ra; zbi gniew le wan -
dow ski per ku sja.
zagrają kon cer tu pt. wio -
sen ne im pre sje, w pro gra -
mie stan dar dy jaz zo we.
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

voo voo 
le gen da pol skie go roc ka, je den z naj waż niej szych
i naj ory gi nal niej szych ze spo łów w hi sto rii pol skiej mu -
zy ki, któ ry od 30 lat wy ty cza no we ścież ki, łą czy naj -
róż niej sze mu zycz ne świa ty i nie zmien nie po zo sta je
in spi ra cją dla dla twór czych po szu ki wań. Rock po łą -
czo ny z jaz zem i fol kiem z róż nych re jo nów świa ta
oka zał się for mu łą nie wy czer pa ną i przy no szą cą fa -
nom ze spo łu nie by wa łą ra dość i sa tys fak cję.
10 kwiet nia, godz. 19:00 | Klub eter, ul. Ka zi mie rza wiel kie -
go 19, wro cław. Bi le ty: 50/39 zł

en dy yden i no to PoP
w ra mach cy klu Ci ty So unds wy stą pią dwa naj cie kaw -
sze wro cław skie pro jek ty ostat nich lat!
endy yden, wy star czy ły 24 go dzi ny, że by dwa utwo ry
za miesz czo ne na So undc lo udzie usły sza ło po -
nad 2000 osób. to wszyst ko za dzia ło się spon ta nicz -
nie i wi ru so wo. Je go mu zy ka za ra ża ener gią i swo bo dą,
z ja ką po ru sza się po me an drach dźwię ków i sty li styk.
no to pop, elek tro po po we trio w skład, któ re go wcho dzą
ka sia Grusz ka wo kal; Pa weł Ma jor(pro duk cja/kla wi -
sze/gi ta ra oraz Ma te usz Mu siał kla wi sze/bas. ze spół
cha rak te ry zu je hip no ty zu ją cy wo kal, moc ne brzmie nie
ba so we któ re jest wy peł nio ne bo gac twem elek tro nicz -
nych me lo dii. no to pop in spi ru je się róż ny mi ga tun ka mi
i nie ogra ni cza się do te go co no we. Czer pie gar ścia mi
z do bre go brit po pu i ame ry kań skiej kla sy ki lat 60.
23 kwietnia, godz.20:00 | sala Gotycka w starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. Bilety: 40/35/30 zł
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cosi fan tutte
G. 11:00 | opera wrocławska
Poławiacze PaPieru.
doM Bernardy alBa
G. 19:00 | scena na Świebodzkim
dziadów częŚĆ iii
G. 19:00|sce na im.Grze go rzew skie go
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 zarzeczna-
szKwer Ko ma lar stwo
sylwiusz Godyń fotogr.
G. 18:00 | obornicki oś. Kultury
SPotkania »  »  »
nasz los PrzestroGĄ
z dzie jów bu do wy wro cław skie -
go po mni ka ku czci po mor do wa -
nych profesorów∑lwow skich 
– dr Grze gorz Po lak
G. 17:00 | aula ossolineum

wyCieCzki »  »  »
sPacer Po wrocławiu
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
SPektakle »  »  »
czarodziejsKi flet
G. 19:00 | opera wrocławska
szKoła Błaznów
G. 19:00 | scena na Świebodzkim
Głodne dziecKo premiara
re ż. a. Po pkie wicz | 16. Feta
G. 19:00 | cK agora

Przed ro kiem Jno ob cho dził 50. uro dzi ny. w ple bi scy -
cie Jazz Fo rum po raz ko lej ny zo stał uzna ny za naj lep -
szy pol ski fe sti wal, a w an kie cie Jazz Press za jął dru gie
miej sce w ka te go rii wy da rze nie jaz zo we ro ku.
w dru gą pięć dzie siąt kę Jno wkra cza z no wy mi po my -
sła mi, ener gią, roz ma chem, ale tak że z za cho wa niem
te go, co naj lep sze: nie po wta rzal nej at mos fe ry, wiel -
kich świa to wych gwiazd jaz zu, naj więk szych ta len tów
i mi strzów pol skiej sce ny jaz zo wej i no wym dy rek to -
rem ar ty stycz nym, któ rym zo stał zwią za ny od wie lu
lat z wro cław skim fe sti wa lem leSzek MoŻDŻeR.
Pod czas te go rocz ne go fe sti wa lu wy stą pi dla Pań stwa
ca ły sze reg pol skich, ame ry kań skich i eu ro pej skich
gwiazd, a wśród nich m.in. ze spo ły: DaVe'a lieBMana,
laRSa DanielSSona, lee konitz tRio, for ma cje:
tHe BaD PluS, DaViD SanBoRn eleCtRiC BanD,
DaVe DouGlaS HiGH RiSk elec tric Gro up, SeaMuS
Blake QuaRtet, toMaSz PRuCHniCki QuaRtet,
ewelina SeRaFin QuaRtet, aRtuR DutkiewiCz
tRio, MaRiuS neSet Quintet, nSi QuaRtet i inni.

zaprasza leszek Możdżer!
(...) Pre zen tu je my uzna nych mi strzów ale i lo kal nych, pre de sty -
nu ją cych mu zy ków dla któ rych wy stęp na Jaz zie nad od rą to
wy ma rzo na szan sa. nie chce my słu chać tyl ko tych, co świet nie
gra ją, chce my słu chać tych, któ rzy są pięk ny mi ludź mi. Mi strza -
mi w swo im fa chu. Mu zy ka im pro wi zo wa na to je den z tych wy -
mia rów w któ rym nie da się kła mać. Praw da? Praw da. 
za tem za pra sza my ser decz nie na no wą, 51. edy cję
Jaz zu nad od rą. Jazz nad od rą 2015.

leSzek MoŻDŻeR
Dyrektor artystyczny 51. Jazzu nad odrą

51. fe sti wal jazz nad od ra | wrocław 4-20 Kwiet nia 215

Big Band aleksanda Mazura

le
Sz

ek
 M

oŻ
DŻ

eR

tHe DaVe lieBMan GRouP

aGa zaRyan DaViD SanBoRn laRS DanielSSon ewelina SeRaFinzoHaR FReSCo

festiwal roz pocz nie się 14 kwiet nia i po trwa 7 dni do 20 kwiet nia
sale im par tu, ul. Ma zo wiec ka 17. Bilety: www.jaz zna do dra.pl

friends – Music of jareK ŚMietana
na in au Gu Ra CJę tHankS Ji Mi Fe Sti Val 2015!

w mu zycz nym hoł dzie dla
wiel kie go gi ta rzy sty za gra -
ją wy bit ni pol scy jazz ma ni:
krze si mir Dęb ski; Ro bert
Ma jew ski; Ma rek na piór -
kow ski; Pa weł to ma szew -
ski; adam ko wa lew ski;
adam Czer wiń ski.

Przed wcze sna śmierć Jar ka Śmie ta ny (1951–2013), wy -
bit ne go gi ta rzy sty, kom po zy to ra, aran że ra, wo ka li sty
i li de ra, by ła ogrom ną stra tą dla pol skie go jaz zu. ar ty -
sta po zo sta wił po so bie ogrom ny do ro bek w po sta ci
po nad stu kom po zy cji i nie zli czo nej ilo ści na grań, któ re
te raz sta ną się in spi ra cją dla mło dych wy ko naw ców.
29 kwiet nia, godz. 20:00 | sa la Go tyc ka, sta ry Klasz to r,
ul. Pur ky nie go 1. Bilety: 50/30/20

triBute to herBie hancocK
75 uRoDziny MiStRza | konCeRt SPeCJalny
na sce nie zna ko mi ci mu zy cy, któ rzy za pre zen tu ją utwo -
ry z róż nych okre sów twór czo ści Han coc ka: ka ta rzy -
na Mi row ska; to masz Pruch nic ki; an drzej wa śniew ski;
an drzej Sze re met; Je rzy kwin ta; Pa weł ostrow ski.
10 kwietnia, godz. 20:00 |Klub  apropos, wieniawskiego 82,
wałbrzych. Bilety: 35/25 zł
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fraGMent
nieistniejĄceGo Świata
G. 19:00 | teatr współczesny
szalone nożyczKi
G.20:00|wrocławski teatr Komedia
wyStawy »  »  »
wrocławsKi PlaKat
teatralny wer ni saż in au -
gu ru ją cy 16. edy cję Feta
G. 18:00 | cK agora
SPotkania »  »  »
nasze fascynacje
G. 14:00-16:00 | wrocławskie
centrum seniora
Dla Dzie Ci »  »  »
KrzywiryjeK
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
saM, czy li Przy Go to wa -
nie do ży cia w ro dzi nie 
G.13:00 | wrocławski teatr lalek
17 iv 2015 Piątek

konCeRty »  »  »
rozalia Kierc: fortePian
G. 18:30 | salonik czterech Muz,
oborniki Śląskie
Koncert orKiestry
syMfonicznej nfM
G. 19:00 | sala filharmonii
sztwny Pal azji
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
wolna GruPa BuKowina
G. 20:00 | a’propos, wałbrzych
Quartado
51. Jazz nad odrą
G. 22:30 | impart
SPektakle »  »  »
wesele
G. 18:00 | teatr Pwst
naPój Miłosny
G. 19:00 | opera wrocławska

dwadzieŚcia
najŚMieszniejszych
PioseneK na Świecie
G. 19:00 | scena Kameralna
szKoła Błaznów
G. 19:00 | scena na Świebodzkim
dzień doBry 
i do widzenia
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej
Balladyna. Kwiaty
cieBie nie oBroniĄ  
G. 19:00 | teatr dramatyczny
szalone nożyczKi
G.20:00|wrocławski teatr Komedia
SPotkania »  »  »
warsztaty teatralne
16. Feta, pro wa dze nie:  al do na
Stru zik, Józef Markocki
G. 16:00 | cK agora
henryK liPszyc: 
te atr ja poń ski – sztu ki wi do wi -
sko we wo bec wy zwań
współ cze sno ści 
G. 18:00 | sala Kinowa iG
wyStawy »  »  »
Malarstwo. MareK 
ostoja -ostaszewsKi
G. 17:00 | Bwa jelenia Góra, 
ul. długa 1 
hoMo leoPoliensis
Ma ria i adam usty anow scy
wer ni saż ma lar stwa
G. 17:17 | Mu zeum ar chi die ce -
zjal ne, pl. Ka te dral ny 16
Dla Dzie Ci »  »  »
KrzywiryjeK
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
saM, czy li Przy Go to wa -
nie do ży cia w ro dzi nie 
G.13:00 | wrocławski teatr lalek
18 iv 2015 SoBota

