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Rzecz po spo li ta Śpie wa ją ca
15 li sto pa da 17:00 Sa la Kon cer to wa Pol skie go Ra dia, ul. Kar ko no ska 10
Pro gram stwo rzo ny z en tu zja zmem przez mło dych ar ty stów to kil ka na ście
au tor skich aran ża cji pio se nek le gio no wych i żoł nier skich.  Kon cert pre zen tu je
i pro mu je pły tę pod tym sa mym ty tu łem, któ ra jest zwień cze niem pro jek tu
edu ka cyj ne go Fun da cji Mło da Rzecz po spo li ta zre ali zo wa ne go w kil ku na stu
kla sach szkół pod sta wo wych we Wro cła wiu i Dol nym Ślą sku je sie nią 2014 ro -
ku. W na gra niach udział wzię li ar ty ści zwią za ni z Dusz pa ster stwem Aka de -
mic kim Ma cie jów ka oraz dzie ci za pro szo ne do pro jek tu pod czas warsz ta tów
Au to r aran ża cji - mu zyk i kom po zy tor ks. Bar tło miej Kot.

Wej śció wki:  tel. 724 133 316, kon takt@mlo darp.pl | www.mlo darp.pl

Nad zwy czaj ny Kon cert Sym fo nicz ny Ju bi le usz 70-le cia
Pol skie go Śro do wi ska Aka de mic kie go we Wro cła wiu
13 li sto pa da 19:30
Na ro do we Fo rum Mu zy ki, 
Sa la Głów na KGHM, pl. Wol no ści 1

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart
Msza C-dur KV 317 Koronacyjna
Ludwig van Beethoven
V Symfonia c-moll op. 67

Kul mi na cja ob cho dów Ju bi le uszu 70-le cia Pol skie go Śro do wi ska Aka de -
mic kie go we Wro cła wiu przy pa da w dniu 13 li sto pa da 2015 r., a jej zwień -
cze niem bę dzie otwar ty uro czy sty kon cert sym fo nicz ny, któ ry na wią zu je
do tra dy cji do rocz nych kon cer tów z oka zji Świę ta Na uki.
Pod czas nad zwy czaj ne go kon cer tu wy stą pią pe da go dzy i stu den ci Aka de -
mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu pod dy rek cją Ma estro
Mar ka Pi ja row skie go. Mu zy ka mi strzów za brzmi w jed nej z naj no wo cze -
śniej szych sal kon cer to wych Eu ro py, w Na ro do wym Fo rum Mu zy ki.

Kar ty wstę pu: re cep cja bu d. E AMKL dostępne od dnia 6 li sto pa da br.

Ma rek Pi ja row ski – dy ry gent 
Alek san dra Ku bas -Kruk – so pran 
Piotr Ły kow ski – alt 
Ta de usz Pszon ka – te nor
Bog dan Ma kal – bas -ba ry ton
Chór Fe ich ti num i Or kie stra Sym fo nicz na
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go

Młoda Polska Filharmonia
Koncert specjalny
10 li sto pa da 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki
Sa la Głów na KGHM, pl. Wol no ści 1

Mło da Pol ska Fil har mo nia to 43-
oso bo wa or kie stra skła da ją ca się
z naj bar dziej uzdol nio nych uczniów
szkół mu zycz nych w wie ku 16-21
lat, wy bra nych pod czas ogól no pol -
skich prze słu chań w 2011, 2013
i 2015 ro ku.
Mło dzi mu zy cy otrzy mu ją od Fun da -
cji Zwier cia dło rocz ne sty pen dia pie -
nięż ne. Ce lem pro jek tu jest wspar cie
mło dych mu zy ków po przez umoż li -
wie nie im udzia łu w warsz ta tach
pro wa dzo nych przez wy bit nych ar -
ty stów, a tak że de biu tu w pre sti żo -
wych sa lach kon cer to wych obok
świa to wej sła wy kon cert mi strzów.
Fun da cja or ga ni zu je dwie tra sy kon -
cer to we: let nią i je sien ną. W ra mach
ostat nich 7. tras od by ło się 30. kon -
cer tów. Te go la ta or kie stra wy stą pi ła
na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Mu zycz nym MISA Shan ghai 2015.
Fun da to rzy pro jek tu: Sła wo mir Smo -
ło kow ski i Grze gorz Jan ki le wicz.

Koncert Orkiestry Symfonicznej
Akademii Muzycznej w Krakowie
28 li sto pa da 18:00

Sala Koncertowa AM im. K. Lipińskiego, pl. Jana Pawła II nr 2. Bezpłatna karta wstępu.

Kon cer ty od by wa ją ce się w ra mach Fe sti wa lu Aka de mic kich Or kiestr Sym -
fo nicz nych (17 paź dzier ni ka -28 li sto pa da 2015 r.) to oka zja do za pre zen -
to wa nia sze ro kiej pu blicz no ści pro gra mu w wy ko na niu mu zy ków oraz ich
mi strzów – stu den tów, ab sol wen tów i pe da go gów Aka de mii Mu zycz nych
z Ka to wic, Po zna nia, Wro cła wia i Kra ko wa.

Kar ty wstę pu: re cep cja bu d. E AM dostępne dnia 6 li sto pa da br.

fot. M. Mikołajczyk



KA TE Ry NA TI TO VA uro dzi ła się
w Ena kie wo (Ukra ina) w 1983 r. Na -
ukę gry na for te pia nie roz po czę ła
w wie ku pię ciu lat. Ukoń czy ła Cen -
tral ną Szko łę Mu zycz ną w Char ko -
wie i Cen tral ną Szko łę Mu zycz ną
przy Mo skiew skim Pań stwo wym
Kon ser wa to rium im. P. Czaj kow skie -
go. W la tach 2001-2003 stu dio wa ła
w Niem czech w Hoch schu le für Mu -
sik w Münster u prof. Mi cha el Kel le -
ra, na stęp nie w Hoch schu le für
Mu sik Carl Ma ria von We ber Dres den
w kla sie Ar ca die go Zen zipéra.
W la tach 2009-2010 Ka te ry na by ła
stu dent ką Roy al Nor thern Col le ge of
Mu sic w Man che ster. Do sko na li ła
swo je umie jęt no ści rów nież pod kie -
run kiem świa to wej sła wy pia nist ki
i pe da go ga Nor my Fi sher. W la -
tach 2010-2011 by ła stu dent ką Ac -
ca de mia Pia ni sti ca Imo la (Wło chy)
w kl. prof. Bo ri sa Pe tru shan sky`ego.
Ka te ry na Ti to va jest lau re at ką

pierw szych i dru gich na gród na po -
nad 20 kon kur sach pia ni stycz nych.
Po nad to w 2009 r zo sta ła pół fi na list -
ką bar dzo pre sti żo we go kon kur -
su 16. Le eds In ter na tio nal Pia no
Com pe ti tion w Le eds (An glia).
Ar tyst ka zo sta ła rów nież na gro dzo -
na sty pen dia mi ar ty stycz ny mi przez
Mię dzy na ro do wą Fun da cję Vla di mi -
ra Spi va ko va w Mo skwie, nie miec kie
fun da cje Oskar und Ve ra Rit ter Sti -
ftung i Lutz -E.-Adolf Sti ftung oraz
przez Ro ta ry Fo un da tion.
Pia nist ka na gra ła dla zna nej fir my
pły to wej So ny Clas sic re ci tal zło żo ny
z utwo rów S. Rach ma ni no wa.
Pły ta zo sta ła bar dzo wy so ko oce nio -
na przez kry ty kę mu zycz ną.
Kon cer to wa ła ja ko so list ka oraz
ka me ra list ka na Ukra inie, w Ro sji,
w Eu ro pie i USA, wy stę pu jąc m.in.
z Ho len der ską i Mo skiew ską Or kie -
strą Sym fo nicz ną, z Sin fo niet ta
Drez den, z Wie ner Kam mer Or che -
ster oraz z Cze ską Fil har mo nią
w Pra dze pod dy r. Ma xi ma Ven ge -
ro va. Gra ła też m.in w Sem pe ro per
w Dreź nie, w Wie ner Kon zer thaus,
w Le sin sky Hall w Za grze biu i Bri -
ge wa ter hall w Man che sterze.
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, Wro cław;
Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców STOART;
Brze skie go Przed sie bior stwa Ener ge ty ki
Ciepl nej oraz Przed się bior stwa 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
1183-1187 Wieczory lisztowskie

KATERYNA TITOVA (Niemcy-Ukraina) – fortepian
Laureatka ponad 20 konkursów pianistycznych

W pro gra mie utwo ry: D. Scar lat tie go, W. A. Mo zar ta, L. v. Beetho ve na,
F. Cho pi na. Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski.
20 listopada 12:30 Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10

(170 koncert umuzykalniający dla młodzieży)
20 listopada 18:30 Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
21 listopada 18:00 Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
22 listopada 16:00 Włoszakowice, Pałac Sułkowskich, ul. K. Kurpińskiego 29
23 listopada 18:00 Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10 Aga ta Sku li mow ska

Recital for te pianowy
11 li sto pa da 18:00

Sta ra Gieł da, pl. Sol ny 16

Na ukę gry na forte pia nie roz po czę ła
w wie ku 12 lat, w 2014 ro ku ukoń -
czy ła z wy róż nie niem Ogól no kształ -
cą cą Szko łę Mu zycz ną I i II st. im.
K. Szy ma now skie go we Wro cła wiu
w kl. dr Bo gu sła wy Po ręb skiej.
W la tach 2014-2015 stu dio wa ła
w AM we Wro cła wiu pod kie r. dra
Paw ła Za wadz kie go. Obec nie kon -
ty nu uje stu dia na Uni wer sy te cie
Mu zycz nym F. Cho pi na w War sza -
wie w kla sie for te pia nu prof.
Krzysz to fa Ja błoń skie go. W 2011 r.
otrzy ma ła wy róż nie nie Dy rek to ra
Cen trum Edu ka cji Ar ty stycz nej 
na Ogól no pol skich Prze słu cha niach
Uczniów Szkół Mu zycz nych II st.
w War sza wie, a w 2013 r. wy róż nie -
nie na III Za chod nio po mor skim Kon -
kur sie Pia ni stycz nym w Szcze ci nie.
Uczest ni czy ła w kur sach i warsz ta -
tach for te pia no wych do sko na ląc
sztu kę pia ni stycz ną u uzna nych pe -
da go gów m.in. prof. Wal de ma ra An -
drze jew skie go, prof. Wło dzi mie rza
Obi do wi cza, prof. Grze go rza Ku rzyń -
skie go, prof. Krzysz to fa Ja błoń skie go
oraz prof. Eu ge na In dji ca.
Na koncert zorganizowany z okazji
Święta Niepodległości zaprasza To -
wa rzy stwo Ini cja tyw Kultu ral nych
Ma gno lia. Pro wa dze nie kon cer -
tu – Ce za ry So ko łow ski.





Jezioro łabędzie
ROyAL RUSSIAN BALLET
23 listopada 17:00 i 20:00

Teatr Muzyczny CAPITOL,
ul. Piłsudskiwgo 67

Je zio ro ła bę dzie to naj więk szy fe -
no men sztu ki ba le to wej, któ ry już
od po nad stu lat nie zmien nie za -
chwy ca pu blicz ność ca łe go świa ta.
Po nad cza so wa hi sto ria mi ło sna
o księż nicz ce za klę tej w ła bę dzia,
opo wia da nam o praw dach uni -
wer sal nych: o ludz kich na mięt no -
ściach, o wal ce do bra ze złem,
o zdra dzie, bó lu ale przede wszyst -
kim o po tę dze mi ło ści.
Baj ko wa opo wieść po łą czo na z ge -
nial ną mu zy ką jed ne go z naj wy bit -
niej szych kom po zy to rów -Pio tra
Czaj kow skie go, wpro wa dzą każ de -
go wi dza w pięk ny, ma gicz ny świat
ba le tu kla sycz ne go.
Za chwy ca ją ce ko stiu my, pięk na
sce no gra fia, a przede wszyst kim
mło dzień cza pa sja i per fek cja
w wy ko na niu spra wia ją, że gro no
wiel bi cie li Roy al Rus sian Bal let sta -
le ro śnie. Ze spół zło żo ny z mło dych
ar ty stów kon ty nu ują cych tra dy cje
słyn nej ro syj skiej szko ły ba le to wej
ocza ro wał już pu blicz ność wie lu
kra jów Eu ro py, Azji, Ame ry ki Pół -
noc nej i Po łu dnio wej.

Czas trwa nia spek ta klu: 2h 15 min.

Ar Trio – En dor fi ny Świa to wid Kla sycz nie
17 li sto pa da 18:30

Ośrodek Działań Twórczych Świa to wid, ul. Sem po łow skiej 54a. Bi le t 8 zł

Wy jąt ko wa har fa, któ ra prze pięk nie brzmi pod rę ka mi Mag da le ny Just, me -
lo dycz ne skrzyp ce wy do by wa ją ce pod smycz kiem Be aty Sol nic kiej cza row -
ne dźwię ki, oraz li rycz na wio lon cze la. Gra ją ca na niej Ewa Dy mek -Kuś
swo imi aran ża cja mi spla ta tak że w ca łość kla sycz nie po nad cza so wy, a za -
ra zem za ska ku ją cy efek tow ny mi brzmie nia mi i har mo nią En sam ble. Przy -
jaźń, mi łość do Mu zy ki, chęć speł nia nia Ma rzeń – te trzy waż ne ele men ty
po łą czy ły trzy przy ja ciół ki do stwo rze nia cze goś wy jąt ko we go dla sie bie,
da jąc tym sa mym moż li wość re ali za cji swo ich ta len tów, emo cji i pra gnień.
Na pły cie ENDORFINy zna la zły się utwo ry z ga tun ku mu zy ki fil mo wej i jaz -
zo wej, któ re pod czas kon cer tów ArTria wy wo ły wa ły za wsze naj bar dziej
ży wio ło we re ak cje pu blicz no ści, a po mi mo upły wu lat są na dal in spi ra cją
dla ar ty stów i wy tchnie niem dla wie lu słu cha czy.

8. Świę to Mu zy ków Uroczyste Na bo żeń stwo eku me nicz ne
20 li sto pa da 19:00

Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs bur ski Opatrz no ści Bo żej we Wro cła wiu,
ul.Ka zi mie rza Wielkiego 29. Wstęp wolny!

Uro czy ste na bo żeń stwo eku me nicz ne pod Ho no ro wym Pa tro na tem:
Je go Eks ce len cji bp Wal de ma ra Py tla, bi sku pa wro cław skie go Ko ścio ła
Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go, Je go Eks ce len cji abp Jó ze fa Kup ne go, ar cy bi -
sku pa me tro po li ty wro cław skie go Ko ścio ła Rzym sko -ka to lic kie go, Je go
Eks ce len cji bp Wło dzi mie rza R. Jusz cza ka, bi sku pa wro cław sko -gdań skie -
go Ko ścio ła Grec ko ka to lic kie go, Je go Ma gni fi cen cji prof. dr. hab. Kry stia -
na Kieł ba, rek to ra Aka de mii Mu zycz nej im. K. Li piń skie go we Wro cła wiu. 
W trak cie na bo żeń stwa za śpie wa Chór Chło pię cy Na ro do we go Fo rum Mu -
zy ki we Wro cła wiu oraz Ze spół Wo kal ny Ron do SM I st. im Gra ży ny Ba ce -
wicz we Wro cła wiu pod dy rek cją Mał go rza ty Po dziel ny. 
Na or ga nach za gra Łu kasz Mo sur i To masz Kmi ta -Skarsgård, a to wa rzy -
szyć wy ko na niom bę dzie zespół instrumentów dętych oraz ko tły. Za brzmi
mu zy ka or ga no wa oraz wo kal na z Pol ski, An glii i Nie miec.
Oko licz no ścio we ka za nie wy gło si bp Wal de mar Py tel.



**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu  ,,  
kkttóórree  mmoożżnnaa  ooddeebbrraaćć  ww  rreecceeppccjjii  bbuuddyynnkkuu  EE  AAMMKKLL  
nnaa  77  ddnnii  pprrzzeedd  kkoonncceerrtteemm

Sza now ni Pań stwo,
li sto pad bę dzie mie sią cem nie zwy kle 
bo ga tym w waż ne wy da rze nia ar ty stycz ne. 
Dla te go w spo sób szcze gól ny za pra szam
do udzia łu w kon cer tach przy go to wa nych
przez Aka de mię Mu zycz ną im. Ka ro la 
Li piń skie go we Wro cła wiu.

W li sto pa dzie bę dzie mia ła miej sce kul mi na cja ob cho dów ju bi le uszu
70-le cia pol skie go śro do wi ska aka de mic kie go we Wro cła wiu. Dla uświet nie nia
te go ju bi le uszu 13 li sto pa da, w go ścin nych pro gach Na ro do we go Fo rum 
Mu zy ki, or ga ni zu je my Nad zwy czaj ny Kon cert Sym fo nicz ny, któ re go 
wy ko naw ca mi bę dą pe da go dzy i stu den ci na szej Uczel ni – Aka de mic ka 
Or kie stra Sym fo nicz na, Chór Fe ich ti num oraz so li ści: Alek san dra Ku bas -Kruk,
Piotr Ły kow ski, Ta de usz Pszon ka i Bog dan Ma kal, wy stę pu ją cy pod dy rek cją 
Ma estro Mar ka Pi ja row skie go. Kon cert ten wpi su je się w trwa ją cy ak tu al nie 
Fe sti wal Aka de mic kich Or kiestr Sym fo nicz nych, w któ rym uczest ni czą ze spo ły
z Aka de mii Mu zycz nych w Ka to wi cach, Kra ko wie, Po zna niu i Wro cła wiu.
Pod kie run kiem zna ko mi tych dy ry gen tów mło dzi mu zy cy pre zen tu ją 
róż no rod ne pro gra my. Ostat ni kon cert fe sti wa lo wy od bę dzie się 28 li sto pa da,
w Sa li Kon cer to wej na szej Uczel ni. Pod czas te go kon cer tu wy stą pi Or kie stra 
Sym fo nicz na Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie.

