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FRAN CU SKA NIE SPO DZIAN KA PRE MIE RA Te atr Pol ski
Kon cert Wa len tyn ko wy Ope ra Wro cław ska GUIMARÃES
STRING QU AR TET NFM BIE SY Te atr w Le gni cy CAFÉ
PA NI QUE Wro cław ski Te atr Pan to mi my PRE MIE RA
CHÓR I WIO LON CZE LA Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses



X Mię dzy na ro do wy Fe sti wa l
Sztu ka Łą czy Po ko le nia
In spi ra cje Fla men co | Prze ni ka nie Kul tur

Partnerzy:

Patron medialny:

In spi ra cje Fla men co | Prze ni ka nie Kul tur
X Mię dzy na ro do wy Fe sti wal – Sztu ka Łą czy Po ko le nia
3-7 mar ca 2018 Wro cław
Fe sti wal ma cha rak ter edu ka cji mię dzy kul tu ro wej pro mu ją cej po sta wy otwar to ści na róż no rod ność
kul tu ro wą i roz wój dia lo gu mię dzy po ko le nio we go. Or ga ni za to rem Fe sti wa lu jest Mło dzie żo wy Dom
Kul tu ry Wro cław – Krzy ki, któ ry wspo ma ga roz wój twór czo ści dzie ci i mło dzie ży po przez m. in. wspól -
ne dzia ła nia ar ty stycz ne i warsz ta to we z pro fe sjo nal ny mi ar ty sta mi wie lu dzie dzin sztu ki.
W pro gra mie Festiwalu dwa głów ne wy da rze nia:
4 mar ca 18:00 Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. P. Włod ko wi ca 7 we Wro cła wiu
Kon CErt FLA mEn Co mo jE DZIE DZIC tWo z udzia łem Gwiazd LA FAr ru CA oraz EL CAr PE tA

ta niec: maría ro sa rio mon toya La Far ru ca, ma nu el Fernández mon toya El Car pe ta 
Gi ta ra: román Vi cen ti me ra. Śpiew; Eze qu iel mon toya jiménez, Ivan Gon za les Car pio Ca jon: ma nu el Lo za no Fernández

Wy stą pią zna ko mi ta tan cer ka Ro sa rio Mon toya Far ru ca, jej syn Mau el El Car pe ta, naj młod szy spad ko bier ca dzie dzic twa ro du
Far ru cos, ro du któ ry po sia da nie mal stu let nią tra dy cję w kul ty wo wa niu sztu ki fla men co. Wy stę po wa li na sce nach ca łe go świa -
ta w naj lep szych te atrach i fe sti wa lach, m.in. w Roy al Fe sti val w Lon dy nie. Do Pol ski przy ja dą z ze spo łem.

Bi le ty: 120/100 zł |Em PiK |tic ket ma ster. pl | Go dzi nę przed kon cer tem w Sy na go dze

7 mar ca 18:30 Sa la Kon cer to wa ra dia Wro cław, ul. Kar ko no ska 10 | Wstęp wol ny!
FLA mEn Co, jAZZ I mu ZY KA ŚWIA tA 
Kon cert z udzia łem tan ce rzy, mu zy ków i wo ka li stów, wystąpią m.in.: 

ta niec fla men co: Aga ta ma kow ska | An na Pat kie wicz | ta niec orient: An na men dak -
-Cze kaj „Sa mi ra” | ta niec współ cze sny: An na Szo pa -Kim so (mo dern/et no) | Gru pa Fu -
erza Fla men ca z mDK -Krzy ki: Flo ren ty na Cie ślik, Ewa Kraw czuk | Gru py fla men co
z mDK -Krzy ki | Gi ta ra: mi chał Cza chow ski (in die&fla men co) | ma rek Pę dzi wiatr (pia no -
-jazz) | Du et fla men co: śpiew: ma ria Świa tłoń, gi ta ra: mi chał Kry gow ski | Du et fla men -
co: śpiew: Bor ja So to, gi ta ra: Da mian Ko wa liń ski | VEr tI CAL trIo (fla men co & jazz):
mar tin Złot nic ki, mar cin Spe ra, Ire ne usz Fo lusz, ma ciej Po słusz ny

Kon cer to wi to wa rzy szy wer ni saż na gro dzo nych prac w kon kur sie
pla stycz nym ET NO – POR TRE TY „Ko bie ty w Kul tu rach Świa ta”.