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

ar Mi ne, si ster
SPek takl te atRu zaR w Ra MaCH Se Mi na -
RiuM PRak tyCz ne Go BoDyConStitution
Spek takl ar mi ne, Si ster jest de dy ko wa ny hi sto rii, kul -
tu rze i lu do bój stwu or mian.
w pier wot nym za mie rze niu spek takl miał być se an -
sem, w któ rym to nie my wo ła my tych, któ rzy ode szli,
lecz du chy zmar łych wo ła ją o una ocz nie nie, od czy ta -
nie śla du. ty tuł, ar mi ne, Si ster, ro zu mie my jak pierw -
sze sło wa li stu bez czy tel ne go ad re su, ska za ne go
na wę drów kę w cza sie i prze strze ni.
25, 26 kwiet nia, godz. 20:00 | iG stu dio na Gro bli.
wstęp wol ny za re zer wa cją miejsc
27 kwiet nia, godz. 20:00 | iG stu dio na Gro bli. Bi le ty: 20 zł

fot. i. lipińska

BĄdŹ Mi zdrów, Kra Ko wie
MoR De CHaJ Ge BiR tiG
Sce na riusz: Ben te ka han, re ży se ria: to masz Man
Spek takl w zu peł nie no wy spo sób przy bli ża twór czość zna ko -
mi te go ży dow skie go po ety i pie śnia rza, Mor de cha ja Ge bir ti ga,
któ ry po przez pro sto tę, hu mor i cie pło, w szcze gól ny spo sób do -
ku men tu je ży cie miesz kań ców kra kow skie go ka zi mie rza. Je go
utwo ry opo wia da ją o ich co dzien no ści – ubó stwie i roz pa czy, ale
tak że o ogro mie mi ło ści i na dziei. wraz z Ho lo kau stem, ży cie ży -
dow skie znik nę ło z ulic ka zi mie rza, a sto larz -po eta po dzie lił los
wie lu pol skich Ży dów – w 1942 ro ku zo stał za strze lo ny przez
na zi stów w kra kow skim get cie.
27 kwiet nia, godz. 11:00 i 20:00, 28 kwiet nia, godz. 9:00 i 11:00 | cen -
trum Kul tu ry i edu ka cji ży dow skiej, sy na goga Pod Bia łym Bo cia nem,
ul. włod ko wi ca 5a. Bi le t 10 zł 

dziadów częŚĆ iii PReMieRa
aDaM MiCkiewiCz
Ża den te atr nie wy sta wił jesz cze Dzia dów w ca ło ści,
bez skre śleń, tak, że by wy brzmia ły wszyst kie mo no lo -
gi i dia lo gi, któ re na pi sał adam Mic kie wicz. Sta nie się
to po raz pierw szy w te atrze Pol skim we wro cła -
wiu – Dzia dy w re ży se rii Mi cha ła za da ry za brzmią
w ca łej peł ni. Pro jekt po dzie lo ny zo stał na trzy od sło -
ny: 15 lu te go 2014 ro ku zo ba czy li śmy część i, część ii,
część iV i wiersz upiór, 10 kwiet nia 2015 ro ku zo ba -
czy my część iii, a w ro ku 2016 – po raz pierw szy w hi -
sto rii pol skie go te atru bę dzie moż na zo ba czyć ca łość
ar cy dra ma tu Mic kie wi cza na sce nie. w grun cie rze czy
od bę dzie się wte dy wła ści wa pra pre mie ra.
w dru giej od sło nie pro jek tu, czy li w Dzia dów czę ści iii,
w ro li kon ra da wy stą pi Bar tosz Por czyk, a księ dza
Pio tra – Ma riusz kil jan. na sce nie nie mal ca ły, wie lo -
po ko le nio wy ze spół te atru Pol skie go. Mu zy kę kom -
po nu ją Ma ja kleszcz i woj ciech krzak, a w sce nie Ba lu
u Se na to ra – Jan Du szyń ski. na po trze by spek ta klu
w te atral nych pra cow niach kra wiec kich po wsta je po -
nad sto ko stiu mów z epo ki, w tym mun du ry urzęd ni -
cze, woj sko we i suk nie wie czo ro we. we wszyst kich
sce nach Dzia dów czę ści iii zo sta ną wy ko rzy sta ne spe -
cjal nie za pro jek to wa ne przez Ro ber ta Ru ma sa re ali -
stycz ne, ilu zyj ne ho ry zon ty sce nicz ne, ma lo wa ne
tra dy cyj ną tech ni ką na płót nie.
582. pre mie ra te atru Pol skie go we wro cła wiu.
Pre mie ra 10 kwietnia, godz. 19:00 oraz 11, 12, 14 i 15
kwietnia, godz. 19:00 | te atr Pol ski – scena im. je rze go
Grze go rzew skie go, ul. G. zapolskiej 3. Bilety: 50/40/30 zł



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

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

254_PANTOMIMA  24.03.2015  14:22  Strona 1
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nfM leoPoldinuM
G. 18:00 | sala filharmonii
aKordeon Moja MiłoŚĆ
G. 18:00 | obornicki oś. Kultury
Misy Kryształowe...
mis i gon gów ty be tań skich
G. 19:00 | akademia ruchu
KuBa PłużeK solo & trio
51. Jazz nad odrą
G. 22:30 | impart
SPektakle »  »  »
Prezentacja MonodraMów
16. Feta - wy se lek cjo no wa ne
poka zy ko men to wa ne przez
ju ry - wstęp bezpłatny
G. 10:00 | cK ago ra
wesele
G. 18:00 | teatr Pwst
euGeniusz onieGin
G. 19:00 | opera wrocławska
dwadzieŚcia najŚMieszniej-
szych 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

wyStawy »  »  »
Katarzyna KnaPiK
Mala chi to we na dzie je
G. 13:00 | Klub – Ga le ria sztu ki
dsaP we wrocławiu
SPotkanie »  »  »
wałBrzych Ma talent
Pierwszy casting
G. 10:00 | woK stara Kopalnia
wyCieCzki »  »  »
wo łów – BrzeG dol ny
Szla kiem ii ar mii woj ska Pol -
skie go. Pro wa dzą: Sta ni sław
Bo bo wiec, iwo na kowalczyk 
G. 8.15 | dw. Gł. PKP koło kas
leśni ca – Marszowice,
las Mo KrzańsKi, MoKra
Prowadzi Mirosława Halik
G. 10:00 | pętla tramw. leśnica
dol no ŚlĄ sKie uzdro wi -
sKa i zwie dza nie Bro -
wa ru w na cho dzie
tel. 605-544-766
Dla Dzie Ci »  »  »
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 ak to ra
G. 17:00 | owe odra, oława

Ma don na, Księ życ i Pies
Rok 1957. Miesz kań cy Ba ia lu ny, za pa dłej wio ski
w tran syl wa nii – Sa si, Ru mu ni, wę grzy, Cy ga nie – są
prze ra że ni wie ścią, że zSRR wy strze lił w ko smos psa
i pla nu je za ło go wy lot na księ życ, gdzie za pew ne prze -
by wa wnie bo wzię ta nie gdyś Mat ka Bo ża, Ma ry ja. Po -
sta na wia ją za wszel ką ce nę ura to wać Ma don nę
przed ko mu ni sta mi. Spo kój wio ski zo sta je nie od wra -
cal nie zbu rzo ny, za czy na ją gi nąć lu dzie…
11 kwiet nia, godz. 19:00 | te atr im. he le ny Mo drze jew skiej
w le gni cy, sce na na no wym Świe cie, no wy Świat 19,
legnica. Bi le ty 27/16 zł

fot. k. Budrewicz

cyrKulacje oPowieŚCi CiaŁa
Vi edy cja fe sti wa lu to pró ba po znaw czej eks plo ra cji
te ma tu, któ ry in te re so wał od za wsze wszyst kich ba -
da czy tań ca, za rów no pro fe sjo na li stów (w prak ty ce ar -
ty stycz nej czy cho re ogra ficz nej), jak i mi ło śni ków
ru chu, któ rzy sta wia ją wła sne py ta nia o je go na tu -
rę – jak na sze cia ło prze ma wia?
w tym ro ku: Prze my sław Błasz czak i Dit te Ber ke -
ley – Cia ło i głos, Mi lan ko za nek – im pro wi za cja w kon -
tak cie, zu na Ve san ko zan ko wa – tech ni ka tań ca, ku ba
ada mow ski – Par ko ur, no ra Ha jos – lo go mo tion, iwo -
na ol szow ska – Świa do mość cia ła
i BMC, woj tek Moch niej – im pro wi -
za cja, na ta lia iwa niec – GaGa
15 kwietnia, godz. 10:00 | studio
na Grobli, ul. na Grobli 30/32

GaloP 2015 Xiii wRoCŁawSki FeStiwal tańCa
w Fe sti wa lu bio rą udział ze spo ły ta necz ne re pre zen tu ją ce
szko ły pod sta wo we i gim na zja wo je wódz twa dol no ślą skie go
dzia ła ją ce w ra mach za jęć szkol nych.
ka te go rie ta necz ne: ta niec lu do wy, et nicz ny, in te gra cyj ny, no -
wo cze sny (di sco, jazz, hip -hop itp.), in sce ni za cja ta necz na.
oce nie ju ry pod le gać bę dą: po praw ność wy ko na nia ukła dów
ta necz nych, es te ty ka wy ko na nia, atrak cyj ność cho re ogra fii,
traf ny do bór stro jów i ogól ne wra że nie ar ty stycz ne, re pre zen -
ta tyw ność tań ca dla da nej ka te go rii.
na gro dy: Grand Prix Xiii wro cław skie go Fe -
sti wa lu tań ca Ga lop 2015, i, ii, iii miej sce i wy -
róż nie nia w da nej ka te go rii.
11 kwiet nia, godz. 9:00 | szko ła Pod sta wo wa
nr 17, ul. wie czy sta 105, wro cław