Wśród in nych wy da rzeń ar ty stycz nych war te po le ce nia są m. in.: Za dusz ki 
jaz zo we, or ga ni zo wa ne już po raz pięt na sty (4 li sto pa da), kon cer ty z cy klu 
Ob li cza Mu zy ki Eu ro py (7 i 24 li sto pa da), kon cert Awan gar do wej Or kie stry 
Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu So und Fac to ry Or che stra (20 li sto pa da). 

Wie rzę, że na sze li sto pa do we pro po zy cje, zwłasz cza ar ty stycz ne, spo tka ją się 
z Pań stwa życz li wym za in te re so wa niem i do star czą 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

LLIISSTTOOPPAADD 22001155
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
44  XXII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
ZADUSZKI JAZZOWE
– KONCERT BIG BANDU AMKL **

55  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT  W RAMACH 
DNI WZAJEMNEGO SZACUNKU **

77  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
KONCERT OBLICZA MUZYKI EUROPY **

1133  XXII,,  ggooddzz..  1199..3300,,  SSaallaa  GGłłóówwnnaa  NNFFMM  
NADZWYCZAJNY KONCERT
SYMFONICZNY Z OKAZJI JUBIEUSZU 
70-LECIA POLSKIEGO ŚRODOWISKA
AKADEMICKIEGO WE WROCŁAWIU **

2200  XXII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT SOUND FACTORY ORCHESTRA **

2244  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT OBLICZA MUZYKI EUROPY **

2288  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ 
AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE **

Partner:
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Muzeum Miedzi w Legnicy 

 zaprasza z okazji Święta Niepodległości 

w środę 11 listopada 2015 r. 
o godz. 18.00

 na wieczór patriotyczny
 

z udziałem:

Magdaleny Marchewki – sopran, dr Włodzimierza Kwaśniewicza – znawcy białej broni
a ponadto 

na wspólne śpiewanie ułańskich żurawiejek ze zbiorów Jana Minkiewicza

„Ułani, ułani, 
malowane dzieci...”

Ułani, ułani,
malowane dzieci
Wieczór patriotyczny
11 listopada 18:00

Muzeum Miedzi w Legnicy,
ul. Partyzantów 3

W spo tka niu udział we zmą:
Mag da le na Mar chew ka – so pran,
dr Wło dzi mierz Kwa śnie wicz 
– znaw ca bia łej bro ni.
Obę dzie się tak że wspól ne śpi ewa -
nie ułań skich żu ra wie jek ze zbio -
rów Ja na Min kie wi cza, do któ re go
or ga ni za to rzy za pra sza ją wszyst -
kich chęt nych.

Muzeum Miedzi w Legnicy 

 zaprasza z okazji Święta Niepodległości 

w środę 11 listopada 2015 r. 
o godz. 18.00

 na wieczór patriotyczny
 

z udziałem:

Magdaleny Marchewki – sopran, dr Włodzimierza Kwaśniewicza – znawcy białej broni
a ponadto 

na wspólne śpiewanie ułańskich żurawiejek ze zbiorów Jana Minkiewicza

„Ułani, ułani, 
malowane dzieci...”

50. rocz ni ca po jed na nia
Kon cert i wy kład
18 li sto pa da 16:30

Au la Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz -
ne go, pl. Ka te dra lny 1. Wstęp wol ny!

Wro cław w wy mia rze eu ro pej skim
prze ży wa w tym ro ku 50-tą rocz ni -
cę Orę dzia bi sku pów pol skich
do nie miec kich. Jed ną z cie ka wych
pro po zy cji w tym dniu, ob ję tą Ho no -
ro wym Pa tro na tem Me tro po li ty
Wro cław skie go Księ dza Ar cy bi sku -
pa Jó ze fa Kup ne go, jest spo tka nie
z cy klu Czło wiek -Wspól no ta -Od po -
wie dzial ność w ra mach któ re go od -
bę dzie się wy kład oraz kon cert.
Wy stą pi Ze spół Vo ca li tas No va
w skład któ re go wcho dzą wy bit ni
człon ko wie chó ru i or kie stry z Dre zna. 
Wy kład pt. Orę dzie w pra sie pol skiej
i nie miec kiej wy gło si prof. Gra ży na
B. Szew czyk, Uniwersytet Śląski.

KLUB MUZYKI
I LITERATURY
li sto pad 2015
3 XI 17:00 Pau li na An na Bu jok
Re ci tal skrzyp co wy
Gra cjan Szym czak, akom pa nia ment
4 XI 18:00 Li te rac kie Za dusz ki
Po ezja oraz mi nia tu ro we for my pro -
za tor skie: Da nu ty Czer nie jew skiej,
Ma rio li Ja roc kiej, Wie sła wy Ku cię by,
Elż bie ty Śnież kow skiej -Bie lak, Wie -
sła wy Ma ku szew skiej oraz Ka ta rzy -
ny Geo r giou, któ rej to wa rzy szyć
bę dzie Mag da le na Ha łaj da (śpiew)
9 XI 16:00 Wro cław ski Klub Sta ni sła -
wów – spo tka nie
9 XI 18:00 Naj pięk niej sza jest mu zy -
ka pol ska – kon cert
12 XI 18:00 Pieśń ofia ry i krwi
Pre lek cja Ma rii So ni Krok o po ezji lat
1914-1918, wier sze te go okre su
i wspól ne śpie wa nie pie śni le gio no -
wych. Wy ko naw cy: Kry sty na Droz -
dow ska, Ma ria Stu chly-Do liń ska,
Jó zef Jó zak – re cy ta cja. Mar ty na Ka -
cza łek, M. Stu chly-Do liń ska – śpiew,
Jo lan ta To ma szu nas – skrzyp ce,
Ma rek Ko cu ła – for te pian.
13 XI 17:00 STĄD NASZ RÓD
Wieczór poezji Ele ono ry Kie strzyń
z oka zji 97. rocz ni cy od zy ska nia nie -
pod le gło ści.
Pau li na Szczu pak – skrzyp ce,
Mar cin Ma cie jew ski – for te pian,
Ja dwi ga Zu bi le wicz – pro wa dze nie.
14 XI 13:00 Wer ni saż Świat
w oczach dziec ka, Wrocławskiego
Towarzystwa Mi ło śni ków Ha ftu.
16 XI 18:00 156. kon cert z cy klu:
Sty pen dy ści Sa mo rzą du Wro cła wia
– Mia stu
17 XI 18:00 Wie czór po etyc ko
-mu zycz ny Marii Ewy Sy ski
Ja kub Za wadz ki – for te pian, Ma te usz
Ko wal czyk – śpiew, Bar tosz Pa tryk
Rzy man – śpiew, pro wa dze nie, 
18 XI 17:30 Kon cert z cy klu:
Mło dzi Wy ko naw cy
25 XI 17:00 Her ber tia da

Na wszystkie wydarzenia w Klubie
wstęp wolny!
Klub czynny: pn-pt w godz. 10:00-18:00,
so 12:00-18:00
Plac Gen. Tadeusza Kościuszki 10
tel. +48 71 344 43 30 | www.klubmil.pl

Pau li na An na Bu jok 
Re ci tal skrzyp co wy
Gra cjan Szym czak 
– akom pa nia ment
3 listopada 17:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10. Wstęp wolny!

Stu dent ka Aka de mii Mu zycz nej im.
Karola Li piń skie go we Wro cła wiu
w kla sie skrzy piec prof. Krzysz to fa
Brucz kow skie go. W 2006r. by ła sty -
pen dyst ka Ma ło pol skiej Fun da cji
Sty pen dial nej Sa pe re Au so. W 2007r.
kon cer to wa ła z or kie strą Szko ły Mu -
zycz nej II st. W kra jach Be ne lu xu
i Niem czech. W la tach 2009-2012
współ pra co wa ła z or kie strą Ca me ra -
ta di Cra co via kon cer tu jąc w kra ju
i za gra ni cą. W tym sa mym cza sie
wy stę po wa ła rów nież z kra kow ską
mło dzie żo wą or kie strą sym fo nicz ną
Osti na to w Stut t gar cie.
W czerw cu 2014 i 2015 ro ku bra ła
udział w pro jek cie, or ga ni zo wa nym
w ra mach Leo Fe sti wa lu. W lip -
cu 2015 ro ku otrzy ma ła Ho no ro we
Wy róż nie nie w Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Mu zycz nym na Mal cie.
Chó r Pia stu ny
Bal Nie pod le gło ści
11 li sto pa da 17:00

Ośro dek Dzia łań Spo łecz no Kul tu ral -
nych PIAST, Rę ko dziel ni cza 1

Kon cert pie śni pa trio tycz nych
z oka zji rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści.
Po kon cer cie ra do sny Bal Nie pod -
le gło ści. Wstęp wol ny!





Rę ko pis zna le zio ny
w Sa ra gos sie
4 li sto pa da 19:00

Cen trum Tech no lo gii Au dio wi zu al nych,
Wy sta wo wa 1. Wstęp wolny za
rezerwacją: pr@film stu dio ce ta.pl

Kon cert Ju bi le uszo wy z oka zji 50-le -
cia pre mie ry fil mu Je rze go Has sa.

Krzysz tof Pen de rec ki, mu zy ka z fil mu,
wi zu ali za cje Ma ciej Wal czak;
Adam Po ręb ski, Re -imAGiny,
elek tro ni ka Da riusz Jac kow ski,
wi zu ali za cje Bar tło miej Szlach cic;
Ra fał Au gu styn, Ven ta Qu ema da,
su ita z ba le tu Rę ko pis zna le zio ny w Sa -
ra gos sie, wi zu aliz acje Pa weł Li sek.
Wszystkie utwo ry wy ko na
So und Fac to ry Or che stra pod ba tu tą
Ro ber ta Kur dy ba chy.

Do dat ko wy mi atrak cja mi wie czo ru
bę dą m.in. pierw sza pu blicz na pre -
zen ta cja pro jek tów sce no gra fii, wy -
sta wa ko stiu mów i re kwi zy tów
z fil mu i otwar cie mu ra lu upa mięt -
nia ją ce go dzie ło Ha ssa.

Tan go Dia go na les & Car los Ro ulet
Original Tango Argentino
22 listopada 18:00 Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56
Kwar tet Tan go Dia go na les: Te atro Co lón: Pa blo Mur gier (for te pian),
San tia go Qu aglia riel lo (kon tra bas), Ca mil lo Fio re (flet),
Ed gar do Ote ro Sa lva dor (ban do ne on), Car los Ro ulet (śpiew) 
Mło dzi, uta len to wa ni mu zy cy z naj zna ko mit szych scen Bu enos Aires.
Na sce nie to wa rzy szyć im bę dzie wy bit ny ar gen tyń ski śpie wak Car los Ro -
ulet. Re per tu ar kon cer tu na wią zu je do tra dy cji Zło tej Ery Tan ga (la ta 30. ub.
wie ku). Po kon cer cie Mi lon ga!
Koncert w ramach trasy koncertwej. Bilety: www.tangoproject.pl        

XIV Wrocław 
Industrial Festival
5 listopada 19:00

Stary Klasztor, ul. Pur ky nie go 1.
Bilety: 35 zł psp | 50 zł wdk

SOL INVICTUS (UK)
BLACK LIGHT ASCENSION (UK)
TABOR RADOSTI (CZ)
DJ JAKUB S. (PL)
6 listopada 17:00

Sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1. 
Bilety: 100/120 zł wdk

MERZBOW (JAP)
DEAD VOICES ON AIR (UK)
TREPANERINGSRITUALEN (S)
SPLINTERED (UK)
1.9.8.4. (ex CRISIS – UK)
CENT ANS DE SOLITUDE (F)
SHADOW BIOSPHERE (UK)
DAINA DIEVA (LT) | DJ SCRAG! (A)
7 listopada 17:00

Sta ry Klasz tor, ul. Purkyniego 1
Bilety: 100 zł psp | 120 zł wdk

TEST DEPT: REDUX (UK)
PRURIENT (USA) | MUSHy (IT)
SIXTH JUNE (SRB-D)
LAST DOMINION LOST (AUS)
TREHA SEKTORI (F)
MUSHROOM'S PATIENCE (IT)
ABANDONED ASyLUM (PL)
DJ WIKTOR SKOK (PL)
7 listopada 16:00

DCF ul. Pił sud skie go 64a

Pol ska pre mie ra fil mu: In du strial
So und track for Urban De cay
i spo tka nie z twór ca mi. 
8 listopada 19:00

Stary Klasztor, ul. Pur ky nie go 1.
Bilety: 35 zł psp | 50 zł wdk

COLUMN ONE (D), RIGOR MORTISS
(PL), DIFFERENT STATE / 23
THREADS (PL-USA), ESCAPE FROM
WARSAW (PL), DJ ERIC (IRL)
8 listopada 17:00

Basz ta, ul. Kra iń skie go 14.
Wstęp wolny!

Ra fał Jęcz myk - wy kład Krzyżujące
się ścieżki Industrial Art i Art Brut

www.industrialart.eu

Ka ro li na Ci cha 
Śla da mi Ró że wi cza
3 li sto pa da 19:00

Sta ry Klasz tor, ul. Pur kynie go 1.
Wstęp za zaproszeniami!

Pro jekt jest upa mięt nie niem ży cia
i twór czo ści po ety w rok po je go
śmier ci. Kon cer ty pre zen to wać bę -
dą ma te riał z wy da nej w 2010 ro ku
pły ty Do Lu do żer ców i po łą czo ne
bę dą z krót kim wy kła dem – wspo -
mnie niem o Ta de uszu Ró że wi czu.
Wy da rze nia od bę dą się w mia stach
gdzie żył i two rzył po eta. 
Ka ro li na Ci cha wo ka list ka, ak tor ka,
kom po zy tor ka i mul tiin stru men ta -
li sta. Jest dok to rem li te ra tu ro -
znaw stwa, a w dzie dzi nie mu zy ki
jest sa mo ukiem. W la tach 2005-
2009 zwią za na by ła z Ośrod kiem
Prak tyk Te atral nych GARDZIENICE.
Mu zycz nie za de biu to wa ła al bu -
mem GAJCy! wy da nym przez Mu -
zeum Po wsta nia War szaw skie go.



RRYYSSZZAARRDD  SSŁŁAAWW  CCZZYYŃŃ  SSKKII
– ani ma tor kul tu ry, pu bli -
cy sta, wy daw ca, po eta, po -
dróż nik, mi ło śnik Od ry,
po pu la ry za tor kul tu ry Kre -
sów Wschod nich.
Ukoń czył hi sto rię na UWr.
oraz stu dia po dy plo mo we: Za rzą dza nie i Mar -
ke ting na AE i Stu dium Dzien ni kar skie na Pa -
pie skim Wy dzia le Teo lo gicz nym we Wro cła wiu.
W 1999 r. za ło żył i pro wa dzi Ofi cy nę Wy daw ni -
czą Akwe dukt, dzia ła ją cą przy Klu bie Mu zy ki
i Li te ra tu ry we Wro cła wiu, gdzie wy da je po ezję
oraz li te ra tu rę wspo mnie nio wą. In te re su je się
Kre sa mi, któ re czę sto od wie dza. Pierw sza wy -
pra wa od by ła się w okre sie trwa nia Ro sji So -
wiec kiej w 1987 r. Au tor pre lek cji i po ka zów
mul ti me dial nych oraz licz nych wy staw fo to -
gra ficz nych o te ma ty ce kre so wej. 
W uzna niu za za an ga żo wa nie w ży cie mu zycz -
ne mia sta, pro mo wa nie ar ty stów, a tak że peł -
nie nie ro li Go spo da rza „ma gicz ne go miej sca”
ja kim jest Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry otrzy mał ty -
tuł Ho no ro we go Człon ka Dol no ślą skie go To -
wa rzy stwa im. F. Cho pi na we Wro cła wiu.
Uho no ro wa ny zo stał tak że zło tą od zna ką To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Lwo wa i Kre sów Po łu -
dnio wo -Wschod nich i me da lem Dzie dzic twa
Kre sów Wschod nich przez Sto wa rzy sze nie Ro -
dzin Osad ni ków Woj sko wych i Cy wil nych Kre -
sów Wschod nich.
Od 2010 ro ku dy rek tor Klu bu Mu zy ki i Li te ra -
tu ry we Wro cła wiu.

