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KALENDARIUM  PAŹDZIERNIK  2015
1 X czWarteK

KONCErTy »  »  »
KWarTET ŚLĄSKI

POMarańCZE 
I MaNDaryNKI, CZyLI
POWTórKa Z GrEChUTy

MaTEUSZ KOWaLCZyK-
MaTOShI
U cioci na imieninach"

ZBIGNIEW rOLNICZaK

SPEKTaKLE »  »  »
OPOWIEŚCI hOFFMaNNa

BLaNChE I MarIE

ELżBIETa BaM czy li in ter dy -
scy pli nar ny Ka ba ret Po nu re go
Żar tu

hEarTBrEaK hOTEL

…NIE CZEKajCIE

BraMy rajU

MayDay2

WySTaWy »  »  »
KaTarZyNa POPIńSKa
ma lar stwo

SPOTKaNIa »  »  »
aNDrZEj SZyNKIEWICZ
spotkanie autorskie z autorem
gniewnego Lata

DLa DZIECI »  »  »
WĄż

2 X PiąteK

KONCErTy »  »  »
TĘCZa POLSKa XVi Między -
na ro do wy fe sti wal spół dziel -
czych ze spo łów ar ty stycz nych 

INaUGUraCja SEZONU
OrKIESTry SyMFONICZNEj
NFM

LaGrIMOSa BELTÀ
klasyka i folkowe pieśni

CISZa jaK Ta

ErIK DrESChEr

SEMaNTyKa 
festiwal równych Praw 2015

ELECTrIC rOOSTErS
bLUes JaM sessioN

SaKhIOBa grUzJa | KoNcert cHóraLNy
czter na sto oso bo wy chór mę ski jest jed nym z naj waż -
niej szych i naj bar dziej zna nych gru ziń skich ze spo łów
wo kal nych. twór ca ze spo łu – Mal khaz er kva ni dze jest
świa to wej sła wy mu zy ko lo giem i śpie wa kiem, au to rem
wie lu opra co wań mu zycz nych w tym po mni ko we go 24-
to mo we go dzie ła ge la ti sko la – o naj waż niej szej szko le
śpie wu li tur gicz ne go w gru zji – ge la ti. chór spe cja li zu je
się w wy ko ny wa niu mu zy ki wo kal nej i in stru men tal -
nej – gru ziń skiej po li fo nii, mu zy ki li tur gicz nej, na ro do wej
i et nicz nej. Po za kon cer ta mi w ko ścio łach chór wy ko nu je
mu zy kę li tur gicz ną i tra dy cyj ną w sa lach kon cer to -
wych z uzu peł nie niem in stru men tów i tań ca, pro wa dzi
też gru ziń skie su pry – spo tka nia za sto łem.
27 paż dzier ni ka, godz. 18:30 | Ka te dra Pra wo sław na
pw. Na ro dze nia Prze naj święt szej Bo ga ro dzi cy, ul. św. Mi ko -
ła ja 40. Bi le ty: miej sca sie dzą ce – 35 zł, wej ściów ki 15 zł

CON Cha BU IKa Jazz i MUzyKa ŚWiata
Kto raz zo ba czył i usły szał
kró lo wą fla men co – prze -
padł na wie ki. con cha, wła -
ści wie María con cep ción
bal boa bu ika, uro dzi ła
się na Ma jor ce. Pio sen kar -
ka, au tor ka tek stów, kom -

po zy tor ka i pro du cent ka mu zycz na ob da rzo na nie sa mo wi tym
gło sem – jed no cze śnie chro po wa tym i mięk kim.
Ni na si mo ne, cha ve la Var gas i ce sa rea evo ra ukry te w jed nym
cie le. Jej twór czość to wy jąt ko wa mie szan ka world mu sic, jaz -
zu oraz fla men co. Wie lo krot nie na gra dza na i do ce nia na na ca -
łym świe cie. in stru ment to wa rzy szą cy jej wy stę pom to ca jón,
drew nia na skrzy nia per ku syj na ro dem z Pe ru. ca jón to in stru -
ment z ser cem – mó wi bu ika – nie wiem dla cze go, ale kie dy
sły szę ten dźwięk, czu ję, jak dru gie ser ce bi je tuż obok mnie.
Nie waż ne, co gra resz ta mu zy ków. sto ję bo so i czu ję
rytm – nie moż li we jest się po gu bić.
10 października, godz. 19:00 | Narodowe Forum Muzyki,
Sala Główna, pl. Wolności 1, Wrocław
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KWar TET aNGELUS
ŚWia to WiD KLa sycz Nie – W ryt Mie taN ga

ze spół zwią za ny z opolsz -
czy zną i fil har mo nią opol -
ską kon cer tu je w ca łej
Pol sce. by wzbo ga cać swo -
ją bar wę i brzmie nie kwar -
tet współ pra cu je tak że
z in ny mi mu zy ka mi.

Na kon cer cie w oDt Świa to wid ar ty ści wy stą pią wspól -
nie z akor de onist ką – ol gą strelc.
Kwar tet: ewa an drusz kie wicz – i skrzyp ce, aga ta Wa cow ska -
-Mar sac ii skrzyp ce, sa bi na suł kow ska -Uro nek al tów ka, 
Mi ro sław Ma kow ski – wio lon cze la
20 paź dzier ni ka, godz. 18:30 | ODT Świa to wid, ul. Sem po -
łow skiej 54a, Wro cław. Bi le ty: 8 zł, z kar tą se nio ra 5 zł

fot. s. Uro nek

NIE SPIESZĄC SIĘ DONIKĄD...
Krzysztof NieboraK – gitara
HaNNa NieboraK - fotografie

Usłyszymy utwory daw ne
od re ne san su do kla sy cy -
zmu, utwo ry i tań ce sty li zo -
wa ne m.in. J.s.ba cha,
te le man na, Ha en dla. Daw -
ną mu zy kę hisz pan ską –
Lu is De Mi lan, Lu is De Nar -

va ez, san tia go De Mu ri ca, daw ną mu zy kę an giel -
skę – John Do wland, mu zy kę pol ską – Woj ciech Dłu go raj.
23 paź dzier ni ka, godz. 18:00 | Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wol ny!
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1176-1182 Wieczory lisztowskie
EDWINaS MINKSTIMaS (Usa), fortePiaN
Kon cer ty w 204 rocz ni cę uro dzin ferenca Lisz ta
i w 166 rocz ni cę śmier ci fryderyka cho pi na.
W pro gra mie utwo ry: f. cho pi na, f. Lisz ta i f. schu ber ta.
sło wo o mu zy ce – Ju liusz ada mow ski
20 X g. 17.00 – gło gów, sM i i ii st. ul. J. ro bot ni czej 14
21 X g. 18.00 – oła wa, cen trum sztu ki ul. Młyń ska 3
22 X g. 18.00 – Wro cław, KMiL, pl. t. Ko ściusz ki 10
23 X g. 12.30 – Wro cław, KMiL, pl. t. Ko ściusz ki 10
(169 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)
23 X g. 18.30 – obor ni ki Ślą skie,
sa lo nik czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
24 X g. 18.00 – brzeg, za mek Pia stów Śląskich,
Plac zam ko wy 1
26 X g. 18.00 – trzeb ni ca, sta ro stwo Po w., ul. Le śna 1

edvi nas Mink sti mas jest
uwa ża ny za jed ne go z naj -
lep szych mło dych pia ni -
stów. re cen zen ci w eu ro pie
i ame ry ce Pół noc nej pod -
kre śla ją je go pro fe sjo nal ną
tech ni kę pia ni stycz ną i si łę

eks pre sji oraz bo ga ty re per tu ar. Jest lau re atem ośmiu
mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych. 
otrzy mał ty tuł dok to ra sztuk mu zycz nych w Ju il liard
scho ol (u prof. Je ro me Lo wen tha la) oraz dy plom pia ni -
stycz ny w Kon ser wa to rium Pa ry skim (u prof. Mi che la
be rof fa). Jest re gu lar nie za pra sza ny do ju ry mię dzy -
na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych. 
Je go ak tu al ne plany kon cer to we obej mu ją wy stę py
na ala sce, w chi nach, Ko rei Po łu dnio wej, Pol sce, Nie -
mczech, Mek sy ku, Li twie oraz pro jekt pły to wy z Wi leń -
skim Kwar te tem smycz ko wym – naj bar dziej zna nym
li tew skim ze spo łem ka me ral nym, z któ rym wy stę po -
wa li i na gry wa li pły ty naj więk si pia ni ści świa ta.
Pianista wy stę po wał ja ko so li sta w więk szo ści z naj bar -
dziej pre sti żo nych sal kon cer to wych na świe cie w tym:
w car ne gie Hall, ali ce tul ly Hall, (Nyc) te atr eche ga ray,
te atro ce rvan tes (Ma la ga, Hisz pa nia), salle Pley el (Paryż).
Uro dzo ny w Kow nie na Li twie, Mink sti mas w swo ich in -
ter pre ta cjach pia ni stycz nych i w swo ich kom po zy cjach
in spi ru je się po ezją i mi to lo gią nor dyc ką i sztu ką ro -
man tycz ną. Jest rów nież pod sil nym wpły wem wiel kich
pia ni stów i kom po zy to rów, brahm sa, Lisz ta, rach ma ni -
no wa, oraz współ cze snych pia ni stów (Jew gie nij Ki sin,
spen cer My er, so fya gu ly ak, Jef frey swann i Mar tha ar -
ge rich). Wir tu oze ria słu ży mu przede wszyst kim
do prze ka za nia li ry zmu i po ezji dzie ła mu zycz ne go.
Kon cer ty sa re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go, gmin brzeg, obor ni ki Ślą skie, trzeb ni ca,
Wro cław, Po wia tu trzeb nic kie go, fun da cji KgHM Pol ska Miedź,
ośrod ka Kul tu ry w oła wie, związ ku ar ty stów Wy ko naw ców
stoart, brze skie go Przed się bior stwa ener ge ty ki ciepl nej,
Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w brze gu.

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

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

CarISMa GUITar DUO

MO NI Ka WI ŚNIOW SKa Ba SEL
& aN DrZEj Wa ŚNIEW SKI

SPEKTaKLE »  »  »
MaTKa jOaNNa 
OD aNIOŁóW

ONy

OGNISTy PTaK
CUDOWNy MaNDaryN

BLaNChE I MarIE

KUSZENIE 
CIChEj WErONIKI

POMarańCZyK

NaDZWyCZajNa GaLa
OPErOWO-OPErETKOWa

WIECZór KaBarETOWy

…NIE CZEKajCIE

MayDay2

WySTaWy »  »  »

DrUGa STrONa Gór 
wystawa poplenerowa

ŁUKaSZ ZaMarO
SaNTa MONICa 
wernisaż wystawy fotografii

aNDrZEj MITaN Pły ty bez -
dź więcz ne i ono ma to pe ja

MarIUSZ GOSŁaWSKI
malarstwo sUMi-e

DLa DZIECI »  »  »
WĄż

CaLINECZKa

3 X sobota

KONCErTy »  »  »
TĘCZa POLSKa

PIaNO PrOjECT

NaDZWyCZajNa GaLa
OPErOWO-OPErETKOWa

KO BIE Ta BEZ CIE NIa ricHarD straUss
jest bez wąt pie nia apo geum twór czo ści kom po zy to ra. Utwór
bę dą cy apo lo gią mi ło ści mał żeń skiej i ma cie rzyń stwa, uka zu je
żmud ny pro ces ob le ka nia się w sza tę czło wie czeń stwa. Li bret -
to au tor stwa Hu go na von Hof f man n stha la to tekst o wie lo -
war stwo wej sym bo li ce. au striac ki po eta w cha rak te ry stycz ny
spo sób łą czy ele men ty fan ta stycz ne zna ne z prze ka zów ba -
śnio wych, mi to lo gicz nych i bi blij nych z ele men ta mi świa ta re -
al ne go. oso bli wość war stwy tek sto wej w du żej mie rze sta no wi
o ab so lut nej nie po wta rzal no ści tej ope ry sym bo licz nej. 
strauss i Hof f man n sthal stwo rzy li do sko na łe dzie ło ze spo ło -
we, w któ rym sło wo jest rów no praw nym part ne rem dźwię ków
wy do by wa nych z par ty tu ry. Na za sa dzie bie gu no we go prze ci -
wień stwa Hans -Pe ter Leh mann zbu do wał swo ją in sce ni za cję.
re ży ser za dbał o to, by ak cja to czy ła się płyn nie i czy tel nie, co
w tej ope rze – peł nej sym bo li ki i cią głych zmian scen – nie jest
ła twe do osią gnię cia.
24 października, godz. 19:00 | Opera Wrocławska, ul Świdnicka 35
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SUSaN & MarTIN WEINErT 

KaBaNOS

jOhNNy ChaNG
MIKE MajKOWSKI

hENryK MIŚKIEWICZ

SaMUEL BLaSEr TrIO

MaNUEL TUr >> DEEP
DEPOT LaUNCh ParTy

SPEKTaKLE »  »  »
CarMEN

BLaNChE I MarIE

KUSZENIE 
CIChEj WErONIKI

MEDIa MEDEa
premiera

POMarańCZyK

CZySTa KOMErCja

NaSZa KLaSa

hISTErIE MIŁOSNE

32 OMDLENIa

MaTKa jOaNNa 
OD aNIOŁóW

OByWaTEL K.

WySTaWy »  »  »
ZDZISŁaW NITKa. DrZaZGI
I ZaDZIOry. GraFIKa

PETEr aBLINGEr
instalacja w 4 odsłonach

SPOTKaNIa »  »  »
WarSZTaTy aCrOyOGa

DrZWI OTWarTE

BEZPIECZNa jESIEń 
DLa SENIOra

DOLNOŚLĄSKa GIEŁDa
FONOGraFICZNa

4 X NieDzieLa

KONCErTy »  »  »
TĘCZa POLSKa

BEaTa 
BĘDKOWSKa-hUaNG

EWa MarIa hOUBEN
koncert organowy

G.F. häNDEL – rINaLDO

PIaNO PrOjECT

PILNIE POSZUKUjEMy BaSóW!
Do cHó rU Ka Me raL Ne go Mi se ri cor Dia
am bit ny chór (re per tu ar wy ma ga ją cy ćwi czeń, dość
czę ste kon cer ty i wy jaz dy kon kur so we) po szu ku je rów -
nie am bit nych mło dych i mło dych du chem osób,
do wspól ne go mu zy ko wa nia. Dla chęt nych: na uka śpie -
wu (w tym emi sja gło su), kształ ce nie słu chu, na uka czy -
ta nia nut. Pró by – raz, cza sem dwa ra zy w ty go dniu. 
Wspól ne wy jaz dy na wa ka cyj ne obo zy, warsz ta ty wo -
kal ne week en do we. za pra sza my do nas rów nież cie -
bie, je śli lu bisz i chcesz śpie wać!
Otwar te pró by w piątki w godz. 18:00-21:00 2, 8, 15, 22, 29
paź dzier ni ka | Dom Pa ra fial ny, Sal ka Kul tu ral no -re kre acyj -
na, ul. Ba ja na 47a, Wro cław

aL FrED VOGL eKLeKtiK sessioN:
eKLeK tiK or cHe stra ecHoes
eklek tik ses sion to mię dzy na ro do wa plat for ma ar ty -
stycz na oraz cykl wy da rzeń od by wa ją cych się we
Wro cła wiu. Kon cert fi na ło wy in spi ro wa ny jest te ma -
ty ką gór ską. tłem do wy ko na nych na ży wo aran ża cji
i no wych kom po zy cji bę dą frag men ty fil mów o te ma -
ty ce gór skiej, po cho dzą cych z róż nych stron świa ta. 
eklek tik or che strę two rzyć bę dą mu zy cy z róż nych
śro do wisk: za gra nicz ni go ście, wro cław scy mu zy cy
i or kie stra sym fo nicz na Na ro do we go fo rum Mu zy ki,
łącz nie oko ło 50 osób. W skła dzie po ja wi się m.in al -
fred Vo gel – wy bit ny au striac ki mu zyk, per ku si sta
zwią za ny z trio Hang em High.
18 paź dzier ni ka, godz. 19:00 | Na ro do we  Fo rum Mu zy ki,
Sa la Głów na, pl. Wol no ści 1, Wro cław

ThE ZE DUO fraN cJa
KoN cert i Warsz ta ty ta Necz Ne (baL foLK)

Du et two rzą eric (ban do ne on)
i sa mu el (klar net, klar net ba -
so wy) oj ciec i syn, któ rych pa -
sją jest two rze nie mu zy ki dla
tan ce rzy. Pre zen tu ją au tor skie
kom po zy cje in spi ro wa ne fran -
cu ską mu zy ką tra dy cyj ną. ich
spe cjal no ścią są ro man tycz ne

ma zur ki i na stro jo we wal czy ki. ze staw in stru men tów, ja ki wy -
ko rzy stu ją, rzad ko spo ty ka ny wśród bal fol ko wych grup, na da je
ich mu zy ce wy jąt ko wy i nie po wta rzal ny kli mat.
We fran cji są nie zmier nie po pu lar ni, ma ją na kon cie licz ne wy -
stę py na eu ro pej skich fe sti wa lach, są też twór ca mi i or ga ni za -
to ra mi jed ne go z naj zna mie nit szych fe sti wa li ta necz nych we
fran cji – Da ma da. to ich je dy ny wy stęp w Pol sce!
28 paź dzier ni ka, godz. 19:00 | Col los seum jazz Caf fe,
ul. Pio tra Skar gi 18a. Bi let 20 zł – po warsz ta tach kon cert

UWOL NIO NE DźWIĘ KI
W wy da rze niu kon cert, po kaz, spek takl i opo wieść łą -
czą się, za pew nia jąc no wo cze sną w prze ka zie po dróż
w hi sto rię kul tu ry eu ro pej skiej. Wy bra ne przez Ma cie -
ja ry chłe go ob ra zy mi strzów ma lar stwa za wie ra ją
szcze gó ło wy za pis mu zycz ny, któ re go od czy ta nie jest
pod sta wą spo tka nia trój ki ar ty stów. Wy stę pu ją: Ma -
ciej ry chły, Ma te usz ry chły, eli sa beth se itz 
4 paź dzier ni ka, godz. 20:00 | Te atr Pieśń Ko zła,
ul. Pur ky nie go 1, Wro cław. Bi le ty: 10/20 zł



**  WWssttęępp  zzaa bbeezz  ppłłaatt  nnyy  mmii  kkaarr  ttaa  mmii  wwssttęę  ppuu  
**  WWssttęępp  zzaa  zzaapprroosszzeenniiaammii

Koncerty w ramach Międzynarodowej
Fabryki Dźwięku Fnansowane 
ze środków Gminy Wrocław

Sza now ni Pań stwo,
paź dzier nik to tra dy cyj nie mie siąc, w któ rym uczel nie 
in au gu ru ją ko lej ny rok aka de mic ki. Spo łecz no ści 
aka de mic kie wro cław skich uczel ni ar ty stycz nych już
od dzie więt na stu lat czy nią to wspól nie. 
Z wiel ką ra do ścią za pra szam Pań stwa 
na Uro czy stą In au gu ra cję Ro ku Aka de mic kie -
go 2015/2016 Uczel ni Ar ty stycz nych Wro cła -
wia, któ ra od bę dzie się w dniu
5 paź dzier ni ka 2015 r., o godz. 11.00, w pięk nych 
wnę trzach Au li Le opol dyń skiej Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Pod czas uro czy sto ści ty tuł
dok to ra ho no ris cau sa Aka de mii Sztuk Pięk nych im. Eu ge niu sza Gep per ta nada ny 
zo sta nie Bog da no wi Zdro jew skie mu. 