MoKosz
re ż. Jó zef Mar koc ki
Spek takl opar ty na sym -
bo li ce sta ro sło wiań skiej
i ob rzę do wo ści lu do wej
w wy ko na niu te atru For -
my z wro cła wia.
Mo kosz – w sta ro ru skim

ję zy ku ozna cza mat ka, zie mia wil got na, uoso bie nie
płod no ści i ko bie cej sek su al no ści, bo gi ni desz czu i wil -
go ci, ob cu je z mę skim kom po nen tem w sym bo licz nym
ak cie płcio wym pod czas wio sen nych prac zwią za nych
ze spulch nia niem i za sie wa niem gle by.
Spek takl jest pró bą re kon struk cji pra daw nych ob rzę -
dów przy wy ko rzy sta niu warsz ta tu tech nicz ne go te atru
ru chu oraz mu zy ki i śpie wu, wy ko ny wa nych na ży wo.
Międzynarodowy dzień zie mi – 22 kwiet nia, godz. 19:00,
centrum Kultury ago ra, ul. serb ska 5a, wro cław
Bez płat ne wejściówki do od bio ru w cK ago ra 
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saM, czy li Przy Go to wa -
nie do ży cia w ro dzi nie 
G.19:00 | wrocławski teatr lalek
19 iv 2015 nieDziela

konCeRty »  »  »
vcPtrio
kon cert trio to wa rzy szą cy
otwar ciu wy sta wy fo to gra fii ka -
ta rzy ny Gem bo rys
G. 12:00|Klub Muzyki i literatury
zohar fresco Quartet
51. Jazz nad odrą
G. 16:00 | stary Klasztor
rozalia Kierc: fortePian
G. 16:00 | Klub Muzyki i literatury
BiG Band aleK san dra
Ma zu ra & aGa zaryan
oraz euroPean jazz
Quartet
51. Jazz nad odrą
G. 19:00 | impart
Myr czeK & to Ma szew -
sKi – love revisited
51. Jazz nad odrą
G. 22:30 | impart
Kasia stanKiewicz
G. 20:30 | stary Klasztor
SPektakle »  »  »
sreBrny talent
Finał 16. Feta, po kaz na gro dzo -
nych mo no dra mów
G. 12:00 | cK ago ra
falstaff
G. 17:00 | opera wrocławska
wraKi - jacek Poniedziałek
Spek takl mi strza na zakoń cze -
nie 16. edy cji Feta
G. 17:00 | cK aGora
aleKsandra. 
rzecz o PiłsudsKiM  
G. 18:00 | teatr dramatyczny
hoPla, żyjeMy!
G. 18:15 | teatr współczesny
rodzina Kerwoodów
G.18:15|wrocławski teatr Komedia
20. najŚMieszniejszych
PioseneK na Świecie
G. 19:00 | scena Kameralna
historia o Miłosiernej
czyli testaMent Psa
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej

festiwal cyrKulacje
G. 24:00 | studio na Grobli
SPotkania »  »  »
dzień z MasażeM 
dotyK anioła
G. 10:30 | nalanda
oczyŚĆ or Ga nizM z ne -
Ga tyw nych My Śli i zBu -
duj Po sta wę By cia
nie Po Ko na nĄ
G. 15:00 | nalanda
oKrĄGlaKi
warsztaty decoupage
G. 16:00 | Kt Kwiatowe studio,
ul. jedności narodowej 155
jaK PrzestaĆ się
stresowaĆ i dostaĆ
doBrĄ Pracę?
G. 17:00 | nalanda
wyCieCzki »  »  »
wycieczKa Piesza
Przed mo ście Świę te, Mię ki nia,
woj no wi ce, Mro zów – 16 km
Pro wa dzi Ja nusz kacz ma rek
G. 7:40 | dw. Gł. PKP
Po wrocławiu
G. 10:00 | pomnik hr. a. fredry
dre zno – zwin Ger – Pa -
no Me ter dre zno 1945
tel. 600.941.775
Dla Dzie Ci »  »  »
KosMiczna Podróż
G. 10:30 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka
KrzywiryjeK
G.11:00 | wrocławski teatr lalek
literatura 
w Pieluchach  
G.11:00 i 13:00 | wrocławski
teatr lalek
ferdynand wsPaniały
G. 12:30 | teatr lalki i aktora
niedzielne PoranKi
filMowo-warsztatowe
G. 12:30 | centrum sztuki wro
odKrywcy sztuKi
wartszaty plast.-poznawcze
G. 15:00 | wrocławskie centrum
twórczości dziecka
saM, czy li Przy Go to wa -
nie do ży cia w ro dzi nie 
G.17:00 | wrocławski teatr lalek

feta 16. Fe Sti wal
ewen tu al nyCH ta len tów ak toR SkiCH  
ogól no pol ska Feta to spo tka nie ama to rów z pro fe sjo na li sta mi.
Mło dzi wy ko naw cy pre zen tu ją 10-mi nu to we mo no dra my, któ -
re bez po śred nio po po ka zie ko men to wa ne są przez ju ry.
z per spek ty wy wi dza Feta to przede wszyst kim prze gląd twór -
czo ści naj zdol niej szych, sta ran nie wy se lek cjo no wa nych wy ko -
naw ców z ca łej Pol ski. umoż li wia my pod pa try wa nie pierw szych
kro ków na sce nie przy szłych ak to rów fil mo wych i te atral nych.
otwar te dla pu blicz no ści pre zen ta cje naj cie kaw szych mo no dra -
mów są bez płat ne.
16-19 kwietnia | cK aGora, serb ska 5a, wro cław

ósMy cud Świata
Fran cu ska ko me dia,
jest hi sto rią pew ne go
mał żeń stwa od sza leń -
czej mi ło ści po roz wód.
oglą da jąc ten spek takl
ma się wra że nie, że au -
to rzy by li świad ka mi
frag men tów na sze go

ży cia, a po tem je tyl ko spi sa li. Przed sta wie nie znaj du je
się na afi szach czo ło wych te atrów eu -
ro pej skich. Gra ją: agniesz ka wiel gosz,
Ma ciej wi lew ski.
18 kwietnia, godz. 19:00 | atM scena na
Bielanach, dwa Światy 1, wrocław

oBiet ni ca Po ran Ka
opo wieść o ko bie cie
wiel kie go ser ca (an na
Se niuk) i nie zwy kłych
przy mio tów cha rak te -
ru, nie po zba wio nej wad
i śmiesz no stek, zde cy -
do wa nej zro bić wszyst -

ko aby osią gnąć cel: Jej syn (Grze gorz Ma łec ki) bę dzie
kie dyś wiel kim czło wie kiem. Dla nie go
ona by ła wszyst kim co miał, naj więk -
szym skar bem, ale też i prze kleń stwem.
25 kwietnia, godz. 18:00 | cK zachód,
ul. chociebuska 4-6, wrocław

złodziej eRiC CHaPPell
ko me dia jed ne go z naj po pu lar niej szych bry tyj skich
au to rów eri ca Chap pel la w re ży se rii Ce za re go Ża ka. 
(...) to zło dziej sym pa tycz ny, za gra ny bra wu ro wo
przez Ce za re go Ża ka. zło dziej, któ ry prze szu ku jąc dom
po znał naj głęb sze ta jem ni ce miesz kań ców. zło dziej
z fan ta zją – psy cho log, któ ry wy wró -
ci wza jem ne re la cje miesz kań ców
do gó ry no ga mi.
20 kwietnia, godz. 18:00 | teatr norwida,
al. wojska Polskiego 38, jelenia Góra

oBywatel K. PReMieRa
Sztu ka ar tu ra Pa ły gi in spi ro wa na jest fil mem waj dy
Czło wiek z mar mu ru. to hi sto ria dzien ni kar ki, któ ra
pró bu je od two rzyć bio gra fię ka je ta na – za po mnia ne go
bo ha te ra So li dar no ści – dziś sa mot nie pro te stu ją ce go
prze ciw ko bu do wie au to stra dy. Spek takl ob na ża de gra -
da cję sys te mu po li tycz no -spo łecz ne go.
PreMiera – 30 kwietnia, godz. 19:00,  2 maja, godz. 19:00, 3
maja, godz. 18:00 | sce na Ka me ral na, te atr dra ma tycz ny
im. j. sza niaw skie go w wał brzy chu, pl. teatralny 1
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20 iv 2015 PonieDziaŁek

konCeRty »  »  »
rozalia Kierc: fortePian
G. 17:00 | szkoła Muzycz na, 
ul. jedn. ro bot ni czej 14, Głogów
dave douGlas hiGh risK
elec tric Gro uP feel
free fe atu rinG Piotr
wojtasiK
51. Jazz nad odrą
G. 19:00 | impart
Myslovitz
G. 20:00 | stary Klasztor
SPektakle »  »  »
zeMsta
G.11:00|wrocławski teatr Komedia
złodziej
G. 18:00 | te atr nor wi da, al. woj -
ska Pol skie go 38, je le nia Gó ra
wesele
G. 18:00 | teatr Pwst
SPotkania »  »  »
dzieła zeBrane witKaceGo
Spotkanie z prof. Ja nu szem De -
gle rem i tomaszem Paw la kiem 
G.18:00|sala teatru laboratorum
czas wiersza
wieczór autorski k.M.Barbary
leonowicz-Babiak
G. 18:00 | salonik trzech Muz
czynne PoniedziałKi
Czytanie koBolD’a
G. 19:00 | scena Kameralna

21 iv 2015 wtoRek

konCeRty »  »  »
rozalia Kierc: fortePian
G. 18:00 | starostwo Powiatowe,
ul. leśna 1, trzebnica
SPektakle »  »  »
courtney love
G. 18:00 | scena na Świebodzkim
wesele
G. 18:00 | teatr Pwst
fraGMent
nieistniejĄceGo Świata
G. 19:00| teatr współczesny
siedeM Minut Po Północy
G. 19:00 | teatr Pwst
Dla Dzie Ci »  »  »
KrzywiryjeK
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
sid – wąż, 
Który chciał śPiewać
G. 11, 13:00 | opera wrocławska
saM, czy li Przy Go to wa -
nie do ży cia w ro dzi nie 
G.13:00 | wrocławski teatr lalek
22 iv 2015 ŚRoDa

SPektakle »  »  »
courtney love
G. 18:00 | scena na Świebodzkim
wesele
G. 18:00 | teatr Pwst
łucja z laMMerMooru
G. 19:00 | opera wrocławska

Krzysz tof wa ła szeK
Ży Cie aR ty Sty z DRu GieJ Po Ło wy XX wie ku

Mo no gra ficz na wy sta wa wro cław -
skie go ar ty sty zbie ra i pod su mo -
wu je pra ce po cho dzą ce z róż nych
okre sów twór czo ści. to hu mo ry -
stycz na, ale też peł na mo ral nych
za wi ło ści opo wieść o burz li wym
okre sie koń ca XX wie ku wraz z po -
zba wia ją cym złu dzeń spoj rze niem
na XXi wiek.
krzysz tof wa ła szek wraz z ku ra -
tor ką an ną Mar kow ską przy go to -
wa li eks po zy cję, na któ rą skła da ją
się pra ce wy ko na ne w naj róż niej -

szych tech ni kach – ob ra zy na płót nie, gra fi ki, rzeź by, obiek ty i re -
ady ma des, do któ rych po wsta nia in spi ra cją sta ło się na sze ży cie
spo łecz no -po li tycz ne.
krzysz tof wa ła szek – w la tach 1984-1989 stu dio wał w PwSSP
we wro cła wiu na wy dzia le Ma lar stwa i Rzeź by w pra cow ni
prof. Sta ni sła wa kor ty ki. Brał udział w ak cjach i wy sta wach ta -
kich jak otwar cie Su per mar ke tu CuD w ole śni cy, Sztu ka przez
du że G, czy inc. Sztu ka wo bec kor po ra cyj ne go przej mo wa nia
miejsc pu blicz nej eks pre sji spra wił, że zo stał okrzyk nię ty ar -
ty stą kon tro wer syj nym i ob ra zo bur czym.
wy sta wa czyn na do 17 ma ja 2015 | Ga le ria awan gar da Bwa 
wro cław, ul. wi ta stwo sza 32
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Ma reK osto ja-osta szew sKi
Ma laR Stwo
ar ty sta dą ży do wy ra że -
nia w swo im ma lar stwie
„pięk na me ta fi zycz ne go”.
Spo sób w ja ki je przed sta -
wia jest wy ra zem je go
we wnętrz nej ko niecz no -
ści. ar ty sta gło si, że za da -
niem sztu ki jest wła śnie
pięk no a we wro dzo nej
ludz kiej tę sk no cie do nie -
go za war ta jest „tę sk no ta
do Bo ga ży we go, któ re go

chwa łę na sza du sza – jaźń daw no, daw no te mu oglą da -
ła, przed swo im głę bo kim upad kiem z owe go ra ju utra -
co ne go w niż szy świat ma te rii”.
wy sta wa pre zen tu je ob ra zy cy klów: escha ton, at man
i om (ole je, gwa sze, tem pe ry) z lat 1982-2002.
Ma rek osto ja -osta szew ski ur. 1944 r. we lwo wie. Stu -
dio wał w PwSSP we wro cła wiu na wy dzia le Ma lar -
stwa, Gra fi ki i Rzeź by w pra cowni prof. al fon sa
Ma zur kie wi cza. w 1974 r. uzy skał dy plom z gra fi ki wy -
daw ni czej u doc. Ma cie ja urbań ca i gra fi ki ar ty stycz nej
u doc. Ha li ny Paw li kow skiej. zaj mu je się ma lar stwem.
wer ni saż 17 kwiet nia, godz. 17:00 | Biu ro wy staw ar ty -
stycz nych, ul. dłu ga 1, je le nia Gó ra (do 22.05)

jerzy duda-Gracz ReManenty
eks po zy cja  pre zen tuje 45
olej nych ob ra zów ar ty sty,
po cho dzą cych z ko lek cji
je go cór ki – aga ty Du dy -
-Gracz. wśród nich nie
za brak nie naj słyn niej -
szych dzieł, ta kich jak
Jeźdź cy apo ka lip sy czy li
Fu cha czy Ham let Po lny.