KKLLUUBB  MMUU  ZZYY  KKII  II LLII  TTEE  RRAA  TTUU  RRYY we Wro cła wiu jest in sty tu cją
kul tu ry mia sta Wro cła wia od 1991 ro ku. Po wo ła ny zo stał
przez Dol no ślą skie To wa rzy stwo Mu zycz ne oraz Cen tra lę
Han dlu Prze my słu Mu zycz ne go. Uro czy ste roz po czę cie
dzia łal no ści Klu bu od by ło się w nie dziel ny wie czór 19
kwiet nia 1959 ro ku. W po cząt ko wym okre sie swo jej dzia -
łal no ści Klub MiL wy stę po wał rów nież pod szyl dem Sa lon
Mu zy ki i Li te ra tu ry. W 1963 ro ku Klub prze ka za ny zo stał
Okre go we mu Za rzą do wi Kin (póź niej sze mu Przed sie bior -
stwu Roz po wszech nia nia Fil mu). W la tach 1963-2010 in -
sty tu cją za rzą dzał dyr Ste fan Pla cek.
Klub MiL zaj mu je się pro pa go wa niem mu zy ki daw nej
i współ cze snej oraz upo wszech nia niem li te ra tu ry. Jest to
miej sce kon cer tów i prób mu zycz nych, re ci ta li wo kal nych
i in stru men tal nych, mi strzow skich kur sów in ter pre ta cji
mu zycz nych, kon kur sów li te rac kich oraz pre zen ta cji pu bli -
ka cji książ ko wych. Od by wa ją się tu wy sta wy ma lar stwa,
gra fi ki i rzeź by oraz wy kła dy i spo tka nia m.in. licz nych sto -
wa rzy szeń i or ga ni za cji po za rzą do wych dzia ła ją cych na te -
re nie Wro cła wia i Dol ne go Ślą ska.  
W 2013 r. za koń czo no re mont oraz wy po sa ża nie no wych
po miesz czeń gdzie zna la zła miej sce ma ła ga le ria wy sta -
wien ni cza, sa la prób z pia ni nem Le gni ca M -110, gar de ro by
dla ar ty stów, oraz po miesz cze nie so cjal ne i go spo dar cze.
Ist nie je moż li wość wy na ję cia po miesz czeń Klu bu w ce lu
zor ga ni zo wa nia: zjaz du, kon fe ren cji, kon cer tu mu zycz ne -
go, pre zen ta cji, pro mo cji, spo tka nia oko licz no ścio we go, jak
rów nież po to by do ko nać na gra nia ma te ria łu dźwię ko we -
go. Do dys po zy cji wy stę pu ją cych tu ar ty stów pozostają
dwa for te pia ny: Ste in way mo del B -211, Ste in way mo del A
oraz sprzęt do po ka zów mul ti me dial nych. Za pra sza my!

Plac Gen. T. Ko ściusz ki 10
tel.: 71 34-44-330, 506 85-50-00 | www.klub mil.pl
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The Dumplings
15 listopada 20:00

Klub Eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19
Bilety:  40 zł psp, 50 zł wdk

Ze spół za ło ży li 17-letnia Ju sty -
na Święs i rok od niej star szy Ku ba
Ka raś. Re cep ta na suk ces by ła pro -
sta – ze ro kom plek sów, ze ro gwiaz -
dor stwa, do sko na łe synth -po po we
bi ty, świet ny wo kal i au ten tycz ne
i szcze re tek sty.
Fry de ryk w ka te go rii De biut ro ku
za 2014 otwo rzył im dro gę do naj -
więk szych Pol skich fe sti wa li.

Sutari Folkowe Granie
15 listopada 19:00

Klub Muzyczny Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1. Bilet: 15 zł

Ze spół two rzą: Ba sia Son gin, Ka sia
Ka pe la i Zo sia Ba rań ska.
Fu zja roz ma itych do świad czeń i fa -
scy na cji mu zycz nych za rów no tych
tra dy cyj nych, jak i współ cze snych.
Eks pe ry men tu ją z brzmie nia mi,
wpla ta jąc w śpiew róż no rod ne tech -
ni ki wy do by wa nia dźwię ków,
od moc ne go lu do we go śpie wa nia
po mięk ki sło wiań ski so ul, szept lub
okrzyk in spi ro wa ny pta sim za wo ła -
niem. Ko rzy sta ją nie tyl ko z tra dy cyj -
nych in stru men tów, ale i przed-
mio tów co dzien ne go użyt ku.

Gypsy Rufina
3 listopada 19:00

Macondo, ul. Pomorska 19 

So lo wy fol ko wo -blu eso wy -punk
roc ko'owy nie za leż ny, aku stycz ny
pro jekt oraz pseu do nim pod któ -
rym kry je się pio sen karz Emi lia no
Li be ra li z Rzy mu. Jak sam o so bie
mó wi, jest po dró żu ją cym pio sen -
kopi sa rzem. W tek stach opo wia da
zwy kłe ludz kie hi sto rie, opar te
na do świad cze niach wła snych oraz
na po tka nych osób.

Stran ge Mo ments
Jo an na Łu ka szuk
Woj cie ch Pie lu że k
21 li sto pa da 20:00

Klu b Pod Ko lum na mi,
pl. św. Macieja 21. Bilet: 5 zł

Mę sko -żeń ski du et, któ ry two rzą
wo ka list ka Jo an na Łu ka szuk oraz
kom po zy tor i in stru men ta li sta Woj -
ciech Pie lu żek.
Ze spół po wstał na po cząt ku 2015
ro ku. Ich mu zy ka to pop rock z ele -
men ta mi elek tro ni ki oraz od nie sie -
nia mi do roc ka pro gre syw ne go.
Kon cer ty ze spo łu ma ją cha rak ter
aku stycz ny. W swym re per tu arze,
oprócz wła snych kom po zy cji, du et
ma też utwo ry tak róż nych wy ko -
naw ców jak Pink Floyd, PJ Ha rvey
czy Ali ce In Cha ins.
One Love Sound Fest 
Festiwal reggae
21 listopada 2015

Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1.
Bilety: 100 zł psp, 120 zł wdk

Wystąpi 16 artystów, za pre zen tu ją
naj śwież sze, naj bar dziej am bit ne
i eks cy tu ją ce pro jek ty z ca łe go
świa ta. Fe sti wa lo wa pu blicz ność
mo że za tem spo dzie wać się praw -
dzi wej uczty dźwię ków reg gae, ro -
ots, dub, rag ga, hip -hop, dan ce hall,
world mu sic a tak że cy fro wych
eksperymentów, wystąpią m.in.:

- Johnny Osbourne (Jamajka) 
- Richie Campbell (Portugalia) 
- Junior Kelly (Jamajka) - Gappy Ranks
(Wielka Brytania) - Raggafaya (Polska)
- Abassi Hi Power feat. Neil Perch &
Dubdadda (Zion Train) (Wielka Brytania)
- Bob One & Bas Tajpan (Polska)

XXANAXX i MINt
4 listopada 20:30

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1. 
Bilety: 55/45 zł

Uwiel bia ny elek tro nicz ny du et
od trzech lat fa scy nu je pu blicz ność
swo im fan ta stycz nym brzmie niem
i in try gu ją cym śpie wem Klau dii
Sza frań skiej. Ze spół cią gle się roz -
wi ja, jest otwar ty na eks pe ry men ty
i no we mu zycz ne do świad cze nia.
Kon cert w Sta rym Klasz to rze mo -
że oka zać się spo rą nie spo dzian ką
dla wier nych fa nów ze spo łu. 
Kon cert roz pocz nie MINt – zja wi -
sko wa pro du cent ka, te go rocz ne
od kry cie pol skiej sce ny klu bo wej.
Jej mu zy ka to eks cy tu ją ca mie -
szan ka mi ni ma lu, ta necz ne go ho -
use i am bien to wych plam.



Piotr Woj ta sik Qu in tet
Jazz w Świa to wi dzie
5 li sto pa da 19:00

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a. Bi le ty: 25/30 zł

Skład so li stów, na cze le któ re go
stoi Piotr Woj ta sik (trąb ka), a to wa -
rzy szą mu uzna ni mu zy cy: Mar cin
Ka let ka – sak so fon te no ro wy, Mi -
chał Ba rań ski – kon tra bas, Mi chał
Szkil – pia ni no oraz Eric Al len (Sta -
ny Zjed no czo ne) – per ku sja.
Mu zy cy pre zen tu ją jazz no wo cze -
sny, mo men ta mi free jazz.
Wszyst kie utwo ry sta no wią sta -
ran nie do bra ne au tor skie kom po -
zy cje Pio tra Woj ta si ka, któ re
two rzą wy wa żo ne po łą cze nie 
ma in stre amu z ele men ta mi mu zy -
ki sło wiań skiej.

Zakopower Dru gie pół. Wro cław ska pre mie ra!
29 li sto pa da godz. 20:00 

Klub Eter, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19. Bi le ty: 50/65 zł psp, 60/75 zł wdk

Fol ko wa du sza ob le czo na roc ko wym cia łem. Z jed nej stro ny wier ny ko rze -
niom, z dru giej chęt nie ab sor bu ją cy współ cze sne mu zycz ne nur ty i tra dy -
cyj ne fol ko we in stru men ta rium. Ci chym bo ha te rem ze spo łu jest Ma te usz
Po spie szal ski, kom po zy tor i pro du cent na grań Za ko po wer, a twa rzą i nie -
pod ra bial nym gło sem Se ba stian Kar piel -Bu łec ka. 
We wrze śniu uka za ła się no wa pły ta Dru gie pół!

John Sco field
Joe Lo va no Qu ar tet
Jaz z to pad be fo re par ty
3 li sto pa da 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, 
Sa la Głów na KGHM, pl. Wol no ści 1

Sco, zna ny ze swo jej wszech stron -
no ści, to je den z naj wy bit niej szych
gi ta rzy stów w świe cie jaz zu.
Lo va no, świet ny tech nicz nie i bar -
dzo kre atyw ny in stru men ta li sta, co
udo wod nił na po nad 20. al bu mach.
Je go praw dzi wym ży wio łem jest gra
ze spo ło wa.
Na sce nie NFM Sco field i Lo va no
wy stą pią wraz z Be nem Stre etem
na kon tra ba sie i Bil lem Ste war tem
na per ku sji. Bę dzie to praw dzi we
spo tka nie ty ta nów jaz zu.

Günter He inz
& She pherds of Cats
Mu zy ka im pro wi zo wa na
22 li sto pa da 20:00

Ośro dek Po staw Twór czych,
ul. Dział ko wa 15. Bi le ty: 15/20 zł

Günter He inz – pu zo ni sta i klar ne ci -
sta zwią za ny z nie miec ką sce ną mu -
zy ki współ cze snej i im pro wi zo wa nej.
Stu dio wał ma te ma ty kę w Hal le, mu -
zy kę w Dreź nie i Ber li nie.
She pherds of Cats – pol sko -an giel -
ska for ma cja im pro wi zu ją ca. Ich
kom po zy cje są jak po lo wa nia
na brzmie nia, któ re two rzą no we,
nie ocze ki wa ne po łą cze nia, zu peł nie
no we by ty. Pró ba od po wie dzi na py -
ta nie: czy war to by ło te by ty po wo ły -
wać(?), jest głów nym za da niem
pu blicz no ści pod czas kon cer tów.

An na Stan kie wicz
Stro bel – Ko fta – Wo łek
13 li sto pa da 19:00

Cen trum Kul tu ry Muza, ul. Ar mii Kra jo -
wej 1, Lu bin. Bilety: 30zł psp, 40zł wdk

Kon cert pro mu ją cy pły tę Trzeba
marzyć. Ar ty st ce to wa rzy szy ar cy -
mistrz gi ta ry kla sycz nej – Ja nusz
Stro bel, bę dą cy jed no cze śnie aran -
że rem i au to rem mu zy ki. Mą dre,
bły sko tli we tek sty Jo na sza Ko fty
i Ja na Woł ka, pięk ne jaz zo we aran -
ża cje, peł ne im pro wi zo wa nych par -
tii oraz do sko na ły wo kal.
Ten wie czór bę dzie wy jąt ko wy
gdyż wspól nie bę dzie  mo żna świę -
to wać uro dzi ny Ja nu sza Stro bla. fo
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Mi ste rium buf fo
7 li sto pa da 18:00

Sce na Na Stry chu - Wro cław ski Te atr
Współ cze sny, ul. Rzeź ni cza 12. Bi le t 20 zł

Spek takl Trze cie go Te atru Le cha
Ra cza ka w ra mach II Se zo nu Mi -
strzów Świat miej scem praw dy.
Mi ste rium buf fo jest naj gło śniej szym
i sztan da ro wym nie ja ko przed sta -
wie niem Da ria Fo, czło wie ka te atru,
ak to ra, re ży se ra i dra ma tur ga, lau re -
ata li te rac kie go No bla (1997).
Tekst opo wia da w spo sób ko micz ny
frag men ty Świę tej Hi sto rii. Spek takl
był obiek tem po le mik: za rzu ca no mu
na wet bluź nier stwo, choć tekst jest
pe łen mi ło ści i po dzi wu do bo ha te ra
więk szo ści opo wie ści – Je zu sa z Na -
za re tu. Po wo dem ata ków by ła za -
pew ne kry ty ka do cze sne go kształ tu
zin sty tu cjo na li zo wa nej re li gii, uwi -
kła nej we wła dzę ziem ską eks po nu -
ją cej bo gac two i splen dor. Dziś,
w cza sach pa pie ża Fran cisz ka, daw -
na kry ty ka Fo uzy sku je nie ocze ki wa -
nie pro pa pie ski wy miar. 

Plac Wol no ści
Ki no Te atral ne
5 li sto pa da 19:00

Sa la Ki no wa – In sty tut Gro tow skie go,
Przejście Żelaźnicze. Wstęp wol ny!

Spek takl za re je stro wa no 26 i 27
ma ja 2007 w Te atrze im. He le ny
Mo drze jew skiej w Le gni cy.
Re ży se ria spek ta klu: Lech Ra czak
Spek takl in spi ro wa ny po wie ścią An -
to nia Ta buc chie go Piaz za Ita lia.
Na sce nie w po sta ci zręcz nych me ta -
for prze wi ja się po nad sto lat hi sto rii.
(...) Współ cze sność to nie te atr, ale
cyrk, w któ rym pa nu ją nad miar i nad -
pro duk cja, gdzie wszyst ko jest bar -
dziej rze czy wi ste od rze czy wi sto ści.
Praw dzi wa wła dza ozna cza zdol ność
wzbu dza nia śmie chu, stra chu lub po -
dzi wu. Po ja wia się w tym świe cie tę -
sk no ta, ale nie wia do mo za czym, bo
prze cież nie za prze szło ścią?
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13. FANABERIE Te atral ne
STRASZNy TEATR

WAŁBRZYCH 20-26 LISTOPADA 2015
Te atr Dra ma tycz ny im. Jerzego
Sza niaw skie go w Wał brzy chu

Czy strach mo że być atrak cyj ny? Czy
na pew no bo imy się te go, cze go po -
win ni śmy? Fe sti wal pre zen tu je spek -
ta kle z ga tun ku kla sycz ne go hor ro ru,
gro te ski ma ka brycz nej, ba śni, te atru
ab sur du i kon cer ty peł ne gro zy.
20 listopada 18:30 Sce na Ka me ral na 
ATMASFERA (Ukraina) | Kon cert 
godz. 20:00 Du ża Sce na
WIJ. UKRAIŃSKI HORROR reż. Łu -
kasz Kos, wg Mi ko ła ja Go go la.
Te atr Za głę bia w So snow cu 
21 listopada 18:30 Du ża Sce na
KARSKIEGO HISTORIA NIEPRAW-
DZIWA reż. Ju lia Mark
Te atr im. K.C. Nor wi da w J.Gó rze
godz. 20:15 Sce na Ka me ral na
MICKIEWICZ LIVE. Per for man ce psy -
cho ro man tycz ny (kon cert gro zy).
Wiesz cze Nie spo koj ne, War sza wa
22 listopada 18:30  Du ża Sce na
PELCIA, CZyLI JAK ŻyĆ, ŻEBy NIE
ODNIEŚĆ SUKCESU reż. Jo an na
Szczep kow ska, Te atr Łaź nia No wa
w Kra ko wie z udz. J. Szczep kow skiej
23 listopada 18:30  Sce na Ka me ral na
OD PRZODU I OD TyŁU reż. M. No -
wak. 14. Wał brzy ska Sce na WROSTJA
godz. 20:00  Du ża Sce na
LEKCJA reż. Ka ta rzy na Mi chał kie -
wicz, au tor Eugène Io ne sco. Te atr
Ma zo wie cza w War sza wie z udzia -
łem: Ja dwi gi Jan kow skiej -Cie ślak, Ka -
ro li ny Gor czy cy, Woj cie cha Ka la ru sa
24 listopada 18:30 Du ża Sce na
KALI BABKI tekst i reż. Mi chał Sie -
go czyń ski, Bał tyc ki Te atr Dra ma -
tycz ny w Ko sza li nie 
25 listopada 18:30 Sce na Ka me ral na
DR@CULA. VAGINA DENTATA
reż. Aga ta Bi ziuk, T. Pol ski Po zna ń
26 Listopada 18:30  Du ża Sce na
DROGA ŚLISKA OD TRAW. JAK TO
DIABEŁ WSIĄ SIĘ PRZESZEDŁ
reż. Pa weł i Ka ta rzy na Wo lak,
Te atr Mo drze jew skiej w Le gni cy

Ta ta ma ko ta (al bo Po czy taj mi ta to)
Sce na Pra pre mier InVitro
6 li sto pa da 18:00

Sce na Miej ska, KCKSiR, Kłodz ko, pl. Ja gieł ły 1 

Opo wieść o gru pie męż czyzn, któ rzy stra ci li opie kę nad swo imi dzieć mi.
Chcą jed nak brać udział w ich wy cho wy wa niu, mi mo że roz sta li się z ich
mat ka mi. Męż czyź ni w prze bra niach chłop ców, w cie niu do mi nu ją cej fi gu -
ry ko bie ty, ana li zu ją swo ją sy tu ację, py ta ją, co po szło nie tak, gdzie po peł -
ni li błąd. Spek takl jest gło sem w dys ku sji na te mat roz pa da ją cych się
mał żeństw i sy tu acji, w któ rej oj co wie za zwy czaj tra cą pra wa do opie ki
nad dzieć mi. Po mi mo mę skie go punk tu wi dze nia, sztu ka Szymona Bo ga -
cza jest przede wszyst kim… ko me dią. Bo tyl ko przez śmiech oj co wie mo -
gą oswo ić swój tra gicz nie śmiesz ny los.
Re ży ser: Łu kasz Witt -Mi cha łow ski. Spek takl dla wi dzów: od 16 lat.