Ko or dy na tor Festiwalu: An na Pat kie wicz e -ma il: an na.pat kie wicz@wp.pl

Or ga ni za tor: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki. Dy rek tor: Mał go rza ta Bro dziń ska
Info: fb pod hasłem: Festiwal Sztuka Łączy Pokolenia "Inspiracje Flamenco" Przenikanie
Kultur www.facebook.com/mdk.krzyki | www.mdk-krzyki.pl

Organizator:

El Carpeta

Zespół Fuerza Flamenca
z instruktorką Anną Patkiewicz

7 marca, godz. 18:307 marca, godz. 18:30
Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław, ul. Kar ko no ska 10 | Wstęp wolny!

FLA MEN CO, JAZZ IFLA MEN CO, JAZZ I Mu ZY KA ŚWIA TAMu ZY KA ŚWIA TA

KONCERT MISTRZÓW FLAMENCO
pt. Moje Dziedzictwo

LA FAR Ru CA
EL CARPETA
4 marca, godz. 18:004 marca, godz. 18:00
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem
Bi le ty: 120/100 zł | EM PiK | tic ket ma ster.pl
Go dzi nę przed kon cer tem w Synagodze

La Farruca



Koncert Walentynkowy
14 lutego 19:00

opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Ope ra Wro cław ska za pra sza wszyst -
kich za ko cha nych w mu zy ce lek kiej
na roz śpie wa ny Kon cert Wa len tyn ko -
wy. Bę dzie moż na usły szeć nie za po -
mnia ne, ro man tycz ne prze bo je mu -
zycz ne z oper, ope re tek oraz mu si ca li. 
W pro gra mie kon cer tu zna la zły się
m.in mo ty wy z po pu lar nych oper, jak
słyn na uwer tu ra z „Car men” Geo r ge -
sa Bi ze ta, czy aria Ru dol fa z „Cy ga ne -
rii” Gia co ma Puc ci nie go, a tak że lu bia -
ne utwo ry z mu si ca li – du et To ni ght
z „West Si de Sto ry” Le onar da Bern ste -
ina oraz aria Ku ne gun dy z „Kan dy da”.
Dla wiel bi cie li ope re tek nie za brak nie
du etu Co się dzie je, osza le ję z „Księż -
nicz ki czar da sza” Em me ri cha Kálmá-7
na czy arii Ade li z „Ze msty nie to pe rza”
Jo han na Straus sa sy na. Ca łość za koń -
czy to ast Vio let ty i Al fre da z „Tra via ty”
Giu sep pe Ver die go.

Bilety od: 30 zł  | www.opera.wroclaw.pl 

Les bas ses réunies – ba ro ko we so na ty na in stru men ty ba so we
8 lu te go 19:00 nFm, Sa la Ka me ral na, plac Wol no ści 1 we Wro cławiu

Wy ko naw cy: Ja ro sław Thiel – wio lon cze la, kie row nic two ar ty stycz ne
Edy ta Mak sym czuk -Thiel – wio lon cze la | Ja kub Ko ściu kie wicz – wio lon cze la
Bar tosz Ko ko sza – wio lon cze la | Ja nusz Mu siał – kon tra bas
Alek san dra Ru po ciń ska – kla we syn, po zy tyw
Pro gram: G. Ch. Wa gen se il I So na ta D -dur na trzy wio lon cze le i kon tra bas,
J.-B. Bar rière IV So na ta G -dur, Księ ga 4  | J.-B. Bar rière III So na ta trio wa d -moll, Księ ga 2,
G. Ch. Wa gen se il V So na ta B -dur na trzy wio lon cze le i kon tra bas,
M. Cor ret te Kon cert D -dur na 4 wio lon cze le i b. c. „Le Phénix”

Choć wio lon cze la po wsta ła w XVI wie ku, to upły nę ło dwie ście lat, za nim uzy ska ła
swój obec ny kształt. In stru ment wciąż sta ra no się udo sko na lić, czym z po cząt ku
zaj mo wa li się człon ko wie słyn nych wło skich ro dów lut ni czych – Ni co lo Ama ti i An -
to nio Stra di va ri. Już w XVII wie ku po ja wi li się pierw si wio lon cze li ści wir tu ozi, któ -
rzy czę sto sa mi dla sie bie two rzy li wy jąt ko we utwo ry.
So li ści Wro cław skiej Or kie stry Ba ro ko wej za pra sza ją na spo tka nie z mu zy ką wio -
lon cze lo wą XVIII stu le cia. W pro gra mie kon cer tu od naj dzie my dzie ła ar ty stów
zwią za nych przez pe wien czas z dwo ma mia sta mi, któ re przez wie ki od gry wa ły
nie zwy kle istot ną ro lę w roz wo ju mu zycz nych tren dów – Wied niem i Pa ry żem. 