Je rzy Du da -Gracz to je den z naj bar dziej roz po zna wal -
nych i uta len to wa nych ar ty stów pol skich XX w. Swo je
dzie ła two rzył wy ko rzy stu jąc ta kie środ ki ar ty stycz -
ne go wy ra zu jak ka ry ka tu rę, hi per bo lę i de for ma cję,
zwłasz cza w od nie sie niu do ludz kie go cia ła, któ re
w je go ob ra zach no si zna mio na brzy do ty. w swych
pra cach de ma sku je wa dy spo łecz no -po li tycz nej rze -
czy wi sto ści PRl-u, w któ rej przy szło mu żyć i two rzyć.
ob na ża nie do sko na ło ści sys te mu, kry ty ku je so cja li -
stycz ny etos pra cy. ar ty sta dał się po znać tak że ja ko
wni kli wy por tre ci sta, ob ser wa tor, któ ry z ze gar mi -
strzow ską pre cy zją pre zen tu je ce chy ludz kie go wy glą -
du i cha rak te ru. w ostat nim okre sie, to rów nież
me lan cho lij ny pej za ży sta, au tor na stro jo wych wi do ków
mia ste czek i wsi ju ry kra kow sko -czę sto chow skiej prze -
po jo nych pro stą, tra dy cyj ną re li gij no ścią, któ re chwy ta ją
za ser ce na wet prze ciw ni ków re to ry ki ar ty sty.
wystawa trwa do 30 kwiet nia|Muzeum ceramiki,
ul. Kutuzowa 14, Bolesławiec

Ham let Po lny
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sMycz
G. 19:00 | scena Kameralna
fraGMent
nieistniejĄceGo Świata
G. 19:00| teatr współczesny
siedeM Minut Po Północy
G. 19:00 | teatr Pwst
MoKosz - teatr forMa
Spektakl z okazji Dnia ziemii
G. 19:00 | cK agora
tajeMniczy oGród
G. 19:15 | teatr współczesny
FilMy »  »  »
afryKaMera
G. 19:00 | dcf
węGajty. 
wiosKa teatralna 
G. 19:00 | sala Kinowa iG
SPotkania »  »  »
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

tajeMniczy oGród
G. 18:15 | teatr współczesny
otello
G. 19:00 | opera wrocławska
sMycz
G. 19:00 | scena Kameralna
Burza
G. 19:00|sce na im.Grze go rzew skie go
siedeM Minut Po Północy
G. 19:00 | teatr Pwst
PsychoteraPia czyli seX
w życiu człowieKa
G.20:00|wrocławski teatr Komedia
Dla Dzie Ci »  »  »
co KroKodyl jada na oBiad?
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
BajKowa Piosen Ka festiwal
G. 11:00 | woK sta ra Ko pal nia
24 iv 2015 Piątek

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

Ka ta rzy na Kna PiK
Ma la CHi to we na Dzie Je
katarzyna ma lu je ob ra zy olej -
ne, pa ste le i akwa re le. te mat
prac: mar twa na tu ra, kwia ty,
pej zaż, stu dium po sta ci. Ja ko
li te rat ka de biu to wa ła w 2010
ro ku, wy da niem to mi ku po ezji
pt. Mo je wier sze, a na stęp nie
rok póź niej edy to wa ła to mik
pt. tę cza uczuć ilu stro wa ny jej
ob ra za mi. w 2013 ro ku wy da -
ła trze ci to mik za ty tu ło wa ny
w ma la chi to wej za du mie. na -
le ży do klu bu li te rac kie go
Bar wy w Ru dzie Ślą skiej i Dol -
no ślą skie go Sto wa rzy sze nia
ar ty stów Pla sty ków we wro -
cła wiu. Jej pra ce znaj du ją się
w zbio rach pry wat nych w kra -
ju i za gra ni cą. (niem cy, uSa) 
Do dat ko wą atrak cją otwar cia
wy sta wy bę dzie re ci tal gi ta ro -
wy Be aty Sie lic kiej-ko wal skiej.
spotkanie z autorką 18 kwiet nia,
godz. 13:00, wystawa czynna 2-30 kwietnia
Klub – Ga le ria sztu ki dol no ślą skie go sto wa rzy sze -
nia ar ty stów Pla sty ków we wro cła wiu, pl. św. Ma cie ja 5a, wro cław

aleK san dra urBan
Dziew Czy ny Mó wią tak My Ślą nie

Ma lar stwo alek san dry
urban to (...) też gra
sym bo la mi wy ję ty mi
wprost z psy cho ana li -
tycz nych tek stów słu żą -
ca drwi nie i za kpie niu
so bie z wi zu al nych kon -
we nan sów, ja ki mi po słu -
gu je się od bior ca.
ty tuł wy sta wy to prze -
wrot ność znanego po -
wie dzon ka: “dziew czy ny
mó wią nie my ślą tak”,

któ re w prze szło ści da wa ło otwar tą furt kę do sto so -
wa nia przy mu su wo bec ko biet i za kła da ło ich ukry te
chę ci do zbli żeń. (...) te raz ko bie ty sa me dla sie bie sta ją
się agre so rem w imię ak cep ta cji, mo ral no ści ro dem
z te le dy sków, źle ro zu mia nej po pu lar no ści. Sa me pod -
kre śla ją swo ją pod mio to wość. na wy sta wie ar tyst ka
po ka że 12 prac: ob ra zów olej nych i gra fik oraz jed ną
rzeź bę i fo to gra fię, w większości wyk. w 2014 i 2015 r.
alek san dra urban, ab sol went ka wro cław skiej aSP
– Ma lar stwo i Rzeź ba, dwu krot na sty pen dyst ka MkiDn.
wernisaż 10 kwietnia, godz. 17:00 | Mu zeum Miej skie wro -
cła wia, sta ry ra tusz. wy sta wa czyn na do 3.05.2015

MięKKie Kody tenDenCJe konCePtualne
w SztuCe SŁowaCkieJ
wy sta wa sku pia się na jed nej z klu czo wych ten den cji
sło wac kiej sztu ki współ cze snej i no wo cze snej – dzia -
ła niach kon cep tu al nych i post kon cep tu al nych na prze -
strze ni ostat nich pię ciu de kad w sztu ce wi zu al nej
na Sło wa cji, po cząw szy od lat 60. do współ cze sno ści.
Ra dy kal na zmia na w roz wo ju sztu ki sło wac kiej przy -
szła w po ło wie lat 60. (kon cep tu alizm, sztu ka zie mi,
sztu ka tek stu, ma ni fe sta cje, per for man ce, fo to do ku -
men ta cja). nurt kon cep tu al ny, któ ry po ja wił się
na Sło wa cji w la tach 60., for mu ło wał bar dzo ra dy kal -
ną kry ty kę ob ra zu. wy sta wa pre zen to wać bę dzie sil -
ny wpływ no wych po my słów, no wych nie iko nicz nych
po staw, od kry wa ją cych no we spo so by ko do wa nia, no -
we ob sza ry me diów i in ter me diów, z któ rych wy ła nia
się no wa sztu ka i no wy ję zyk an tysz tu ki. Jed no cze śnie
ujaw niać bę dzie tak że róż ne po li tycz ne i spo łecz ne
kon tek sty, w ja kich po ja wi ła się sztu ka kon cep tu al na
w po przed nim ustro ju (ja ko al ter na tyw na, nie ofi cjal -
na sce na) oraz uka zy wać kon ty nu ację i re de fi ni cję tej
po sta wy po po li tycz nej zmia nie po ro ku 1989.
wy sta wa czyn na do 18 ma ja 2015 | Po ziom 3 i 4 – Mu zeum
współ cze sne wro cław, pl. strze gom ski 2a



W KWIETNIU: · Roz mo wy: O ro li pre zy den ta · Z Bruk se li o UE i Pu ti nie · Na wscho dzie bez
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Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: 71 344 28 64; fax: 71 344 28 65

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

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; dcik@okis.pl

PIOTR BŁA ŻE JEW SKI W DRO DZE – ra zem ze mną
Wy sta wa zwią za na z ju bi le uszem 40-
le cia pra cy twór czej i aka de mic kiej
prof. Pio tra Bła że jew skie go – ma la rza
two rzą ce go w nur cie abs trak cji geo -
me trycz nej.
Eks po zy cja po dzie lo na jest na dwie
czę ści: mo no gra ficz ną – po świę co ną
Bła że jew skie mu, oraz zbio ro wą – do ku men tu ją cą do ko na nia wro cław skie go
śro do wi ska ar ty stycz ne go na prze strze ni kil ku dzie się cio le ci.
Dru ga część za wie ra pra ce ma la rzy, współ pra cow ni ków i przy ja ciół pro fe so ra,
wśród któ rych zna leź li się: A. Ma zur kie wicz, K. Ma li szew ska, W. Goł kow ska, K.
Ja rodz ki, A. Klim czak - Do brza niec ki, P. Le wan dow ski -Pal le, S. Kor ty ka, P. Kie -
lan, J. Ja ro szew ski, A. Bru dziń ska.
Wy sta wie to wa rzy szy wy da na przez OKiS oraz Aka de mię Sztuk Pięk nych im.
Eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu, ob szer na mo no gra fia ar ty sty.