Re tro Tan go
spek takl ta necz ny
21 li sto pa da 18:00

Centrum Kultury Za chód, 
ul. Cho cie bu ska 4-6. Bilety: 20/25 zł

Show w kli ma cie Bur le ski!
Na przed mie ściach Paryża, mie ści
się Ka ba ret Ró ża ny. Je go nie kwe -
stio no wa ną Kró lo wą jest Kar mi no -
wa Su zet te. Pew ne go dnia u pro gu
Ka ba re tu po ja wia się Ro xan ne,
zwa bio na po trze bą, jak jej się wy -
da je, ła twe go za rob ku… 
W pro gra mie nie zwy kle wi do wi sko -
we po ka zy ta necz ne m.in. tan go ar -
gen tyń skie, mi lon gi, char le ston,
bur le ska, po ka zy w wy ko rzy sta niem
barw nych re kwi zy tów (boa, wa chla -
rze z piór, je dwab ne wo ale).

We stern
Te atr Ślą ski z Ka to wic
8 li sto pa da 18:00

Sce na Ga dzic kie go – Te atr Mo drze jew -
skiej, Ry nek 39, Le gni ca. Bi le ty: 35/25 zł

Ślą za cy na Dzi kim Za cho dzie. Zie mia
obie ca na, na któ rej wi ta ją emi gran -
tów In dia nie i ban dy ci ame ry kań -
skie go Po gra ni cza, prze myt ni cy
i zło dzie je by dła. Praw dzi we hi sto rie
i sza lo na fan ta zja, hu mor i mi to lo gia
Dzi kie go Za cho du w jed nym z naj go -
rę cej przyj mo wa nych ka to wic kich
spek ta kli se zo nu.

AB OVO TEATR IMPROV
Wol na Sce na Im pro wi za cji
21 listopada 20:00

Im part, ul. Mazowiecka 17. Bi le t: 30 zł

Gru pa te atral na AB OVO po wsta ła w kwiet niu 2010. W skład gru py wcho -
dzą ak to rzy, na ro do wa śpie wacz ka ope ro wa, in ży nier ma szyn cięż kich, ma -
gi ster sto larz oraz pra wie świa to wej sła wy kle zmer.
Im prov to zna na już na ca łym świe cie sztu ka, w któ rej pu blicz ność rzą dzi,
czy li de cy du je o prze bie gu spek ta klu, a ak to rzy ma ją za za da nie na oczach
wi dza za grać wszyst ko, o co pu blicz ność po pro si.
Gru pę TEATRALNĄ AB OVO two rzą: - Ka ta rzy na Mi chal ska – MATKA
ZAŁOŻyCIELSKA, Agniesz ka Ba jer, Ja siek Alek san dro wicz -Kra sko, Ro bert
Ki bal ski, Woj tek Me dyń ski, Piotr We so łow ski, Piotr Wy ży kow ski, Mi chał
Gło wac ki, An drzej Per k man – MUZyK.

Shir ley Va len ti ne
7 li sto pa da 19:00

Teatr Arka, ul Mennicza 3

Shir ley Va len ti ne – kie dyś bun tow -
nicz ka z od waż ny mi pla na mi, a dziś
żo na i mat ka, pro wa dzą ca mo no ton -
ne ży cie do mo wej ku ry. W roz mo -
wach z ku chen ną ścia ną spo glą da
wstecz tyl ko po to, aby uświa do mić
so bie utra co ne ma rze nia.
Kie dy prze kor ny los da ru je jej wa -
ka cyj ny po byt w Gre cji po sta na wia
spo szu kać swo je go szczę ścia
w sło necz nych pia skach Hel la dy.
Czy cze ka ono wła śnie tam? 
Od po wiedz znaj dzie cie Pań stwo
w spek ta klu wy re ży se ro wa nym
przez Aga tę Obłą kow ską -Wo ubi shet
wg sztu ki Wil le go Rus sel la.

Spi sek smo leń ski
6 li sto pa da 19:00

IG Sa la Te atru La bo ra to rium,
Przejście Żelaźnicze. Bi le t: 20 zł

Spek takl Trze cie go Te atru Le cha
Ra cza ka w ra mach II Se zo nu Mi -
strzów Świat miej scem praw dy.
Sce na riusz i re ży se ria: Lech Ra czak
Wy obraź my so bie gru pę wo lon ta -
riu szy de mon stra cji krzy żo wych,
ka te chu me nów re li gii smo leń skiej
i za wie dzio nych lub na wie dzo nych
ar ty stów, któ rzy two rzą na ten te -
mat spek takl – nie uchron nie sza lo -
ny i po ry wa ją cy, i nie uchron nie
ża ło sny. I spró buj my ich po ludz ku
zro zu mieć. Nie mi ty smo leń skie są
tre ścią spek ta klu (choć mu szą się
w nim po ja wić), ale ludz kie po sta -
wy, uczu cia, po glą dy i ich źró dła.
Trze ba spró bo wać gorz kich wód
tych źró deł, by bez zło ści, wręcz
wy ro zu mia le, po jąć i oce nić. Po -
wtórz my: li tość i trwo ga sple cio ne
w nie ro ze rwal ny wę zeł są isto tą
te atral nych prze żyć. 

Lech Ra czak

fot. Z. Orlowski





An na Jer mo la eva 
Go od Ti mes – Bad Ti mes
5 i 26 listopada
oprowadzanie po wystawie

Centrum Sztuki WRO, ul. Wi dok 7

Jed ną z naj wy bit niej szych współ -
cze snych ar ty stek au striac kich.
Po słu gu je się głów nie fo to gra fią 
i wi deo i in sta la cją. In te re su je ją
przede wszyst kim ana li za struk tur,
w któ rych funk cjo nu je spo łe czeń -
stwo, jak rów nież sto sun ki spo -
łecz ne i sfe ra ży cia co dzien ne go.
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. 
Bar dzo czę sto punk tem wyj ścia dla
pro jek tów Jer mo la ewej są zwy kłe,
ba nal ne sy tu acje, któ re ob ser wu je
w co dzien nym ży ciu, jak w przy -
pad ku Na bok (2008) czy Pró bu jąc
prze trwać z 2000. Ar tyst ka mó wi
o nich: Sce ny te są me ta fo rą pro ce -
sów spo łecz nych i po li tycz nych.
Po du żym suk ce sie w war szaw -
skiej Za chę cie to już jej dru ga wy -
sta wa w Pol sce.

Wystawa trwa do 19 li sto pa da br.

Aleksandra Ska
Dom muz
13 listopada 17:00

Biuro Wystaw Artystycznych,
ul. Długa 1 – Jelenia Góra

Dom muz to w isto cie dom pe łen
ko biet. Mu za, któ ra ma być in spi ra -
cją, mu si po sia dać ade kwat ne re -
kwi zy ty. W pra cach Ska, po zor nie
kom for to wa sy tu acja, któ rej ocze -
ku je my, sta je się nie po ko ją cą dro gą,
po dob ną ra czej w swym cha rak te -
rze do ob ra zów Fel li nie go. 
Alek san dra Ska (ur. w 1975 r.) – ar -
tyst ka in ter me dial na. Zaj mu je się
fo to gra fią, sztu ką wi deo i in sta la cją.
W la tach 1995-2000 stu dio wa ła
w Łódz kiej ASP na Wy dzia le Tka ni ny
i Ubio ru. W ro ku 2000 uzy ska ła dy -
plom z wy róż nie niem w Pra cow ni
Bi żu te rii oraz w Pra cow ni Rzeź by.
Wystawa trwa do 12 grudnia 2015 r.

Syl wia Sza fert
Katachi No Aji: Smak kształ tów
Do 30 li sto pa da br.

Ga le ria Sztu ki Pla ton,
ul. Krup ni cza 13, Wro cław

Wy sta wa ma lar stwa Ka ta chi no
aji – smak kształ tów to wy nik wie -
lo let nich in spi ra cji Syl wii Sza fert
sztu ką Da le kie go Wscho du, głów nie
Ja po nią. W ubie głym ro ku ar tyst ka
spędziła kil ka mie się cy po dzi wiając
sma ki Ja po nii na ży wo – w wy ni ku
tej po dró ży po wstał fa scy nu ją cy
cykl ob ra zów, któ ry zo sta nie za pre -
zen to wa ny w Ga le rii Pla ton.

LOVE wy sta wa głów na
Play with Glass
Eu ro pej ski Fe sti wa l Szkła 2015
12.10.2015 – 10.11.2015

Dwo rzec Głów ny, Sa la Se syj na
ul. Pił sud skie go 105, Wro cław

17 ar ty stów z 13 kra jów Eu ro py:
Au strii, Bia ło ru si, Buł ga rii, Czech,
Da nii, Hisz pa nii, Ho lan dii, Luk sem -
bur ga, Tur cji, Wę gier, Wiel kiej Bry -
ta nii, Włoch i Pol ski. Mieli na po zór
ła twe za da nie: opo wie dzieć o mi ło -
ści. Ale jak prze ka zać uczu cia uży -
wa jąc chłod nej szkla nej ma te rii?

Ma ria Bang Esper sen
Czym od dy chać
6 li sto pa da – 9 grud nia

Ga le ria SiC! BWA Wro cław,
pl. Ko ściusz ki 9/16

Kon tra sty są wszę dzie wo kół nas.
Są do wo dem, na to, że praw da nie
ist nie je. Ist nie je tyl ko moż li wość
de cy do wa nia. Wy bo ry, któ rych do -
ko nu je my oso bi ście sta ją się czę -
ścią wspól ną więk szo ści. Ma rię
Bang Espe ren in te re su ją wy bo ry
dzi siej sze go spo łe czeń stwa, ale
tak że si ła zmia ny, któ ra za wsze ma
moc spraw czą.
ku ra tor: Krzysz tof Ku char czyk

Piotr  Morawski Milczące Piękno do 15 listopada
Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35. Bilety 15 zł, 10 zł

Z wy kształ ce nia in ży nie r in for ma ty ki. Z za mi ło wa nia – fo to gra f.
Fo to gra fią, tak że re por ta żo wą, zaj mu ję się od po nad 25 lat. 
Zaprezentuje 22 fo to gra fie z la t 2013-2015 z za byt ko wych ne kro po lii
w Pra dze, Bu ka resz cie, Wil nie, Bu da pesz cie, Brnie, Wied niu, Ko lo nii i in.



W LI STO PA DO WYM NU ME RZE: Zbi gniew Ce sarz o uchodź cach bez ide ali zmu · Pest ka:
Sny bra ci Ka ra ma zow · Sztu ka upu pio na · Gno za Ezry Pounda · Skur tys o Mansz taj nie · Pie tro
Ci ta ti · Lu bel ski: (pol skie) ki no na trud ne cza sy · La ment hu ma ni stów · Sie radz ki
Fa naj ło wa · Her mans dor fer · Tom kow ski · Klim ko -Do brza niec ki

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

BUNT – EKS PRE SJO NIZM – TRANS GRA NICZ NA AWAN GAR DA
PRA CE Z BER LIŃ SKIEJ KO LEK CJI PROF. ST. KA RO LA KU BIC KIE GO

Wy sta wa, zor ga ni zo wa na w ra mach
Dol no ślą skie go Fe sti wa lu Ar ty stycz ne -
go OKiS wień czy mię dzy na ro do we to -
urnée ho no ru ją ce hoj ną da ro wi znę
sy na pol sko -nie miec kiej pa ry ar ty stów,
Mar ga re te i Sta ni sła wa Ku bic kich, dla
pol skich mu ze ów. Pro jekt współ fi nan -
so wa ny przez Fun da cję Współ pra cy
Pol sko -Nie miec kiej oraz Sa mo rząd
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go.
Do tych czas pre zen to wa na by ła ona
w Mu zeum Na ro do wym w Po zna niu (19.IV-31.V br.) oraz Mu zeum Okrę go wym im.
Le ona Wy czół kow skie go w Byd gosz czy (26.VI-23.VIII br.), a tak że w oj czyź nie eks -
pre sjo ni zmu, Dreź nie – w Mu zeum Jó ze fa Igna ce go Kra szew skie go (4.IX-8.XI br.).
Za sad ni czą część wy sta wy sta no wią pra ce gra ficz ne i ry sun ki, utrzy ma ne głów nie
w sty lu eks pre sjo ni stycz nym, ugru po wa nia sied miu ar ty stów gru py BBuunntt (1918–
1922) – MMaarr  ggaa  rree  ttee  ii SSttaa  nnii  ssłłaa  wwaa  KKuu  bbiicc  kkiicchh,,  JJee  rrzzee  ggoo  HHuu  llee  wwii  cczzaa,,  JJaa  nnaa  PPaa  nniieeńń  sskkiiee  ggoo,,
WWłłaa  ddyy  ssłłaa  wwaa  SSkkoo  ttaarr  kkaa,,  SSttee  ffaa  nnaa  SSzzmmaa  jjaa  ii JJaa  nnaa  JJee  rrzzee  ggoo  WWrroo  nniieecc  kkiiee  ggoo..  To wa rzy szą im
współ cze sne pre zen ta cje ar ty stycz ne. Lo go typ to urnée au tor stwa An drze ja Bo -
brow skie go oraz gru po we re ali za cje 31 gra fi ków – RRee  fflleekkss (2014–2015) i UUlloott  kkaa
(2015) uka zu ją sty li stycz ny i pro gra mo wy wpływ do ko nań gru py Bunt na sztu kę
naj now szą. Po kaz IIcchh 77 (2015) obej mu je pra ce nie for mal nej gru py twór ców, któ rej
skład i pro fil ar ty stycz ny na wią zu je do sied mio oso bo we go sto wa rzy sze nia po znań -
skich eks pre sjo ni stów. Oprócz prac sze ściu gra fi ków wro cław skich i po znań skich,
pre zen ta cja ta obej mu je rzeź bę au tor stwa MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttyy  KKoopp  cczzyyńń  sskkiieejj, sta no wią cej
żeń ski pen dant naj wy bit niej sze go rzeź bia rza Bun tu – Au gu sta Za moy skie go.
Po za dzie ła mi gra ficz ny mi eks po zy cja obej mu je fo to gra fie uka zu ją ce hi sto rycz ny
kon tekst trans gra nicz nej dzia łal no ści gru py. Część z nich wy ko na li tak wy bit ni fo -
to gra fo wie dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go jak przed sta wi ciel no wej rze czo -
wo ści – Au gust San der czy ex -da da ista – Ra oul Hau smann.
Po nad to we Wro cła wiu po raz pierw szy w trak cie to urnée za pre zen to wa ny zo sta -
nie film ar ty stycz no -do ku men ta cyj ny BBuunntt  ––  RRee  --wwii  zzjjaa, au tor stwa Li dii Głu chow -
skiej i An ny Kraś ko, uka zu ją cy wszyst kie je go do tych cza so we sta cje. 
Eks po zy cja w Dom ku Ro mań skim, po dob nie jak po przed nie od sło ny, włą czo na
do pro gra mu Mię dzy na ro do we go Trien na le Gra fi ki w Kra ko wie, upa mięt nia fakt,
iż sil ny mi cen tra mi eks pre sjo ni zmu by ły nie gdyś nie tyl ko Po znań, Ber lin i Dre zno,
lecz rów nież obec na sto li ca Dol ne go Ślą ska. Po nad to wska zu je ona na fakt, że nie
tyl ko druk wklę sły i wy pu kły, lecz rów nież fo to gra fia są me dia mi twór czych eks -
pe ry men tów sta no wią cych po most po mię dzy cza sa mi eks pre sjo ni zmu i kla sycz -
nej awan gar dy a współ cze sno ścią. KKuu  rraa  ttoorr  kkaa  ttoo  uurrnnééee:: dr Li dia Głu chow ska

Wernisaż: 26 listopada, godz. 17:00. Wystawa czynna: 19.11–12.12.2015
Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański pl. bpa Nankiera 8, Wrocław

VER DIOW SKI POR TRET
OTEL LA I DES DE MO NY

Wy kład Mar ka Dy żew skie go z cyklu
Collegium Musicum – ta ką na zwę mia -
ły dzia ła ją ce w cza sach Ja na S. Ba cha
sto wa rzy sze nia me lo ma nów, mu zy ków
oraz lu dzi za in te re so wa nych po zna wa -
niem mu zy ki od stro ny teo re tycz nej.
Szcze gól ną war to ścią wy kła dów jest
ich sze ro ka per spek ty wa hu ma ni stycz -
na, uka zy wa ne są związ ki mu zy ki z in -
ny mi dzie dzi na mi sztu ki.
Ich au tor, Ma rek Dy żew ski, ko men to -
wał w II Pro gra mie PRi te le wi zji naj -
więk sze, od by wa ją ce się w na szym
kra ju, mię dzy na ro do we im pre zy mu -
zycz ne. Pro wa dził go ścin ne wy kła dy
na wszyst kich pol skich uczel niach mu -
zycz nych oraz na kil ku uni wer sy te tach.
Wy kła dał też w Niem czech, Bel gii, Au -
strii, Ro sji, Fran cji i Hisz pa nii. Był rek to -
rem wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej.