Bilety: 50/30/20/5 zł 

CHÓR I WIO LON CZE LA
Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses – dyr. Piotr Kar pe ta
17 lu te go 18:00 mu zeum Ar chi tek tu ry we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5 | Wstęp wolny!

Wio lon cze la – Krzysz tof Kar pe ta

Pod czas naj bliż sze go, nie co dzien ne go kon cer tu Can to res Mi no res Wra ti sla vien -
ses usły szy my utwo ry na pi sa ne na chór i wio lon cze lę au to rów XIX i XX -wiecz -
nych, m.in. Swia tyj Bo że Joh na Ta ve ne ra. Za brzmi rów nież słyn ne wiel ko post -
ne Po pu le Meus Tomása Lu isa de Vic to rii na trzy chó ry oraz in ne utwo ry. Za pra -
sza my na kon cert w rzad ko spo ty ka nym ze sta wie wy ko naw ców.

Jarosław Thiel | fot. Łukasz Rajchert



Ka ro li na Wró blew ska oraz Jo an na Ce głow ska
Re ci tal for te pia no wy
3 lu te go 17:00 Klub mu zy ki i Li te ra tu ry we Wro cła wiu, pl. Gen. t. Kościuszki 10

W pro gra mie: Jo han nes Brahms, Fry de ryk Cho pin, Le opold Go dow sky, Ca mil le Sa int -Saëns,
Lu dwig van Beetho ven, Sier giej Pro ko fiew

Ka ro li na Wró blew ska, stu dia I stop nia roz po czę ła na AM im. K. Li piń skie go we
Wro cła wiu w kla sie ś.p. prof. Ol gi Ru si ny, edu ka cję kon ty nu owa ła  u dra Gra cja -
na Szym cza ka. W kla sie dra Car la Pe ters so na ukoń czy ła stu dia II stop nia na AM
we Wro cła wiu. Bra ła udział w licz nych kur sach mi strzow ski, pro wa dzo nych
przez wy bit nych pia ni stów.
Jo an na Ce głow ska, obec nie Stu dent ka V ro ku na kie run ku in stru men ta li sty -
ka – spe cjal ność for te pian na AM im. K. Li piń skie go we Wro cła wiu. Umie jęt no -
ści pia ni stycz ne szko li ła pod kie run kiem prof. Ol gi Ru si ny, a na stęp nie dra Gra -
cja na Szym cza ka i dra Car la Pe ters so na. Swo je umie jęt no ści sta le roz wi ja po -
przez uczest nic two w kur sach, kon kur sach, warsz ta tach i kon cer tach so lo oraz
w ze spo łach ka me ral nych.

Wstęp wol ny!

Jo an na Ce głow ska Ka ro li na Wró blew ska

Mię dzy Wscho dem a Za cho dem
11 lu te go 18:00 nFm, Sa la Czer wo na, pl. Wol no ści 1 we Wro cławiu

Wy ko naw cy: Ka oru Ta ni – dy ry gent - Lau re at Na gro dy Spe cjal nej na VII Mię dzy na ro do wym
Tur nie ju Dy ry gen tu ry Chó ral nej „W stro nę po li fo nii”
Chór NFM Agniesz ka Fran ków -Że la zny – kie row nic two ar ty stycz ne
Pro gram: T. Ta ke mit su Sa ku ra, E. Kre nek Die Jah re sze iten op. 35, T. Ta ke mit su Wind Hor se |
J.N. Da vid Es ist ein Schnit ter, heißt der Tod; Kum, kum ge sel le min; Mit Lust tät ich au sre iten
z Zehn Volks liedsätze, M. Re ger Es wa ren zwei König skin der ze zbio ru Acht aus gewählte
Volks lie der, A. Schönberg Drei Volks liedsätze op. 49, M. Ma miya Com po si tion for Cho rus nr 1

Czas na ko lej ny kon cert chó ral ny – tym ra zem Sa la Czer wo na NFM bę dzie miej -
scem spo tka nia róż no rod nych kul tur mu zycz nych Azji i Eu ro py Za chod niej.
Chór NFM wy stą pi pod ba tu tą Ka oru Ta ni – mło dej dy ry gent ki ja poń skie go po -
cho dze nia, lau re at ki VII Mię dzy na ro do we go Tur nie ju Dy ry gen tu ry Chó ral nej
„W stro nę po li fo nii” or ga ni zo wa ne go we wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej im.
Ka ro la Li piń skie go. Ar tyst ka od lat jest zwią za na z au striac ką sce ną mu zycz -
ną – po wy jeź dzie z Ja po nii swo je umie jęt no ści kształ ci ła ko lej no na uczel niach
w Wied niu i Gra zu. Wy stę pu je nie tyl ko ja ko dy ry gent ka, lecz tak że ja ko chó -
rzyst ka w Ar nold Scho en berg Chor i Wie ner Sin gve re in. Re pre zen to wa ne przez
Ka oru Ta ni kul tu ry – ja poń ska i au striac ka – ma ją swe od bi cie w spe cjal nie przy -
go to wa nym pro gra mie kon cer tu.