Wraz z roz po czę ciem no we go ro ku aka de mic kie go Uczel nia na sza in au gu ru je ko lej ny 
se zon ar ty stycz ny. Bę dzie on bo ga ty w cie ka we wy da rze nia, ta kie jak m. in.: kon cer ty sym fo -
nicz ne, jaz zo we, chó ral ne, fe sti wa le, pre zen ta cje mu zy ki współ cze snej, kon cer ty ka me ral ne,
re ci ta le, po ka zy sce nicz ne, w wy ko na niu stu den tów, dok to ran tów, pe da go gów 
oraz za pro szo nych ar ty stów. Nie za brak nie tak że kon kur so wych zma gań mło dych ar ty stów 
róż nych spe cjal no ści, cie ka wych przed się wzięć na uko wych i na uko wo -dy dak tycz nych. 

Już 6 paź dzier ni ka w na szej no wej Sa li Kon cer to wej wy stą pi Awan gar do wa Or kie stra 
Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu So und Fac to ry Or che stra, któ ra dwa dni póź niej 
za pre zen tu je się w Hoch schu le für Mu sik Carl Ma ria von We ber Dres den, w ra mach pro -
jek tu Mię dzy na ro do wa Fa bry ka Dźwię ku. W dru giej po ło wie mie sią ca in au gu ru je my 
za pla no wa ny na paź dzier nik i li sto pad Fe sti wal Aka de mic kich Or kiestr Sym fo nicz nych, 
w ra mach któ re go w paź dzier ni ku wy stą pią: Or kie stra Sym fo nicz na Aka de mii Mu zycz nej
im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach (17 paź dzier ni ka) i Or kie stra Sym fo nicz na
Aka de mii Mu zycz nej im. Igna ce go Ja na Pa de rew skie go w Po zna niu (24 paź dzier ni ka). 

W nad cho dzą cym mie sią cu in au gu ru je my dru gi rok dzia ła nia Otwar tej Aka de mii 
Mu zycz nej (OAM). To pro po zy cja skie ro wa na do wszyst kich Pań stwa, któ rzy chcie li by
uzy skać no we, bądź po głę bić po sia da ne kom pe ten cje w za kre sie wie dzy i umie jęt no ści
prak tycz nych zwią za nych z upra wia niem mu zy ki. Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce
Otwar tej Aka de mii Mu zycz nej oraz peł nej ofer ty dy dak tycz nej, ar ty stycz nej i na uko wej
wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej znaj dą Pań stwo na na szej stro nie in ter ne to wej 
pod ad re sem wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll  

Z ra do ścią za chę cam Pań stwa do za in au gu ro wa nia se zo nu ar ty stycz ne go wspól nie 
z Aka de mią Mu zycz ną im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Za pra szam do uczest nic twa  
w im pre zach or ga ni zo wa nych przez na szą Uczel nię, wie rząc, że nad cho dzą cy se zon 
ar ty stycz ny do star czy Pań stwu wie lu nie za po mnia nych wra żeń.

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

PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK 22001155
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
55  XX,,  ggooddzz..  1111..0000,,  AAuullaa  LLeeooppoollddiinnaa  UUWWrr
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU 
AKADEMICKIEGO 2015/2016 UCZELNI
ARTYSTYCZNYCH WROCŁAWIA

66  XX,,  ggooddzz..  2200..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT SOUND FACTORY ORCHESTRA 
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ FABRYKI
DŹWIĘKU **
1100  XX,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
BENEFIS PROF. KRZYSZTOFA
BRUCZKOWSKIEGO **
1177  XX,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ IM. KAROLA
SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH 
W RAMACH FESTIWALU AKADEMICKICH
ORKIESTR SYMFONICZNYCH **
2244  XX,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU 
W RAMACH FESTIWALU AKADEMICKICH
ORKIESTR SYMFONICZNYCH **

260_AKADEMIA  25.09.2015  10:16  Strona 1
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jULIa MaLISChNIG
jaCqUES LE rOUX 

MarIKa

DIKaNDa

SPEKTaKLE »  »  »
OByWaTEL K.

POMarańCZyK

CZySTa KOMErCja

NaPój MIŁOSNy

KUSZENIE 
CIChEj WErONIKI

MEDIa MEDEa

MaTKa jOaNNa
OD aNIOŁóW

32 OMDLENIa

UWOLNIONE DźWIĘKI

WySTaWy »  »  »
PETEr aBLINGEr
instalacja w 4 odsłonach

SPOTKaNIa »  »  »
jarMarK jaDWIżańSKI

jaCEK UTKO
con tent de sign – tren dy i idee
w pro jek to wa niu wy daw nictw

DLa DZIECI »  »  »
NIEDZIELNE POraNKI 
FILMOWO-WarSZTaTOWE

FraNIa PIOrUN

5 X PoNieDziałeK

KONCErTy »  »  »
UrOCZySTa INaUGUraCja
rOKU aKaDEMICKIEGO
UCZELNI arTySTyCZNyCh
WrOCŁaWIa

446. KONCErT
PONIEDZIaŁKOWy 
gerhard zeggert in memoriam

PErKaLaBa

SPEKTaKLE »  »  »
MĘCZENNICy

UCIEChy STarOPOLSKIE

32 OMDLENIa

aUTOBUS CZ. 1

UWOLNIONE DźWIĘKI

WySTaWy »  »  »
SPEŁNIONE MarZENIa

SPOTKaNIa »  »  »
CZyTaNIE:PaNNy Z WILKa

WOrLD-WIDE COMEDy 

CISZa jaK Ta We WrocłaWiU i LUbiNie
alek san dra frąc ko wiak, ilo -
na Kar nic ka, Da riusz bąd kow ski,
Mi chał łan gow ski, Ma riusz sko -
ru pa, Ma te usz Wy ziń ski to ar ty -
ści ze spo łu ci sza Jak ta, któ ry
w krót kim cza sie wy dał 7 płyt

i za grał po nad 500 kon cer tów na sce nach w ca łej Pol sce prze -
mie rza jąc ją wzdłuż i wszerz. at mos fe ra ich kon cer tów jest
wy jąt ko wa – po wa ga wier szy naj więk szych pol skich po etów:
Le śmia na, sta chu ry, osiec kiej czy tet ma je ra mie sza się tu
z lek ko ścią tek stów au tor skich. od 12 lat po zo sta wia ją słu cha -
czy w za du mie, ale i w ra do ści współ two rze nia chwi li. Pod czas
kon cer tów oprócz zna nych utwo rów, usły szy my ma te riał
z naj now szej pły ty ze spo łu.
2 października, godz. 19:00 | Centrum Kultury Muza,
ul. armii Krajowej 1, Lubin. Bilety: 20/30 zł
12 października, godz. 20:00 | Sala Gotycka, Stary Klasztor, 
ul. Purkyniego 1, Wrocław. Bilety: 30/25/20 zł

Ma TE USZ KO WaL CZyK – Ma TO ShI
Ma to shi jest wo ka li stą. Mło dy ar ty sta, uczest nik ta lent
show (Must be the Mu sic – tyl ko Mu zy ka 7) i ra dio we -
go (ra dio rDs). W 2014 r. na grał krą żek pt. De biut. Kon -
cer to wał w nie mal ca łej eu ro pie, za ha cza jąc o afry kę.
Koncerty przeniosą Was w świat piosenki, usły szeć
bę dzie moż na lubiane szla gie ry, głów nie utwo ry m.in.
edith Piaf, Mar le ny Die trich, Vio let ty Vil las, ire ny san -
tor oraz fran ka si na try.
1 października, godz. 19:00 | Sanatorium Kultury,
Przejście Garncarskie 2, Wrocław
28 paź dzier ni ka, godz. 18: 00 | Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10, Wro cław

W każ dą śro dę:
18.00-19.00 – tech ni ka
19.00-20.00 – cho re ogra fia
pod kie run kiem KA TY LA YEDRA
na bór trWa: www.ar te fla men co.eu;
tel 507.329.844
Za byt ko wa sa la kon fe ren cyj na
ry nek 30 iiip., Wro cław

Ta niec Fla men co
Puls ży cia,
ener gia, któ ra mo bi li zu je ca łe cia ło,
szla chet ne pięk no i zmy sło wość

NIña Pa STO rI Wy ŚPie Wać fLa MeN co
obec nie naj po pu lar niej sza
w Hisz pa nii wo ka list ka fla -
men co wy stą pi w ra mach
ko bie cej edy cji Wro cław -
skie go fe sti wa lu gi ta ro we -
go. Niña umie jęt nie łą czy
fla men co z ele men ta mi po -

pu, dzię ki cze mu zdo by wa ser ca sze ro kiej pu blicz no ści.
Świad czą o tym sprze da ne po nad 2 mi lio ny płyt, 5 no mi -
na cji i 3 la ty no skie na gro dy gram my. Pierw szy i je dy ny
w Pol sce kon cert Di vy fla men co za koń czy „naj pięk niej -
szą” edy cję fe sti wa lu gitara+. 
7 paź dzier ni ka, godz. 19:00 | Na ro do we Fo rum Mu zy ki,
pl. Wol no ści 1 we Wro cła wiu
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6 X WtoreK

KONCErTy »  »  »
SErhIj PETryCZENKO
MaCIEj KaZIńSKI
DaNIŁO PErCOW

SOUND FaCTOry OrChESTra

MIZIa & MIZIa 
BLUES BaND

SPEKTaKLE »  »  »
MEDIa MEDEa

DLa DZIECI »  »  »
aLICja W KraINIE CZaróW

7 X ŚroDa

KONCErTy »  »  »
NIña PaSTOrI

aNNa MarIa jOPEK

KaCPEr ZIEMIaNIN
PaWEŁ KrZaCZKOWSKI

CyMES

SaSha BOOLE

ShOT FOr MIa

TOMEK LEWaNDOWSKI

aLL ThaT jaZZ 
jaM SESSION

SPEKTaKLE »  »  »
Car Sa MO ZWa NIEC, CZy LI
POL SKIE Na MO SKWIE GO Dy

MEDIa MEDEa

WySTaWy »  »  »
INNE SPOjrZENIE
warsz ta ty sen su al ne wo kół wy -
sta wy No wa sztu ka dla no we go
spo łe czeń stwa

SPOTKaNIa »  »  »
aNNa PaCIOrEK
W magii światłocieni 
wieczór autorski

8 X czWarteK

KONCErTy »  »  »
SCENa MŁODyCh 

ThE ShOCK TrIO

Nr 260 – październik 2015

rE TUrN TO ThE BaT Ca VE FE STI VaL 2015
ruch go tyc ko -pun ko wy łą czy w jed no naj lep sze i naj bar -
dziej fa scy nu ją ce un der gro un do we ga tun ki ma ją ce swo -
je ko rze nie bez po śred nio na prze ło mie lat 70' i 80'
ubie głe go wie ku. Usły szy my sza lo ną, dzi wacz ną i mrocz -
ną za ra zem mu zy kę z krę gu okre śla ne go ja ko post -punk,
zim na fa la, de ath rock, go thic -punk, go tha bil ly oraz in -
nych spo krew nio nych upior nych i eks pe ry men tal nych
ga tun ków mu zycz nych. W tym ro ku za gra ją m.in.: 13th
chi me (UK), agent si de grin der (se), frank the bap tist
(De/Usa), ey acu la cion Post -Mor tem (es), sha do who use
(Usa), Var so vie (fr), geo me tric Vi sion (it), elvi ra and the
bats (fr), Ma squ era de (fi), ash co de (it), Wie że fa bryk
(PL), Kan da har (PL), We ird can dle (ca), avia ries (PL).
Od 15 do 18 paź dzier ni ka | Cen trum re ani ma cji Kul tu ry
CrK, ul. ja giel loń czy ka 10c/d, Wro cław

MaNUEL TUr DeeP DePot LaUNcH Par ty
DeeP DePot to no wy, wro cław ski pro jekt mu zycz ny,
któ ry pro mje am bit ną mu zy kę elek tro nicz ną.
Pierw szym go ściem ko lek ty wu DD bę dzie Ma nu el tur.
Nie miec ki pro du cent hisz pań skie go po cho dze nia ma
w swo jej dys ko gra fii po nad 30 wy daw nictw. W 2009
ro ku w ra mach be at port an nu al awards ar ty sta no -
mi no wa ny w ka te go rii best De ep Ho use ar tist.
artysta wystąpi przy sup por cie DJi i pre zen te rów ra -
dio wej au dy cji Wie czór Klu bo wy w ra dio LUz.
3 października, godz. 23:00 | Das Lokal,
pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław. Bilety: 20/25 zł

8. aVaNT arT FESTIVaL.
Na otwar cie fe sti wa lu w Na ro do wym fo rum Mu zy ki usłysz my
psy cho de licz ne sy ny i trio rim baud (bu dzyń ski/Ja ca szek/trza -
ska), a tak że fe li xa Ku bi na i je go syn te za to ro wy, re tro fu tu ry -
stycz ny da da -hor ror. Ko lej ne dni to kon cer ty na Dwor cu
Świe bodz kim – w pią tek, 2 paź dzier ni ka, za gra ją tam: ala me da5,
re ani mo wa ny skład Kin sky, De an blunt, M. e. s. H. oraz to mek
Ho ax i rhy thm ba bo on (Po lish Ju ke). W so bo tę, 3 paź dzier ni ka,
wy stą pią irm ler (faust) & Lie be ze it (can), brandt brau er frick ze
swo ją „emo tio nal bo dy mu sic”, we te ran bry tyj skiej sce ny ga ra -
ge/gri me – flow dan, fi scher le, pio nier mu zy ki elek tro nicz nej
w Pol sce – Ja cek sien kie wicz i Perc. W nie dzie lę fe sti wal prze nie -
sie się do ceta. tam zo ba czyć bę dzie moż na m.in. au dio wi zu al -
ny pro jekt synthart i Vox Ma chi na tio ne – wspól ny pro jekt
Da riusz Jac kow skie go z cen trum tech no lo gii au dio wi zu al nych
i aina ry Legardon – ba skij skiej ar tyst ki.
W ra mach aVaNt art fiLM w Ki nie No we Ho ry zon ty, po ka za -
ne zo sta ną fil my o mu zy ce. W pro gra mie zna la zły się m.in. po -
świę co ny pa mię ci row lan da s. Ho war da au to lu mi ne scent,
the ory  of ob scu ri ty – do ku ment o twór czo ści the re si dents
czy b -Mo vie, trak tu ją cy o za chod nio ber liń skim pod zie miu mu -
zycz nym lat 1979-1989. W su mie za pre zen to wa nych zo sta nie
pięć fil mów, z któ rych trzy bę dą mia ły swo je pol skie pre mie ry.
Od 1 do 4 paź dzier ni ka we Wro cła wiu. Kar net mu zycz ny 60 zł, kar net
fil mo wy 20 zł, kar net łą czo ny (mu zy ka + film) za 80 zł