21 li sto pa da, godz. 16:00| Klub Mu zy ki
i Li te ra tu ry we Wro cła wiu,

pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wolny!

Logotyp tournée wystawy: A. Bobrowski,
Transformacja M/S – projekt, linoryt, 2015

POSTAWY WSPÓŁ CZE SNA
FO TO GRA FIA Z SAK SO NII

Na wystawie swo je pra ce  pre zen tu ją:
Ti na Ba ra, Mat thias Blum ha gen, Mat -
thias Creut zi ger, An ge la Ham pel, Oxa na
Jad, Eve lyn Krull, Mi cha el Lan ge, Wer -
ner Lie berk necht, Ro land Na gel, Eve lyn
Rich ter, Luc Sa al feld, Günter Star ke, Ka -
ren We inert / Tho mas Ba chler, Ka rin
Wiec khorst, Franz Za dni cek.
Jak pisze kuratorka wystawy Karin
Weber: Na tle współ cze snej fo to gra fii
i jej moż li wo ści tech nicz nych, ar ty ści
po ka zu ją swo imi pra ca mi wie lo stron -
ne wi dze nie świa ta. Na le żą do róż nych
po ko leń. Z te go też wy ni ka, że ma ją
i róż ne do świad cze nia. Nie któ rzy ma -
lu ją świa tłem, in ni do ku men tu ją co -
dzien ne ży cie, ma rzą, śle dzą ludz kość,
uwiecz nia ją śmiesz ne sy tu acje, są in -
spi ro wa ni przez przy ro dę, przy po mi -
na ją so bie co by ło, my ślą o tym co jest
i co bę dzie... Ale przede wszyst kim po -
ka zu ją, co dzi siaj zna czy być i po zo -
stać czło wie kiem...
Wystawa trwa do 14 listopada br.|Domek

Romański pl. bpa Nankiera 8, Wrocław
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Jerzy Olek
Ikony Przemijania
19 listopada 18:00

Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4  

Zda rza się, że prze mi ja
[…] Zro bić ko muś zdję cie to jak by
zło żyć na je go czo le po ca łu nek
śmier ci. Tak przy naj mniej zda wa ła
się prze ko ny wać Su san Son tag,
któ ra pi sa ła kie dyś o po śmiert nej
iro nii wła ści wej fo to gra fiom. W ro -
ku 1977 mia ła na my śli oczy wi ście
fo to gra fię ana lo go wą.
To wła śnie z tą tech ni ką że gna się
sym bo licz nie Je rzy Olek wy sta wą
Iko ny prze mi ja nia. Ar ty sta su ge ru -
je, że fo to gra fia ana lo go wa jest dziś
zja wi skiem gi ną cym, ale też, że ma -
te rial ne two ry po wsta łe przy udzia -
le owej mo ry bun dy wy róż nia ją się
za ska ku ją co dłu gim trwa niem.
JE RZy OLEK – ar ty sta i teo re tyk. 
Po my sło daw ca i ku ra tor wie lu wy -
staw w Pol sce i za gra ni cą. Twór ca
ga le rii Fo to -Me dium -Art (1977),
obec nie dzia ła ją cej w Kra ko wie.
Od lat 70. czło nek ze spo łów re dak -
cyj nych: Fo to gra fii, Eu ro pe an Pho -
to gra phy, Pro jek tu, Art Li fe, Ar te onu
i Ar tlu ku. Od 1989 ku ra tor Fo to kon -
fe ren cji Wschód -Za chód.
Dy rek tor ar ty stycz ny fe sti wa lu sztu -
ki lAbiRynT w Kłodz ku. Pro fe sor ASP
w Po zna niu i Gdań sku.
Od 1991 r. re ali zu je au tor ską ideę
Bez wy mia ru ilu zji . W ra mach te go
pro jek tu zor ga ni zo wał po nad 100
wy staw in dy wi du al nych i dia lo gów
ar ty stycz nych.

Sa
rk

of
ag

Studio EL
20 lat Pracowni Projektowej 
do 3 stycznia 2016

Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5

Bez wąt pie nia dzi siej szy ar chi tek -
to nicz ny wi ze ru nek sto li cy Dol ne -
go Ślą ska jest w znacz nej mie rze
za słu gą Edwar da La cha i je go
współ pra cow ni ków. To je mu i Woj -
cie cho wi Ja rząb ko wi za wdzię cza
Wro cław i tu tej sze śro do wi sko ar -
chi tek to nicz ne re wo lu cję bran ży,
za rów no es te tycz nych ka no nów,
jak i or ga ni za cyj nych struk tur.
Przez za ło żo ne w 1994 ro ku EL Stu -
dio Edwar da La cha prze wi nę ły się
w cią gu 20. lat po nad set ka ar chi tek -
tów, kil ka set pro jek to wych za dań
(w tym po nad 80 prac kon kur so wych,
z któ rych wie le uho no ro wa no na gro -
da mi), kil ka dzie siąt re ali za cji.
Kurator Urszula Gołota

De sign Now!
do 28 li sto pa da

Ga le ria 55, ul. Strze gom ska 55

Wy sta wa pre zen tu je wy bra ne pra ce
stu den tów II ro ku kie r. Sztu ki No -
wo cze sne -De sign Now! w Dol no -
ślą skiej Szko le Wyż szej.
Pra ce po cho dzą ze wspól ne go pro -
jek tu Me lan cho lia: Prze świ ty Ka ro -
li na Kom sta, Uto pie Kor nel
Gor czy ca, Chli dho od Zo fia Osto ia -
-Do ma radz ka, Wi dze nia An na Fol -
tyn oraz ze spo ło wy pro jekt gru py
Bia ły Wi nyl: Krzysz tof Dzie wiąt kow -
ski, Ka ro li na Mu zyk i Łu kasz Zio bro
(tyl ko w dniu otwar cia i pod czas fi ni -
sa żu wy sta wy), a tak że in dy wi du al -
ny pro jekt stu dent ki III ro ku
Do mi ni ki Ot to I’m (an da la).
Eks po zy cja obej mu je au tor skie cy -
kle prac opar tych na tech ni ce fo to -
gra fii i ob rób ki cy fro wej, in sta la cje
mul ti me dial ne oraz pre zen ta cje
etiud fil mo wych.

Ar ty sta, pe da gog, mistrz i przy ja ciel – po ko chał szkło we wcze snych la tach 60.
Z pa sją i uczu ciem two rzył pierw sze hut ni cze obiek ty ze szkła, by z bie giem
lat opa no wać do per fek cji tech ni kę kształ to wa nia z rę ki urze ka ją cych szkla -
nych rzeźb. Z wiel kim za pa łem eks pe ry men to wał, a nie uda ne pró by ko men -
to wał nie zmien nie: Szkło jest po to, że by się tłu kło.
Ar ty sta szkła. Współ twór ca „wro cław skiej szko ły szkła”. Stu dio wał w PWSSP
we Wro cła wiu pod kie r. prof. Sta ni sła wa K. Daw skie go. Od 1960 ro ku zwią za -
ny z ma cie rzy stą uczel nią ja ko pe da gog, wie lo let ni kie row nik Ka te dry Szkła. 
Wy sta wa to wa rzy szą ca 4. edy cji Eu ro pej skie go Fe sti wa lu Szkła Play with Glass

Lu dwik Ki czu ra
Szkło jest po to, że by się tłu kło
Do 30 li sto pa da

Ga le ria BB, na Jat kach 3-6



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU             LISTOPAD 2015

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
WYSTAWA STAŁA 
WYSTAWA CZASOWA 

W DNIACH OD 16 LISTOPADA DO 7 GRUDNIA 2015 R. PANORAMA RACŁAWICKA BĘDZIE NIECZYNNA Z POWODU REMONTU. 
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

PANORAMA RACŁAWICKA

ARCYDZIEŁA SZTUKI JAPOŃSKIEJ w kolekcjach polskich  

 

Księgi artystyczne ZBIGNIEWA MAKOWSKIEGO  

SKARB ŚREDZKI  

KRZESŁA, ZYDLE, FOTELE. 
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Władysław Reymont
Wystawa malarstwa
do 28 listopada 2015

Muzeum Miedzi, ul. Partyzantów 3,
Le gni ca. Bi le ty: N – 10 zł, U – 6 zł

Chcia łem od bu do wać pol ską du szę.
W hoł dzie Wła dy sła wo wi Rey mon -
to wi, pierw sze mu No bli ście Nie pod -
le głej Pol ski.
13 li sto pa da 1924r. Wła dy sław Rey -
mont zo stał uho no ro wa ny przez
Szwedz ką Aka de mię Na uk Li te rac -
ką Na gro dą No bla za swą czte ro to -
mo wą po wieść Chło pi.
Z oka zji 90 rocz ni cy te go wy da rze -
nia oraz 90 rocz ni cy śmier ci pi sa rza
rok 2014/2015 zo stał ogło szo ny
Ro kiem Rey mon tow skim.
Na eks po zy cję skła da ją się ob ra zy
wsi i jej przy ro dy czo ło wych ma la rzy
two rzą cych w okre sie po wsta wa nia
po wie ści pi sa nej w la tach 1901-
1908, m.in.: Jó ze fa Cheł moń skie go,
Jó ze fa Me hof fe ra, Wło dzi  mie rza
Tet ma je ra, Teo do ra Axen to wi cza, Le -
ona Wy czół kow skie go.
W oto cze niu dzieł ma lar skich na wy -
sta wie znaj du je się tak że au tor ski
rę ko pis Chło pów, na co dzień prze -
cho wy wa ny w Za kła dzie Na ro do -
wym im. Osso liń skich we Wro cła wiu.

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU
WySTAWy STAŁE: Geneza i rozwój turystyki w Karkonoszach
| Rozwój sportów zimowych Olimpizm | Ochrona przyrody

ul. M.Kopernika 2, 58-540 Karpacz | www.muzeumsportu.org
Mu zeum czyn ne: wto rek -nie dzie la 9:00-17:00. Bi le ty: N – 6 zł, U – 4 zł, R – 12 zł 

W Zie mi
wy sta wa in te rak tyw na
do 31 grudnia

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2a

Ko lej na od sło na in te rak tyw nej in -
sta la cji Pa try cji Ma stej z cy klu Sa -
mo ob słu go we 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 się 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.
Sa mo ob słu go we Mu zeum to prze -
strzeń in te rak tyw na na II po zio mie
Mu zeum Współ cze sne go Wro cław,
któ ra jest do stęp na dla wszyst kich,
bez ogra ni czeń wie ko wych w go -
dzi nach otwar cia Mu zeum.
Ku ra tor ka: Mag da le na Skow roń ska

Mi chał Ma rek
Wisłok, Wobler, Kleń

obiekt|ma lar stwo|fo to gra fia|ry su nek

3 listopada 18:00
Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4 

(...). Spo śród sze re gu prac pre zen -
to wa nych na wy sta wie – obiek tów,
zdjęć, ry sun ków i ob ra zów jest jed -
na szcze gól na. To ma pa przed sta -
wia ją ca owy od ci nek WISŁOKA.
Ma pa skła da się z 40 frag men tów
do wy ko na nia któ rych ar ty sta za -
pro sił 39 osób.
Od przy ja ciół i zna jo mych – wy kła -
dow ców wro cław skiej ASP, przez
stu den tów i ab sol wen tów tej że
uczel ni po przy ja ciół z cza sów dzie -
ciń stwa, na ro dzi nie skoń czyw szy.
Każ da z nich sym bo licz nie wy zna -
czy ła te ren, któ ry au tor po la tach
usi łu je na no wo od cza ro wać. 
Mi chał Ma rek (1980), ma larz, wy -
kła dow ca ASP we Wro cła wiu. Po -
cho dzi z Pod kar pa cia. Znacz na
część je go twór czo ści od wo łu je się
wła śnie do miej sca je go uro dze nia. 

No wa sztu ka dla
no we go spo łe czeń stwa
do 30 li sto pa da

Mu zeum Współ cze sne Wro cław, 
pl. Strzegomski 2a

Wy sta wa przy go to wa na we współ -
pra cy z Mu zeum Sztu ki Współ cze -
snej w Za grze biu uka zu je 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 w li nii nur tu neokon
stuk ty wi stycz ne go, któ ra by ła obec -
na w Za grze biu od lat 50-tych XX w.,
a szczyt jej roz wo ju przy pa dał na la -
ta 1961-1973, gdy mia ły miej sce
mię dzy na ro do we wy sta wy ru chu
No ve Ten den ci je (No we Ten den cje).
Pre zen to wa ni na wy sta wie ar ty ści
mie li bez po śred ni udział w ukształ -
to wa niu się chor wac kiej sce ny ar ty -
stycz nej i me to do lo gii w tym okre sie.





Anna W. Morzuch
Barwy natury
9 listopada 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7

Wśród wie lu swo ich pa sji two rze -
nie li ścia ków An na Wie sła wa Mo -
rzuch sta wia na pierw szym
miej scu. Od dnia, w któ rym pod ję -
łam de cy zję, że bę dę po dą żać ar ty -
stycz ną dro gą za przy ja ciół ką Elą
Wo da łą pod kie run kiem Mi strza
Ro dzie wi cza – mó wi – mo je ży cie
na bra ło in nych barw. Za wsze ma -
rzy łam o ma lo wa niu. Oka za ło się,
że jest to moż li we nie tyl ko za po -
mo cą farb i pędz la, ale tak że li ści
i płat ków.

Do ro ta Ko zak
Tka ni na i ce ra mi ka uni ka to wa
6 listopada 18:00

Ga le ria Tkac ka, ul. Stare Jatki 19-23

Ab sol went ka fi lo lo gii an giel skiej
Uni wer sy te tu Wr. oraz Stu dium po -
dy plo mo we go Dys cy pli ny Pla stycz ne
w Ar chi tek tu rze ze spe c. w ce ra mi ce
(2005) ASP we Wro cła wiu.
Ce ra mi ka i tka ni na, po zor nie tak
róż ne od sie bie, dla mnie ma ją
wspól ne mia now ni ki. W pra cach
od daję mo je dą że nie do od na le zie -
nia har mo nii i funk cjo nal no ści; stąd
kla sycz ne w kształ cie bu tle i lam py.

Wy sta wy czynna do 30 listopada br.

Pa weł Pi sko zub
Malarstwo
6 li sto pa da 18:00

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a. Wstęp wol ny!

Wy sta wa trwa do 27 li sto pa da br.
Autorem wystawy jest za wo do wy
mu zy ko log, któ re go pa sją sta ły się
sztu ki pla stycz ne. Ukoń czył ma lar -
stwo na wro cław skiej ASP im. Eu -
ge niu sza Gep per ta, ale zaj mu je się
też ce ra mi ką i sce no gra fią. Je go ob -
ra zy pre zen to wa ne by ły na kil ku -
na stu wy sta wach zbio ro wych
na te re nie Pol ski oraz sprze da wa -
ne na au kcjach cha ry ta tyw nych
i w Do mach Au kcyj nych (np. DESA).
Na co dzień zaj mu je się te ra pią
osób z au ty zmem.

Woj ciech Ja ku bow ski
Mie dzio ry ty
do 31 gru dnia 2015

Muzeum Miedzi, ul. Partyzantów 3,
Le gni ca. Bi le ty: N – 10 zł, U – 6 zł

Ne sto r pol skich mie dzio ryt ni ków
(ur. 10 czerw ca 1929 r.).
Zaj mu je się głów nie ma łą for mą
gra ficz ną czy li eks li bri sa mi, jest
współ twór cą i ju ro rem Mię dzy na -
ro do we go Bien na le Eks li bri su
Współ cze sne go, or ga ni zo wa ne go
przez Mu zeum Zam ko we go
w Mal bor ku. Swo je szty chy two rzy
wy łącz nie na bla sze mie dzia nej.
Wy sta wa pre zen tu ją ca po nad
sześć set mie dzio ry tów zo sta ła
przy go to wa na przez Woj cie cha Ja -
ku bow skie go we dług au tor skie go
wy bo ru z wła snych zbio rów, z nie -
wiel kim anek sem z ko lek cji Mu -
zeum Miedzi w Legnicy.