Bilety: 50/30/20/10/5 zł 

Art Cham ber Duo
Pro mo cja pły ty Grand Duo Po lo na is
22 lu te go 2018 19:00

nFm, Sa la Ka me ral na pl. Wol no ści 1
Art Cham ber Duo:
Ju li ta Przy byl ska -No wak – for te pian
Ja ro sław Pie trzak – skrzyp ce
Pro gram: M. Berg son / K. Kąt ski Grand
duo dra ma ti que sur Les No ces de Fi ga ro,
H. Vieu xtemps / E. Wolff Duo con cer tant
sur des thêmes de Don Ju an
| H. Wie niaw ski / J. Wie niaw ski Grand Duo
Po lo na ise op. 8, Al le gro de so na te op. 2,

Art Cham ber Duo od sied miu lat przy -
po mi na słu cha czom mniej lub bar dziej
zna ne dzie ła uka zu ją ce róż no rod ne ob -
li cza du etu, któ ry two rzą ar ty ści gra ją cy
na dwóch wir tu ozow skich in stru men -
tach – skrzyp cach i for te pia nie. Świet nie
spraw dza ją się w tym nie zwy kle po pu -
lar ne w XIX w. dzie ła ty pu grand duo,
po zwa la ją ce na za pre zen to wa nie do -
sko na łej mu zycz nej współ pra cy in stru -
men ta li stów, po łą czo nej z prze bły ska -
mi in dy wi du ali zmu. Twór czość te go ro -
dza ju od naj du je my rów nież w pol skim
re per tu arze – m.in. wśród dzieł słyn -
nych bra ci Wie niaw skich. 

Bilety: 50/30/20/5 zł 

Aga ta Pią tek – klar net
Mag da le na Duś – for te pian
11 lutego 18:00

muzeum Pana tadeusza, rynek 6, Wrocław
Pro gram: Jörg Wid mann – Fan ta sie, 
Jo han nes Brahms – So na ta Es -dur op. 120,
Je an Françaix – Te ma con Va ria zio ni

Jörg Wid mann – twór ca Fan ta zji, któ ra
otwo rzy lu to wy Sa lon dźwię ków ro man -
tycz nych – jest nie miec kim klar ne ci stą
i kom po zy to rem. Ukoń czył to dzie ło,
ma jąc za le d wie 20 lat, w 1993 r. Re ci tal
za mknie Te ma con Va ria zio ni, dzie ło po -
wsta ło w 1974 r. na za mó wie nie Kon -
ser wa to rium Pa ry skie go. Kom po zy cja
ma po god ny, jaz zu ją cy cha rak ter. 

Bi le ty: 15 złChór NFM | fot. Łu kasz Raj chert



Sza now ni Pań stwo,
luty to w każdej uczelni wyższej miesiąc
szczególny, ze względu na trwającą
zimową sesję eg za mi na cyj ną. W jej
trak cie w Aka de mii Mu zycz nej  im.
Ka ro la Li piń skie go 
we Wro cła wiu od by wa  się wie le otwar tych dla pu blicz no ści prze słu chań i kon cer tów.  Nie 
za brak nie rów nież in nych pro po zy cji ar ty stycz nych i na uko wych,  do udzia łu w któ rych pra gnę
bar dzo ser decz nie Pań stwa za pro sić.

Wśród kon cer tów, ja kie od bę dą się w na szej Uczel ni ser decz nie po le cam: kon cert z cy klu Piąt ki
z gi ta rą (16 lu te go), re ci tal dok to ran tów Wy dzia łu In stru men tal ne go AMKL (19 lu te go), 
kon cert Mię dzy uczel nia ne Ob li cza Mu zy ki Eu ro py (21 lu te go), re ci tal Me to wy Mar ka 
Szy mań skie go (25 lu te go) oraz kon cert z cy klu Ob li cza Mu zy ki Eu ro py (26 lu te go).