Wernisaż 11 kwietnia, godz. 18.00. Galeria Sztuki Współczesnej PIONOVA
ul. Olejarna 2, Gdańsk-Stare Miasto. Wystawa czynna do 4.05.2015

KRZYSZ TOF MIL LER
NIE DE CY DU JĄ CY MO MENT

Wy sta wa to pod su mo wa nie do rob ku
fo to re por te ra, któ ry od 1989 r. zwią -
za ny jest za wo do wo z Ga ze tą Wy bor -
czą. Zo ba czy my fo to gra fię ulicz ną,
so cjo lo gicz ną i zdję cia uka zu ją ce kon -
flik ty zbroj ne koń ca XX w.
Car tier Bres son uwa żał, że w fo to gra -
fii naj waż niej szy jest de cy du ją cy mo -
ment. Ten, w któ rym na ci ska my
spust mi gaw ki w apa ra cie fo to gra fi -
cz nym. Tyl ko że wte dy, gdy Krzysztof
Mil ler na ci skał spust mi gaw ki, ża den
mo ment nie był de cy du ją cy. Bo czy
umie ra ją ce z gło du dzie ci z ple mie nia
Hu tu, w kon gij skiej dżun gli to jest de -
cy du ją cy mo ment? Czy pi ja ny ro we -
rzy sta na szo sie War sza wa -Sie dl ce
to de cy du ją cy mo ment? Czy ro syj ski
żoł nierz na bo jo wym trans por te rze
plu ją cy szam pa nem (ob le wa ją cy
zwy cię stwo) przed pa ła cem cze czeń -
skie go pre zy den ta Du da je wa to de cy -
du ją cy mo ment?
To są nie -de cy du ją ce mo men ty, ale wy -
da rzy ły się na praw dę, a Krzysztof Mil -
ler tam był i je sfo to gra fo wał. Wła śnie
w tych nie de cy du ją cych o ni czym mo -
men tach, któ re ni gdy nie po win ny się
zda rzyć. Ale się zda rzy ły. Ni cze go nie
zmie ni ły, o ni czym nie zde cy do wa ły.
Umie ra ją ce z gło du chu cher ka Hu tu nie
przy ty ły. Pi ja ny ro we rzy sta po je chał
ru chli wą szo są da lej. A ro syj scy żoł nie -
rze nie za trzy ma li się na ofen sy wie
przed pa ła cem pre zy den ta Du da je wa.

Wer ni saż 2 kwiet nia 2015, godz. 17.00
Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii 

„Do mek Ro mań ski”
Ga le ria OKiS we Wro cła wiu
pl. bpa Nan kie ra 8, Wro cław

 Wy sta wa czyn na do 25.04.2015

BUNT – EKS PRE SJO NIZM – TRANS GRA NICZ NA AWAN GAR DA
WWyy  ssttaa  wwaa  ddoo  nnaa  ccyyjj  nnaa zzee  zzbbiioo  rróóww  pprrooff..  SSttaanniissłłaawwaa  KKaarroollaa  KKuu  bbiicc  kkiiee  ggoo  ww BBeerr  llii  nniiee..
Ekspozycja ho no ru je da ro wi znę z ber liń skiej ko lek cji pro fe so ra Stanisława Ka -
ro la Ku bic kie go, sy na pol sko -nie miec kiej pa ry ar ty stów awan gar do wych, Mar -
ga re te i Sta ni sła wa Ku bic kich, dla Mu zeum Na ro do we go w Po zna niu
i Mu zeum Okrę go we go im. Le ona Wy czół kow skie go w Byd gosz czy. Obej mu je
ona ok. 90 eks pre sjo ni stycz nych prac gra ficz nych po znań skiej pla stycz no -li -
te rac kiej gru py Bunt.
Obok dzieł Ku bic kich, ini cja to rów pol sko -nie miec kich kon tak tów wy sta wien -
ni czych i wy daw ni czych, przede wszyst kim mię dzy po znań ską gru pą Bunt
i cza so pi smem Zdrój a ber liń ski mi ga le ria mi i cza so pi sma mi Die Ak tion i Der
Sturm, za pre zen to wa ne zo sta ną ry sun ki, pa ste le, li no ry ty i pra ce w tech ni -
kach wklę sło dru ku au tor stwa Je rze go Hu le wi cza, Wła dy sła wa Sko tar ka, Ste -
fa na Szma ja, Ja na Je rze go Wro niec kie go i Ja na Pa nień skie go.
Eks po zy cji hi sto rycz nych prac z okre su schył ku I woj ny świa to wej i dwu dzie -
sto le cia mię dzy wo jen ne go to wa rzy szyć bę dą po ka zy pro jek tów ar ty stycz nych
„Re fleks” (2014) i „Ulot ka” (2015) za in spi ro wa nych twór czo ścią, dzia łal no ścią
i pro gra mem gru py Bunt, re ali zo wa ne przez ok. 30 gra fi ków z Uni wer sy te tu
Ar ty stycz ne go w Po zna niu i ASP im. Eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu.

Wer ni saż 19 kwietnia, godz. 12.00 – Mu zeum Na ro do we w Po zna niu. (do 31.05.2015)
KOLEJNE ODSŁONY WYSTAWY:
25.06-23.08.2015 – Mu zeum Okrę go we im. Le ona Wy czół kow skie go w Byd gosz czy
4.09-8.11.2015 – Mu zeum Jó ze fa Igna ce go Kra szew skie go w Dreź nie
19.11-12.12.2015 – Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii „Do mek Ro mań ski” we Wro cła -
wiu w ra mach Dol no ślą skie go Fe sti wa lu Ar ty stycz ne go OKiS. Ca łe to ur nee włą czo ne
jest do pro gra mu Mię dzy na ro do we go Trien na le Gra fi ki w Kra ko wie.

Epitafium IV, 2012
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PułaPKa
G. 19:00 | opera wrocławska
sMycz
G. 19:00 | scena Kameralna
Burza
G. 19:00|sce na im.Grze go rzew skie go
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
G.20:00|wrocławski teatr Komedia
wyStawy »  »  »
Katarzyna PoPińsKa
od sło ny ko bie co ści, ma lar stwo
G. 15:00 | Kamieniczka Małgosia
daniel chMielewsKi
wernisaż wystawy grafiki
G. 19:00 | cK zamek
Dla Dzie Ci »  »  »
co KroKodyl jada na oBiad?
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
25 iv 2015 SoBota

konCeRty »  »  »
nfM leoPoldinuM
G. 18:00 | sala filharmonii

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
arMine, sister 
G. 20:00 | studio na Grobli iG
SPotkania »  »  »
60. oGólnoPolsKi
KonKurs recytatorsKi
G. 10:00 | teatr Modrzejewskiej
dGiełda fonoGraficzna
G. 13:00 – 16:00 | Ki no no we ho -
ry zon ty, ul. Ka zie mie rza wlk. 19
z PodszePtu Muz
Drop ksy kał, głu szec pu chał, dud -
ko wie du da ły – o ptac twie w li te -
ra tu rze – dr Bo gu sław Bed na rek
i Mar tin złot nic ki
G. 19:00 | Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21

sylwiusz Godyń
Po DRuGieJ StRonie luStRa
od autora: zde cy do wa łem się
na ta ki ty tuł z dwóch po wo -
dów. Pierw szym jest „lu -
stro” – tak na zy wa ny jest
w żar go nie fo to gra ficz nym
apa rat lu strzan ka. Dru gim
na to miast jest cy tat z książ ki
„ali cja po dru giej stro nie lu -
stra” le wi sa Car rol la: „Bo wi -
dzisz, chwi la prze bie ga tak
strasz li wie szyb ko, że nie tyl -
ko nie mo gę na niej sta nąć,
ale na wet jej do tknąć”. w fo -
to gra fii lu bię to, że moż na tę
chwi lę za brać cza so wi, przyj -
rzeć się do kład niej i po wra cać
w do wol nym mo men cie.

jan Pa weł ii
wystawa z oka zji 95. rocz ni cy uro dzin ka ro la woj ty -
ły – oj ca Świę te go Ja na Paw ła ii (1920-2005), któ ry 27
kwiet nia 2014 r. zo stał ka no ni zo wa ny przez pa pie ża
Fran cisz ka. na wy sta wie, swo je eks po na ty zwią za ne
z oso bą Świę te go z wa do wic, za pre zen tu ją uzna ni fi -
la te li ści, fi lo kar ty ści, fo no te li ści oraz nu mi zma ty -
cy – człon ko wie Sto wa rzy sze nia ko lek cjo ne rów we
wro cła wiu. Mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji we
wro cła wiu za pre zen tu je wa lo ry fi la te li stycz ne upa -
mięt nia ją cych pa pie skie wi zy ty w Pol sce.
wy sta wie bę dzie to wa rzy szył da tow nik oko licz no ścio -
wy do stęp ny w urzę dzie Pocz to wym wro cław 1 przy ul.
zyg mun ta kra siń skie go 1. z tej oka zji, sta ra niem Sto -
wa rzy sze nia ko lek cjo ne rów we wro cła wiu, wy da na zo -
sta nie tak że kart ka pocz to wa za pro jek to wa na przez
ta de usza B. Mar ci na De ne sa.
wer ni saż 10 kwietnia, godz. 12: 00 | Mu zeum Pocz ty i te le -
ko mu ni ka cji we wro cła wiu, ul. Krasińskiego 1. (do 11.05)

da nie l chMie lew sKi
Ga le Ria ko Mik Su i ilu StRa CJi tyMCzaSeM…

Pre zen to wa ne prace ob -
ra cają się wo kół te ma tów
naj waż niej szych w twór -
czo ści au to ra: pra cy ja ko
pro ce su bez po cząt ku
i koń ca, cza su, i pa mię ta -
nia, ko mu ni ka cji mię dzy -
ludz kiej (głów nie przez
pry zmat psy cho pa to lo gii).
na wy sta wie bę dzie
moż na zo ba czyć m.in.