Han na Krze tu ska Plejada  artystów współczesnych
21 listopada 15:00

Sala nr 116, I piętro Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5

Pro gram: Jo an na Kor san – pre zen ta cja prac ar tyst ki. Pro jek cja fil mu Elż bie -
ty Si tek – Han na Krze tu ska Gep per to wa. Roz mo wa w gro nie mi ło śni ków
i kry ty ków sztu ki. Spotkaniu towarzyszy pokaz 2 prac artystki.
W la tach 1920-1924 stu dio wa ła ma lar stwo szta lu go we w Wol nej Szko le
Ma lar stwa i Ry sun ku im. Lu dwi ki Me hof fe ro wej w Kra ko wie pod kie r. m.in.
Zbi gnie wa Pro nasz ki. W 1925 wy je cha ła na dal sze stu dia do Pa ry ża. W la -
tach 1948-1960 zwią za na by ła z wro cław ską PWSSP. 
Prze ko na na o słusz no ści swo ich ar ty stycz nych po czy nań wie rzy ła w in dy wi -
du al ność. Po cząt ko wo ma lo wa ła mar -
twe na tu ry, por tre ty i pej za że, po czym
ode szła od sztu ki przed sta wia ją cej
w kie run ku abs trak cji.
Nie ule ga ła niczyim wpły wom, wier na
wła snym ide ałom, po zo sta wi ła po so -
bie spu ści znę ar ty stycz ną, któ ra nie
jest ła twa w od bio rze, ale na pewno
zmu sza do my śle nia.
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Kró lew ska gra – sza chy
wy sta wa po kon kur so wa
5.11.- 30.11.2015

Ga le ria MDK Śród mie ście, ul. Dubois 5

Na eks po zy cję pla stycz nej ilu stra cji
te ma tu skła da ją się pra ce ma lar -
skie, gra fi ka, ry su nek oraz for my
rzeź biar skie. Na wy sta wie zgro ma -
dzo no oko ło stu dzieł wy ko na nych
przez dzie ci i mło dzie ży ze szkół
i pla có wek oświa to wych. Wy sta wa
skła da ją ca się z prac na gro dzo nych
i wy róż nio nych to wa rzy szyć bę dzie
ob cho dom 40-le cia MDK Śród mie -
ście oraz 35-le cia sek cji sza cho wej.

Ka ta rzy na Cha bier 5 latKa ta rzy na Ba bis
i Da niel Grzesz kie wicz
Cre epy pa sta
6 li sto pa da 19:00

Ga le ria Ko mik su i Ilu stra cji Tymczasem
Centrum Kultury Za mek, pl. Świę to jań ski 1

Pod czas wer ni sa żu au to rzy bę dą
ry so wa li na ży wo na ścia nie.

Wystawa trwa do 3 grud nia br. 
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Nie mo jów 2015
Wy sta wa po ple ne ro wa
fi ni saż 25 listopada 17:00

Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej 
im. E. Gep per ta, Ru ska 46c/7
Wystawa trwa od 2 do 27 li sto pa da br.

Pre zen tacja pra c z te go rocz ne go,
let nie go ple ne ru ma lar sko -fo to gra -
ficz ne go w Nie mo jo wie (Zie mia
Kłodz ka). Ko mi sa rzem ple ne ru był
art. plast. Ma ciej Myr dzio.

Barbara Gulbinowicz
Dostrojenie | Malarstwo 
Finisaż 26 listopada 17:00

MBP Filia nr 22, ul. Chociebuska 8-10
Od 3 do 30 listopada 2015

Artystka w la tach 1983-1988 stu -
dio wa ła ma lar stwo w ASP we Wro -
cła wiu, w pra cow ni prof. J. Ha ła sa
(dy plom w 1988 r.). Ma lu je ob ra zy
w tech ni kach: olej, akryl, akwa re la,
pa stel, tech ni ki mie sza ne i wła sne.
Zaj mu je się rów nież po ezją, pi sze
opo wia da nia oraz kom po nu je pio -
sen ki. Swo ją twór czość pre zen tu je
re gu lar nie na licz nych wy sta wach
in dy wi du al nych we Wro cła wiu oraz
w in nych mia stach w Pol sce.
Na wer ni sa żach wy ko nu je pio sen ki
wła snej kom po zy cji.



Imie ni ny Eu ge niu sza
14 li sto pa da 15:00

Ga le ria Miesz ka nie Gep per ta,
ul. Ofiar Oświęcimskich 1 

Uro czy ste spo tka nie z są sia da mi
i człon ka mi Fun da cji ArtTransparent.
Na go ści cze kać bę dzie po czę stu nek
(do mo we cia sta) i kil ka atrak cji,
w tym pre zen ta cja hi sto rii na te mat
po dwór ka i Eu ge niu sza Gep per ta.
Opo wie ści i wspo mnie nia zo sta ły ze -
bra ne pod czas spo tkań z miesz kań -
ca mi z są siedz twa.

39. Nocne Spotkanie
Literacko – Muzyczne
28 listopada 18:00

Im part, Sa la Te atral na
ul. Ma zo wiec ka 17. Bi le ty: 65/55 zł

Część I – fi nał Kon kur su Wo kal ne go
część II – Kon cert ga lo wy.
Grze gorz Tur nau, wro cław ska pre -
mie ra ostat niej pły ty ar ty sty pt. 
7 wi do ków w dro dze do Kra ko wa
oraz wy bra ne utwo ry z po przed -
nich al bu mów. 

Dobry Początek
+ WyMIANA KSIĄŻEK
5 listopada 18:00

Macondo, ul. Pomorska 19 

Do bry Po czą tek to spo tka nia, któ -
re roz po czy nają w Mocando   każ dy
mie siąc. Można wy mie nić się tutaj
wszel ki mi kul tu ral ny mi do świad -
cze nia mi. Mile widziani są za rów -
no ci, któ rzy wni kli wie ba da ją każ dy
no wy kul tu ral ny wą tek, ale i ci, któ -
rzy le ni wie od pół ro ku pró bu ją
skoń czyć tę sa mą książ kę.
Sły sza łeś in try gu ją cą au dy cję
i chciał byś o niej po ga dać? By łeś
na wy sta wie, któ rą wszy scy się za -
chwy ca ją, a ty nie roz miesz dla cze -
go? Wi dzia łeś film, któ ry zmie nił
two je ży cie? Utkną łeś przy jed nej
pio sen ce, bo jest ge nial na i chciał -
byś że by wszy scy ją usły sze li? 
Wpad nij!

Z pod szep tu muz
Brzuch twój jak stos psze nicz ne -
go ziar na oko lo ny wian kiem li lii
28 listopada 19:00

Klub Pod Ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21

Cykl so bot nich spo tkań de dy ko wa -
ny mi ło śni kom li te ra tu ry i mu zy ki.
Po raz ko lej ny swo imi in spi ra cja mi
po dzie lą się: bo ga tym sło wem Bo -
gu sław Bed na rek, szla chet nym
dźwię kiem Mar tin Złot nic ki. 
Cia ło w per spek ty wie kul tu ro wej.
Mo wa bę dzie m.in. o cie le w je go
po wa bach i szpe to cie, do sko na ło ści
i mar no ści, mo cy i de li kat no ści.
Zna ko mi ta ora cja pa na Bed nar ka
do tknie w związ ku z tym sub tel no -
ści i gru biań stwa, du cho wo ści i fi zjo -
lo gii – a z wy czu ciem pod kre śli te
aspek ty kunsz tow nie skon tra sto wa -
ny mi dźwię ka mi gi ta ry pan Złot nic ki.

Stanisła Kruk
Po ezja ro man tycz na
23 li sto pa da 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7

STANISŁAW KRUK (STACH)
Uro dził się na Kre sach pod Lwo wem,
od 1960 miesz ka we Wro cła wiu. 
Wy cho wy wa ny w pa trio tycz nej zie -
miań skiej ro dzi nie, pod wpły wem
wy jąt ko wej oso bo wo ści mat ki,
ukształ to wał swój ro man tycz ny
cha rak ter, pe łen za du my i tę sk not.
Od mło do ści zwią za ny z li te ra tu rą,
po ezją, cho ciaż ko le je lo su nie po -
zwa la ły mu się w żaden sposób
urze czy wist nić w tym kie run ku –
speł niał się pi sząc peł ne do znań
wier sze, li ry ki, opo wia da nia.
Okre so wo je go utwo ry dru ko wa ne
by ły w nie któ rych pi smach i pe rio -
dy kach li te rac kich. Wy dał trzy to mi -
ki wier szy i dwie pu bli ka cje pro zą.

Leszek K. Tal ko
Spo tka nie autorskie
4 li sto pa da 18.00

Fi lia nr 5, Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
we Wrocławiu, ul. Na my słow ska 8
(Bi blio te ka Gra fit). Wstęp wol ny!

Dzien ni ka rz, pu bli cy sta, au to r po -
czyt nych fe lie to nów i be st sel le ro -
wych, peł nych hu mo ru ksią żek
o mrocz nych stro nach oj co stwa,
m.in. Dziec ko dla od waż nych i Po -
mo cy, je stem ta tą!. 

4 grud nia 2015, godz. 18:30
Fun da cja For ART za pra sza 

do Pa ła cu w Gru szo wie ko ło Świd ni cy
na

Au kcję sztu ki
wy bit nych ar ty stów

Do chód z au kcji prze ka zu je my
na edu ka cję ar ty stycz ną

dzie ci nie peł no spraw nych

Kontakt: tel. 602.726.334



Vic to ria Niem cy, 2014
Se ba stian Schip per, 140 min.
20 li sto pa da 19:00

Ki no No we Ho ry zon ty, 
ul. Ka zi mie rza Wlk. 19-21. Bi let: 16 zł

NIE MIECKIE NA GRO Dy FIL MO WE
ZA NAJ LEP SZy: film, re ży ser, ak tor
pierw szo pla no wy, ak tor ka pierw szo -
pla no wa, zdję cia, ścież ka dźwię ko wa.
2015 – Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil -
mo wy w Ber li nie, Srebr ny Niedź wiedź
za naj lep sze osią gnię cie artystyczne
w ka te go rii zdję cia dla Stur ly Brand tha Grøvle na, na gro da czy tel ni ków Ber -
li ner Mor gen post, na gro da Gil dii Nie miec kich Kin Ar tho uso wych.
OŚWIADCZENIE REŻySERA
To nie jest film o na pa ści na bank. Wła ści wie to w ogó le nie jest film. To na -
paść na bank sa ma w so bie. 
Vic to ria zo sta ła na krę co na w jed nym uję ciu. Dwie go dzi ny i czter na ście
mi nut, żad nych cięć, żad nych ta nich sztu czek. Po pro stu: jed no uję cie.
27 kwiet nia 2014 ro ku uru cho mi li śmy ka me rę o 4:30 ra no w klu bie, w któ -
rym znaj do wał się głów ny plan pro duk cji. O 6:54 wy łą czy li śmy ka me rę.
Krót ko po tym, jak nasz ope ra tor na krę cił znie wa la ją ce uję cie wscho dzą -
ce go słoń ca, prze ko na ny, że osią gnął ar cy dzie ło. I miał ra cję.

Prowincja pełna złudzeń
Katarzyna Enerlich

Wydawnictwo MG
Ży cie peł ne złu dzeń.
Mo że po to cza sa mi
za ła mu je się w nim
świa tło, by śmy na
ekra nie na szych ma -
rzeń zo ba czy li tę czę?
Bo ha ter ka ko lej ne -
go to mu po wie ści
K. Ener lich już wie, że ma pra wo do
szczę ścia, jak każ dy z nas. Po sta na -
wia tym ra zem o to szczę ście wal czyć
nie zda jąc się już na ła ska we splo ty
wy da rzeń. Wy peł nio na bo le sny mi do -
świad cze nia mi, prze ko nu je się, że to,
co prze ży ła, jest w re zul ta cie jej si łą.

256 str. 149×220, oprawa twarda
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Zły Leopold Tyrmand
Wydawnictwo MG

Książ ka le gen da.
Naj po czyt niej szy
kry mi nał  PRL-u.
Nie zwy kle in te li -
gent ny opis Pol -
ski Lu do wej,
prze bra ny w strój
ni to kry mi na łu, ni to ro man su, ni to
we ster nu. Za czy na się od ta jem ni -
czych na pa dów. Lu do wa mi li cja sta je
na gło wie, by do stać je dy ne go spra -
wie dli we go, sze ry fa bez twa rzy, któ -
ry spra wia, że lu dzie za czy na ją się
czuć bez piecz ni. Pod ziem ny świa tek
War sza wy ru sza na woj nę.
760 str. 145×205, opra wa twar da

Firlej zaprasza seniorów na Spotkania Cyfrowe
3, 10, 17 listopada 16:00

Klub Firlej we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 56

Cykl otwar tych spo tkań dla osób po wy żej 50. ro ku ży cia, któ re chcą zdo być
wie dzę z za kre su ob słu gi In ter ne tu i me diów cy fro wych. Or ga ni za to rzy wy -
da rze nia przy go to wa li dla uczest ni ków rów nież trzy kon kur sy z atrak cyj -
ny mi na gro da mi. Aby uczest ni czyć w spo tka niach nie trze ba się wcze śniej
ni gdzie za pi sy wać ani re je stro wać. Spo tka nia są bez płat ne!



2 XI PONIEDZIAŁEK
KONCERTY  » » » 

GRZEGORZ TURNAU 
18:00 Hotel Pałac Staniszów, Jelenia Góra
ZADUSZKI JAZZOWE
19:00 Stary Klasztor
DREAM A LITTLE DREAM
19:00 Klub Autograf

SPOTKANIA  » » » 
WORLD-WIDE COMEDY OPEN-MIC
20:00 Klub Niebo

3 XI WTOREK
KONCERTY  » » » 

JAZZTOPAD BEFORE PARTY
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
KAROLINA CICHA Śladami Różewicza
19:00 Stary Klasztor
GIPSY RUFINA
19:00 Macondo

SPEKTAKLE  » » » 
DZIADóW CZĘŚć III
18:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego

WYSTAWY  » » » 
MICHAŁ MARE Wisłok, Wobler, Kleń
18:00 Galeria Etropia

SPOTKANIA  » » » 
SPOTKANIA CYFROWE
16:00 Klub Firlej
WSZECHNICA WIEDZY O WROCŁAWIU
Wykł. Haliny Okólskiej: Nowy Ratusz 
we Wrocławiu siedziba Prezydenta...
16:00 Biblioteka Dolnośląska IIIp
AGNIESZKA LINGAS-ŁONIEWSKA 
18:00 Empik Renoma

DLA DZIECI  » » » 
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

4 XI ŚRODA
KONCERTY  » » » 

KONCERT JUBILEUSZOWY 
z okazji 50-lecia premiery filmu  Rękopis
znaleziony w Saragossie
19:00 Centrum Technologii Audiowizualnych
XXANAXX & MINT
20:30 Stary Klasztor

SPEKTAKLE  » » » 
DZIADóW CZĘŚć III
18:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego

SPOTKANIA  » » » 
HISZPAńSKIE WIECZORY
18:00 Macondo
SPOTKANIE Z LESZKIEM K. TALKO
18:00 MBP Filia nr 5, ul. Namysłowska 8
TANIEC FLAMENCO
18:00, 19:00, 20:00 Rynek 30, tel.507329844

DLA DZIECI  » » » 
CO W KSIąŻ KACH PISZ CZY
9:00, 12:00 Te atr Mo drze jew skiej, Le gni ca
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIECI Z BULLERBYN
11:00 Scena Kameralna

5 XI CZWARTEK
KONCERTY  » » » 

URI CAINE I LUTOSŁAWSKI QUARTET
19:00 NFM, Sala Czerwona
BEAUTY OF THE LATE SUMMER 
19:00 ODT Światowid
FURTHER AWAY / KARL CULLEY
20:00 Klub Firlej
CZESŁAW ŚPIEWA - SOLO ACT
20:00 Collosseum Jazz Caffe
COMA
20:00 Klub Eter

SPEKTAKLE  » » » 
DZIADóW CZĘŚć III
18:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
TATA MA KOTA 
albo Poczytaj mi tato
18:00 Scena Miejska, Kłodzko
MORALNOŚć PANI DULSKIEJ
19:00 Teatr Arka
ZAPOLSKA. SUPERSTAR
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
STOP THE TEMPO!
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

FILMY  » » » 
KINO TEATRALNE: LECH RACZAK
19:00 Sala Kinowa Instytutu Grotowskiego

SPOTKANIA  » » »
JUTRO SPADNą GROMY
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DOBRY POCZąTEK
+ WYMIANA KSIąŻEK
18:00 Macondo

WYCIECZKI  » » » 
IV WYCIECZKA SZKLANE SZLAKI
WROCŁAWIA - STARE MIASTO
15:00-17:00 Rynek

DLA DZIECI  » » » 
CO W KSIąŻ KACH PISZ CZY
9:00, 12:00 Te atr Mo drze jew skiej, Le gni ca
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIECI Z BULLERBYN
11:00 Scena Kameralna

6 XI PIąTEK
KONCERTY  » » » 

MAREK PIEKARCZYK 
IX Zaduszki Wokalne
18:00 Scena Miejska, Kłodzko
150. URODZINY SIBELIUSA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
FLASH CREEP
19:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin
[PERU] / SLALOM
20:00 Klub Firlej
BIEGUNI 
20:00 A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE  » » » 
ZAPOLSKA. SUPERSTAR
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
MORALNOŚć PANI DULSKIEJ
19:00 Teatr Arka
SPISEK SMOLEńSKI
19:00 Sala Teatru Laboratorium IG
RODZINA KERWOODóW
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY  » » » 
PAWEŁ PISKOZUB 
wernisaż wystawy malarstwa
18:00 ODT Światowid
DOROTA KOZAK
Tkanina i ceramika unikatowa
18:00 Galeria Tkacka na Jatkach
KATARZYNA BABIS 
I DANIEL GRZESZKIEWICZ
wernisaż wystawy Creepypasta
19:00 Galeria KiI Tymczasem w CK Zamek