Spo śród in nych wy da rzeń otwar tych dla pu blicz no ści war to wy mie nić: warsz ta ty skrzyp co we
pro wa dzo ne przez prof. Chri stia na Dal lin ge ra z Uni ver sität für Mu sik und dar stel len de Kunst
Wien (19-23 lu te go), Mi strzow ski Kurs Fa go to wy pro wa dzo ny przez prof. Ben ce’a
Bogányi’a z Hoch schu le für Mu sik, The ater und Me dien Han no ver (26-28 lu te go), warsz ta ty
dy ry gen tu ry chó ral nej pro wa dzo ne przez dr Jo an nę Piech -Sła wec ką z Uni wer sy te tu 
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu (28 lu te go) oraz IX Aka de mic ki Kon kurs In ter pre ta cji 
Pie śni (28 lu te go).

Uczel nia na sza jest współ or ga ni za to rem XXXVI Zi mo we go Kur su Wo kal ne go 
w Dusz ni kach -Zdro ju (3-10 lu te go). Oprócz za jęć wo kal nych, warsz ta tów, wy kła dów 
i pre lek cji, od by wać się bę dą wie czor ne kon cer ty otwar te dla pu blicz no ści. 

Przyj mu je my rów nież zgło sze nia do udzia łu w wy da rze niach or ga ni zo wa nych w naj bliż szych
mie sią cach: Fe sti wal Wy obraź ni Mu zycz nej mYear 2018, V Mię dzy na ro do wa Stu denc ka 
Kon fe ren cja Na uko wa Wie lo znacz ność dźwię ku, Ogól no pol ska Kon fe ren cja nt. Pra ca 
z chó rem dzie cię cym, Sym po zja Pro ble my na ucza nia w grze na in stru men tach dę tych 
i stru no wych w szko łach mu zycz nych I i II stop nia oraz VI Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja 
Stu den tów Mu zy ko te ra pii. 

Ak tu al ne in for ma cje na te mat wszyst kich wy da rzeń ar ty stycz nych i na uko wych znaj du ją się
na stro nie in ter ne to wej: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll. Wie rzę, że na sze pro po zy cje spo tka ją się z Pań stwa
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,
Grze gorz Ku rzyń ski

Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu
**  WWssttęępp  wwoollnnyy

LLUUTTYY 22001188
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

33--99  IIII,,  ggooddzz..  1199..3300,,  DDuusszznniikkii--ZZddrróójj
KONCERTY XXXVI ZIMOWEGO KURSU 
WOKALNEGO W DUSZNIKACH-ZDROJU **  
WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorr::

44--1100  IIII,,  DDuusszznniikkii--ZZddrróójj
64. KURS PEDAGOGIKI WOKALNEJ 
ORAZ 24. KONFERENCJA NAUKOWA 
WYBRANE PROBLEMY WOKALISTYKI
WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorr::

1166  IIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU PIĄTKI Z GITARĄ  **

1199  IIII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
RECITAL DOKTORANTÓW 
WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO AMKL **

2211  IIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
KONCERT 
MIĘDZYUCZELNIANE OBLICZA MUZYKI EUROPY  **

2255  IIII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
RECITAL FLETOWY – MAREK SZYMAŃSKI /AMKL/ **

2266  IIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU OBLICZA MUZYKI EUROPY **

2288  IIII,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
IX AKADEMICKI KONKURS 
INTERPRETACJI PIEŚNI  **
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1280-1284 Wieczory lisztowskie
Koncerty w 208 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina

MICHALINA RZESZUTEK– fortepian
W pro gra mie utwo ry Fry de ry ka Cho pi na: (Bal la da g -moll op. 23, ma zur ki op. 59, 
Bal la da F -dur op. 38)
Clau de De bus sy`ego (4 Pre lu dia z I ze szy tu: Dźwię ki i wo nie krą żą w wie czor nym po -
wie trzu, Wzgó rza Ana ca pri, Śla dy na śnie gu, to, co uj rzał za chod ni wiatr)
Alek san dra Skria bi na (II So na ta gis -moll op. 19)
Sło wo o mu zy ce – ju liusz Ada mow ski

23 II g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
Kon cert pod pa tro na tem Bur mi strza Obor nik Ślą skich Ar ka diusza Po pra wy
24 II g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
Kon cert pod pa tro na tem Sta ro sty Po wia tu Brze skie go Ma cie ja Ste fań skie go
26 II g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
27 II g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

(185 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)