ory gi nal ne plan sze z ko mik su „za pę tle nie”, cykl por -
tre tów pa mię cio wych czy ry sun ków nie na ry so wa nych.
Po ja wią się rów nież in sta la cje oraz sce na riu sze, któ -
re od sła nia ją pro ces my śle nia i są czę sto cie kaw szym
ar te fak tem niż skoń czo ny ko miks wy ko na ny we dług
zna nych kom po zy cyj nie za sad.
Da niel Chmie lew ski – ab sol went wy dzia łu Gra fi ki
na aSP w war sza wie. au tor al bu mów ko mik so wych
„zo sta wia jąc po wi dok wi bru ją cej czer ni”, „za pę tle nie”.
wer ni saż 24 kwiet nia, godz. 19:00 | cen trum Kul tu ry za mek,
pl. Świę to jań ski 1 (do 30.05)

aGa ta Ka li now sKa
tyl ko Się nie za ko CHaJ | FotoGRaFia 

o związ kach, re la cjach
mi ło snych i pu stej prze -
strze ni, któ rą tak bar dzo
bo imy się wy peł nić, opo -
wia da wy sta wa w Miej -
scu przy Miej scu. tyl ko

się nie za ko chaj aga ty ka li now skiej to se ria zdjęć do -
ty ka ją cych te ma tu in tym nych re la cji i wszel kich wy -
ni ka ją cych z nich kom pli ka cji.
wer ni saż 26 mar ca, godz. 19:00 | Miej sce przy Miej scu
Ga le ria fo to gra ficz na, pl. strze lec ki 12, wro cław nad odrze

lidia zarzeczna-
szKwerKo PRzeJŚCia
od au tor ki: Przed sta wiam
Pań stwu cykl prac ma lar skich
wy ko na nych tech ni ką olej ną,
po wsta łych w cią gu ostat nich
dwóch lat. Sta no wią one po -
szu ki wa nia oraz prze my śle -
nia na te mat ogól nie po ję tych
re la cji. Ję zy kiem są tu obiek ty
umiesz czo ne w prze strze ni
oraz świa tło i ma te ria, z któ -
rych po wsta ły. (...) Bry ły geo -
me trycz ne w prze strze ni
ewo lu ują w abs trak cyj ne
kom po zy cje, co nie po win no
ko ja rzyć się bez po śred nio
z ar chi tek tu rą, lecz wręcz ze
sfe rą nie ma te rial ną.
15 kwietnia, godz. 18:00 | obornicki ośrodek Kultury,
ul. dworcowa 26, oborniki Śląskie
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Bar Ba ra Gór niaK
ko ŚCio Ły Po ko Ju na Dol nyM Ślą Sku
wy sta wa fo to gra fii Bar ba ry Gór niak to cykl zdjęć z wnętrz obu
ko ścio łów. zpew nia prze ży cia du cho we, wy zwa la za in te re so -
wa nie hi sto rią, in spi ru je do in te lek tu al nych roz wa żań.
Po wsta łe w XVii w. świą ty nie są naj więk szy mi drew nia ny mi bu -
dow la mi o funk cjach re li gij nych w eu ro pie. ich na zwa po cho dzi
od Po ko ju west fal skie go koń czą ce go woj nę trzy dzie sto let nią
(1618-1648), na mo cy któ re go ce sarz Fer dy nand iii Habs burg
przy znał ślą skim lu te ra nom pra wo do wy bu do wa nia trzech ko -
ścio łów, które ob wa ro wa no wie lo ma za strze że nia mi, m.in. mia ły
po wstać w cią gu jed ne go ro ku, do ich bu do wy moż na by ło użyć
je dy nie ma te ria łów nie trwa łych. nie mo gły mieć też dzwo nów.
z trzech wy bu do wa nych przez lu te ran ko ścio łów przetrwały
dwa, trze ci zbu do wa ny w Gło go wie spło nął w XViii wie ku.
Bar ba ra Gór niak, absolwentka wy dz. ar ty stycz nego un. zie lo -
no gór skie go oraz w wyż szym Stu dium Fo to gra fii aFa we wro -
cła wiu. zaj mu je się fo to gra fią do ku men tal ną, przy rod ni czą,
por tre to wą, su biek tyw ną. 
wer ni saż uświet ni go ścin ny wy stęp ze spo łu wo kal ne go Piú
Mos so. ko mi sarz wystawy: ewa kło now ska.
wer ni saż 29 kwiet nia, godz. 17: 00 | Mu zeum Pa pier nic twa w dusz ni -
kach zdro ju. wy sta wa trwa do 21.06.2015 

renata zaGajczyK-KocieMsKa
Świat Pe Łen kwia tów
wro cła wian ka, na uczy ciel ka na eme ry -
tu rze. Po et ka. twór ca re gio nal ny (ike -
ba ny, stro iki świą tecz ne, pi san ki,
prze strzen ne i pła skie kom po zy cje
kwia to we). Swo ją twór czość pre zen tu je
na roz ma itych wy sta wach i kier ma -
szach sztu ki lu do wej. lau re at ka wie lu
na gród i wy róż nień w kon kur sach po -
etyc kich i pla stycz nych (m. in. eu ro pej skim kon kur sie Mi -
strzy ni Sztu ki Sło wa – Po nad Gra ni ca mi, or ga ni zo wa nym
przez Po lka in ter na tio nal wro cław). Do tych czas uka za lo się
kil ka to mi ków jej po ezji i ka len da rzy au tor skich oraz au to -
bio gra fia na pi sa na wspól nie z bra ta ni cą agniesz ką Bie gań -
ską pt. Prze szłość jest bra mą w przy szłość. Człon ki ni
Dol no ślą skie go Sto wa rzy sze nia ar ty stów Pla sty ków.
Pod czas wer ni sa żu wy sta wy ob ra zów flo ry stycz nych i pi -
sa nek au tor ka prze czy ta pa rę swo ich wier szy, wy stą pi
rów nież Be ata Sie lic ka -ko wal ska, któ ra za gra i za śpie wa
pio sen ki do słów Re na ty za gaj czyk -ko ciem skiej.
30 mar ca 2015, godz. 18.00 | sa lo nik trzech Muz,
ul. za wal na 7 (do 29.04). wstęp wol ny!
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viva BasKet!
PleCionkaRStwo PolSkie i noRweSkie
na wy sta wie moż na zo ba czyć kil ka dzie siąt fo to gra fii
pre zen tu ją cych ple cion ka rzy obu kra jów, ich ży cie
i pra cę oraz wy pla ta ne wy ro by z róż no rod nych ma te -
ria łów, a tak że z in do ne zji czy zim ba bwe. Moż na też
obej rzeć fil my po wsta łe pod czas wy praw te re no wych.
wy stawa jest czę ścią pro jek tu niech ży je kosz! Ple -
cion kar stwo ja ko ży wa tra dy cja
w kon tek ście kon wen cji uneSCo
w spra wie ochro ny nie ma te rial ne go
dzie dzic twa kul tu ry.
11-12 kwietnia –  plecionkarstwo
norweskie, warsztaty| crz Krzywy
Komin, ul. dubois 33-35a, (do 30.04) 

wyCieCzki »  »  »
wy ciecz Ka Gór sKa
Ja no wi ce wiel kie, za mek Bol -
czów, ko lo ro we Je zior ka, Mar ci -
szów. P. a. kre to wicz 18 km
G. 6:45 | dw. Gł. PKP koło kas
Kalisz i oKolice
G. 7:00 | pl. solidarności
tel. 661.701.176
Ka Mie niec zĄB Ko wicKi
Pacz Ków – ja vor niK
G. 8:00 | tel. 71 34-383-31
BędKo wi ce|su li stro -
wicz Ki|Prze ł. tąPa dła
Pro wa dzą an to ni zy gner ski
i zo fia wągrow ska
G. 8:20 | przyst. 502, eureka
tajeMnice Placów i ulic
G.10:00|pl. solny, tel.605.544.766
Dla Dzie Ci »  »  »
co KroKodyl jada na oBiad?
G.15:00 | wrocławski teatr lalek
26 iv 2015 nieDziela

konCeRty »  »  »
MuzyKa z PortuGalii
G. 18:00 | sala filharmonii
sdM 
G. 18:00 | filharmonia sudecka
red fanG + turBowolf
G. 19:00 | Klub alibi
Mateusz Krautwurst
Pro mo cja pły ty Gdzieś Po mię dzy
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

traviata
G. 17:00 | opera wrocławska
czysta KoMercja
G.18:00|wrocławski teatr Komedia
oKno na ParlaMent
G. 19:00 | scena Kameralna
KoMedia oBozowa
G. 19:00 | teatr Modrzejewskiej
arMine, sister 
G. 20:00 | studio na Grobli iG
FilMy »  »  »
afryKaMera
G. 21:00| doln. centrum filmowe
SPotkanie »  »  »
wuwa wzorcowe
osiedle werKBundu
Pro wa dzą: an na zwiech
i Da mian kanc ler ski
G. 10:00 | ul. tram wa jo wa 2
„Pan cer nik”, tel. 604 94-89-81 
wyCieCzki »  »  »
KoPalnie, PodzieMa:
BrouMov – nowa ruda
G. 8:00 | pl. solidarności, przed
bud. cuprum, tel. 71 34.383.31
Pra cze od rzań sKie 
– Ma Śli ce 10 KM
Pro wa dzi an na Ha ba siń ska
G. 9:40 | p. 103, pl. jana Pawła ii
Dla Dzie Ci »  »  »
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 

Pla ne ta zie Mia – nie je ste ŚMy sa Mi
XXii oGól no Pol Ska
wy Sta wa Po kon kuR So wa
zie Mia JeSt JeD na
Ce lem kon kur su by ło za chę ce -
nie uczest ni ków do ob ser wa cji
sie bie, in nych lu dzi, na szych za -
cho wań w sto sun ku do in nych
stwo rzeń, te go jak po tra fi my
z ni mi współ ist nieć we wspól -
nej prze strze ni, jak za le ży my
od sie bie na wza jem i jak mo że -
my dbać o na szą pla ne tę aby
trwa ła jak naj dłu żej. Pla stycz -
ne efek ty tych ob ser wa cji moż na ogląd nąć w Ga le rii twór czo -
ści Pla stycz nej Mło dych Mło dzie żo we go Do mu kul tu ry
Śród mie ście we wro cła wiu. Ser decz nie za pra sza my.
wer ni saż 7 kwietnia, godz. 12:00 | Ga le ria MdK Śród mie ście
wro cław, ul. du bo is 5. (do 17.04)

le gnic ki fe sti wal sreBro
le Gni Ca 28 kwiet nia – 7 CzeRw Ca 2015
naj więk sza w kra ju im pre za po świę co na współ cze snej
bi żu te rii ar ty stycz nej i de si gno wi.