MUChy Je De Na ste Uro Dzi Ny
Mu chy to bez wąt pie nia
je den z fi la rów pol skiej
mu zy ki w XXi w. Pod czas
kon cer tu za gra ją prze -
kro jo wy ma te riał z czte -
rech do tych cza so wych
płyt, a tak że ma te riał

z ma ją ce go uka zać się w li sto pa dzie kon cer to we go al -
bu mu faLa, opar te go na ścież ce dźwię ko wej fil mu
z o tym sa mym ty tu le w reż. Pio tra ła zar kie wi cza.
10 października, godz.20:00 | Sala Gotycka, Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1 Wrocław. Bilety: 35/30 zł

fot. W. ski bic ki 

aDaM BaŁDyCh & hELGE LIEN TrIO
skrzy pek, kom po zy tor, uro dzo ny. Przez wie lu kry ty ków
uzna wa ny za na dzie ję świa to wej wio li ni sty ki jaz zo wej
i wir tu oza skrzy piec. ab sol went aM w Ka to wi cach.
ar ty sta za cie ra gra ni ce mię dzy jaz zem, mu zy ką po -
waż ną i współ cze snym świa tem dźwię ków, któ ry go
ota cza i in spi ru je. Naj now szy pro jekt briDges współ -
two rzo ny jest wraz z nor we skim ze spo łem Hel ge Lien
trio i re ali zu je cykl kom po zy cji na pi sa nych przez ada -
ma bał dy cha w 2014 ro ku spe cjal nie dla te go skła du.
Helge Lien trio jeden z najważniejszych obecnie
zespołów skandynawskich, założony w roku 1999 
z inicjatywy norweskiego pianisty Helge Liena.
19 października, godz. 19:00 | CS Impart we Wrocławiu,
ul. Mazowiecka 17. Bilety: 60/50 zł
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kon cen tra tor kul tu ry 

STICK MEN festiWaL DrUM fest 2015
Nie po wta rzal ne i uni kal ne trio progresywno-rockowe. Wy ko -
rzy stu ją in stru men ty nie ty po we, pi szą po ry wa ją cą mu zy kę,
sta wia ją so bie pro groc ko we wy zwa nia.
Pat Ma ste lot to i to ny Le vin są sek cją ryt micz ną le gen dar ne go
ze spo łu King crim son. Pat Ma ste lot to jest roz chwy ty wa nym
na ca łym świe cie pro groc ko wym per ku si stą. Le vin gra na nie -
ty po wym in stru men cie – 12 stru no wym cham pan stick. Mar -
cus reu ter jest kom po zy to rem, gi ta rzy stą, któ ry pre zen tu je
wła sny styl gra jąc na za pro jek to wa nej przez sie bie to uch gu -
itar. za chwy ca ją pu blicz ność gra jąc m.in. su itę ogni ste go Pta -
ka stra wiń skie go czy red and Lark's ton gu es King crim son.
STICK MEN 11 paź dzier ni ka, godz. 19:00 | Zaklęte rewiry,
ul. Kra kow ska 100, Wro cław
rick La tham – warsz ta ty per ku syj ne 16 paź dzier ni ka br.
| Sa lon Mu zycz ny rag ti me, ul. Trau gut ta 15, Wro cław

yaM 
sie sta W Dro Dze
W ra mach ko lej ne go kon -
cer tu z cy klu sie sta W Dro -
dze, or ga ni zo wa ne go we
Wro cła wiu z eth no Jazz fe -
sti va lem, Mar cin Ky dryń ski
za pre zen tu je nie zwy kłą mu zycz ną oso bo wość.
yaMi, wła ści wie fer nan do arau jo, uro dził się w an go li
w dniu, w któ rym czło wiek wy lą do wał na Księ ży cu co,
jak twier dzi, wpły nę ło na je go dość sza lo ną i po god ną
na tu rę. Mul tiin stru men ta li sta, kom po zy tor, wo ka li sta
i pro du cent pły to wy, zna ny w Polsce ze wspól nych
wy stę pów ra zem z an ną Ma rią Jo pek oraz Ma ri zą.
Pro wa dzi au tor ski ze spół, z któ rym wy dał pły tę alo -
ele la (HM Mu si ca 2007): bu kiet szczę śli wych, pio se nek
za ko rze nio nych w afry kań skiej tra dy cji. 
12 paź dzier ni ka, godz. 20:30 | Sala Gotycka, Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1, Wrocław. Bilety: 100/75/60/40 zł

SKIC KI – SKIUK aLL tHat Jazz
skic ki -skiuk to kon cep cja ze spo ło we go współ gra nia
na róż nych płasz czy znach, któ rą wzię ło so bie do ser -
ca czte rech mu zy ków z wro cław skiej aka de mi Mu -
zycz nej w skła dzie: Da riusz ru bi now ski (sak so fon
te no ro wy), Ja kub Mi ze rac ki (gi ta ra), ro man chra niuk
(kon tra bas) i Ja kub Miar czyń ski (per ku sja).
Mu zy cy wspól nie two rzą kom po zy cje, mi mo mło de go
wie ku po sia da ją już spo ro osią gnięć i ba gaż do świad -
cze nia kon cer to we go, przy czym z każ dym dniem pod -
no szą so bie po przecz kę co raz wy żej.
Po kon cer cie muzycy zapraszają na Jam ses sion.
14 paź dzier ni ka, godz. 21:00 | Ma na na Ca fe, Św. Mi ko ła ja 8-
10, Wro cław. Bilet 12.50 zł

SEMaNTyKa
festiWaL róWNycH PraW 2015
se man ty ka to łódz ki pro jekt łą czą cy ele men ty mu zy ki
elek tro nicz nej i gi ta ro wej. ze spół kła dzie du ży na cisk
na tekst prze ka zy wa ny w for mie po ezji.
We wrze śniu 2014 ro ku uka za ła się pierw sza ePka ze -
spo łu za ty tu ło wa na b. Mu zy cy nie prze rwa nie pra cu ją
nad roz wo jem swo je go nie co dzien ne go pro jek tu, od -
by li m.in. se sję na gra nio wą w ra diu Ka to wi ce i za gra li
kon cert li ve w ra diu Żak.
2 paź dzier ni ka, g. 20:00 | Wro cław skie Neo ny, ul. ru ska 46c

POMarańCZE I
MaNDaryNKI, CZyLI
POWTórKa Z GrEChUTy.

MONIKa aDaMSKa 
I DaNIEL SPaLENIaK

TrIBUTE 
TO aMy WINEhOUSE

SPEKTaKLE »  »  »
Car Sa MO ZWa NIEC, CZy LI
POL SKIE Na MO SKWIE GO Dy

KaBarET aNI MrU MrU

MayDay

BUrZa

aNhELLI. WOŁaNIE

Z TWOjĄ CórKĄ? NIGDy!

WhaT ShE DOES

WySTaWy »  »  »
Pra Wa CZŁO WIE Ka. DO -
STrZE GaM. DZIE DZIC TWO

SPOTKaNIa »  »  »
CULTUrE, CrEaTIVITy aND

UrBaN DEVELOPMENT
Wykład Klausa Kunzmanna

CyWILIZaCja aFTErU
Vol. 1: rewers ulicy, po co nam
środowisko klubowe? Dyskusja

9 X PiąteK

KONCErTy »  »  »
MaGGIC OF aCCOrDION

jaNUSZ KaSPrOWICZ
& STaNISŁaW
MarINCZENKO

FOLKLaND

aNDrZEj KOryCKI
DOMINIKa żUKOWSKa

WySPa

SPEKTaKLE »  »  »
Car Sa MO ZWa NIEC, CZy LI
POL SKIE Na MO SKWIE GO Dy

NaDZWyCZajNa GaLa
OPErOWa - artur ruciński

MayDay

aP Pa raT
Uwiel bia ny przez pol ską pu blicz ność nie miec ki DJ i pro -
du cent ap pa rat po 9 la tach po wra ca do Wro cła wia!
Świa to wa gwiaz da mu zy ki elek tro nicz nej wy stą pi wraz
z Li ve ban dem w ra mach cy klu ci ty so unds! Kon cer ty
ap pa ra ta z ze spo łem po wa la ją po tę gą ży we go brzmie -
nia i pre cy zyj nie po ła ma nych ryt mów. W ga lak ty ce
współ cze snej elek tro ni ki ar ty sta świe ci od lat wła snym,
osob nym świa tłem, wy róż nia jąc się ko smicz nym ta len -
tem, pra co wi to ścią i mu zycz ną in te li gen cją!
25 października, godz. 20:00 | Klub Eter, ul. Kazimierza
Wielkiego 19, Wrocław
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BUrZa

aNhELLI. WOŁaNIE

NaSZa KLaSa

ZIMOWa OPOWIEŚCI

STrEFy KONTaKTU
gala Konkursowa

TańCE NarODóW ŚWIaTa

Z TWOjĄ CórKĄ? NIGDy!

WySTaWy »  »  »
PETEr aBLINGEr
instalacja w 4 odsłonach

WIKTOrIa MIKODa
fotokreacje - fotografia

SPOTKaNIa »  »  »
PUNXDEFECTUOZOZ
Laureana toledo i Dr Lakra.

10 X sobota

KONCErTy »  »  »
BENEFIS 
PrOF. KrZySZTOFa
BrUCZKOWSKIEGO

BOSSa NOVa
KOVaCIC/LEOPOLDINUM

BarBara MarySZEWSKa

BarTOSZ PaTryK rZyMaN
koncert organowy

CONCha BUIKa

MUChy

GrUPa ETC

ThE TaCTOPErS

SPEKTaKLE »  »  »
KWarTET premiera

ODEjŚCIE GŁODOMOra
premiera

MayDay

PODróż ZIMOWa

aNhELLI. WOŁaNIE

DyBUK słuchowisko 
- tylko dla dorosłych

ZIMOWa OPOWIEŚCI

Car Sa MO ZWa NIEC, CZy LI
POL SKIE Na MO SKWIE GO Dy

BaL La Dy Na. KWIa Ty CIE -
BIE NIE OBrO NIĄ

PrZyjaZNE DUSZE

WySTaWy »  »  »
PETEr aBLINGEr
instalacja w 4 odsłonach

SPOTKaNIa »  »  »
DźWIĘK, PrZESTrZEń,
OBIEKT - SyMPOZjUM

NaTaLIa PrZyBySZ PrąD
Dla Na ta lii Na tu Przy bysz
punk tem wyj ścia do pra cy
nad tą pły tą by ła pio sen ka Nie -
bie ski z po przed nie go wy daw -
nic twa pt. Ko zmic blu es tri bu te
to Ja nis Jo plin. ar tyst ka kon ty -
nu uje, więc przy go dę z blu esem
i kli ma tem roc ka z lat 60.
spo tka nie z pio sen ka mi Ja nis
da ło mi szan sę do świad cze nia ży wio łu ognia, któ re go nie chcę
już ni gdy utra cić. zro zu mia łam, że chcę śpie wać o trud nych stro -
nach ży cia, że praw da ma moc. Pio sen ki, któ re te raz pi szę są
bar dzo oso bi ste, cza sem na wet dra ma tycz ne, pi sa ne pod wpły -
wem sil nych prze żyć i re flek sji – mó wi Natu, któ ra jest au tor ką
wszyst kich tek stów do no wej pły ty.
28 października, godz. 20:00 | Klub Eter, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19,
Wro cław. Bi le ty: psp 45/35 zł, wdk 60/50

Cy GNE (Lau ra Mey er) 
cy gne w ra mach swo jej
eu ro pej skiej tra sy kon -
cer to wej, li czą cej oko ło 60
wy stę pów, od wie dzi tak -
że Wro cław.
ar tyst ka za śpie wa utwo -

ry ze swo je go naj now sze go al bu mu Pas sen ger.
cy gne jest ar tyst ką nie za leż ną, two rzą cą mu zy kę fol -
ko wą i blu eso wą. Jej kon cer ty są na stro jo we i ka me -
ral ne. Lau ra wy gra ła 2 pre sti żo we kon kur sy w Usa:
ed die owen Presentssongwritershootout oraz tel lu -
ri de blu es &brews so lo acousticcompetition. 
2 października, godz. 19:00 | Panato Cafe, ul. jedności
Narodowej 68a (kamienica w podwórzu), Wrocław

LarI LU (Jó ze fi na Lu bie niec ka)
Pio sen kar ka, kom po zy tor ka i au tor ka tek stów. by ła
wo ka list ka ze spo łu Va rius Manx oraz so list ka w ze -
spo le Pio tra ru bi ka. fi na list ka pro gra mu „szan sa
na suk ces” z ze spo łem WiLKi, któ ra pio sen ką „eli la ma
sa bach ta ni” wy gra ła pro gram jak i kon kurs De biu tów
Krajowego festiwalu Piosenki Polskiej w opolu. 
Jest mu zycz nym sa mo ukiem o rzad kim ta len cie, cha ry -
zma tycz ną wo ka list ką o roz po zna wal nym gło sie i ory gi -
nal nej mu zycz nej fra zie, a tak że au tor ką po ru sza ją cych
tek stów w ję zy ku pol skim. choć ma 27 lat, śpie wa ła już
w wie lu roz ma itych pro jek tach, zdo by wa jąc do świad cze -
nie i do sko na ląc swo je umie jęt no ści. Któ re goś dnia za -
mknę ła ten roz dział i za miesz ka ła z da ła od mia sta,
na skra ju la su, by sku pić się na kom po no wa niu i szu ka -
niu wła snych środ ków wy ra zu. efek tem jest nie zwy kła
pły ta za ty tu ło wa na 11. Pro mu je ją sin giel Nad zie mią,
do któ re go klip na krę cił du et PsycHoKiNo.
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kon cen tra tor kul tu ry 

TOTU SCENa LIVE 2015 DrU ga eDy cJa!
KoNcert fi Na ło Wy – MariKa z ze spo łem
trzy dnio wy kon cert, kil ku -
na stu róż nych wy ko naw -
ców, kil ka na ście róż nych
ga tun ków i sty lów mu zy ki,
róż ne in stru men ty i tech -
ni ki two rze nia. Wszyst ko
na jed nej sce nie totu.
gwiaz dą drugiej edy cji bę dzie Ma ri ka z ze spo łem!
Prze gląd ze spo łów 2 i 3 paź dzier ni ka, godz. 19:00-3:00
Kon cert fi na ło wy 4 paździer ni ka, godz. 19:00 | ToTu agen cja
ar ty stycz na, ul. hub ska 6, Wro cław

DLa DZIECI »  »  »
OCh EMIL!

CaLINECZKa

11 X NieDzieLa

KONCErTy »  »  »
PIaNO PrOjECT

SZaBOLCS ESZTéNyI

STICK MEN
fesitwal Drumfest 2015

NaTaLIa LUBraNO

PIDżaMa POrNO 

aNDarZEj GOraCZarEK
PrOjEKT VOLODIa

SPEKTaKLE »  »  »
PraWDa... O ZDraDZIE

EUGENIUSZ ONIEGIN

ZIMOWa OPOWIEŚCI

BaL La Dy Na. KWIa Ty CIE -
BIE NIE OBrO NIĄ

ODEjŚCIE GŁODOMOra

PrZyjaZNE DUSZE

MayDay

PODróż ZIMOWa

Car Sa MO ZWa NIEC, CZy LI
POL SKIE Na MO SKWIE GO Dy

SPOTKaNIa »  »  »
SWaP - WyMIaNa UBrań

TEaTSyKI
warsztaty edukacji twórczej

WyCIECZKI »  »  »
WrOCŁaWSKI MODErNIZM 

DLa DZIECI »  »  »
CaLINECZKa

LITEraTUra W PIELUChaCh

NIEDZIELNE POraNKI 
FILMOWO-WarSZTaTOWE

OCh EMIL

12 X PoNieDziałeK

KONCErTy »  »  »
yaMI

CISZa jaK Ta

jaZZ jaM SESSION

SPEKTaKLE »  »  »
ZEMSTa

KraINa DOBrEGO hUMOrU

PóŁ Na PóŁ

Na Ta LIa LU Bra NO
zna ko mi ta wro cław ska wo -
ka list ka, kom po zy tor ka
i au tor ka tek stów w swo im
au tor skim, so lo wym pro jek -
cie mu zycz nym.
szer szej pu blicz no ści zna -
na z V edy cji pro gra mu the
Vo ice of Po land 2014 w gru -
pie tom so na i ba ro na z ze -

spo łu afro men tal, gdzie do tar ła do pół fi na łu. Ukoń czy ła
Pań stwo wą szko łę Mu zycz ną i st. im. gra ży ny ba ce wicz we
Wro cła wiu oraz pry wat ną szko łę jaz zu Jazz a to urs we fran cji.
Na pol skiej sce nie mu zycz nej zna na jest z wie lo let niej współ -
pra cy ze śro do wi skiem wro cław skich hip –ho pow ców oraz ze
współ pra cy ze spo łem Mi lo opa.
11 października, godz. 19:00 | Klubokawiarnia Mleczarnia,
Włodkowica 5, Wrocław, Bilety: 20/25 zł

LaS Mo No DraM MU zycz Ny aN ge Li Ki Py teL 
Mia sto, blo ko wi sko,
miesz ka nie, ła zien ka,
a w niej... las. Hi sto ria
dziew czy ny za gu bio nej
w świe cie w któ rym bu -
ty sa me tań czą, ta jem -
ni cy la su za miesz ka łe go
przez ro je mo ty li strze -
że drwal, zaś wan na na peł nia się mor ską wo dą.
an ge li ka Py tel (26 lat) – ak tor ka fil mo wa i te atral na,
ab sol went ka PWst im. L. sol skie go w Kra ko wie fi lia
we Wro cła wiu. ab sol went ka au tor skiej szko ły Mu si -
ca lo wej Ma cie ja Paw łow skie go w War sza wie oraz
stu dium te atral ne go im J. oster wy w biel sku -bia łej.
24 października godz. 19:00 | Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21