Mi cha li na Rze szu tek obec nie jest stu dent ką I ro ku pia ni stycz nych stu diów
ma gi ster skich w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
pod kie run kiem prof. Zbi gnie wa Fa ry nia rza. Uprzed nio uczęsz cza ła do Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej I i II stop nia im. Lu do mi ra Ró życ kie go w Gli wi -
cach i ukoń czy ła stu dia li cen cjac kie we wro cław skiej Akademii Muzycznej
w kla sie for te pia nu prof. Zbi gnie wa Fa ry nia rza.
Bra ła udział w licz nych pia ni stycz nych kur sach so li stycz nych oraz ka me ral -
nych, pra cu jąc pod kie run kiem mię dzy in ny mi prof. An drze ja Ja siń skie go,
prof. Ke vi na Ken ne ra, prof. Cze sła wa Stań czy ka, prof. Alek sie ja Or ło wiec kie -
go, prof. Wło dzi mie rza Obi do wi cza, prof. Pa ve la Do mbro vsky`ego, prof. Aaron
Shorr, prof. Ri ty Kin ka, prof. Bo gu mi ła No wic kie go.
Jest lau re at ką kon kur sów mu zy ki ka me ral nej – uzyskała III na gro dę na Ogól -
no pol skim Kon kur sie Ka me ral nym w Kra ko wie, wy róż nie nie na Ogól no pol -
skim Kon kur sie Ka me ral nym w Ka to wi cach i III na gro dę na Mię dzy uczel nia -
nym Kon kur sie Du etów Wo kal nych we Wro cła wiu.

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

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

Kon cer ty są re ali zo wa ne dzię ki po mo cy fi nan so wej Po wia tu Brze skie go, Gmi ny Wro cław
oraz Obor nic kie go Ośrod ka Kul tu ry.

Guimarães String Qu ar tet
15 lu te go 19: 00

nFm, Sa la Ka me ral na. pl. Wol no ści 1
Guimarães String Qu ar tet:
Ema nu el Sa lva dor – skrzyp ce 
Álva ro Pe re ira – skrzyp ce 
Emi lia Goch Sa lva dor – al tów ka
Ca ta ri na Mo ta – wio lon cze la
Pro gram: L. de Fre itas Bran co Kwar tet
smycz ko wy, J. B. San tos II Kwar tet smycz -
ko wy a -moll op. 27 | A. Si mić The Dres den
Qu ar tet, F. Men dels sohn, Bar thol dy
VI Kwar tet smycz ko wy f -moll op. 80

Por tu gal ski Guimarães String Qu ar tet
ko lej ny raz od wie dza Pol skę. Pierw sza
część spo tka nia mi nie pod zna kiem
twór czo ści Por tu gal czy ków – Luísa de
Fre ita sa Bran ca i Jo ly'ego Bra gi San to sa.
Pierw szy, po od by ciu stu diów w Ber li nie
i Pa ry żu po wró cił do Li zbo ny i roz po czął
pra cę ja ko wy kła dow ca w tam tej szym
kon ser wa to rium. Do uczniów Bran ca
na le żał m.in. Jo ly Bra ga San tos. Ar ty sta
ten po cząt ko wo two rzył pod wpły wem
dzieł Je ana Si be liu sa i Ral pha Vau gha na
Wil liam sa. Jed no cze śnie z za pa łem się -
gał do por tu gal skie go re ne san su. Swój
II Kwar tet smycz ko wy na pi sał w 1957 r.,
w cza sie, kie dy po dró żo wał po Eu ro pie. 
Naj młod szym utwo rem w in ter pre ta cji
String Qu ar tet, bę dzie kwar tet au tor -
stwa serb skie go kom po zy to ra Alek san -
da ra Si mi cia, który tak re la cjo no wał:
„By łem w dro dze na pró bę w drez deń -
skiej Aka de mii Car la Ma rii Von We be ra,
gdy mu zy ka za czę ła grać w mo jej gło -
wie. Za nim do tar łem do Wet ti ner Platz,
po wsta ły już wszyst kie głów ne wąt ki
mo jej kom po zy cji”.
W fi na le kon cer tu za brzmi VI Kwar tet
smycz ko wy f -moll Fe lik sa Men dels soh -
na Bar thol dy’ego – dzie ło uzna wa ne
za naj więk sze osią gnię cie kom po zy to ra
w za kre sie mu zy ki na ze spół smycz ko wy.