Pod czas Fe sti wa lu od by -
wa się 20 wy staw i wiele
wy da rzeń ar ty stycz nych
(spo tka nia z ar ty sta mi,
po ka zy, warsz ta ty, hap -
pe nin gi, ak cje pla stycz ne,
kon cert, se sja na uko wa).
Do le gni cy przy jeż dża
wie lu zna nych i ce nio -
nych go ści z Pol ski i z ca -
łe go świa ta.
wy jąt ko wość Fe sti wa lu
wy ni ka z wieloletniej tra -

dy cji, ska li wiel ko ści, jak i war to ści ar ty stycz nych. 
wio dą cym wy da rze niem SReBRa jest Mię dzy na ro do -
wy kon kurs Sztu ki złot ni czej, w tym ro ku pt. GRaniCe
i cy kle wy sta wien ni cze: Srebr ne Szko ły, Syl wet ki twór -
ców, De biu ty, Ho low nia. Pod czas kul mi na cji fe sti wa lu
w ma jo wy week end ma ją miej sce wer ni sa że wy staw,
ogło sze nie wy ni ków mię dzy na ro do we go kon kur su
oraz sze reg wy da rzeń to wa rzy szą cych.
or ga ni za tor: Ga le ria sztu ki w le gni cy | wstęp wol ny!

shinya ayaMa PanoRaMa
Ja poń ski ar ty sta pla styk, swo ją in spi ra cję czer pie m.in.
z pol skiej ar chi tek tu ry. w swo im naj now szym cy klu
Pa no ra ma – asce za li nii oraz na sy co ne bar wy ja ki mi
ope ru je wci śnię te zo sta ły w ko lum -
ny sta rych ga zet two rząc za ska ku ją -
ce po łą cze nie ja poń skiej es te ty ki
z ro dzi my mi mo ty wa mi.
7 kwietnia, godz. 18:00 | aromaty,
pl. staszica 12, wrocław

PiotR MaGa, lat 17
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ja ro sła w ja Śni Kow sKi
Świa ty al teR na tyw ne
Co sta nie się gdy te le wi zyj ne se ria le
scien ce -fic tion jak za ło ga G i Ja zon
z gwiezd ne go pa tro lu spo tka ją się
z opo wie ścia mi po dróż ni czy mi Ju liu sza
Ver ne’a na płasz czyź nie sztu ki spod
zna ku Sa lva do ra Da li i woj cie cha Siud -

ma ka? twór czość Ja ro sła wa Ja śni kow skie go bę dzie naj lep szą od po wie dzią.
Po raz pierw szy Mu zeum Mie dzi w le gni cy pre zen tu je 70 prac ar ty sty z cy -
klu tzw. Świa tów al ter na tyw nych.
uro dzo ny w le gni cy Ja śni kow ski jest dzi siaj jed nym z wio dą cych przed -
sta wi cie li ta kich nur tów w sztu ce jak re alizm ma gicz ny czy ste am punk. 
Je go pra ce są czę ścią pry wat nych ko lek cji na ca łym świe cie.
Ja śni kow ski w swych ob ra zach przyj mu je ro lę opo wie ścio ma la rza, za bie -
ra jąc wi dza w nie zwy kłą po dróż na krań ce wy obraź ni. w świe cie ar ty sty
nie ma bo wiem nic nie moż li we go. w kra jo bra zie uj rzeć moż na uno szą ce
się sta ro żyt ne ru iny i strze li ste ka te dry sto pio ne w jed ność z na zna czo ną
rdzą ma szy ne rią. lą dy oraz nie bio skłon prze mie rza ją zaś po tęż ne ob da -
rzo ne wo lą i in te li gen cją ma szy ny. 
Czy Świa ty al ter na tyw ne stwo rzo ne przez Ja śni kow skie go ma ją kres? 
wi zy ta w le gnic kim Mu zeum Mie dzi po zwo li od po wie dzieć na to py ta nie.
wernisaż 10 kwietnia, godz. 18:00 | Muzeum Miedzi
w legnicy, wejście od ul. św. jana

joanna Krzysztoń,
GrzeGorz roGala
inStRuMent |
inStalaCJa MultiMeDialna
Do me ną Grze go rza jest film, fo to gra -
fia i no we me dia. Ja ko część in sta la -
cji stwo rzył ob raz elek tro nicz ny,
któ ry ist nie je i zmie nia się dzię ki ak tyw no ści wi dza. Pod sta wą mo jej dzia łal -
no ści twór czej jest ma lar stwo. ostat nio fa scy nu je mnie moż li wość wzbo -
ga ca nia ma lar stwa po przez uży cie środ ków elek tro nicz nych – stąd
w in sta la cji obec ność ob ra zu na płót nie, któ ry widz mo że kształ to wać wy do -
by wa jąc świa tło i dźwięk. oby dwa in stru men ty łą czy tzw. pa jąk (w żar go nie
kom pu te ro wym). to ro dzaj szki cu od sła nia ją cy pro ces pro gra mo wa nia jak
i na sze sko ja rze nia oraz in spi ra cje to wa rzy szą ce po wsta wa niu tej pra cy. Sa -
mo wy ra że nie – pro gram kom pu te ro wy – (bę dą cy pod sta wo wą skła do wą
na szej in sta la cji) przy wo łu je okre ślo ność, de ter mi nizm, brak moż li wo ści wyj -
ścia po za prze wi dzia ne ra my, mo że na wet i brak wol no ści. Pa trzy my na to
ina czej – ar ty sta pro gra mu jąc da je wi dzo wi na rzę dzie, spo sób na po ru sza -
nie się po pew nym te ry to rium dla stwo rze nia no wej in dy wi du al nej war to ści.
in te re su je nas czy po słu gu jąc się tak okre ślo nym me dium mo że my do tknąć
po ezji, nie prze wi dy wal no ści, fan ta zji i za ba wy? za pra sza my – sprawdź cie!

Jo an na krzysz toń
otwarcie 10 kwietnia, godz.18:00 | Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4, wrocław

G. Rogala, instrument1

J. krzysztoń, instrument2
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PĄczKowe drzewo
G. 16:00 | teatr na ostrowie
27 iv 2015 PonieDziaŁek

konCeRty »  »  »
sean noonan
G. 19:00 | sanatorium Kultury
SPektakle »  »  »
PrzyPadeK Klary 
G. 18:00 | teatr Pwst
Mor de chaj Ge Bir tiG,
Bądź mi zdrów, Kra ko wie
G. 20:00 | sy na go ga Pod Bia łym
Bo cia nem
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 łaBędzie 
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
G. 19:00 | owe odra, oława
Dla Dzie Ci »  »  »
co KroKodyl jada na oBiad?
G.10:00 | wrocławski teatr lalek
czerwony KaPtureK 
G. 11:00 | opera wrocławska
29 iv 2015 ŚRoDa

konCeRty »  »  »
friends – Music 
of jareK ŚMietana
G. 20:00 | stary Klasztor
SPektakle »  »  »
lew na ulicy
G. 18:00 | teatr Pwst
euGeniusz onieGin 

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
FilMy »  »  »
wę Gaj ty. nie Koń czĄ ca
się wę drów Ka 
G. 19:00 | sala Kinowa iG
wyStawy »  »  »
BarBara GórniaK
otwar cie wy sta wy fo to gra fi:
ko ścio ły Po ko ju na Dol nym Ślą -
sku. kon cert ze spo łu wo kal ne -
go Piú Mos so.
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 Dzie Ci »  »  »
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
wojciech KarolaK /
Piotr Baron / zBiGniew
lewandowsKi - the hiGh
Bred jazz trio 
G. 20 | a’propos, wałbrzych
SPektakle »  »  »
zaniM chłodeM 
Powieje dzień
G. 11:00 | teatr Modrzejewskiej
carMen 
G. 19:00 | opera wrocławska
niewidzialny chłoPiec
G. 19:00 | teatr współczesny
oBywatel K. – PreMiera   
G. 19:00 | teatr dramatyczny
z rĄczKi do rĄczKi
G.20:00|wrocławski teatr Komedia

rajd
wRo CŁaw Skie SPa Ce Ry kRa Jo znaw Cze
im pre za po pu la ry zu ją ca wie dzę o wro cła wiu i Dol nym
Ślą sku, tu ry sty kę pie szą oraz umie jęt ność orien ta cji
w te re nie. te go rocz na edy cja od bę dzie się pod ha słem:
ta jem ni ce pod ziem ne go wro cła wia.
w im pre zie uczest ni czą ucznio wie szkół pod sta wo -
wych i gim na zjów. Dru gi etap odbędzie się 11 ma ja,
a uro czy ste pod su mo wa nie raj du się 8 czerw ca.
i etap: 13 kwietnia | MdK Śród mie ście, ul. dubois 5

wuwa
wzor co we osie dle we rK Bun du
ŁaD PRzeStRzeni uRBaniStyCzneJ wRoCŁawia
Re wi ta li za cja prze strze ni miej skiej na przy kła dzie wy bra nych
ze spo łów ar chi tek to nicz nych.
Pierw sze z cy klu spo tka nie po pu l ar no -na uko we w ra mach mi -
kro gran tu eSk 2016 pro wa dzi an na zwiech i Da mian kanc ler ski.
26 kwietnia, godz. 10:00 |zbiór ka, ul. tram wa jo wa 2b „Pan cer nik”.
informacje: tel. 604-948-981

wszyst Ko,
co Ko cha łaM
Jo an na Po toC ka 
Dzien nik z lat 1914-1919.
wpro wa dze nie i opra co -
wa nie Gra ży na Ro lak
książ ka jest edy cją prze -
cho wy wa ne go w zbio rach
rę ko pi śmien nych osso li -
neum dzien ni ka Jo an ny

Po toc kiej (1851-1928). Bez po śred ni im puls do roz po -
czę cia za pi sków sta no wi ły dwa waż ne wy da rze -
nia – wy buch i woj ny świa to wej i śmierć sy na au tor ki.
Dzien nik do ty czy nie tyl ko spraw ro dzin nych, lecz tak -
że re wo lu cji ro syj skiej, po gro mów dwo rów pol skich
na kre sach Rze czy po spo li tej, suk ce sów i po ra żek orę -
ża pol skie go, po wro tu do kra ju J. Pił sud skie go oraz od -
ra dza nia się pań stwo wo ści pol skiej. 
Dnia 17 mar ca 1916 r. Jo an na Po toc ka za pi sa ła:
Ży cie ucie ka. Świat ucie ka, bo wszyst ko, co na nim ko -
cha łam i ko cham, gi nie i zni ka. 
do kupienia: http://osso li neum.pl oraz w księ gar niach

rów no leż niK ze ro
Fe Sti wal Po DRóŻ ni Czy

im. ol GieR Da Bu DRe wi Cza
iV edy cja wro cław skie go Fe sti wa lu Rów no leż nik ze ro,
od bę dzie się w dniach 9-11 kwiet nia br. w Me dia te ce
przy pl. te atral nym 5 i w Bi blio te ce tu ry stycz nej
przy ul. Szew skiej 78. te go rocz ną edy cję fe sti wa lu
otwo rzy gość spe cjal ny po dróż nik, dzien ni karz i re por -
ta ży sta to mek Mich nie wicz. Go ść mi Fe sti wa lu bę dą
m.in. lau re aci te go rocz nych 
ko lo sów: Piotr Strze żysz i Ma te usz
wa li gó ra.
9 kwiet nia, godz. 18: 00 | Me dia te ka,
pl. te atral ny 5, wro cław.
na wszyst kie pre lek cje wstęp wol ny!