XI FE STI WaL MU Zy KI TE aTraL NEj 
to circ / cri cot
tri bU te to ta De Usz KaN tor
Ku ra to rzy: zbi gniew szum ski, Pa weł szro niak
te go rocz nej edy cji festiwalu pa tro nu je po stać ta de -
usza Kan to ra – wiel kie go ar ty sty i re ży se ra, któ re go
twór czość sil nie  wpły nę ła na kształt pol skiej sztu ki
dru giej po ło wy XX wie ku.
głów nym ce lem festiwalu jest za pre zen to wa nie au to ra
Umar łej kla sy ja ko ar ty stę ży we go i in spi ru ją ce go, roz -
sze rza jąc kon tekst, w ja kim moż na in ter pre to wać je go
twór czość. Kan tor jest bo wiem swo istą fi gu rą pry zma -
tycz ną, po przez któ rą do Pol ski „prze świe ca ły” naj now -
sze idee ar ty stycz ne. Kon cen tru jąc się na je go
re ali za cjach w dzie dzi nie in for me lu, sztu ki obiek tu i hap -
pe nin gu, prze ana li zo wa ny zo sta nie sze reg pro ble mów
za cho wu ją cych – jak się wy da je – szcze gól ną ak tu al ność.
Kon cep cje ta de usza Kan to ra bę dą pod czas fe sti wa lu ze -
sta wia ne i kon fron to wa ne z pro po zy cja mi wy bit nych
twór ców mu zy ki eks pe ry men tal nej, ta ki mi jak np. eva -
-Ma ria Ho uben, Pe ter ablin ger, to masz si kor ski, alvin
Lu cier czy Phill Ni block, co umoż li wi pu blicz no ści za zna -
jo mie nie się z co naj mniej kil ko ma li nia mi roz wo ju sztu ki
współ cze snej (zwłasz cza sztu ki dźwię ku).
(festiwalmuzykiteatralnej.pl)  Pa weł szro niak
Od 29 września do 11 października | je le nia Gó ra , Wro cław
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SPOTKaNIa »  »  »
SCENOPISarSTWO
warsztaty literackie

SaLONIKOWE 
WarSZTaTy LITEraCKIE

MaGIEL TEaTraLNy 
wokół Dziadów części iii

13 X WtoreK

KONCErTy »  »  »
rOBErT IWańSKI
benefis

BLUES jaM SESSION

SPEKTaKLE »  »  »
PrEZyDENTKI

ODEjŚCIE GŁODOMOra

WySTaWy »  »  »
jaNa hOjSTrIčOVa 
I PaLO MaChO
wystawa fotografii i szkła

WITOLD ŚLIWIńSKI
sex Machine - wystawa szkła

14 X ŚroDa

KONCErTy »  »  »
aLL ThaT jaZZ 
jaM SESSION

SKICKI - SKIUK

SPEKTaKLE »  »  »
SaMSON I DaLILa

PrEZyDENTKI

ODEjŚCIE GŁODOMOra

KarSKIEGO hISTOrIa
NIEPraWDZIWa

NIEKOMPLETNOŚĆ

SPOTKaNIa »  »  »
Z MOKOTOWa 
DO PaLES Ty Ny
zmia na w ty po gra fii ja ko spo -
sób po szu ki wa nia toż sa mo ści.
Wy kład Ma ria na Mi sia ka

DLa DZIECI »  »  »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

15 X czWarteK

KONCErTy »  »  »
WZór Na UTWór

KONCErT KaMEraLNy

POMarańCZE 
I MaNDaryNKI, CZyLI
POWTórKa Z GrEChUTy.

KrZySZTOF
NaPIórKOWSKI

LUPa FIESTa
W paź dzier ni ku br. za pra -
sza my na prze gląd wro -
cław skich przed sta wień
Kry stia na Lu py pod ha -
słem – Lu pa fie sta.
W pro gra mie znaj dą się
rów nież po ka zy za pi sów
wro cław skich przed sta wień

Kry stia na Lu py, któ re nie są już gra ne (im ma nu el Kant, Han -
na Wen dling, azyl). Har mo no gram bez płat nych pro jek cji po ja -
wi się nie ba wem na stro nie in ter ne to wej te atru.
Kar ne ty na wszyst kie czte ry spek ta kle w ce nie 60 zł do ku pie -
nia tyl ko w ka sach te atru Pol skie go. Licz ba kar ne tów ogra ni -
czo na. re zer wa cja te le fo nicz na: 71 316 07 75, -77, -78. bi le ty
na przed sta wie nia do stęp ne też osob no, w re gu lar nej ce nie.
Ku sze nie ci chej We ro ni ki, 2, 3, 4. X, g. 19:00, Scena j. Grze go rzew skie go
Pre zy dent ki, 13, 14. X, godz. 19:00, Sce na na Świe bodz kim
Wy cin ka holzfällen, 22. X, godz. 18:00, Sce na im. j. Grze go rzew skie go
Po cze kal nia. 0, 23, 24. X, godz. 18:00, Sce na na Świe bodz kim

STOP ThE TEMPO PreMiera
sztu ka mło dej dra ma to pi sar ki ru muń skiej (ur. 1977)
opo wia da o na szej współ cze sno ści – zdy sza nej, za go -
nio nej, osza la łej. trój ka mło dych lu dzi, któ rych dro gi
ży cio we przy pad ko wo się spla ta ją, ule ga wy pad ko wi
sa mo cho do we mu. Ura to wa ni, za czy na ją pra gnąć cał -
ko wi tej od mia ny, za rów no swe go ży cia, jak i ca łe go
świa ta, któ ry zwa rio wał… 
Pre mie ra 18 paź dzier ni ka, godz. 19:00, 23 i 31 paź dzier ni ka
Sce na na Stry chu – Te atr Mo drze jew skiej w Le gni cy.
Bi le ty: 30 pre mie ro wy, 18 zł po pre mie rze.

UCIEChy STarOPOLSKIE  PreMiera
teatr Mały
Przed sta wie nie te atral ne opar te na dzie łach Ja na Ko -
cha now skie go i Mi ko ła ja re ja. re ne san so we tek sty
po wra ca ją na sce nę, ujaw nia jąc swą po nad cza so wość
i uni wer sal ność. We so łe, lecz nio są ce rów nież gorz ką
iro nię przed sta wie nie mo że być dla nas mo men tem
za du my i re flek sji nad hi sto rią i te raź niej szo ścią.
teatr Mały zaprasza w poniedziałki na spektakle:
Pan tadeusz, antygona, Świętoszek, Kordian, Uciechy
staropolskie
5 października, godz. 19:00 | O.D.a. Firlej, ul. Grabiszyńska
56, Wrocław. Bilet 15 zł www.teatrmaly.com.pl

ZaPOLSKa SUPErSTar  PreMiera
czyLi JaK PrzegryWać, Żeby Wygrać
re ży se ria: ane ta gro szyń ska
spek takl to opo wieść bio gra ficz na o ga brie li za pol -
skiej – pi sar ce, ak tor ce; lo ko mo ty wie, któ ra wpro wa -
dzi ła te atr pol ski do XX wie ku; ni gdy nie ogło szo nej
pa tron ce pol skiej sztu ki za an ga żo wa nej – ga tun ku,
któ ry za ini cjo wa ła w je go no wo cze snej, zna nej nam
dzi siaj for mie. Po zo sta wi ła po so bie to ny twór czo ści,
a z te go bez mia ru tek stów, szer szej pu blicz no ści dziś
zna na jest jed nak tyl ko Mo ral ność pa ni Dul skiej.
Pre mie ra 16 paź dzier ni ka, godz. 19:00, 17 paź dzier ni ka,
godz. 19:00, 18 paź dzier ni ka, godz. 17:00 | Sce na Ka me ral -
na, Te atr Dra ma tycz ny im. j. Sza niaw skie go w Wał brzy chu

XVI DNI DraMaTUrGII
DraMatUrgia JeDNorazoWego UŻytKU
Wałbrzych 18-26 paź dzier ni ka 2015
chce my przy po mnieć, że cha rak te ry stycz na dla
współ cze sne go pol skie go te atru for ma tzw. pi sa nia
na sce nie (pod czas prób), swe po cząt ki mia ła wła śnie
te atrze Dra ma tycz nym im J. sza niaw skie go.
Pod czas pra co wi te go ty go dnia obej rzy my gło śne wał -
brzy skie przed sta wie nia i po ka zy czy tań no wych tek -
stów zre ali zo wa ne przez mło dych re ży se rów, zje my
wspól nie su shi, w ra mach cy klu czarNe Na biało
prze czy ta my frag men ty 13 pię ter fi li pa sprin ge ra,
a w pa ne lu dys ku syj nym spo tka my się z le gen da mi
te atru wał brzy skie go czy li ogól no pol skie go.
W programie spektakle: zaPoLsKa sUPerstar..., gooD
NigHt coWboy, sorry, WiNNetoU, szKoła ŻoN.
Inauguracja 18 października, godz. 17.00 | Sce na Ka me ral -
na, Te atr Dra ma tycz ny im. j. Sza niaw skie go w Wał brzy chu
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 SPEKTaKLE »  »  »

CyGaNErIa

FarINELLI

LENINGraD

BOEING BOEING

20 LaT PraCOWNI
PrOjEKTOWEj STUDIO EL

FILMy »  »  »
PIEŚń PaMIĘCI

SPOTKaNIa »  »  »
DIaLOG DWóCh POETyK
ero ty ków mo to ry za cyj nych iza -
be li Mo ni ki bill i fi lo zo fii dla
ama to rów ta de usza Li ry -Śli wy

OSTrZyżONE 
o spektaklu pa trio tycz ne go po -
hań bie nia (ii Ws i po ). Wy kład
Jo an ny ostrow skiej

KajTOSTaNy- MarOKO
spotkanie podróżnicze

UWOL NIj PTa Ka
ener ge tycz no – mo ty wa cyj ne
show dla ko biet

DLa DZIECI »  »  »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

NIEKOńCZĄCa SIĘ
OPOWIEŚĆ

16 X PiąteK

KONCErTy »  »  »
rICK LaThaM Drumfest 2015

III OGóL NO POL SKI
PrZE GLĄD PIE ŚNIa rZy

raZ DWa TrZy

BOGNa jUrEWICZ 
& @NDy.W PrOjECT

EKLEKTIK SESSION:aMBIq

aSyMETrIO

SPEKTaKLE »  »  »
FaLSTaFF

FarINELLI

LENINGraD

arMINE, SISTEr

Na DOB NI SIE I KOCZ KO Da -
Ny, CZy LI ZIE LO Na PI GUŁ Ka

DZIW Ny Pa Sa żE r
ty Mo te Usz Kar Po Wi cz
stra szy czło wiek z ta jem ni czym pa kun kiem wsia da
do tak sów ki i ka że się wieźć w miej sce, któ re go mło dy
kie row ca nie po tra fi zi den ty fi ko wać. W tej po dró -
ży – przed świ tem, kie dy wszyst ko to nie w mro ku, ba -
lan su je na po gra ni czu by tu i nie by tu – to czy się
opo wieść o prze szło ści, lę kach, ra nach i kom plek sach.
Pa sa żer opo wia da, szo fer ska za ny jest na słu cha nie.
sztu ka Kar po wi cza ujaw nia me cha nizm prze rzu ca nia
traum z po ko le nia na po ko le nie, po ka zu je jak ła two ma -
ni pu lu je się tra dy cją, prze szło ścią i pa mię cią.
spek takl to czy się w pół mro ku, a tak że w cał ko wi tych
ciem no ściach. Przy zwy cza je ni do świa ta ob ra zów zde -
rzy my się z za ska ku ją cą w te atrze rze czy wi sto ścią, któ -
ra do cie ra do nas po przez dźwięk, szum, sze lest, za pach.
28, 29, 30 października, godz. 19:00 | Mała Scena, Teatr
Współczesny we Wrocławiu, ul. rzeźnicza 12

W ŚWIE TLE. Wa rIa CjE 
Po kaz stu dyj ny te atru era w ra mach ii se zo nu Mi -
strzów Świat miej scem praw dy. re ż: ro ber to bac ci
Dwie pa ry nie wi do mych przy by wa ją do miej sca, w któ -
rym to czy się gra o moż li wość od zy ska nia wzro ku. grą
kie ru je kru pier, a re gu ły spi sa ne są w książ ce za ty tu -
ło wa nej W świe tle. 
ry wa li za cja, zdra da, okru cień stwo, po gar da, prze moc,
krę tac two, strach przed śmier cią to sie dem prób opi -
sa nych w książ ce „W świe tle” ja ko prze szko dy do po -
ko na nia, po zwa la ją ce udo wod nić, że pa nu je się
nad ne ga tyw ny mi emo cja mi. 
23-25 paź dzier ni ka, g. 19:00|IG Sa la Te atru La bo ra to rium,
Przejście żelaźnicze, Wrocław. Wstęp wol ny za re zer wa cją

KrĘCIPUPa PreMiera
scenariusz, scenografia, 
reż. to masz Ma sla kow ski.
Uspo kój się. Usiądź choć na
chwi le. Prze stań się Krecic.
Nie mo gę. Nie chce!
Mu zycz no -ru cho we przed sta -
wie nie dla naj najm łod szych
i ich ro dzi ców. spek takl o nie -
po wstrzy ma nej po trze bie ru chu i nie moż no ści po wstrzy ma nia
się od KręceNia.
KręciPUPa prze no si wi dza w świat abs trak cji pla stycz nej, wy -
ko rzy stu jąc w tym ce lu przed mio ty co dzien ne go użyt ku.
Do mo wa prze strzeń, w któ rej roz gry wa się ak cja przed sta wie -
nia, na bie ra no wych zna czeń, otwie ra jąc wi dza na nie ocze ki -
wa ne sko ja rze nia i roz bu dza jąc je go wy obraź nie.
UWaga: Udział w spek ta klu gro zi na pa da mi we so ło ści. Mo że
wy stą pić pro blem z po wstrzy ma niem się od tań ca. Po waż ni
ro dzi ce wcho dzą na wła sną od po wie dzial ność.
Wiek 1-5 lat. czas trwa nia 30 mi nut + 15 mi nut na za ba wę
Pre mie ra 17 paź dzier ni ka, godz. 17:00. Spek ta kle: 18 paź dzier ni ka,
godz. 13:00, 20, 21, 22 paź dzier ni ka, godz. 10:00 | Sce na na Pię trze,
Wro cław ski Te atr La lek, pl. Te atral ny 4

DIa LOG – WrO CŁaW ŚWiat bez bo ga
Viii Mię Dzy Na ro Do Wy fe sti WaL te atraL Ny
Wy se lek cjo no wa ne spo śród naj cie kaw szych świa to -
wych pro duk cji te atral nych spek ta kle, w tym pro duk -
cje z No wej ze lan dii, Usa, Ho lan dii, Wę gier, Hisz pa nii,
Nie miec i Pol ski.
festiwal będzie oka zją do spo tka nia z jed nym z naj -
wy bit niej szych twór ców współ cze sne go świa to we go
te atru, sa mo ań czy kiem Le mim Po ni fa sio i je go no wo -
ze landz kim ze spo łem MaU (W jej ustach ka mie nie).
Dia lo g – Wro cław to rów nież oka zja do spo tka nia
z nie zbyt do brze w Pol sce zna nym te atrem hisz pań -
skim, któ ry re pre zen to wa ny bę dzie przez che vy’ego
Mur ra day’a (Po pio ły, al bo daj mi po wód że by się nie
roz paść) i edu ar da gu er re ro (Po_wra ca nie). Na fe sti -
wa lu po ja wi się rów nież ame ry kań ski mistrz te atru
for my, ro man Pa ska i je go lal ko wy spek takl echo in
ca me ra. W pro gra mie fe sti wa lu naj now szy spek takl
Krzysz to fa War li kow skie go fran cu zi, któ re go pol ska
pre mie ra od bę dzie się tuż przed fe sti wa lem.
Pre zen ta cjom spek ta kli to wa rzy szyć bę dą spo tka nia
z ar ty sta mi i in te lek tu ali sta mi. dialogfestival.pl
Od 17 do 24 paź dzier ni ka br. | 9 Scen we Wrocławiu.
Bilety ulgowe 25-50 zł, normalne 40/70/100 zł
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ZaPOLSKa SUPErSTar
premiera