Bi le ty: 50/30/20/5 zł





Je rzy Fi lar – Dwie du sze
Wieczór w Krainie Łagodności
4 lutego 19:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1
Je rzy Fi lar przy jeż dża do Wro cła wia pro -
mo wać swój naj now szy au tor ski al bum
pt. Dwie du sze. Oprócz no wych pio se -
nek bę dzie wspól ne śpie wa nie zna nych
utwo rów z re per tu aru Jur ka i Na szej Ba -
si Ko cha nej. Udział w kon cer cie za po -
wie dział też Wa cław Jusz czy szyn z Wol -
nej Gru py Bu ko wi na. 
Je rzy Fi lar – mu zyk, kom po zy tor, wy ko -
naw ca swo ich pio se nek do tek stów Jac -
ka Cy ga na, w la tach 70-tych wraz z gru -
pą Przy ja ciół za ło żył ze spół Na sza Ba -
sia Ko cha na, któ re go był głów nym kom -
po zy to rem i wy ko naw cą pio se nek. No -
mi no wa ny do Na gro dy Aka de mii Fo no -
gra ficz nej FRY DE RYK 2001 w ka te go rii
Al bum Ro ku Po ezja śpie wa na/ Pio sen -
ka au tor ska dla al bu mu „Cie nie”.�
Lau re at wie lu pre sti żo wych fe sti wa li,
m.in. I na gro da na XIII Fe sti wa lu Pio sen -
ki Stu denc kiej w Kra ko wie dla ze spo łu
Na sza Ba sia Ko cha na oraz na gro da in -
dy wi du al na za stu denc ki Prze bój La ta
'76 „Sam ba Si ko recz ka”. Przez la ta
współ pra co wał z ka ba re tem Ja nu sza
Re wiń skie go „Re wa śpie wa” lan su jąc
prze bój „Sta ry star” oraz z ka ba re tem
Bro ni sła wa Opał ko „Ge no we fa Pi gwa”.�
Od 1999 do 2006r. na sta łe współ pra co -
wał z pa nią Han ką Bie lic ką, pro wa dząc
ka ba re to ny pt.”Wi zy ta star szej Ha ni”. 
Pio sen ki au tor stwa Je rze go Fi la ra wie -
lo krot nie wy ko ny wa ne by ły na fe sti wa -
lach w Opo lu i w So po cie. Oso bo wość
sce nicz na, du że po czu cie hu mo ru, nie -
zwy kła wo ka li sty ka – to ce chy suk ce su
je go kon cer tów. Wy wo dząc się z nur tu
pio sen ki au tor skiej ce ni so bie bez po -
śred ni kon takt z pu blicz no ścią, spon ta -
nicz ne i wspól ne śpie wa nie.

Bilety: 50-35 zł 

Mi strz i Mał go rza ta Musical
1, 2 lutego 18:30 | 3 lutego 18:00 | 4 lutego 17:00

Duża Sce na – teatr muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67 we Wrocławiu
Mu si ca lo wa ada pta cja po wie ści Buł ha ko wa otwie ra ła wro cław ską sce nę po prze -
bu do wie pięć lat te mu, we wrze śniu 2013 ro ku. W so bo tę 3 lu te go Te atr Mu zycz -
ny Ca pi tol we Wro cła wiu po raz set ny za gra Mi strza i Mał go rza tę w re ży se rii Woj -
cie cha Ko ściel nia ka. Na wi dzów so bot nie go spek ta klu cze ka kil ka nie spo dzia nek.
Wro cław skie wy daw nic two Lu na Mu sic wydało  pły tę CD z mu zy ką Pio tra Dziub -
ka i pio sen ka mi ze spek ta klu. Jest na niej 21 utwo rów – pio sen ki i utwo ry in stru -
men tal ne, od uwer tu ry, na wią zu ją cej do mu zycz nej awan gar dy ro syj skiej pierw -
szej po ło wy XX wie ku po jaz zo we sza leń stwa li te ra tów i ku cha rzy w re stau ra cji
Gri bo je do wa. Sło wa pio se nek na pi sał Ra fał Dzi wisz, któ ry w spek ta klu gra rów nież
ro lę Mi strza. Moż na ją ku pić w skle pi ku Ca pi to lu, on li ne lub w te atrze.

Bilety: 35-180 zł 

fot. Łu kasz Gi za

Marek Napiórkowski
WAW-NYC promocja płyty
18 lutego 18:00

Sala Koncertowa radia Wrocław
im. j. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10
Ma rek Na piór kow ski – gi ta ry 
Ma nu el Va le ra – pia no, Ro bert Ku bi -
szyn – bas, Cla ren ce Penn – per ku sja

Czo ło wy pol ski gi ta rzy sta i kom po zy tor,
to ar ty sta trud ny do za szu flad ko wa -
nia – z każ dym no wym przed się wzię -
ciem za bie ra nas w co raz cie kaw sze, in -
try gu ją ce świa ty mu zycz ne. Na no wej
pły cie ar ty sta spra wia nie spo dzian kę
ko lej ną prze mia ną. Je go naj now szy ze -
spół two rzą w po ło wie mu zy cy z No we -
go Jor ku, dru ga po ło wa jest pol ska, stąd
ty tuł: WAW –NYC. W ży łach pia ni sty Ma -
nu ela Va le ry pły nie ku bań ska krew, to
za wsze sły chać w mu zy ce. Gra ją cy
na per ku sji mistrz Cla ren ce Penn ma
w do rob ku ca ły nie mal lek sy kon jaz -
zu – grał na wet z sa mym Diz zy Gil le -
spiem. Ro bert Ku bi szyn  jest fe no me -
nem kon tra ba su i gi ta ry ba so wej.