20. Port li te rac Ki wro cław
24-26 kwiet nia 2015
ob cho dzą cy dwu dzie sto le cie Port li te rac ki za pra sza
na trzy dnio wą po dróż po naj waż niej szych pro jek tach
z ca łej swo jej hi sto rii. Czter na ście wy da rzeń, roz strzy -
gnię cia kon kur sów, spo tka nie dla dzie ci, kon cert oraz
li te rac ki fi nał, a w nim bli sko czter dzie stu au to rów.
więcej informacji: http://portliteracki.pl
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ad re sow niK dla KalendariuM
aka de mia Mu zycz na pl. Ja na Paw ła 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
Cen trum Sztu ki wRo ul. wi dok 7
Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58, wrocław
Sala Filharmonii ul. J. Piłsudskiego 19, wrocław
Galeria entropia Rzeźnicza 4, wrocław
impart ul. Mazowiecka 17, wrocław
in sty tut Gro tow skie go: Przej ście Że laź ni cze – Sa la te atru la -
bo ra to rium, Sa la ki no wa. Stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 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 na ro do we pl. Po wstań ców war sza wy 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
wro cław ski te atr komedia pl te atral ny 4
wrocławski teatr współczesny ul. Rzeźnicza 12
za kład na ro do wy im. osso liń skich ul. Szew ska 37
Ga le ria Sztu ki Dol no ślą skie go Sto wa rzy sze nia ar ty stów 
Pla sty ków we wro cła wiu pl. św. Ma cie ja 5a

afryKaMera
FeStiwal FilMów aFRykańSkiCH 22.04-26.04 2015
Dzi sią ta ju bi le uszo wa afrykamera we wro cła wiu za cznie
się 22 kwiet nia od otwar cia wy sta wy afry ka 2081 a. D. oraz
afry kań skiej uczty. Fil my bę dzie moż na oglą dać w Dol no ślą -
skim Cen trum Fil mo wym od 23 do 26 kwiet nia, a wśród nich
za rów no do sko na łe do ku men ty, jak i fa bu ły. w ra mach
afrykamery od bę dą się rów nież licz ne wy da -
rze nia to wa rzy szą ce: kon cer ty, warsz ta ty,
spo tka nia... Szcze gó ło we in for ma cje moż na
zna leźć na: www.afry ka me ra.pl
22 kwiet nia, godz. 19: 00 | dol no ślą skie
cen trum fil mo we, ul. Pił sud skie go 64a, wro cław

tattoo Konwent
w pro gra mie spo tka nia ze
świa to wej sła wy ta tu ato ra mi
oraz spe cja li sta mi od mo dy fi -
ka cji cia ła, szko le nia i se mi na -
ria, kon cer ty i nie zwy kłe
po ka zy. Pod czas fe sti wa lu bę -
dzie moż na zo ba czyć w ak cji
po nad stu ta tu ato rów, któ rzy
jak co ro ku wzbu dzą po dziw
wi dzów swo im warsz ta tem. 

tattoo kon went to nie tyl ko świę to ma lun -
ków na cie le, ale tak że mu zy ka al ter na tyw -
na, nie za po mnia ne wy stę py ar ty stycz ne,
po ka zy i inne atrak cje. im pre za łą czy w so -
bie wszyst ko co nie sza blo no we i ory gi nal ne.
25-26 kwietnia | Klub Pralnia, Krakowska 100, wrocław

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

oKrĄGlaKi waRSztaty DeCouPaGe
warsz ta ty dla po cząt ku ją cych, ale nie tyl ko.
ozda bia my pu deł ka drew nia ne bar dzo sta rą
tech ni ką de ko ra cyj ną: ser wet ko wą,
lub przy uży ciu pa pie ru do de co upa ge. Pra cu je my tak że ze ze
spę ka nia mi, prze cier ka mi, pa ty na mi czy sza blo na mi.
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



w PRoGRaMie wRo 2015 – M.in.:
Jak za wsze, wie le prac i in sta la cji bę dzie mia ło swo je świa -
to we pre mie ry – są współ pro du ko wa ne przez wRo bądź
po wsta ją na za mó wie nie ku ra tor skie, re ali zo wa ne prze ar -
ty stów spe cjal nie z my ślą o pre zen ta cji we wro cła wiu.
Bien na le pre zen tu je także pra ce ak tu al nie sze ro ko ko men to -
wa ne m.in: in sta la cja Da vi de Qu ay oli (it/uk), Cap ti ves – nie do -
koń czo na rzeź ba Mi cha ła anio ła wy cię ta przez ro bo ta czy
in sta la cje zna nych bra zy lij skich eks pe ry men ta to rów – lu ca sa
Bam boz zie go (BR) Mul ti tu des, oraz Gil bert to Pra do (BR) en con -
tros – po dej mą kwe stie do ty czą ce ko mu ni ka cji te le ma tycz nej.
– wy sta wa Cul ti va ting na tu re zapre zen tu je pro jek ty ar ty stycz -
ne opar te na związ kach na tu ry, sztu ki i tech no lo gii, jak Sym bio -
tycz ność two rze nia elvi na Fla min go – pro jekt roz wi ja ny
wspól nie z ko lej ny mi ga tun ka mi mró wek. – Po czło wie ku. Bio -
-kor po ra cje. in sta la cja Ma cie ja Mar kow skie go. – kwar tet
na po mi do ry prze ło ży funk cje ży cio we i wa run ki ho dow li tych
wa rzyw na mu zycz ne par ty tu ry, – a dzię ki in sta la cji Bo dy lan -
gu age opra c. przez Mi cha ła Brze ziń skie go, wi dzo wie bę dą mie li
moż li wość po ro zu mie wa nia się z drzew kiem bon sai.
Świa to wą pre mie rą bę dzie naj now szy, przy go to wa ny spe -
cjal nie na wRo, pro jekt wie lo krot nie na gra dza ne go na wRo
i świa to wych fe sti wa lach du etu in ci te/ – au dio wi zu al ny
kon cert bey ond the en tro pic di men sion. wśród uni ka to wych
per for man sów dźwię ko wych i mu zycz nych rów nież m.in.
kon cer ty ze nia la (Pl) we współ pra cy z ada mem Do no va -
nem (au), Da nie go Plo ege ra (nl/uk), Jo achi ma Mon tes su is
(FR) czy ka spe ra t. to eplit za (Pl/FR), pre zen to wa ne głów -
nie wie czo ra mi na Sce nie na Świe bodz kim te atru Pol skie go.

Ma Łe wRo to od lat roz wi ja na, in te gral na część Bien na le
wRo – edu ka cyj ny pro gram dla dzie ci i ich naj bliż szych, za przy -
jaź nia ją cy ze sztu ką współ cze sną. za pre zen tu je wy bra ne,
szcze gól nie in te re su ją ce dla naj młod szych od bior ców pra ce,
któ rym to wa rzy szyć bę dą spe cjal ne opi sy, uję te rów nież
w ksią żecz ce – Prze wod ni ku Ma łe go wRo – bez płat nym ma te -
ria le edu ka cyj nym dla naj młod szych go ści Bien na le.
wyBRane akCJe SPeCJalne
Pan ta Rhei – pod czas Bien na le wRo po wsta nie pierw szy
w Pol sce tak du ży in te rak tyw ny neon – in sta la cja, któ ra ma
szan sę stać się no wym sym bo lem mia sta.
MŁo Dzi Pol SCy aR ty ŚCi na wRo 2015 teSt eXPo Su Re
– Ry so pis. wy sta wa ar ty stów uro dzo nych w Pol sce  – no wa od -
sło na eks po zy cji z 2014 ro ku. Pra ce 18 za pro szo nych ar ty stów,
w więk szo ści jesz cze stu den tów; – Pierw szy kon kurs naj lep -
szych Dy plo mów Sztu ki Me diów – przy go to wa na przez wRo
wy sta wa naj lep szych prac i pro jek tów dy plo mo wych, obro nio -
nych w 2014 r. na pu blicz nych uczel niach ar ty stycz nych w Gdań -
sku, ka to wi cach, kra ko wie, Ło dzi, Po zna niu, Szcze ci nie,
war sza wie i wro cła wiu – wy sta wa stu den tów Pra cow ni Dzia łań
Prze strzen nych war szaw skiej aSP, pro wa dzo nej przez Mi ro sła -
wa Bał kę – pra ce za aran żo wa ne w sy tu acji si te -spe ci fic na za -
sa dzie ple ne ru – Sa mo no śne uni wer sal ne wy sta wy – GG
Suw, V edy cja au tor skie go pro jek tu ka mi li wolsz czak.
wStęP na wyDaRzenia Biennale wRo
za miast bi le te rów – Prze wod ni cy sztu ki, wstęp na wszyst -
kie wy da rze nia bien na le jest bez płat ny. na część po ka zów
i pre zen ta cji obo wią zu ją za pi sy.
Szcze gó ły pro gra mo we i or ga ni za cyj ne: wro 2015. wro cen ter. pl

16. Bien na le sztu Ki Me diów wro 2015
wy da rze nia otwar cia: 13-17 Ma ja 2015 | wy sta wy Głów ne do 30 czerw ca 2015

wy sta wa wro résuMé do 30 wrze Śnia 2015
Po nad 250 ar ty stów i uczest ni ków

PRo Jek CJe|in Sta la CJe|PeR FoR Man Sy|kon CeR ty|PRo Jek ty Sie Cio we, in te Rak tyw ne, Ro Bo tyCz ne waRSz ta -
ty|kon Fe Ren CJe i De Ba ty|Pu Bli ka CJe|PRe zen ta CJe aR tiSt talkS|Ma Łe wRo – PRo GRaM Dla Dzie Ci

naj więk szy w Pol sce mię dzy na ro do wy prze gląd sztu ki współ cze snej – Bien na le wRo – roz pocz nie się we wro cła wiu 13
ma ja pod ha słem test expo su re. za pre zen tu je róż no rod ne dzie ła two rzo ne współ cze sny mi środ ka mi kre acji i ko mu ni ka cji,
po raz ko lej ny zmie nia jąc mia sto w „pol ską sto li cę sztu ki me diów”.
Bo ga ty pro gram wRo 2015 kształ tu ją za pro sze nia ze spo łu ku ra tor skie go Bien na le oraz zgło sze nia na pły wa ją ce do wro cła -
wia od lip ca do grud nia 2014. te go rocz ny otwar ty na bór oka zał się re kor do wy – ar ty ści z ca łe go świa ta na de sła li po nad 2300
prac i pro po zy cji. zgło sze nia, za rów no je śli cho dzi o ga tun ki, te ma ty kę, uży te me dia i po ziom re ali za cyj ny oka za ły się nie -
zwy kle róż no rod ne. Da ją roz le gły ob raz ak tu al nej twór czo ści ar ty stycz nej wy ko rzy stu ją cej na rzę dzia cy fro we oraz od no -
szą cej się do zja wisk tech nos fe ry, ko men tu ją cych współ cze sną zme dia ty zo wa ną rze czy wi stość. 
w myśl ha sła test expo su re, w cy klu otwar tych prze glą dów, po raz pierw szy w hi sto rii do pro ce su pro gra mo wa nia za pro -
szo no tak że pu blicz ność. test expo su re to tak że no we miej sca pre zen ta cji sztu ki, m.in. no wy gmach Bi blio te ki uni wer sy -
tec kiej, par king DH Re no ma czy prze strze nie pry wat ne, oraz szan sa „prze te sto wa nia” po ten cja łu naj młod szej ge ne ra cji
ar ty stów, któ rych pra ce za pre zen to wa ne zo sta ną w tym ro ku w aż trzech osob nych ze sta wach.

wRo aRt Center | ul. widok 7, 50-052 wrocław | info@wrocenter.pl | www.wro 2015.wro cen ter.pl | t. 71 343.32.40

Dyrektor artystyczny Biennale:
PIOTR KRAJEWSKI

w 2014 ro ku wRo zo sta ło człon kiem pre sti żo wej or ga ni za cji, Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Bien na le Sztu ki – in ter -
na tio nal Bien nial as so cia tion, or ga ni za cji zrze sza ją cej naj waż niej sze świa to we bien na le sztu ki współ cze snej.