BOEING BOEING

WySTaWy »  »  »
BOGDaN jaNKOWSKI
HiMaLaJe, KaraKorUM –
obrazKi i głosy z gór

MaTEUSZ BUDZyńSKI
wystawa malarstwa

FILMy »  »  »
PEDrO FErrEIra trust
don’t trust: ma te rial re pre sen -
ta tion

DLa DZIECI »  »  »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

NIEKOńCZĄCa SIĘ
OPOWIEŚĆ

KrĘCIPUPa

17 X sobota

KONCErTy »  »  »
LUBIńSKa GaLa KrESOWa

aKaDEMICKa OrKIESTra
SyMFONICZNa IM. KarOLa
SZyMaNOWSKIEGO W
KaTOWICaCh

EKLEKTIK SESSION:
ThE arT OF jOy

jaCEK KLEyFF

OGIEń W NUTaCh

ZOrBa

EKLEKTIK SESSION:
MIEKO MIyaZaKI & GUO
GaN, BrINK MaN ShIP

SUrrEaL PLayErS

aN Na jEr MO La EWa
Do bre cza sy, złe cza sy

Uwa ża na jest za jed ną
z naj wy bit niej szych współ-
cze snych ar ty stek au s-
triac kich. Do ana li zy
struk tu ry, w ja kich funk -
cjo nu je spo łe czeń stwo,
sto sun ków spo łecz nych
oraz sfe ry ży cia co dzien -
ne go wy ko rzy stu je głów -
nie fo to gra fię, wi deo

i in sta la cję. W swo ich pra cach kon cen tru je się na uka -
zy wa niu wa run ków i ogra ni czeń ludz kie go ist nie nia.
to pierw sza w Pol sce in dy wi du al na wy sta wa ar tyst ki,
któ ra po pre mie rze w war szaw skiej za chę cie, jest
obec nie pre zen to wa na w cen trum sztu ki Wro. Pre -
zen tu je pra ce po cho dzą ce z ostat nich 15 lat oraz no -
we pro duk cje o bar dzo oso bi stej wy mo wie. zna la zły
się tu rów nież pro jek ty za in spi ro wa ne współ cze sny mi
ru cha mi opo zy cyj ny mi w ro sji i pra ce o cha rak te rze
po li tycz nym zwią za ne z ro dzin ną hi sto rią ar tyst ki. Jej
ty tuł zo stał za po ży czo ny z se rii fo to gra fii z 2007 ro ku,
na któ rych ar tyst ka uchwy ci ła zwy czaj ny ob ra zek
z ży cia mia sta: na wska zów kach ścien ne go ze ga ra
umiesz czo ne go na sza rej fa sa dzie przy sia dły go łę bie.
Na wią zu je on rów nież do nie miec kie go se ria lu te le wi -
zyj ne go Do bre cza sy, złe cza sy nada wa ne go od 1992
ro ku w wie czor nym pa śmie ko mer cyj nej sta cji rtL.
19 paź dzier ni ka, godz. 18:00 | spo tka nie z ar tyst ką w ra -
mach pro jek tu Mia sto przy szło ści ESK Wro cław 2016
20 paź dzier ni ka, godz. 18:00 | wer ni saż wy sta wy
25 paź dzier ni ka, godz. 12:30 | Nie dziel ny Po ra nek Fil mo wy
- ani ma cja ro syj ska oraz warsz ta ty dla dzie ci i ro dzi ców
20.10-29.11.2015 | Cen trum Sztu ki WrO, Wi dok 7, Wro cław
5 i 26 li sto pa da, godz. 17:00 | opro wa dza nia ku ra tor skie

ja Na hOj STrIčOVá I Pa LO Ma ChO
Po za cia łeM | fo to gra fia i szKło
sło wac cy ar ty ści ko rzy sta jąc z róż nych me diów, two rzą wy ra -
zi ste i wkra cza ją ce w no wy wy miar pra ce. są w nich fo to gra fie
Hoj stričovej, któ re ma te ria li zu ją się na prze zro czy stej po -
wierzch ni obiek tów szkla nych Ma cho. Dia log ar ty stycz ny pa ry
to hi sto ria o ludz kim cie le – prze strze ni za pi su ży cia, na któ re
spo glą da my przez war stwy uży tych me diów. Wy sta wa to wa -
rzy szy eu ro pej skie mu fe sti wa lo wi szkła Play with glass we
Wro cła wiu (w dniach 12-18 paź dzier ni ka br.).
Ja na Hoj stričová (ur. 1972) – fo to graf ka i na uczy ciel fo to gra fii.
Jest ab sol went ką asP w bra ty sła wie, gdzie od 2007 ro ku jest
dzie ka nem Wy dzia łu fo to gra fii i No wych Me diów. bra ła udział
w wie lu mię dzy na ro do wych wy sta wach i fe sti wa lach. W swo -
ich pra cach sku pia się na ludz kim cie le, zwłasz cza w kon tek ście
współ cze sne go kon sump cyj ne go spo łe czeń stwa.
Pa lo Ma cho (ur. 1965) – po eta, ar ty sta ma larz i szklarz, któ ry te
dwa me dia uczy nił zna kiem roz po znaw czym swo jej twór czo -
ści. Wy kła da na Ka te drze Pro jek to wa nia szkła ar ty stycz ne go
na asP w bra ty sła wie. szkla ne przed sta wie nia są prze my śla -
nym, dłu go stu dio wa nym spo so bem na od da nie my śli, któ re
prze wi ja ją się w je go wier szach, w jak naj prost szej for mu le.
Otwar cie 13 paź dzier ni ka, godz. 18:00 | Ga le ria SiC! BWa Wro cław,
ul. Gen. T. Ko ściusz ki 9/10 (d0 31.X)

ZDZI SŁaW NIT Ka
Drza zgi i za Dzio ry
Wy sta wa drze wo ry tów.
zdzi sław Nit ka – ma larz,
gra fik, pro fe sor asP wraz
z hi sto ry kiem sztu ki an -
drze jem Ja ro szem prze -
mie nią ga le rię w warsz tat
twór czy, miej sce ar ty -
stycz ne go cha osu.

Drze wo ry ty Nit ki to kul mi na cja je go do świad czeń ja ko
gra fi ka. to naj cie kaw sze, a za ra zem naj lep sze warsz ta -
to wo dzie ła.Nit ka świa do mie re zy gnu je z warsz ta to wej
per fek cji. Wcze śnie po rzu cił ryl ce, a pła ski klo cek drew -
na za mie nił na twar dą, spra so wa ną pły tę. od ni skie go,
wgłęb ne go re lie fu prze szedł do uprosz czo ne go, zbru -
ta li zo wa ne go ry tu. sta lo we dłu ta za stą pił me cha nicz -
ny mi pi ła mi łań cu cho wy mi, pi ła mi tar czo wy mi oraz
wy so ko obro to wy mi ostrza mi. (...) andrzej Jarosz
Wernisaż 3 października, godz. 12:00 | mia art Gallery,
ul. św. Mikołaja 61-62, Wrocław



W PAŹ DZIER NI KO WYM NU ME RZE · Klaus Bach man o emi gran tach i przy szło ści Eu ro py · 
Ur szu la Ko zioł · Sen dec ki · Przed wy bor cze roz mo wy ze Sta ni sła wem Hus kow skim (PO)
i Ada mem Li piń skim (PiS) · He in rich Ol schow sky o Ró że wi czu i Niem cach · Za pi ski ze Stam -
bu łu (Woś, Moń ko) Po kło sie zbio ro wych traum · Zło ty wiek pol skie go ki na? (dys ku sja) · 
Re ich -Ra nic ki · Emi gra cyj ne la ta Wi tol da Wirp szy · No we Ho ry zon ty · Wy bierz Gom bro wi cza!

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

24.10.2015 (SO BO TA)
16.00 Ju rij  Ne vge mon nyj Dys ku sja
w Do mu Ste in o nie obec nym Pa nu
Go ethe wg Pe te ra Hack sa (Ukra ina)  
17.30 Ja cek Po nie dzia łek
Wra ki wg Ne il LaBute
19.00 Ka mil Mać ko wiak
Di va Show, spek takl au tor ski
25.10.2015 (NIE DZIE LA) 
15.30 – LAU RE AT KI:
60. Ogól no pol skie go Kon kur su Re cy -
ta tor skie go 11. Tur nie ju Te atrów Jed -
ne go Ak to ra SAM NA SCENIE,
Słupsk 2015 – Alek san dra Am bro -
zik  Ele men ty pro ste wg tek stów Syl -
wii Ku bryń skiej oraz 16. Fe sti wa lu
ewen tu al nych Ta len tów Ak tor skich
FeTA 2015 – Mag da le na Bed na rek
Pań stwo są ta kie bie lut kie wg Fer dy -
dur ke Wi tol da Gom bro wi cza
16.30 Alek san der Ru bi no vas Ko ba/Sta
lin wg Edvar da Ra dzin sky ego (Li twa)
18.00 Pip Ut ton Chur chill,
spek takl au tor ski (An glia)
19.30 Pe ter Čižmár Mak bet
wg Wi lia ma Szek spi ra (Sło wa cja)
26.10.2015 (PO NIE DZIA ŁEK)
Dzień Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Te atral nej im. Lu dwi ka Sol skie go
w Kra ko wie Fi lia we Wro cła wiu
14.00 Pre zen ta cja etiud stu den tów
PWST Fi lia we Wro cła wiu oraz go ścin -
nie: Ru zan na Ram Tu nie va Za pi ski wa -
ria ta wg Mi ko ła ja Go go la (Ar me nia)
18.00 Wie sław Ko ma sa Ró że wi czo -
gra nie wg Ta de usza Ró że wi cza – pre -
mie ra oraz pro mo cja WĘDROWANIE...
Jed no oso bo wy te atr Wiesława Ko ma sy
20.00 Krzysz tof  Gor don  Śmiesz ny
sta ru szek wg T. Ró że wi cza – pre mie ra
Or ga ni za to rzy za strze ga ją so bie pra wo
do zmian w pro gra mie.

49. WRO CŁAW SKIE SPO TKA NIA
TE ATRÓW JED NE GO AK TO RA – 24-26 PAŹ DZIER NI KA 2015

Pa tro nat: Mi ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, Mar szał ek Wo je wódz twa Dol no -
ślą skie go, Pre zy den t Wro cła wia i Mię dzy na ro do wy In sty tu t Te atral ny UNESCO.

W czę ści mię dzy na ro do wej Spo tkań bę dzie moż na zo ba czyć ak to rów z czte -
rech kra jów: Pi pa Ut to na z Wiel kiej Bry ta nii, Alek san dra Ru bi no va sa z Li twy,
Ju ri ja Ne vge mon ny ja z Ukra iny i Pe te ra Ci zma ra ze Sło wa cji.
Każ dy ze spek ta kli za gra nicz nych opo wie o wy ra zi stych po sta ciach hi sto rycz -
nych: Win sto nie Chur chil lu, Jó ze fie Sta li nie, Jo han nie Wol fgan gu von Go ethe
czy li te rac kich jak Mak bet.
W pro gra mie, jak co ro ku, Dzień Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Te atral nej im. Lu -
dwi ka Sol skie go Fi lia we Wro cła wiu, pod czas któ re go od bę dą się pre mie ry
spek ta kli wg tek stów Ta de usza Ró że wi cza: Ró że wi czo gra nie w wy ko na niu Wie -
sła wa Ko ma sy i Śmiesz ny sta ru szek Krzysz to fa Gor do na oraz pro mo cja naj -
now szej pu bli ka cji z se rii Czar na ksią żecz ka z Ham le tem pt. WĘDROWANIE...
Jed no oso bo wy te atr Wie sła wa Ko ma sy. W pierw szym dniu Spo tkań bę dzie
moż na zo ba czyć dwa gło śne w ostat nich la tach pol skie mo no dra my: Wra ki
w wy ko na niu Jac ka Po nie dział ka i Di va Show Ka mi la Mać ko wia ka.
Łącz nie we Wro cła wiu zo sta nie za pre zen to wa nych 21 spek ta kli.

Wszyst kie wy da rze nia od by wa ją się w Te atrze PWST we Wro cła wiu,
ul. Bra ni bor ska 59. Wstęp wolny za rezerwacją!

Rezerwacja (od 6.10 do 22.10.) pod numerem: 71 34 2 22 91 lub osobiście
w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24

16. PRE ZEN TA CJA MO NO DRA MÓW NA DOL NYM ŚLĄ SKU 
W tym ro ku spek ta kle bę dzie moż na obej rzeć w pię ciu mia stach:
27 paź dzier ni ka – Bo le sła wiec, Ja wor, Le gni ca, Oła wa
23 li sto pa da – Wał brzych
Or ga ni za to rzy: Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu, PWST im. L. Sol skie go w Kra -
ko wie Fi lia we Wro cła wiu, Wro cław skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Te atru. 

Kamil Maćkowiak

Więcej informacji na: www.wro stja.pl; www.fa ce bo ok.com/WROSTJA

Wiesław Komasa

Wrocław
24-26 października 2015

OKIS_260_CJG  23.09.2015  19:56  Strona 1
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 SPEKTaKLE »  »  »

KaBarET NOWaKI
grand Prix KopalniaKa

TraVIaTa

FarINELLI

arMINE, SISTEr

Na DOB NI SIE I KOCZ KO Da -
Ny, CZy LI ZIE LO Na PI GUŁ Ka

ZaPOLSKa SUPErSTar

Z rĄCZKI DO rĄCZKI

WySTaWy »  »  »
BOGDaN jaNKOWSKI 
góry DaLeKie i bLisKie

SPOTKaNIa »  »  »
TaPICEr W aKCjI

aUKCja FONOGraFICZNa

SZTUKa jEST KOBIETĄ
spotkanie twórcze

WyCIECZKI »  »  »
Za MEK KLICZKóW I CE ra -
MI Ka W BOLESŁaWCU

WIELKOPOLSKa CZ II

DLa DZIECI »  »  »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

KrĘCIPUPa premiera

18 X NieDzieLa

KONCErTy »  »  »
PIaNO PrOjECT

aLFrED VOGL I INNI
Kon cert fi na ło wy. eklektik
session or che stra ecHoes

PaWEŁ OrKISZ
MarEK BOjDa
ZUZaNNa MOCZEK

SPEKTaKLE »  »  »
CarMEN

Na DOB NI SIE I KOCZ KO Da -
Ny, CZy LI ZIE LO Na PI GUŁ Ka

ZaPOLSKa SUPErSTar

Z rĄCZKI DO rĄCZKI

KaBarET MŁODyCh PaNóW
Nagroda Publicz. KopalniaKa

hraBI I jUrKI

arMINE, SISTEr

WI TOL D ŚLI WIń SKI
seX Ma cHi Ne – Wy sta Wa szKła 

szkło to dziw na sub -
stan cja. z jed nej stro -
ny wy ma ga ją ca jak
ko bie ta – żąd na sku -
pio nej uwa gi i roz le -
głej wie dzy.
z dru giej – mę sko wy -
ra zi sta i chęt na. Ja ko

ma te ria mo że być pod da na róż ne go ro dza ju dzia ła -
niom i tech ni kom. szkło mo że być za bar wia ne, wy cią -
ga ne, sta pia ne, roz cią ga ne, cię te, dmu cha ne, tłu czo ne
i na no wo łą czo ne.
z pa sją i na mięt no ścią Wi told Śli wiń ski roz po czął eks -
pe ry men ty z for ma mi szkla ny mi, któ re łą czy z prze -
ciw staw ny mi so bie ma te ria ła mi, ta ki mi jak me tal czy
drew no. zmie nia cha rak ter tych sub stan cji, ni we lu jąc
ich sztyw ność i si łę. ar ty sta wy ko rzy stu je szkło ja ko
na rzę dzia do ob ra zo wa nia wła snych wi zji i wy ima gi -
no wa nych ob ra zów, któ re za każ dym spoj rze niem za -
ska ku ją in nym wy ra zem ar ty stycz nym. 
Wy sta wa jest jed ną z eks po zy cji eu ro pej skie go fe sti -
wa lu szkła: Play with glass – eu ro pe an glass fe sti val,
któ re go mo tyw prze wod ni dyk tu je po kaz – ♂ ♀ LoVe”.
Wernisaż 13 października, godz. 19:00 | Galeria Versus,
ul. jatki 11, Wrocław. Wstęp wolny!

NO Wa SZTU Ka DLa NO WE GO SPO ŁE CZEń STWa
Wystawa przy go to wa na we
współ pra cy z Mu zeum sztu ki
Współ cze snej w za grze biu.
eks po zy cja pre zen tu je pra -
ce 77 ar ty stów chor wac kich
(ob ra zy, gra fi ki, obiek ty, in sta -
la cje, fo to gra fie, do ku men ta cję

fo to gra ficz ną i au dio wi zu al ną) i wy do by wa kie run ki, ru chy i zja -
wi ska ar ty stycz ne, pre zen tu ją ce po wo jen ną chor wac ką neo -
awan gar dę. Wraz z prze glą dem prac, któ re re pre zen tu ją te
zja wi ska, po kaza ne zo sta ną tak że dzie ła ar ty stów współ cze -
snych, któ rzy są kon ty nu ato ra mi tych po etyk lub czer pią z nich
w swo jej twór czo ści.
rów no le gle z wy sta wą No wa sztu ka dla no we go spo łe czeń -
stwa trwa wy sta wa chor wac kie go ar ty sty Vla do Mart ka pt.
gra ni ce ję zy ka. eks po zy cja (czynna do 2 listopada br) pre zen -
tuje pra ce, w któ rych ar ty sta w roż ny spo sób do cie ra do gra nic
ję zy ka, po dej mu jąc dia log z tra dy cją po ezji, w tym tak że po ezji
wi zu al nej, two rząc obiek ty po etyc kie, przed -po ezję, książ ki ar -
ty stycz ne, sa miz da ty i ma py geo gra ficz ne.
Wystawa czynna do 30 listopada  |  Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2a

PLay WITh GLaSS
eUroPeJsKi festiWaL szKła

12-18 października | Wrocław, Łódź, jelenia Góra, Legnica

te go rocz na edy cja eu ro pej skie go fe sti wa lu szkła to
przede wszyst kim wy sta wa głów na pt. LoVe, któ ra tra -
dy cyj nie już usy tu owa na bę dzie w sa li se syj nej XiX-
wiecz ne go Dwor ca głów ne go we Wro cła wiu.
eks po zy cja obej mie 34 pra ce wy ko na ne przez 17 za pro -
szo nych ar ty stów z 13 kra jów eu ro py. W ra mach fe sti -
wa lu od bę dą się tak że wy sta wy to wa rzy szą ce,
zor ga ni zo wa ne we wro cław skich ga le riach oraz otwar te
dla pu blicz no ści mię dzy na ro do we se mi na rium po świę -
co ne eu ro pej skiej sztu ce szkła.
W Poniedziałek 12 października w godz. 10.00-15.00
będzie się można wybrać na spacer „szklanym
szlakiem Wrocław stare Miasto", zwiedzić pracownię
Katedry szkła na Wydziale ceramiki i szkła akademii
sztuk Pięknych im. e. gepperta we Wrocławiu oraz
zwiedzić Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Program: europeanglassfestival.com
12.10-10.11 | Dworzec Wrocław Główny Sala Sesyjna

elena atrashkevich-zlatkovic,
białoruś

Petr stacho,
czechy



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU     PAŹDZIERNIK 2015

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:

METAMORFOZY ZAMKU KSIĄŻ  11 lipca 2015 – 9 lipca 2019
Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w Zamku Książ w Wałbrzychu

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

KATARZYNA CHIEROWSKA
W poszukiwaniu ducha «plugin» 
z cyklu VOLCANICART BY PHOTELART  7 - 31 października 2015
Na wystawie zaprezentowane zostaną fotogramy oraz � lm 
przedstawiające proces cyfrowej transformacji zdjęć 
ukazujących krajobrazy Grecji.