SPOTKANIA  » » »
CZYTAJMY DRAMATY!
oraz wręczenie Nagrody Ludwika
18:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica 
CYWILIZACJA AFTERU VOL.2
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław
DANCING
20:30 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI  » » » 
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek



DZIECI Z BULLERBYN
11:00 Scena Kameralna
KRĘCIPUPA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

7 XI SOBOTA
KONCERTY  » » » 

CHóR AXION
18:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
PAN MALEńCZUK
20:00 A`propos, Wałbrzych 

SPEKTAKLE  » » » 
MISTERIUM BUFFO
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
NA BOGA!
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
SMYCZ
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
RODZINA KERWOODóW
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY  » » »
RE-OTWARCIE GALERII
tydzień Agnieszki Nagórskiej
12:00-22:00 Galeria Kaprysy 
SZTUKA WŁóKNA BEZ GRANIC
finisaż wystawy
16:00 Galeria Sztuki DSAP we Wrocławiu
JESIENNA MAKATKA... ZE SKRAWKA
16:00 ODSK Piast

SPOTKANIA  » » » 
INTEGRACYJNE WARSZTATY
TEATRALNE
10:00-13:00 Centrum Kultury Zachód
OTWARCIE KLUBU TA.TU
21:00 Ta.Tu club & restaurant

WYCIECZKI  » » » 
WIELKOPOLSKA CZ. III
zapisy Anna Zwiech tel. 604 94 89 81

DLA DZIECI  » » » 
KRĘCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
OCH, EMIL!
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

8 XI NIEDZIELA
KONCERTY  » » » 

TERCET EGZOTYCZNY
18:00 Impart
A VISTA QUARTETTO
Ocalić od zapomnienia – Zaduszki
18:00 Macondo
RAZ DWA TRZY… DWADZIEŚCIA PIĘć
20:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE  » » » 
NA BOGA!
17:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

KOLACJA DLA GŁUPCA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
WESTERN
18:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
SMYCZ
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
ACH... ŻYLIŚMY
19:00 Sala Teatru Laboratorium IG

SPOTKANIA  » » » 
WARSZTATY 
MEKSYKAńSKIEGO RĘKODZIEŁA
12:00 Muzeum Etnograficzne

DLA DZIECI  » » »
OCH, EMIL!
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI 
FILMOWO-WARSZTATOWE  
12:30 Centrum Sztuki WRO
FRANIA PIORUN
12:30 TLiA, Duża Scena, Wałbrzych
KRĘCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

9 XI PONIEDZIAŁEK
KONCERTY  » » » 

POEZJA FORTEPIANU
18:00 NFM, Sala Czerwona
RYKARDA PARASOL
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE  » » » 
ZEMSTA
11:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWA  » » » 
ANNA WIESŁAWA MORZUCH
otwarcie wystawy Barwy Natury
18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA  » » » 
KANAPA TEATRALNA
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
FYNF UND CFANCYŚ SHOW
czytanie sztuki
19:00 Scena Kameralna

10 XI WTOREK
KONCERTY  » » » 

MŁODA POLSKA FILHARMONIA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE  » » » 
STOP THE TEMPO!
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna

SPOTKANIA  » » » 
SPOTKANIA CYFROWE
16:00 Klub Firlej

DLA DZIECI  » » »
OCH, EMIL!
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

11 XI ŚRODA
KONCERTY  » » » 

CHóR PIASTUNY
oraz radosny Bal Niepodległości
17:00-22:00 ODSK Piast
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
18:00 Stara Giełda

SPEKTAKLE  » » » 
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna

PROMENADA STAROMIEJSKA
Spa cer z prze wod ni kiem
Kon ty nu acja spo tkań po pu lar no -na uko wych
z cy klu REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJS-

KIEJ NA PRZyKŁADZIE WyBRANyCH ZESPOŁÓW ARCHITEKTONICZNyCH.
Pro wadzi An na Zwiech i Da mian Kanc ler ski.
PROMENADA STAROMIEJSKA – pas zie le ni ota cza ją cy Sta re Mia sto, to wa rzy szą -
cy Fo sie Miej skiej na ca łej dłu go ści od pl. Ja na Paw ła II na za cho dzie po pl. Do mi -
ni kań ski na wscho dzie i da lej ja ko park Ju liu sza Sło wac kie go, aż po Wzgó rze
Pol skie. Pro me na da zo sta ła wy ty czo na na po cząt ku XIX wie ku w miej scu ro ze bra -
nych for ty fi ka cji. Dzię ki re wi ta li za cji od zy sku je swój re pre zen ta cyj ny cha rak ter,
przy wra ca się pier wot ny kształt za ło że nia par ko wo -urba ni stycz ne go, a w prze -
strze ni mia sta sta je się chęt nie wy bie ra nym miej scem spo tkań i spa ce rów.
15 li sto pa da  godz. 10:00, koszt 10 zł, zbiór ka pod fon tan ną na pl. Ja na Paw ła II 
WY CIECZ KI KRA JO ZNAW CZE, OB JAZ DO WE 

7 li sto pa da – WIELKOPOLSKA cz. III – szla k pol skie go zie miań stwa
21 li sto pa da – NIEPOZNANE OKOLICE WROCŁAWIA – część za chod nia
In for ma cje o tra sie i za pi sy pod nu me rem te le fo nu 604 94 89 81 



SPOTKANIA  » » » 
ORLĘTA LWOWSKIE
re fe rat i wie czór pa trio tycz ny z oka zji
Świę ta Nie pod le gło ści
18:00 Salonik Trzech Muz
TANIEC FLAMENCO
18:00, 19:00, 20:00 Rynek 30, tel.507329844

12 XI CZWARTEK
KONCERTY  » » » 

KLASYK KONTRA ROMANTYK
19:00 NFM, Sala Kameralna
BELTAINE
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE  » » » 
STOP THE TEMPO!
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
MAYDAY
18:00 Scena Kameralna
Z RąCZKI DO RąCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA  » » » 
UNXDEFEKTUOZOZ
Skó ra. In te gra cyj ne warsz ta ty sen su al ne
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI  » » »
KRĘCIPUPA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

13 XI PIąTEK
KONCERTY  » » » 

MALWINA KULISIEWICZ
TYMOTEUSZ PARA
18:00 Macondo
RITA PAX
Pau li na Przy bysz, Ka ta rzy na Pi szek, bra -
cia Piotr i Paw łe Za lew scy oraz Je rzy Mar -
ku szew ski
19:00 Impart
TRZEBA MARZYć... 
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
OZMA
20:00 A`propos, Wałbrzych

A MOŻE NIE premiera
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

15 XI NIEDZIELA
KONCERTY  » » » 

RZECZPOSPOLITA ŚPIEWAJąCA
17:00 Sala Koncertowa Polskiego Radia
SUTARI
19:00 Stary Klasztor
THE DUMPLINGS
20:00 Klub Eter

SPEKTAKLE  » » » 
MAŁY OSTRóW WIELKI TUMSKI
16:00 Aula Papieskiego Wydziału Teolog.
DEKALOG: OPOWIEŚCI PLEMIENNE
17:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
MAYDAY 2
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
ILIADA. WOJNA
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA  » » » 
GRATISLAVIA XIII Wro cław ski 
Fe sti wal Gier Plan szo wych
10:00-18:00 Centrum Kultury Zamek

WYCIECZKI  » » » 
PROMENADA STAROMIEJSKA
10:00 zbiórka przy NFM, główne wejście

DLA DZIECI  » » »
NIEDZIELNE PORANKI 
FILMOWO-WARSZTATOWE  
12:30 Centrum Sztuki WRO
U/RODZINY
12:30 TLiA, Duża Scena, Wałbrzych
KRĘCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
A MOŻE NIE
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

16 XI PONIEDZIAŁEK
WYSTAWY  » » » 

VLADO MARTEK. GRANICE JĘZYKA
bezpłatne oprowadzanie kuratorskie
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA  » » » 
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

17 XI WTOREK
KONCERTY  » » » 

ARTRIO – ENDORFINY
18:30 ODT Światowid
EWA URYGA 
& NEW JORK JAZZ COLLECTIVE
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
DYLAN MORAN - OFF THE HOOK LIVE
IN WROCŁAW
20:00 Wrocławski Teatr Lalek

SPEKTAKLE  » » » 
SZKOŁA ŻON
11:00 i 19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
MAYDAY
18:00 Scena Kameralna
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
STOP THE TEMPO!
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
Z RąCZKI DO RąCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
ALEKSANDRA SKA: DOM MUZ
17:00 Galeria BWA, Jelenia Góra, ul. Długa 1

DLA DZIECI  » » »
KRĘCIPUPA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 XI SOBOTA
KONCERTY  » » » 

WSZECHSTRONNA KAMERALISTYKA –
LEOPOLDINUM/ROHDE
18:00 NFM, Sala Czerwona
KONCERT ROMANTYCZNY
Cantores Minores Wratislavienses
18:00 Ratusz
SOUNDZ GOOD
18:00 Świetlica wiejska,  Jordanów Śląski
SKUBAS
20:00 Stary Klasztor
WIELKA IMPROWIZACJA: 
OZMA | PIOTR WOJTASIK QUINTET
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE  » » » 
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
DEKALOG: OPOWIEŚCI PLEMIENNE
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
ILIADA. WOJNA
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY  » » » 
ZŁOTA LINIA
18:00 Sala Wystawowa NOT

SPOTKANIA  » » » 
WARSZTATY TEATRALNE
10:00-13:00 Centrum Kultury Zachód
GRATISLAVIA XIII Wro cław ski 
Fe sti wal Gier Plan szo wych
10:00-20:00 Centrum Kultury Zamek
WARSZTATY POKONAJ STRES.
ARTYSTYCZNIE!
11:00 Infopunkt Nadodrze
IMIENINY EUGENIUSZA
15:00-17:00 Galeria Mieszkanie Gepperta
TYLKO WIELKIE PRZEBOJE – PARTY
20:00 A`propos, Wałbrzych

DLA DZIECI  » » »
KRĘCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek



WHA HAY
Paul Ro gers, Ro bin Finc ker, Fa bien Du -
scombs z go ść mi 
21:30 NFM, Sa la Czer wo na

SPEKTAKLE  » » » 
RETRO TANGO 
18:00 Centrum Kultury Zachód
OBYWATEL K.
18:00 Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego
KAR SKIE GO HI STO RIA NIE PRAW DZI WA
18:30 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
prapremiera, reż. Ewelina Marciniak
19:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena na Świebodzkim
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
DROGA ŚLISKA OD TRAW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
AB OVO TEATR IMPROV
20:00 Impart, Sala Kameralna
MICKIEWICZ LIVE. PERFORMANCE
PSYCHOROMANTYCZNY
20:15 Teatr Dramatyczy, Wałbrzych

SPOTKANIA  » » » 
WARSZTATY TEATRALNE
10:00-13:00 Centrum Kultury Zachód
COLLEGIUM MUSICUM
Wyk. Mar ka Dy żew skie go: Ver diow ski
por tret Otel la i Des de mo ny
16:00 Klub Muzyki i Literatury
OPROWADZANIE 
PO PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ
zapisy od 9 XI tel. 71 372-51-48
17:00 - 18:00 Pawilon Czterech Kopuł

WYCIECZKI  » » » 
NIEPOZNANE OKOLICE WROCŁAWIA
zapisy Anna Zwiech tel. 604 94 89 81

SPEKTAKLE  » » » 
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna

SPOTKANIA  » » » 
SPOTKANIA CYFROWE
16:00 Klub Firlej

DLA DZIECI  » » »
A MOŻE NIE 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

18 XI ŚRODA
KONCERTY  » » » 

ONDREJ SMEYKAL
20:00 Macondo
U STUDNI
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE  » » » 
ILIADA. WOJNA
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA  » » » 
KONCERT I WYKŁAD 
w 50-tą rocznicę pojednania
16:30-18.30 Aula Papieskiego Wydziału
Teologicznego
WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 
Spo łecz na ewa lu acja – dys ku sja
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
TANIEC FLAMENCO
18:00, 19:00, 20:00 Rynek 30, tel.507329844

DLA DZIECI  » » »
A MOŻE NIE 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 XI CZWARTEK
KONCERTY  » » » 

L’ESTREE
19:00 NFM, Sala Kameralna
ROKSANA LEWAK
19:00 Klub Autograf
KONCERT JUBILEUSZOWY
40-lecie MKD Śródmieście
17:00 Centrum Kultury Agora
SCENA PREZENTACJI MŁODYCH
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

SPEKTAKLE  » » » 
ILIADA. WOJNA
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej
SZKOŁA ŻON
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY  » » » 
BUNT – EKSPRESJONIZM 
– TRANSGRANICZNA AWANGARDA
17:00 DCF Domek Romański
JERZY OLEK Ikony Przemijania
18:00 Galeria Etropia

SPOTKANIA  » » » 
KOLOROTERAPIA NA TALERZU 
afrodyzjaki na dobre samopoczucie
17:00 Klub 4 Re gio nal nej Ba zy Lo gi stycz nej

KLUB DETEKTYWóW
18:00 Macondo
KULTURY ŚWIATA
Syberia oczami miesz kań ca i po dróż ni -
ka – Mar cin Ka li ta
18:30 Centrum Kultury Zamek
ONI - CZYTANIE
19:00 Scena Kameralna

DLA DZIECI  » » »
A MOŻE NIE 
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

20 XI PIąTEK
KONCERTY  » » » 

WROCŁAW HIP HOP FESTIVAL
18:00 Hala Stulecia
ATMASFERA
18:30 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
8. ŚWIĘTO MUZYKóW
nabożeństwo ekumeniczne
19:00 Kościół Ewangelicko-Augsburski
Opatrzności Bożej we Wrocławiu
JOEL ROHAUT
19:00 Restauracja Alyki
ASTRAL TIDE / LAMBERT / HUGO
RACE & THE TRUE SPIRIT
20:00 Klub Firlej
MECHANICY SHANTY
30 lat na scenie
20:00 A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE  » » » 
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
prapremiera, reż. Łukasz Twarkowski
19:00 Scena na Świebodzkim
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
WIJ. UKRAIńSKI HORROR
20:00 Teatr Dramatyczy, Wałbrzych

SPOTKANIA  » » » 
DANCING
20:30 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI  » » »
PLAMA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
A MOŻE NIE
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

21 XI SOBOTA
KONCERTY  » » » 

ONE LOVE SOUND FEST 2015
16:00 Hala Stulecia
TRIBUTE TO KENNY WHEELER
19:00 NFM, Sala Czerwona
T.LOVE
20:00 Stary Klasztor
STRANGE MOMENTS
20:00 Klub pod Kolumnami
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Skarb średzki
Do 3 stycznia 2016

Muzeum Narodowe we Wrocławiu



25 XI ŚRODA
KONCERTY  » » » 

POLISH JAZZ SHOWCASE
19:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE  » » » 
DROGA ŚLISKA OD TRAW
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
DR@CULA. VAGINA DENTATA
18:30 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna

WYSTAWY  » » » 
NIE MO JóW 2015
fi ni saż wy sta wy po ple ne ro wej
17:00 Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej im. Eu -
ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu

SPOTKANIA  » » » 
W KRĘGU WSPOMNIEń
17:00 Klub Muzyki i Literatury
NIECH INNI NIE MAR Z Ną
Fil m Iwo ny Mo ro zow i dys ku sja
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
HISZPAńSKIE WIECZORY
18:00 Macondo

DLA DZIECI  » » »
PLAMA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

26 XI CZWARTEK
KONCERTY  » » »

KAPELA ZE WSI WARSZAWA
KAPELA MALISZóW
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE  » » » 
DROGA ŚLISKA OD TRAW
18:30 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
CAMILLE
19:00 Sala Teatru Laboratorium IG
EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

FILMY  » » » 
KINO TEATRALNE: 
MANEKINY TADEUSZA KANTORA
19:00 Sala Kinowa Instytutu Grotowskiego

WYSTAWA  » » » 
BAR BA RA GUL BI NO WICZ finisaż 
17:00 MBP Filia 22, ul. Chociebuska 8-10

SPOTKANIA  » » » 
DLACZEGO ADAM MICKIEWICZ 
NIE ZOSTAŁ JOGINEM?
11:00 Scena Kameralna
OBIAD CZWARTKOWY 
Z KLARą NOWAKOWSKą
18:00 Macondo

DLA DZIECI  » » »
PLAMA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

DLA DZIECI  » » »
PLAMA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
A MOŻE NIE
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
WŁADYSŁAW I ANNABELLA
pra pre mie ra
17:00 TLiA, Duża Scena, Wałbrzych

22 XI NIEDZIELA
KONCERTY  » » » 

TANGO DIAGONALES 
& CARLOS ROULET
18:00 Klub Firlej
SYLVIE COURVOISIER 
– MARK FELDMAN DUO
19:00 NFM, Sala Czerwona
LUXTORPEDA
19:00 Stary Klasztor
GÜNTER HEINZ 
& SHEPHERDS OF CATS
20:00 Ośrodek Postaw Twórczych

SPEKTAKLE  » » » 
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
PELCIA, CZYLI JAK ŻYć, 
ŻEBY NIE ODNIEŚć SUKCESU
18:30 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
WOKóŁ SZEKSPIRA
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena na Świebodzkim
DROGA ŚLISKA OD TRAW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWA  » » » 
CZŁOWIEK - CODZIENNOŚć
fi ni saż wy sta wy fo to gra fii Ma riu sza Szu -
miń skie go i Ewy Wa nat-Gał ki
17:00 Klub pod Kolumnami