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

WYSTAWA STAŁA 
WYSTAWY CZASOWE /12 września - 29 listopada 2015/

/20 czerwca - 31 października 2015/

  z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
WYSTAWA CZASOWA 

/1 maja-31 października 2015/

wtorek–niedziela: 9.00 –17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

PANORAMA RACŁAWICKA

ARCYDZIEŁA SZTUKI JAPOŃSKIEJ w kolekcjach polskich  

250 najlepszych i najciekawszych dzieł sztuki japońskiej pochodzących z polskich kolekcji 
pokazywanych będzie na tej wystawie. Została ona przygotowana z okazji 20-lecia Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

EDMUND WITECKI poprzez fotografie  
Prezentacja prac znanego wrocławskiego fotogra� ka, który przez ponad 40 lat związany był zawodowo 
z Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Księgi artystyczne ZBIGNIEWA MAKOWSKIEGO  
Retrospektywna wystawa zorganizowana z okazji 85-tych urodzin wybitnego polskiego artysty - ma-
larza, rysownika, twórcy oryginalnych książek.

SKARB ŚREDZKI 
Korona, zapona, zawieszki oraz inne elementy skarbu średzkiego ponownie 
będzie można oglądać we wrocławskim Muzeum Narodowym. Wystawione 
zostaną również fragmenty skarbu odnalezione przez służby śledcze w 2005 r.
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I ZaWSZE PrZy MNIE STój

WySTaWy »  »  »
aNNa jErMOLaEVa
GOOD TIMES – BaD TIMES
spotkanie z artystką

aNNa MarIa FUSarO
wernisaż wystawy 
Śpiący kosmos

SPOTKaNIa »  »  »
DZIEń OTWarTy 
w szkole samby

DLa DZIECI »  »  »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

NIEDZIELNE POraNKI 
FILMOWO-WarSZTaTOWE

KOZIOŁEK MaTOŁEK

KrĘCIPUPa 

19 X PoNieDziałeK

KONCErTy »  »  »
DaM BaŁDyCh 
& hELGE LIEN TrIO

SPOTKaNIa »  »  »
SCENOPISarSTWO
warsztaty literackie

aLFrED KaMPa
wieczór autorski

DLa DZIECI »  »  »
TyLKO jEDEN DZIEń

20 X WtoreK

KONCErTy »  »  »
W ryTMIE TaNGa

EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

SPEKTaKLE »  »  »
ZaNIM ChŁODEM 
POWIEjE DZIEń

TraNS-aTLaNTyK

arMINE, SISTEr

WySTaWy »  »  »
aNNa jErMOLaEVa
GOOD TIMES – BaD TIMES
wernisaż wystawy

SPOTKaNIa »  »  »
aKaDEMICKIE TarGI PraCy

DLa DZIECI »  »  »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

KrĘCIPUPa 

21 X ŚroDa

KONCErTy »  »  »
EDVINaS MINKSTIMaS
koncert fotepianowy

a.PONIEDZIELSKI 
& D.PODSIaDŁO

WILaMOWICE. aż PO żyCIa KrES
Mia stecz ko mię dzy biel -
skiem -bia łą a oświę ci -
miem, miesz ka ją tu taj
po tom ko wie przy by łych
tu w Xiii wie ku osad ni -
ków z eu ro py za ch. Na -
ukow com nie uda ło się
jed no znacz nie usta lić ich
et nicz ne go po cho dze nia,

a sa mi wi la mo wia nie uwa ża ją się za po tom ków fla -
man dów lub an glo sa sów.
Współ cze śni miesz kań cy Wi la mo wic po słu gu ją się
wła snym ję zy kiem, no szą też nie zwy kle barw ne stro -
je. Wy sta wa pre zen tu je ko lej ne eta py ży cia miesz kań -
ców Wi la mo wic – od na ro dzin do śmier ci.
Wystawa czynna do 29 listopada br. 
| Muzeum Etnograficzne, Wrocław, ul. Traugutta 111/113

TraDyCjE WySTaWIENNICZE WE WrOCŁaWIU W LaTaCh 1818-1948
Wystawa prezentuje miej sca wro cław skich wy staw i bu dyn ki, w któ rych te eks po zy cje or ga ni zo wa no. oprócz pro jek tów
ar chi tek to nicz nych i fo to gra fii będzie można obejrzeć ko lek cję po nad 200 pocz tó wek wy dru ko wa nych przy oka zji Wy -
sta wy stu le cia, WuWy oraz Wzo oraz film to ma sza ba giń skie go o wro cław skim expo 2012 i ani ma cję wy ko na ną przez
stu den tów z Hel si nek, z frag men ta mi ar chi wal ne go fil mu o wy sta wie świa to wej w Pa ry żu w 1900 ro ku i pre zen to wa -
nym tam pa wi lo nem fiń skim. W trak cie trwa nia wy sta wy od bę dzie się też pre mie ra fil mu ani mo wa ne go Da rii rze pie li
o wro cław skich wy sta wach sprzed 1913 ro ku. Na fi ni sa żu wy sta wy dostępna będzie książka pt. tra dy cje wy sta wien ni -
cze we Wro cła wiu w la tach 1818-1948. ar chi tek tu ra i roz pla no wa nie te re nu au tor stwa ku ra tor ki wy sta wy Ma rii zwierz.
Wystawa czynna od 8 października do 22 listopada br | Muzeum architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

GrE GOr ró żań SKI
eter NaL after. za cHo Wa Nie Ma sy
Po cho dzą cy z Wro cła wia ar ty sta mło de go po ko le nia,
w swej twór czo ści wni kli wie ana li zu je naj ak tu al niej sze
ten den cje ko rzy sta jąc z nie kon wen cjo nal nych me diów,
czę sto wy kra cza ją cych po za sfe rę fi zycz ną (np. in ter -
net). Je go pra ce po ma ga ją zro zu mieć me cha ni zmy rzą -
dzą ce współ cze snym świa tem. Jego naj now szy pro jekt
pró bu je od dać at mos fe rę cza sów, w któ rych ży je my.
rów no cze sne współ ist nie nie pro ce sów bu do wy i roz -
kła du we współ cze snej kul tu rze jest wyj ściem do stwo -
rze nia wy sta wy wpi su ją cej na szą cie le sność w glo bal ne
zja wi ska. znaj du je my się w tej chwi li w mo men cie
przej ścia – kon sty tu owa nia no wej rze czy wi sto ści.
Uchwy ce nie te go kon kret ne go mo men tu – ty tu ło we
roz cią gnię cie at mos fe ry afte ra w nie skoń czo ność, mo -
że być ostat nią pró bą opi sa nia ak tu al ne go świa ta.
Wy sta wie to wa rzy szyć bę dą spo tka nia i warsz ta ty. 
Wer ni saż #de hy dra cja 23 października, godz. 19:00 
| Miesz ka nie Gep per ta, ul. Ofiar Oświę cim skich, Wro cław
Wer ni saż #re hy dra cja 26 października, godz. 19:00 
| Bar Bar ba ra, ul. Świdnicka 8c, Wroclaw





22 Nr 260 – październik 2015
co

 je s
t g

ra
 ne

.p
l  

ko
n c

en
 tra

 to
r k

ul
 tu

 ry
 

LaSSE MaTThIESSEN

aLL ThaT jaZZ 
jaM SESSION

LESKI

SPEKTaKLE »  »  »
ZaNIM ChŁODEM 
POWIEjE DZIEń

WyCINKa hOLZFäLLEN

TraNS-aTLaNTyK

GaŁGaN

arMINE, SISTEr

IrENa LIPSKa
42 x Ja - fotografia

SPOTKaNIa »  »  »
aKaDEMICKIE TarGI PraCy

DLa DZIECI »  »  »
KrĘCIPUPa

SaM, CZy LI PrZy GO TO Wa -
NIE DO ży CIa W rO DZI NIE

22 X czWarteK

KONCErTy »  »  »
DIXIE TIGEr'S BaND 

jaZZ KIDS Day 

EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

Z LIPSKa DO Paryża 
– KWarTETy

SPEKTaKLE »  »  »
WyCINKa hOLZFäLLEN

OTELLO

TraNS-aTLaNTyK

GaŁGaN

PrZED PrEMIErĄ
Dagmara czechura

ZaNIM ChŁODEM 
POWIEjE DZIEń

DLa DZIECI »  »  »
KrĘCIPUPa

SaM, CZy LI PrZy GO TO Wa -
NIE DO ży CIa W rO DZI NIE

Ka Ta rZy Na PO PIń SKa
Wy sta Wa JU bi Le Uszo Wa – Ma Lar stWo
ar tyst ka, ro do wi ta wro cła wian ka, po sia da we wnętrz -
ną po trze bę i ra dość ma lo wa nia. W swo ich ob ra zach
sta ra się za trzy mać pięk no ota cza ją ce go świa ta. swo -
ją przy go dę z ma lar stwem roz po czę ła 10 lat te mu
w pra cow ni art. plast. Lu cy ny Lu bel skiej, która nie spo -
dzie wa nie sta ła się nie ro ze rwal ną czę ścią jej ży cia.
obec nie pro wa dzi Pra cow nię u Ka si przy to wa rzy -
stwie Mi ło śni ków Wro cła wia w ryn ku, w ka mie nicz ce
Mał go sia. Na le ży do sto wa rzy sze nia twór ców
przy Mu zeum Hi sto rii Pol skie go ru chu Lu do we go
w War sza wie. Jest lau re at ką wie lu na gród i wy róż nień,
a jej pra ce znaj du ją się w zbio rach Pry wat nych i Mu -
zeum w kra ju i za gra ni cą. Wy sta wa, jest pod su mo -
wa niem bar dzo owoc nej, róż no rod nej te ma tycz nie
i ko lo ry stycz nie pra cy ma lar ki.
Wystawa cynna od 1 paź dzier ni ka do 30 li sto pa da 
| Klub 4 re gio nal nej Ba zy Logistycznej, ul. Pretficza 

Naj LEP SZE Dy PLO My
asP We Wro cła WiU
Wy sta wa pre zen tu ją ca dy plo my stu den tów wro cław skiej aka -
de mii sztuk Pięk nych. Po cząw szy od ubie głe go ro ku wy sta wa
ma cha rak ter wy bo ru naj lep szych, wy róż nio nych przez uczel -
nię, prac i pro jek tów. W tym ro ku na wy sta wie: Ur szu la bu kow -
ska, ad rian na Dzia dyk, ol ga Dziąg, Klau dia Ja ku bow ska,
Ka ro li na Ką dziel ska, se ba stian łu biń ski, Pau li na Pie cyk, Pa try -
cja sap, iwo na ste fa niak, ane ta ta lar czyk, zu zan na Wol l ny.
Wer ni saż 23 paź dzier ni ka, godz. 18:00 | Ga le ria awan gar da BWa
Wro cław, ul. Wi ta Stwo sza 32 (do 29.XI)
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aN DrZEj MI TaN
Płyty bezDŹWięczNe
i oNoMatoPeJa
Pre mie ra!
Je den z naj bar dziej ory -
gi nal nych i zja wi sko -
wych ar ty stów na
pol skiej sce nie nie kon -

wen cjo nal nej wo ka li sty ki i dźwię ko we go per for man -
ce – pre zen tu je naj now szy i za ra zem ostat ni pro jekt,
któ rym zwień cza i bez a pe la cyj nie koń czy swo ją róż -
no rod ną dzia łal ność ar ty stycz ną. 
ty tuł zda rze nia spi na klam rą ca łą twór czą dro gę po ety
dźwię ku, per for me ra, ku ra to ra i ko or dy na to ra wie lu fe -
sti wa li, wy staw, kon cer tów i sym po zjów, uczest ni ka
ar ty stycz ne go ru chu „flu xus”, za ło ży cie la kil ku grup
ar ty stycz nych oraz po my sło daw cy, twór cy i wy daw cy
uni ka to wej se rii dzie wię ciu ar ty stycz nych płyt gra mo -
fo no wych.
fo to gra fie: cze sław chwisz czuk (z cy klu ak cja forMat, Świ -
no uj ście, 1976) oraz an to ni zde biak, Mi ro sław be re za, Mi ro sław
Ma kow ski, Wik tor gutt, Ma rek su chec ki -ge niusz oraz zdję cia
z ar chi wów an drze ja Mi ta na, Wan dy Mi tan, Ha li ny gał kow skiej.
Wernisaż 2 października, godz. 18:00 | Ga le ria En tro pia
Wro cław ul. rzeź ni cza 4 (do 16.X)
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W ZIE MI iN sta La cJa iN te raK tyW Na 
Ko lej na od sło na in te rak tyw nej in sta la cji sa mo ob słu go we go Mu zeum prze -
nie sie zwie dza ją cych w głę bo kie do świad cze nie wie lo zmy sło we. za nu rze ni
w zie mi, za po mo cą sub tel nych bodź ców obu dzi my wzrok, do tyk, za pach
i słuch, by uwraż li wić zwie dza ją ce go na in tu icyj ne do świad cza nie sztu ki znaj -
du ją cej się na po zo sta łych wy sta wach MWW.
Wystawa czynna od 23 października do 31 grudnia br. 
| Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a

ar Cy DZIE Ła Ma Lar STWa POL SKIE GO Prze ło MU XiX i XX
Po raz pierw szy pu blicz nie po ka za ne zo sta ną
dzie ła naj ważniej szych ar ty stów pol skich z prze ło -
mu XiX i XX w. po cho dzące z wro cław skie go, pry -
wat ne go zbio ru.
to mo de lo wa ko lek cja ma lar stwa pol skie go,
która mo gła by być du mą nie jed ne go mu zeum.
Dzięki świa do mym wy bo rom i nie by wa łe mu za -
an gażowa niu jej właści cie li oraz nie stru dzo nej
pa sji po szu ki wa nia, wie le wy bit nych ma lo wi deł
wróci ło do kra ju. obec nie ta wro cław ska ko lek cja

li czy 170 ob ra zów na ma lo wa nych na prze strze ni XiX i XX wie ku. Na wy sta wie
we wro cław skim Pa ła cu Królew skim za pre zen to wa nych zo sta nie oko ło 70
dzieł po wsta łych w epo kach re ali zmu, aka de mi zmu, w okre sie Mło dej Pol ski
i la tach między wo jen nych. Wśród nich będą pra ce tak zna nych ar ty stów jak:
ol ga bo znańska, Józef cheł moński, Jan cy bis, Ju lian fa łat, alek san der gie -
rym ski, al fons Kar piński, Ja cek Mal czew ski, ta de usz Ma kow ski, Józef Pan kie -
wicz, zyg munt roz wa dow ski, Han na rudz ka – cy bi so wa, Jan sta ni sław ski,
zo fia stry jeńska, Wła dy sław śle wiński, zyg munt Wa li szew ski, Woj ciech We -
iss, sta ni sław Wit kie wicz, Le on Wy czółkow ski, sta ni sław Wy spiański i in ni.
Wy sta wa czyn na od 4 paździrnika do 24. kwietnia 2016 | Pa łac Królew ski
we Wro cła wiu ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 35

Jacek Malczewski
Ś́lepy faun, 1910

Ma rIUSZ GO SŁaW SKI Ka Li gra fia sU Mi -e
Wy sta wie  w ramach Mie siąca kul tu ry ja poń skiej
pre zen tuje naj now sze pra ce au to ra – tra dy cyj ne
i współ cze sne mo ty wy ja poń skie – wy ko na ne
czar nym tu szem.
Ma riusz go sław ski, ar ty sta pla styk, ma larz, fo to -
graf, po eta i teo log -etyk. sztu ką zaj mu je się
od 1993r. ab sol went Pań stwo we go Li ceum sztuk
Pla stycz nych w zduń skiej Wo li i Pa pie skiej aka de -
mii teo lo gicz nej w Kra ko wie. 
Pod czas wernisażu wy kład pt. Ja po nia – naj le piej
roz po zna wa na kul tu ra świa ta i jej zna cze nie
na are nie mię dzy na ro do wej wy gło si Mi le na

Żół kow ska. ab sol went ka fi lo lo gii ja poń skiej oraz mar ke tin gu ze spe cja li za cją kre -
owa nia mar ki. łą cząc oba kie run ki, zaj mu je się ba da niem wpły wu kul tu ry ja poń -
skiej na ro dzi mą i świa to wą go spo dar kę oraz ana li zu je jej zna cze nie
w kształ to wa niu za cho wań spo łecz nych.
2 paź dzier ni ka, godz. 18:00 | Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21 (do 31.X)

Pra Wa CZŁO WIE Ka. DO STrZE GaM. DZIE DZIC TWO
Wy sta Wa fo to gra ficz Na
Wy sta wa łą czy w ory gi nal ny spo sób ar ty ku ły Po wszech nej De kla ra cji Praw czło -
wie ka i wy po wie dzi przed sta wi cie li pol skiej my śli hu ma ni stycz nej, ta kich jak Hu -
go Koł łą taj, cy prian Ka mil Nor wid czy Le szek Ko ła kow ski. Przy po mi na, jak waż ne
jest prze strze ga nie praw czło wie ka we wszyst kich dzie dzi nach ży cia.
8 października, godz 18:00 | Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław
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 23 X PiąteK

KONCErTy »  »  »
EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

SOyKa 
& rOGEr BErG BIG BaND 

EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

OrIENT & OCCIDENT 
– a. PärT/LEOPOLDINUM

NIE SPIESZĄC SIĘ DONIKĄD

NaDZWyCZajNa GaLa
OPErOWO-OPErETKOWa

SNØFFELTØFFS / CaMEra
FEDErICO aLBaNESE

jaNUSZ raDEK

STEPhaN BECKEr TrIO 

GOraN IVaNOVIC TrIO

SPEKTaKLE »  »  »
POCZEKaLNIa.0

MaŁE ZBrODNIE
MaŁżEńSKIE

GaŁGaN

ŁUCja Z LaMMErMOOrU

KaMP! & OXFOrD DraMa

W ŚWIETLE. WarIaCjE

SZaLONE NOżyCZKI

żEGNaj KOTKU !

WySTaWy »  »  »
NajLEPSZE DyPLOMy aSP
WE WrOCŁaWIU

GrEGOr różańSKI
eternal after. zachowanie
masy

DLa DZIECI »  »  »
NOC BEZ KSIĘżyCa

SaM, CZy LI PrZy GO TO Wa -
NIE DO ży CIa W rO DZI NIE

24 X sobota

KONCErTy »  »  »
OrKIESTra SyMFONICZNa
aKaDEMII MUZyCZNEj
IM. I.a.  PaDErEWSKIEGO
W POZNaNIU

aNNa MarIa FUSarO
ŚPiący KosMos
Śpią cy ko smos jest kon -
tem pla cją ist nie nia czło -
wie ka. Ży cie ob ja wia się
ja ko po dróż po świe cie
snów, a sam czło wiek
jest oto czo ny ob ra za mi
wy obraź ni, wspo mnień,

snów oraz wi zu al nych wra żeń rze czy wi sto ści. czu je się
za gu bio ny pod ich wpły wem. czę sto my li wy obra że nia
rze czy wi sto ści z sa mą rze czy wi sto ścią, my śli, że je go
wspo mnie nia są je go przy szło ścią i uwa ża, że wy obraź -
nia jest ir ra cjo nal na. Przez to po dą ża przez ży cie ni -
czym lu na tyk le wi tu jąc mię dzy roz bież ny mi świa ta mi.
Wszyst kie ob ra zy cy klu po wsta ły w 2015 roku wy ko na -
ne zo sta ły w tech ni ce olej na płót nie. W sierp niu bie żą -
ce go ro ku wy sta wia ne były w He iden (szwaj ca ria)
i Mo na chium (Niem cy).
Wer ni saż 18 paź dzier ni ka, godz. 16:00 | Klub Mu zy ki i Li te -
ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wol ny!

IrE Na LIP SKa
42 x Ja fo to gra fia
au tor ka to stu dent ka kul tu ro -
znaw stwa na Uni wer sy te cie
Wro cław skim, uczest nicz ka
za jęć we Wro cław skiej szko le
fo to gra fii afa.
Wer ni saż 21.X, godz. 12:00

SZTUKa WŁóKNa BEZ GraNIC
Wy sta wa pre zen tu je pra ce ar ty stek pol skie go po cho dze -
nia za miesz ka łych w ame ry ce Półn. i pol skich za miesz -
ka łych w Pol sce, któ re łą czy ta sa ma pa sja. Na wy sta wie
zo ba czy my jak ich róż ne for my wy po wie dzi łą czą się
two rząc istot ny ele ment i me dium we współ cze snym
świe cie sztu ki włók na. Wa ria cje ma te ria łów, tech ni ki
oraz eks pe ry men tal ne for my  kreu ją tu ory gi nal ne pra ce,
mie sza jąc hu mor i po wa gę, re cyc ling oraz re flek sje do ty -
czą ce na tu ry i co dzien ne go ży cia.
Wystawa czynna od 1 paź dzier ni ka do 7 li sto pa da 
| Klub – Ga le ria Sztu ki DSaP, pl. św. Ma cie ja 5a, Wro cław

DrUGa STrONa Gór
Wy sta Wa Po PLe Ne ro Wa
in sta la cja, a za ra zem do ku men ta cja prac ma lar skich,
ry sun ków i fo to gra fii, po wsta łych w cza sie ple ne ru,
w Kli ni ce Psy cho te ra pii – cen trum fi szer, w szklar skiej
Po rę bie gó nej  pod opie ką ar ty stycz ną be aty bols.
spe cy ficz na at mos fe ra miej sca, sprzy ja ła uważ ne mu
przyj rze niu się so bie, re la cjom mię dzy ludz kim, a rów -
nież wra że niom wy ni kłym z do świad cza nia kon tak tu
z nie zmien ną na tu rą Kar ko no szy. Kan wę dla pre zen -
ta cji wy sta wy sta no wi tekst psy cho lo ga, Wie sła wa fi -
sze ra, do któ re go od nie śli się uczest ni cy ple ne ru.
Wer ni saż 2 paź dzier ni ka, godz. 17:00 | Ogni sko Kul tu ry Pla -
stycz nej im. E. Gep per ta, ru ska 46c/7, Wro cław

WIK TO rIa MI KO Da
fo to Kre acJe
stu dent ka Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go, Wy dzia łu Na uk
bio lo gicz nych, ze szło rocz -
na uczest nicz ka Warsz ta tów
ar ty stycz nych w zło dzie je wie.
Wer ni saż 9. X, godz. 17:00
Uczestniczki zajęć w Pra cow ni fo to gra fii cy fro wej w MDK
Śród mie ście, pro wa dzo nej przez instr. Pio tra Ka miń skie go.
Ga le ria Twór czo ści Pla stycz nej Mło dych, ul. Du bo is 5, Wro cław

SZTUKa jEST KOBIETĄ
bo gu mi ła Kon stan cja za łę ska – po et ka, ida ta ma ra
za gór ska – so pran, Ka ta rzy na Pod lec ka – ar tyst ka
ma lar ka, Wik tor szy maj da – for te pian. za pra sza my na
spo tka nie twór cze w trzech od sło nach – ro man tycz -
nej, na stro jo wej i prag ma tycz nej. W pro gra mie utwo -
ry: i. Kal man na, P. abra ha ma, f. Lo ewe go i in nych.
17 października, godz. 17:00 | Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10. Wstęp wolny!
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kon cen tra tor kul tu ry 

EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

LarI LU

PaTryK FILIPOWICZ

KaSIa MIrOWSKa TrIO 

CharLIE GrEEN 
& PUMa 4 SET 

UNIVErSaL MIND

SPEKTaKLE »  »  »
WrOSTja
g. 16:00 | Jurij  Nevgemonnyj
g. 17:30 | Jacek Poniedziałek
g. 19:00 | Kamil Maćkowiak

GOOD NIGhT COWBOy

POCZEKaLNIa.0

PrOMETEUSZ

KOBIETa BEZ CIENIa

MaŁE ZBrODNIE
MaŁżEńSKIE

W ŚWIETLE. WarIaCjE

LaS - aNGELIKa PyTEL

żyCIE jEST SNEM

SOrry, WINNETOU

SZaLONE NOżyCZKI

SPOTKaNIa »  »  »
CEraMICZNa ZaSTaWa-
WarSZTaTy DIZajNErSKIE

XVI PrZEGLĄD 
FOrM LITEraCKICh

DLa DZIECI »  »  »
NOC BEZ KSIĘżyCa

SaM, CZy LI PrZy GO TO Wa -
NIE DO ży CIa W rO DZI NIE

KONFErENCja PTaKóW

25 X NieDzieLa

KONCErTy »  »  »
MarCIN WyrOSTEK

aN DrZE j SZyN KIE WI CZ
sPo tKa Nie aUtorsKie
Pa sjo nat hi sto rii Wro cła wia oraz ko lej nic twa. z wy -
kształ ce nia geo graf. Mi ło śnik kry mi na łów, głów nie
tych w sty lu re tro. od lat pi sze do szu fla dy wła sne
opo wia da nia. Kil ku krot nie pu bli ko wał ar ty ku ły o hi -
sto rii ko lej nic twa w pe rio dy kach bran żo wych, ale do -
pie ro dziś roz po czy na po waż ną przy go dę z li te ra tu rą.
www.wil helm -knoc ke.pl.
Podczas spotkania autor zaprezentuje swoją książkę
pt. gniew ne  la to, która skła da się z czte rech opo wia -
dań po wią za nych ze so bą po sta cią głów ne go bo ha te -
ra, a tak że opi sem Wro cła wia z lat 30. ub. wie ku.
Każ da z nich sta no wi osob ną za gad kę do roz wi kła nia.
1 paź dzier ni ka, godz. 19:00 | Me dia te ka, pl. Te atral ny 5,
Wro cław. Wstęp wolny!

NO Wy q -BIS -M, CZy LI PIK SE LaN DIa
Na zwie dza ją cych cze ka wi -
zu al na przy go da. Wy ko na -
ne w wie lu tech ni kach pra ce
(fo to gra fia, gra fi ka warsz ta -
to wa, gra fi ka cy fro wa, fo to -
mon taż, col la ge, ma lar stwo,
obiek ty) przed sta wia ją in ny
spo sób wi dze nia, spo strze -

ga nia rze czy wi sto ści. W pro gra mie wer ni sa żu m. in.: pre lek cja
prof. Je rze go ol ka do ty czą ca wy sta wy, pre zen ta cja krót kie go
fil mu o Pa blo Pi cas sie oraz ak cja ry sun ko wa.
Przez dłuż szy czas mia łem przy jem ność or ga ni zo wać pro ble mo -
we wy sta wy w ga le rii parter Kłodz kie go ośrod ka Kul tu ry, na za -
pro sze nie bo gu sła wa Mich ni ka – dy rek to ra KoK.
Jed ne z cie kaw szych mia ły ty tu ły Q -bis -m (11.2003) i Pik se lan dia
(11.2006). te i po dob ne te ma ty re ali zo wa li stu den ci w szko łach,
w któ rych uczy łem. Po la tach po wsta ła kon cep cja po łą cze nia oby -
dwu za kre sów pro ble mo wych i zro bie nia wy sta wy No wy q -bis -m,
czy li pik se lan dia. Pre zen ta cja prac sta ła się moż li wa dzię ki go -
ścin no ści Mu zeum Pa pier nic twa w Dusz ni kach. Do udzia łu w niej
tym ra zem za pro si łem pra cow ni ków i stu den tów sWPs Uni wer -
sy te tu Hu ma ni stycz no spo łecz ne go we Wro cła wiu.

Je rzy olek
15 paź dzier ni ka, godz. 17:00 | Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, ul. Kłodzka 42 (do 22.XI)

agnieszka górczak

SPEŁ NIO NE Ma rZE NIa
Wy sta wa prac uczest ni -
czek Klu bu ab sol wen tów
aka de mii sztu ki trze cie -
go Wie ku aster.
W pro gra mie wer ni sa żu:
kon cert uczniów ogól no -
kształ cą cej szko ły Mu -

zycz nej i i ii st. im. K. szy ma now skie go we Wro cła wiu.
Klub aster dzia ła od 31 mar ca 2014 ro ku w sie dzi bie
sto wa rzy sze nia Żyj ko lo ro wo. W klu bie roz wi ja na jest
dzia łal ność obej mu ją ca róż ne ro dza je i tech ni ki sztu -
ki: de co upa ge, ce ra mi ka, tka ni na uni ka to wa, czer pa nie
pa pie ru, ma lar stwo i ry su nek oraz in ne dys cy pli ny pla -
stycz ne służące roz wi ja niu zdol no ści ar ty stycz nych.
Wernisaż 5 paź dzier ni ka, godz. 18:00 | Salonik Trzech Muz,
ul. Zawalna 7, Wrocław. Do 30.X w pn, śr, pt - 16:00-20:00

PE DrO FEr rE Ira fiL My i Vi Deo
Pe dro fer re ira (ur. 1980, Por tu ga lia), ar ty sta mul ti me -
dial ny zaj mu ją cy się głów nie fil mem, vi deo, dźwię kiem,
fo to gra fią i me dia mi cy fro wy mi. ab sol went Uni wer sy -
te tu w Por to (mul ti me dia i kul tu ra) pre zen tu je swo je
pra ce na wie lu mię dzy na ro do wych fe sti wa lach, w mu -
ze ach i cen trach sztu ki. od dwóch lat pro wa dzi for ma -
cję Der me zaj mu ją cą się dzia ła nia mi li ve -ci ne ma.
Na po kaz w ga le rii en tro pia skła da się kil ka krót ko -
me tra żo wych form zre ali zo wa nych w ostat nich la tach
m.in. tak że we Wro cła wiu. część wie czo ru bę dzie wy -
peł nio na dzia ła niem z mu zy ką na ży wo w ko ope ra cji
z Mać kiem bą czy kiem.
16 października, godz. 19:00 | Galeria Entropia,
ul. rzeźnicza 4 we Wrocławiu
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LaUrEaCI XVII KONKUrSU
ChOPINOWSKIEGO

PIaNO PrOjECT

GaLa FUSION

hUNTEr
XXX-LECIE - POPraWINy

aPParaT

WaNDa jOhNSON

SPEKTaKLE »  »  »
WrOSTja
g.15:30 | aleksandra ambrozik
& Magdalena bednarek
g.16:30| aleksander rubinovas
g.18:00 | Pip Utton
g.19:30 | Peter Čižmár

jOaNNa D’arC

GOOD NIGhT COWBOy

SZaLONE NOżyCZKI

żyCIE jEST SNEM

MaŁE ZBrODNIE
MaŁżEńSKIE

PrOMETEUSZ

W ŚWIETLE. WarIaCjE

PrZyjaCIóŁKI Z WENUS

SOrry, WINNETOU

DLa DZIECI »  »  »
NOC BEZ KSIĘżyCa

aN Na Pa CIO rEK
W Ma gii ŚWia tło cie Ni
Wie czór aU tor sKi
opra wa mu zycz na wie czo ru:
re gi na Ma ria Lisz ka śpiew
i gra na skrzyp cach.
Pro wa dze nie – iza be la Mo ni ka bill.
aN Na Pa cio reK z za wo du jest bie głym re wi den tem,
bie głym są do wym z za kre su fi nan sów i ra chun ko wo -
ści oraz lu stra to rem spół dziel czo ści.
Ja ko po et ka uda nie za de biu to wa ła w 2001 r. w ofi cy -
nie Wy daw ni czej MaK w szcze ci nie. to tam, jej utwo ry
z 1981 r. – w wy ni ku udzia łu w kon kur sie – zy ska ły ak -
cep ta cję i zna la zły się w an to lo gii po ezji mi ło snej pt. su -
ita na sple cio ne dło nie.
au tor ka uzy ska ła 8 Wy róż nień w kon kur sach po etyc kich
(w tym dwa i stop nia): trzy w pol skich kon kur sach or ga -
ni zo wa nych przez ofi cy nę Wy daw ni czą MaK w szcze ci -
nie (2002 i 2004), jed no w 2006 przez Miej ską Pu blicz ną
bi blio te kę w Wą grow cu i czte ry w mię dzy na ro do wych
kon kur sach, or ga ni zo wa nych przez Po lish ame ri can Po -
ets aca de my (2004 i 2005 oraz dwa w 2013 ro ku).
Do tej po ry au tor ka wy da ła czte ry to my: w 2002 r. ar -
kusz po etyc ki (nr 1, ii se rii bi blio fil skiej ars Poetica) pt.
Ży cie jest chwi lą, w 2006 r. Ki no Po wi dok, w 2008 r. za -
czę ło się w ra ju i za mknię te otwar te w 2013 r. obec nie
przy go to wu je to mik pt. Świa tło cie nie ży cia.
Po nad to jej utwo ry znaj du ją się w 20 an to lo giach,
w tym w dwóch wy da nych pod re dak cją au tor ki: W wi -
tra żach cza su (2013) i od sło nić praw dę (2014) – po świę -
co nej Pa tro no wi Ko ła – zbi gnie wo wi Her ber to wi w 90
rocz ni cę uro dzin.
Jest człon kiem: sto wa rzy sze nia twór ców i ani ma to rów
Kul tu ry we Wro cła wiu, JP ii Po lish ama ri can Po ets aca -
de my w Wal ling ton (NJ) i Ko ła Li te ra tów Pol skich im.
zbi gnie wa Her ber ta w Lu bli nie, w któ rym peł ni funk cję
Wi ce kanc le rza w za rzą dzie głów nym w Lu bli nie oraz
Kanc le rza we wro cław skim od dzia le te go Ko ła.
W 2013 ro ku sko rzy sta ła z za pro sze nia do udzia łu
w Lek sy ko nie bio gra fii oso bi sto ści ze wszyst kich dzie -
dzin ży cia pu blicz ne go Who is Who w Pol sce.
Na wie czór au tor ski an ny Pa cio rek za pra sza Ko ło Li -
te ra tów Pol skich im. zbi gnie wa Her ber ta w Lu bli nie
od dział we Wro cła wiu.
7 paź dzier ni ka, godz. 17: 00 | Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wol ny!

fo
t.