SPOTKANIA  » » » 

NIEDZIELA ZE 
SWIETŁANą ALEKSIJEWICZ
16:00 Macondo
OPROWADZANIE 
PO PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ
zapisy od 9 XI tel. 71 372-51-48
17:00 - 18:00 Pawilon Czterech Kopuł

DLA DZIECI  » » »
PLAMA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI 
FILMOWO-WARSZTATOWE  
12:30 Centrum Sztuki WRO
WŁADYSŁAW I ANNABELLA
12:30 TLiA, Duża Scena, Wałbrzych
A MOŻE NIE
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

23 XI PONIEDZIAŁEK
KONCERTY  » » » 

DONKEY MONKEY / DRAKSLER /
SANTOS SILVA / ZETTERBERG
19:00 NFM, Sala Czarna

SPEKTAKLE  » » » 
JEZIORO ŁABĘDZIE
Royal Russian Ballet
17:00 i 20:00 Teatr Muzyczny Capitol
OD PRZODU I OD TYŁU
18:30 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
LEKCJA
20:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

SPOTKANIA  » » »
STANISŁAW KRUK
Spotkanie z poezją romantyczną
18:00 Salonik Trzech Muz 
MAGIEL SZTUK Z PRZEMYSŁAWEM
TYSZKIEWICZEM
19:00 Scena Kameralna

24 XI WTOREK
KONCERTY  » » » 

POLISH JAZZ SHOWCASE
19:00 NFM, Sala Czerwona
RED TRIO & PIOTR DAMASIEWICZ 
I GERARD LEBIK
21:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE  » » » 
DROGA ŚLISKA OD TRAW
11:00 Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
KALI BABKI
18:30 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna

DLA DZIECI  » » »
PLAMA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
A MOŻE NIE
11:00 Wrocławski Teatr Lalek



27 XI PIąTEK
KONCERTY  » » » 

AN DERS JOR MIN | TRI LOK GUR TU,
MA ALEM MO KH TAR GA NIA, 
WA CŁAW ZIM PEL
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
COLLEGIO DI MUSICA SACRA
Jubileusz 30-lecia zespołu
19:00 Ratusz, Sala Wielka
KAYAH: KAMIEń
19:00 Sala Audytoryjna WCK
STARE DOBRE MAŁŻEńSTWO
19:00 Impart, Sala Teatralna
ANTAŁEK, POZTYWNY STAN, DE LU
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
ULRICH SCHNAUSS, NAT URA ZME TO VA,
AIDAN BA KER, CéTIEU, OD MIE NIEC
VI Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Am bien tal ny
20:00 Klub Firlej

SPEKTAKLE  » » » 
DZIADY. CZĘŚCI I, II, IV 
I WIERSZ UPIóR
17:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
CAMILLE
19:00 Sala Teatru Laboratorium IG
EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA  » » » 
CZYTAJMY DRAMATY!
18:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

DLA DZIECI  » » »
PLAMA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
HYDROKOSMOS
pra pre mie ra, na pod sta wie Ma łej Sy ren ki
H. Ch. An der se na, 
reż. Kon rad Dwo ra kow ski 
16:00 Scena na Świebodzkim

28 XI SOBOTA
KONCERTY  » » » 

MUZYCZNA DOSKONAŁOŚć 
– MSZA H-MOLL
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
39. NOC NE SPO TKA NIA 
LI TE RAC KO – MU ZYCZ NE
18:00 Impart, Sala Teatralna
SAAGARA | ANTHONY BRAXTON
19:00 NFM, Sala Czerwona
ARO VA NE, LO SCIL, HIOR CHRO NIK, 
LI GHTS DIM
VI Mię dzynar. Fe sti wal Am bien tal ny
20:00 Klub Firlej
COSMIC COWBOYS 
22:00 Das Lokal

SPEKTAKLE  » » » 
MIŁOŚć I POLITYKA
17:00 ATM Scena na Bielanach

DZIADY. CZĘŚCI I, II, IV 
I WIERSZ UPIóR
19:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
CAMILLE
19:00 Sala Teatru Laboratorium IG
BALLADYNA
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
CAR SAMOZWANIEC, 
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
TRZY RAZY ŁóŻKO
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA  » » » 
WARSZTATY TEATRALNE
10:00-13:00 Centrum Kultury Zachód
Z PODSZEPTU MUZ
Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna
okolony wiankiem lilii
19:00 Klub pod Kolumnami

DLA DZIECI  » » »
SKARPETY I PAPILOTY
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
HYDROKOSMOS
16:00 Scena na Świebodzkim
DZIECI Z BULLERBYN
17:00 Scena Kameralna
SACHEM. WóDZ CZARNYCH WĘŻY
19:00 TLiA, Duża Scena, Wałbrzych

29 XI NIEDZIELA
KONCERTY  » » » 

MICHAŁ BAJOR: MOJA MIŁOŚć
18:00 Impart, Sala Teatralna
SAAGARA
18:00 A`propos, Wałbrzych
JELONEK
20:00 Stary Klasztor
ZAKOPOWER: DRUGIE PóŁ
20:00 Klub Eter

ABDULLAH IBRAHIM: MUKASHI TRIO
20:30 NFM, Sala Główna KG   HM

SPEKTAKLE  » » » 
BALLADYNA
17:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
KOLACJA NA CZTERY RĘCE
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
STOP THE TEMPO!
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY  » » » 
NOWA SZTUKA 
DLA NOWEGO SPOŁECZEńSTWA
su biek tyw ne, nie ku ra tor skie opro wa dza -
nie po wy sta wie. Prowadzenie Bartek Lis.
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI  » » »
SKARPETY I PAPILOTY
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
LITERATURA W PIELUCHACH
11:00, 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI 
FILMOWO-WARSZTATOWE  
12:30 Centrum Sztuki WRO
WŁADCA SKARPETEK
12:30 TLiA, Duża Scena, Wałbrzych
HYDROKOSMOS
16:00 Scena na Świebodzkim
DZIECI Z BULLERBYN
17:00 Scena Kameralna

30 XI PONIEDZIAŁEK
KONCERTY  » » » 

GALA KABARETOWA: 
ANDRZEJE 2015
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
KOBIETA VS MĘŻCZYZNA... 
17:00 ODSK Piast

SPOTKANIA  » » » 
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz
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Adresownik do kalendarium CJG
ATM Sce na na Bie la nach Dwa Świa ty 1, Bie la ny Wro cław skie, Wro cław
A`pro pos ul. Wie niaw skie go 82, Wał brzych
Au la Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz ne go pl. Ka te dral ny 1, Wro cław
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze ul. Długa 1, Jelenia Góra
Cen trum Kul tu ry Mu za Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin
Cen trum Kul tu ry Za chód ul. Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Zamek pl. Świętojański 1, Wro cław-Leśnica
Cen trum Tech no lo gii Au dio wi zu al nych Wy sta wo wa 1, Wro cław
Col los seum Jazz Caf fe Pio tra Skar gi 18a, Wro cław
Das Lo kal pl. So li dar no ści 1/3/5, Wro cław
Em pik Re no ma ul. Świd nic ka 40, Wro cław
Ha la Stu le cia ul. Wy sta wo wa 1, Wro cław
Ho tel Pa łac Sta ni szów Sta ni szów 100, Je le nia Gó ra
Galeria Mieszkanie Gepperta ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław
Galeria Tkacka na Jatkach, Wrocław
Impart Sala Teatralna, Sala Kameralna / Autograf ul. Mazowiecka 17, Wro cław
In fo punkt Nad odrze ul. Ło kiet ka 5, Wro cław
Klub 4 Re gio nal nej Ba zy Lo gi stycz nej ul. Pret fi cza 24, Wro cław
Klub – Ga le ria Sztu ki DSAP we Wro cła wiu pl. Św. Ma cie ja 5a, Wro cław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wro cław
Klub Fir lej ul. Gra bi szyń ska 56, Wro cław
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry pl. Tadeusza Ko ściusz ki 10, Wro cław
Klub Nie bo ul. Ru ska 51, Wro cław
Klub Pod Kolumnami pl. Św. Macieja 21, Wro cław
Klu bo ka wiar nia Mle czar nia ul. Włod ko wi ca 5, Wro cław
Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs bur ski Opatrz no ści Bo żej we Wro cła wiu
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 29, Wro cław
Kra ina Szep tów No wy Gie rał tów 3
Macondo ul. Pomorska 19, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5, Wro cław
Mu zeum Et no gra ficz ne ul. Trau gut ta 111-113, Wro cław
Mu zeum Kar ko no skie w Je le niej Gó rze ul. Ma tej ki 28, Je le nia Gó ra
Mu zeum Współ cze sne Wro cław pl. Strzegomski 2a, Wro cław
NFM – Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wro cław
Ośrodek Działań Twórczych Świa to wid ul. Sem po łow skiej 54a, Wro cław
Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej im. Eu ge niu sza Gep per ta Ru ska 46c/7, Wro cław
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wro cław
Ośro dek Dzia łań Spo łecz no-Kul tu ral nych Piast ul. Rę ko dziel ni cza 1, Wro cław
Sa la Kon cer to wa Pol skie go Ra dia ul. Kar ko no ska 10, Wro cław
Sala Kinowa / Teatru Lab. Instytutu Grotowskiego Przejście Żelaźnicze, Wro cław
Sala Wystawowa NOT ul. Piłsudskiego 74, Wro cław
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wro cław
Sce na Ka me ral na ul. Świd nic ka 28, Wro cław
Sce na Miejska KCKSiR pl. Jagiełły 1, Kłodzko
Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go ul. Ga brie li Za pol skiej 3, Wro cław
Sce na na Świe bodz kim pl. Or ląt Lwow skich 20c, Wro cław
Sta ra Gieł da pl. Sol ny 16, Wro cław
Sta ry Klasz tor ul. Pur ku nie go 1, Wro cław
Ta.Tu club & re stau rant ul. Św. Mi ko ła ja 8-11, Wro cław
Te atr Arka ul. Mennicza 3, Wrocław
Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go Sza niaw skie go pl. Te atral ny 1, Wał brzych
Te atr Mu zycz ny Ca pi tol ul. Pił sud skie go 67, Wro cław
Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej Ry nek 39, Le gni ca
TLiA – Teatr Lalki i Aktora ul. Buczka 16, Wałbrzych
Wro cław ski Te atr La lek / Teatr Komedia pl. Te atral ny 4, Wro cław
Świe tli ca wiej ska ul. Wro cław ska 55, Jor da nów Ślą ski, Jor da nów Ślą ski

co je st gra ne.pl
ogólnopolski, samoobsługowy
serwis informacji kulturalnej
CO MIE SIĄC:
– wy da nie elek tro nicz ne Mie sięcz -
ni ka no tu je 20-30 tys. po brań
– or ga ni za to rzy sa mo dziel nie za -
miesz cza ją po nad 2.500 wy da rzeń
– od wie dza Nas po nad 100.000
uni kal nych użyt kow ni ków
– re je stru je my po nad 250.000 po -
twier dzo nych od słon ban ne ra re -
kla mo we go
– ob słu gu je my po nad 1.450.000
wy świe tleń stron re per tu aro wych

sta ty sty ki po twier dzo ne przez
nie za leż ną od Wy daw cy 
usłu gę Go ogle Ana ly tics 



CCJJ
GG  

NNrr
  2266

11    
lis

to
pa

d 
20

15
 

PRO GRAM PRZE GLĄ DU
2200..1111..22001155,,  ggooddzz.. 1199..0000
VIC TO RIA PPookkaazz  pprreemmiieerroowwyy
Niem cy, 2014,
reż. Se ba stian Schip per, 140 min.

2211..1111..22001155,,  ggooddzz.. 1199..0000
LA BI RYNT KŁAMSTW
(Im La by rinth des Schwe igens),
Niem cy, 2014,
reż. Giu lio Ric cia rel li, 123 min.

2222..1111..22001155,,  ggooddzz.. 1199..0000
CZAS KA NI BA LI
(Ze it der Kan ni ba len),
Niem cy, 2013,
reż. Jo han nes Na ber, 93 min.

2233..1111..22001155,,  ggooddzz.. 1199..0000
PA NI MÜLLER MU SI ODEJŚĆ
(Frau Müller muss weg),
Niem cy, 2014,
reż. Sönke Wort mann, 88 min.

2244..1111..22001155,,  ggooddzz.. 1199..0000
JE STE ŚMY MŁO DZI.
JE STE ŚMY SIL NI
(Wir sind jung. Wir sind stark),
Niem cy, 2014,
reż. Bur han Qur ba ni, 128 min.

2255..1111..22001155,,  ggooddzz.. 1199..0000
ELI XIR
Niem cy, Au stra lia 2015,
reż. Bro die Hig gis, 111 min.

2266..1111..22001155,,  ggooddzz.. 1199..0000
ART WAR
Niem cy, 2013,
reż. Mar co Wilms, 93 min.

TY DZIEŃ FIL MU NIE MIEC KIE GO 2015
KKoonn  ssuu  llaatt  GGee  nnee  rraall  nnyy  NNiiee  mmiieecc  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu  zzaa  pprraa  sszzaa  nnaa 1155..  eeddyy  ccjjęę
TTyy  ggoo  ddnniiaa  FFiill  mmuu  NNiiee  mmiieecc  kkiiee  ggoo,,  ppoodd  cczzaass  kkttóó  rree  ggoo  bbęę  ddąą  mmoo  ggllii  PPaańń  --
ssttwwoo oobbeejjrrzzeećć  nnaajj  nnooww  sszzee  nniiee  mmiieecc  kkiiee  pprroo  dduukk  ccjjee  ffiill  mmoo  wwee..
Prze gląd otwo rzy pre mie ro wy po kaz naj now sze go fil mu Se ba stia -
na Schip pe ra Vic to ria, któ ry w kon kur sie głów nym te go rocz ne go
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil mo we go Ber li na le od niósł wiel ki
suk ces i zo stał na gro dzo ny Srebr nym Niedź wie dziem. Wi dzów
i kry ty ków za chwy ci ła w nim hi sto ria jed nej ber liń skiej no cy sfil -
mo wa na jed nym uję ciem ka me ry bez mon ta żu. 
Ko lej nym hi tem prze glą du jest nie miec ki kan dy dat do Osca ra w ka -
te go rii fil mów nie an glo ję zycz nych La bi rynt kłamstw. Od twór ca
głów nej ro li, Ale xan der Feh ling, jest prze ko nu ją cy w ro li mło de go
pro ku ra to ra, któ ry wal czy z ukła dem w sys te mie są dow nic twa po -
wo jen nych Nie miec i da je im puls do roz po czę cia pro ce sów zbrod -
nia rzy z Au schwitz.
Film Je ste śmy mło dzi. Je ste śmy sil ni po ka zu je in ny roz dział nie -
miec kiej hi sto rii zwią za ny z ata kiem na ośro dek cu dzo ziem ców
w Ros to cku -Lich ten ha gen, te mat rów nie ak tu al ny dzi siaj, jak
przed po nad dwu dzie stu kil ku la ty.
Czas ka ni ba li do bit nie wska zu je nam, do kąd po dą ża spo łe czeń -
stwo, któ re cy nicz nie po stę pu je ze swo ją mo ral no ścią i w pierw szej
li nii my śli o pro fi tach. 
Pro gram prze glą du do peł nia ją do ku ment Art War, uka zu ją cy dzia -
ła nia ar ty stów ulicz nych pod czas wy da rzeń arab skiej wio sny
w Egip cie, dra mat Eli xir, przed sta wia ją cy ko lo nię ar ty stów w Ber li -
nie oraz za baw na i in te li gent na ko me dia Pa ni Müller mu si odejść.
Więk szość z wy bra nych ty tu łów nie by ła pre zen to wna na pol skich
ekra nach, a wszyst kie fil my bę dą po ka zy wa ne w nie miec kiej lub
an giel skiej wer sji ję zy ko wej z na pi sa mi w ję zy ku pol skim.
TTyy  ddzziieeńń  FFiill  mmuu  NNiiee  mmiieecc  kkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu  rroozz  ppoo  cczzyy  nnaa ssiięę  ww ttyymm
rroo  kkuu 2200  llii  ssttoo  ppaa  ddaa,,  wwsszzyysstt  kkiiee  ssee  aann  ssee  oodd  bbyy  wwaa  jjąą  ssiięę ww KKii  nniiee  NNoo  wwee
HHoo  rryy  zzoonn  ttyy,, ppoo  cczząą  tteekk  ssee  aann  ssóóww ggooddzz.. 1199::0000..
BBiillee  ttyy  ww ccee  nniiee 1166 zzłł  mmoożż  nnaa kkuu  ppiićć  nnaa sstt  rroo  nniiee  kkii  nnaa::  wwwwww..kkii  nnoonnhh..ppll..
Or ga ni za to ra mi te go rocz ne go Ty go dnia Fil mu Nie miec kie go są:
Kon su lat Ge ne ral ny Nie miec we Wro cła wiu, Dom No rym ber ski
w Kra ko wie, Kon su lat Ge ne ral ny Nie miec w Kra ko wie,
Ger man Films i In sty tut Go ethe go w Kra ko wie
oraz Ki no No we Ho ry zon ty we Wro cła wiu.
SSzzcczzee  ggóó  łłoo  wwee  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  oo ffiill  mmaacchh::  wwwwww..wwrroocc  llaaww..ddii  pplloo..ddee  

VVIICCTTOORRIIAA reż. Se ba stian Schip per
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