M
.M

. F
lis

ia
k

elż bie ta Wi chrow ska
tWarz z LUstra
Po wieść war szaw ska, po -
wieść przy go do wa i hi sto ria
o po szu ki wa niu wła snych ko -
rze ni. au tor ka ge nial nie po ka -
zu je współ cze sne za kąt ki
War sza wy, przed wo jen ną ży -
dow ską Pra gę, Wiel ką emi -
gra cję, prak ty ki spi ry ty stycz ne
w Pa ry żu, a to tyl ko wy bra ne
wąt ki tej ar cy cie ka wej książ ki.
Wi chrow ska, któ ra dzię ki
upra wia ne mu za wo do wi pro -
fe so ra po lo ni sty ki, świet nie
po ru sza się w ar chi wach,
wpla ta w be le try sty kę mnó -
stwo in for ma cji i do ku men -
tów z opi sy wa nych epok.

Pre mie ra 7 paź dzier ni ka 
Wy daw nic two MG

zbi gniew bia łas
taL
so sno wiec cy in try gan ci, śmier -
tel na tru ci zna z Ka to wic, war -
szaw ski as pa le stry i przy tul ny
kra kow ski ho te lik… praw dzi wa
mie szan ka wy bu cho wa. 
W Dru giej rzecz po spo li tej dwa
pro ce sy wstrzą snę ły opi nią pu -
blicz ną: spra wa gor go no wej
i grze szol skie go. tal jest współ -
cze sną pró bą re kon struk cji zdu -
mie wa ją cych wy da rzeń, któ re
do pro wa dzi ły do wie lu oso bi -
stych tra ge dii i do kom pro mi ta -
cji są dow nic twa, mi mo że nie
wia do mo do dziś, czy w ogó le
po peł nio no zbrod nie przy pi sy -
wa ne oskar żo ne mu.

Premiera 7 października
Wydawnictwo MG
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NIEDZIELNE POraNKI 
FILMOWO-WarSZTaTOWE

KróLIK, SŁOń I TErESKa

SaM, CZy LI PrZy GO TO Wa -
NIE DO ży CIa W rO DZI NIE

KONFErENCja PTaKóW

26 X PoNieDziałeK

KONCErTy »  »  »
EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

STaNISŁaWa CELIńSKa

DEaN BrOWN GrOUP
Drumfest 2015

SPEKTaKLE »  »  »
WrOSTja
g.14:00 | prezentacja etiud
studentów PWst, gościnnie:
ruzanna ram tunieva
g.18:00| Wiesław Komasa
g.20:00| Krzysztof gordon

TaTO

WySTaWy »  »  »
GrEGOr różańSKI
eternal after. zachowanie
masy

SPOTKaNIa »  »  »
CZy KSIĄżKI MOGĄ ByĆ
NIEBEZPIECZNE?

SCENOPISarSTWO
warsztaty literackie

CarOLINa SChUTTI
spotkanie z austriacką pisarką
- w jęz. niemieckim

27 X WtoreK

KONCErTy »  »  »
SaKhIOBa
chór Męski z gruzji

SPEKTaKLE »  »  »
COSI FaN TUTTE

ZŁa Ma NE Pa ZNOK CIE.
rZECZ O Mar LE NIE DIE TrICh

ParaKLETOS. jaⁿ
performance M. gluzińskiego

SPEKTaKL TaTO

KrEDyT ZaUFaNIa

żyCIE jEST SNEM
pożegnanie z tytułem

SPOTKaNIa »  »  »
KOBIETa WSPóŁCZESNa

aNGELUS
Li te rac Ka Na gro Da eU ro Py ŚroD Ko WeJ
zwy cięz cę an ge lu sa 2015 po zna my pod czas uro czy stej ga li,
któ ra od bę dzie się 17 paź dzier ni ka w te atrze Mu zycz nym ca -
pi tol we Wro cła wiu. Wśród fi na li stów zna lazł się mię dzy in ny -
mi Ja cek Deh nel, no mi no wa ny za po wieść Mat ka Ma kry na,
któ ra uka za ła się na kła dem wy daw nic twa W. a. b. Jest to hi -
sto ria słyn nej oszust ki re li gij nej po dzi wia nej przez pa pie ży i Ju -
liu sza sło wac kie go.
Ja cek Deh nel – pol ski pro za ik, po eta, tłu macz, ma larz. De biu to -
wał zbio rem opo wia dań Ko lek cja (1999), du żą po pu lar ność
przy nio sła mu sa ga ro dzin na La la (2005).
Li te rac ka Na gro da eu ro py Środ ko wej aNgeLUs – naj waż niej sza
na gro da w dzie dzi nie twór czo ści pro za tor skiej tłu ma czo nej
na ję zyk pol ski. Na gro da jest przy zna wa na co rocz nie, pi sa rzom
po cho dzą cym z eu ro py Środ ko wej, któ rzy po dej mu ją w swo ich
dzie łach te ma ty naj istot niej sze dla współ cze sno ści, zmu sza ją
do re flek sji, po głę bia ją wie dzę o świe cie in nych kul tur. or ga ni za -
to rem i fun da to rem Li te rac kiej Na gro dy eu ro py Środ ko wej an ge -
lus jest mia sto Wro cław.
Weź udział w głosowaniu: angelus.com.pl

CarOLINa SChUTTI
sPo tKa Nie aU tor sKie
ay striac ka pi sar ka, miesz ka
w inns bruc ku. stu dio wa ła
ger ma ni sty kę, an gli sty -
kę/ame ry ka ni sty kę, gi ta rę
kon cer to wą, wo kal.
Pra co wa ła m.in. ja ko 
lek tor k na Uni wer sy te cie we
flo ren cji oraz jak współ pra -
cow nik Li te ra tur haus am inn. opu bli ko wa ła wie le tek -
stów w cza so pi smach li te rac kich. otrzy ma ła wie le
sty pen diów i na gród m.in. au striac ką na gro dę Pań -
stwo wą w dzie dzi nie li te ra tu ry i przy zna ną po raz
pierw szy w ro ku 2012 Na gro dę Li te rac ką alo isa Vo gla.
Pod czas spo tka nia, któ re od bę dzie się w ję zy ku nie -
miec kim, au tor ka prze czy ta frag men ty kil ku po wie ści.
26 paź dzier ni ka, godz. 18: 00 | Nie miec kie To wa rzy stwo
Kul tu ral no -Spo łecz ne, ul. Sa pe rów 12, Wro cław

DIa LOG DWóCh PO ETyK
ce chą wspól ną obu spe cy ficz nych po etyk jest to, że
ży wo za prze cza ją po wszech ne mu stwier dze niu za sie -
dzia łych na lau rach po etów, iż w po ezji by ło już
wszyst ko. Me ta fi zycz na i ta jem ni cza fi lo zo fia dla
ama to rów tadeusza Liry-Śliwy opar ta na ob ser wa cji,
czer piąc z praw Ko smo su i Na tu ry skła nia do prze my -
śleń. Na to miast ero ty ki mo to ry za cyj ne izabeli Moniki
bill two rzą fan ta stycz ny świat czę ści do aut i re la cji je
łą czą cych. au tor ka no wa tor skie go nur tu ero ty ków
mo to ry za cyj nych po przez tę te ma ty kę do trzeć do tych
lu dzi, któ rzy nor mal nie by po po ezję nie się gnę li.
stwier dza, że: chcia ła bym do trzeć do wszyst kich, bo
po ezja po win na być dla wszyst kich, nie tyl ko dla śro -
do wi ska ar ty stów.
Na spo tka nie za pra sza Ko ło Li te ra tów Pol skich im.
zbi gnie wa Her ber ta. Pro wa dze nie an na Pa cio rek.
15 paź dzier ni ka, godz. 16:00| Wro cław skie Cen trum Se nio -
ra, pl. Do mi ni kań ski 6, Wro cław

aLFrED KaMPa
Wie czór aU tor sKi obecNy
Wie lo let ni na uczy ciel i pe da gog. od ro ku 2008 pu bli -
ku je w in ter ne cie ja ko al free. od ma ja 2010 ro ku
uczest ni czy w warsz ta tach li te rac kich or ga ni zo wa -
nych przez wro cław ski sa lo nik trzech Muz. Lau re at
kon kur sów li te rac kich. Ma na kon cie pięć au tor skich
ksią żek po etyc kich: czło wiek: wszyst ko i nic (2011),
czło wiek: za wsze i ni gdy (2012) i czło wiek: wszę dzie
i ni gdzie (2013), sta no wią ce swo isty tryp tyk, w któ rym
do ty ka zna cze nia ludz kiej isto ty i jej ro li we wszech -
świe cie. Na słu chi wa nie wy da ne w ro ku ubie głym oraz
naj now szy to mik za ty tu ło wa ny obec ny. al fred Kam pa
na zy wa swo ją po ezję „uści ślo ną”, wska zu jąc tym sa -
mym na ana li tycz ne po dej ście do ma te rii li te rac kiej.
19 paź dzier ni ka, godz. 18:00 | Sa lo nik Trzech Muz,
ul. Za wal na 7, wej ście od po dwó rza
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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 Klub ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
arsenał Miejski ul. cieszyńksiego 9, Wrocław
browar Mieszczański ul. Hubska 44, Wrocław
cK zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
cK agora ul. serbska 5a, Wrocław
cafe cocofli Włodkowica 9, Wrocław
centrum Kultury MUza armii Krajowej 1, Lubin
centrum sztuki impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
czartowska skała Muchów, Pogórze Kaczawskie
cen trum sztu ki Wro ul. Wi dok 7
centrum sztuki impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Dolnośląska biblioteka Publiczna rynek 58, Wrocław
Dworek chopina zielona, Duszniki zdrój
galeria entropia rzeźnicza 4, Wrocław
galeria Małgosia ul. odrzańska 39/40, 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 
Klubogaleria Neon side ul. ruska 46c, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub U Pieśniarzy ul. szewska 68 a, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław
Miejsce przy Miejscu [MpM] plac strzelecki 12, Wrocław
Międzynarodowy Dom spotkań Młodzieży [MDsM] Krzyżowa
Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Muzeum etnograficzne ul. traugutta 111/113 , Wrocław
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
Muzeum Współczesne Wrocław pl. strzegomski 2a, Wrocław
Muzeum ziemi Kłodzkiej ul. łukasiewicza 4, Kłodzko
Narodowe forum Muzyki pl. Wolności 1, 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
tarasy pod zdrojem Wojciech Park zdrojowy, Lądek zdrój
teatr Dramatyczny pl. teatralny 1, Wałbrzych
teatr Modrzejewskiej rynek 39, Legnica
Vinci fit art sukiennice 1/2/5, 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

DLa DZIECI »  »  »
NOC BEZ KSIĘżyCa

SaM, CZy LI PrZy GO TO Wa -
NIE DO ży CIa W rO DZI NIE

28 X ŚroDa

KONCErTy »  »  »
MaTEUSZ KOWaLCZyK -
MaTOShI

ThEZE DUO – BaL FOLK
kon cert i warsz ta ty ta necz ne 

NaTaLIa PrZyBySZ

UFOMaMMUT

aLL ThaT jaZZ 
jaM SESSION

SPEKTaKLE »  »  »
DZIaDy. CZĘŚCI I, II, IV I
WIErSZ UPIór

KarSKIEGO hISTOrIa
NIEPraWDZIWa

haLKa

DZIWNy PaSażEr

NIE TrZEBa

GŁOSy BLIźNIaCZyCh WIEż

SPOTKaNIa »  »  »

SaLONIKOWE 
WarSZTaTy LITEraCKIE

DLa DZIECI »  »  »
NOC BEZ KSIĘżyCa

KONFErENCja PTaKóW

DZIECI Z BULLErByN

29 X czWarteK

KONCErTy »  »  »
POLISh CELLO qUarTET 
I DOMINIK POŁOńSKI

POMarańCZE 
I MaNDaryNKI, CZyLI
POWTórKa Z GrEChUTy.

SPEKTaKLE »  »  »
DZIaDy. CZĘŚCI I, II, IV I
WIErSZ UPIór

rIGOLETTO

TrZEj MUSZKIETErOWIE
audiodeskrypcja i napisy

DZIWNy PaSażEr

NIE TrZEBa

FILMy »  »  »
aLarM

aU KCja I GIEŁDa FO NO Gra FICZ Na 
Nad odrzań ski Klub Pod Ko lum na mi za mie ni się w so bo tę,
17 paź dzier ni ka, w mu zycz ną mek kę dla wszyst kich en tu zja -
stów płyt wi ny lo wych, płyt cD oraz ka set. to wła śnie w tym
dniu od bę dzie się au kcja fo no gra ficz na, na któ rej bę dzie moż -
na sprze dać przy nie sio ne przez sie bie al bu my, książ ki, czy in -
ne ga dge ty zwią za ne z mu zy ką, bądź sta nąć do wal ki
o li cy to wa ne przed mio ty. Je śli jed nak ktoś wo li tra dy cyj ną for -
mę za ku pów ty tu łów spod zna ku roc ka, me ta lu, jaz zu, po pu,
elek tro ni ki czy sze ro ko po ję tej al ter na ty wy, to przed li cy ta cją
pla no wa na jest Dol no ślą ska gieł da fo no gra ficz na, pod czas
któ rej każ dy mi ło śnik ana lo go wych i cy fro wych no śni ków znaj -
dzie z pew no ścią coś dla sie bie.
17 paź dzier ni ka – Dolno ślą ska Gieł da Fo no gra ficz na: 13:00-15:00,
au kcja Fo no gra ficz na: 15:30-16:30 | Klub Pod Ko lum na mi
we Wro cławiu, pl. św. Ma cie ja 21. Wstęp Wol ny!



29Nr 260 – październik 2015
co je st gra ne.pl

kon cen tra tor kul tu ry 

CE ra MICZ Na Za STa Wa 
Warsz ta ty
Dzień z pro jek to wa niem ce ra -
mi ki to do sko na ła moż li wość
stwo rze nia uni kal ne go ze sta -
wu ce ra micz nych na czyń. Każ -
dy z uczest ni ków bę dzie miał
oka zję za po znać się z róż ny mi
przy kła da mi ce ra mi ki oraz
zre ali zo wać wła sny, nie po wta rzal ny pro jekt pa su ją cy do da -
ne go wnę trza. go to we pra ce bę dą wy pa lo ne na bi skwit (900’c)
i po szkli wio ne na do dat ko wych za ję ciach. Dla chęt nych wspól -
ne go to wa nie na za koń cze nie pro jek tu
23 paź dzier ni ka, godz. 11:30-17:00 | Pra cow nia ce ra mi ki 
qu ap cia, ul. jac ka Kacz mar skie go 7-9, Wro cław. Koszt: 108 zł/os. +
warsz tat na szkli wie nie prac 30 zł

UWOL NIj PTa Ka eNer ge tycz N
– Mo ty Wa cyJ Ne sHoW DLa Ko biet

show, pod czas któ re go
uwol nisz po kła dy swo jej
po zy tyw nej ener gii i kre -
atyw no ści! spo tka nie
od bę dzie się w nie stan -
dar do wej for mie show
po łą czo ne go z mo wą mo -
ty wa cyj ną, mu zy ką i nie -
spo dzian ka mi. bę dzie to

prze strzeń na od kry cie w so bie te go cze goś, co po zwo li
ci wy fru nąć z klat ki.
show  pro wa dzi be ata Ju rasz – gwiaz da ra do ści, tre -
ner ka roz wo ju oso bi ste go, tre ner ka odys sey of the
Mind. Pa sjo nat ka mo ty wa cji i stra te gii osią ga nia ce -
lów. Wspie ra lu dzi w od kry wa niu przez nich ich we -
wnętrz ne go po ten cja łu i mo ty wa cji. 
15 paź dzier ni ka | Dom Kul tu ry Ba ka ra, ul. ró ża na 4-6,
Wro cław, www.uwol nijp ta ka.pl

SPOTKaNIa »  »  »
KINDEr-TUrNEN 
alternatywna gimnastyka
dziecięca. Promocja książki.

DLa DZIECI »  »  »
NOC BEZ KSIĘżyCa

DZIECI Z BULLErByN

KONFErENCja PTaKóW

30 X PiąteK

KONCErTy »  »  »
MEDyTaCjE 
Na GórZE aTOS

KaTarZyNa GrONIEC

ZaDUSZKI BLUESOWE

SPEKTaKLE »  »  »
DZIaDEK DO OrZEChóW

OKNO Na ParLaMENT

SZKOŁa żON

DZIWNy PaSażEr

NIE TrZEBa

TaK LUBIĘ WaS
rOZŚMIESZaĆ

DLa DZIECI »  »  »
KONFErENCja PTaKóW

31 X sobota

KONCErTy »  »  »
ZaDUSZKI jaZZOWE

SPEKTaKLE »  »  »
CZarODZIEjSKI FLET

OKNO Na ParLaMENT

SZKOŁa żON

WIECZór KaBarETOWy

SPOTKaNIa »  »  »
ZaMCZySKO 2015
spotkanie fanów grozy
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