Bilety: 80/95 zł

May ito Ri ve ra
& The Sons Of Cu ba
2 lu te go 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1
Nie ule ga wąt pli wo ści, że Ma rio „May -
ito” Ri ve ra, na zy wa ny „Po etą Rum by”,
to je den z naj waż niej szych ku bań -
skich wo ka li stów na świe cie. Przez
po nad 20 lat, ze swo im cha rak te ry -
stycz nym gło sem, był front ma nem
świa to wej sła wy ku bań skie go ze spo -
łu Los Van Van, wraz z któ rym otrzy -
mał naj waż niej szą dla każ de go mu zy -
ka na gro dę Gram my. Świa to wa pu -
blicz ność zna go rów nież z fil mu Wi -
ma Wen der sa „Sons of Cu ba” (Bu ena
Vi sta Next Ge ne ra tion), w któ rym za -
grał głów ną ro lę.

Bilety: 80/65/50 zł



Ka ta rzy na Gro niec ZOO
Pio sen ki Agniesz ki Osiec kiej
12 lu te go 19:00

Kino w Po lko wic ach, ul. Dą brow skie go 1
Po lko wic kie Cen trum Ani ma cji za pra -
sza na wi do wi sko muzyczne wo kal -
nych i sce nicz nych moż li wo ści ar tyst -
ki, w hoł dzie Agniesz ce Osiec kiej. 
Ka ta rzy na Gro niec jest ar tyst ką wie lo -
krot nie na gra dza ną za swo je wy bit ne
umie jęt no ści in ter pre ta cyj ne kla sycz -
nych utwo rów Osiec kiej. Pod czas kon -
cer tu usły szy my naj bar dziej zna ne
tek sty ar tyst ki, ale też ta kie, któ re są
zna ne nie licz nym. Gro niec wy bra ła je
pod ką tem te go, aby do brze za brzmia ły
w od świe żo nej, elek tro nicz nej wer sji.
Ar ty st ce na sce nie to wa rzy szyć bę dzie
trzy oso bo wy ze spół gra ją cy na kla wi -
szach, kon tra ba sie i per ku sji. 

Bi le ty: 40/45/60 zł

Ray Wil son Ge ne sis Clas sic
10 lutego 19:00 te atr Zdro jo wy im. m. Ćwi kliń skiej, Polanica Zdrój, ul. Parkowa 2 
Ray Wil son – by ły wo ka li sta GE NE SIS za pre zen tu je pod czas kon cer tu za rów no
naj więk sze prze bo je tej le gen dar nej gru py jak i au tor ski ma te riał, w tym kom -
po zy cje ze swo ich naj now szych al bu mów.
Ostat nie 2 la ta by ły dla Raya Wil so na bar dzo owoc ne, w 2016 r. na ryn ku po ja -
wi ły się aż dwa no we stu dyj ne al bu my ar ty sty  - aku stycz ny „Song for a friend”
oraz „Ma kes me think of ho me” o brzmie niu bar dziej elek trycz nym. W 2017 ro -
ku uka zał się na to miast al bum Li ve pt. „Ti me and Di stan ce”. Wy daw nic twa spo -
tka ły się z bar dzo do brym przy ję ciem na świe cie ale tak że na ryn ku pol skim.
Pod czas kon cer tu nie za brak nie so lo wej twór czo ści szko ta ale przede wszyst -
kim wiel kich prze bo jów jak  np. „Ano ther day in pa ra di se”, „Ma ma”, „Land of con -
fu sion”, „Fol low you fol low me” czy „Con go”. W stycz niu 2018r. mi ja 20 lat od pa -
mięt ne go, pierw sze go kon cer tu GE NE SIS w Pol sce (1998r.), z tej oka zji Ray Wil -
son za po wie dział po ja wie nie się pa ru nie spo dzia nek pod czas kon cer tu w po -
sta ci utwo rów z tam tej tra sy i al bu mu „Cal ling All Sta tions”.
Bi le ty: 60 zł do 31.01 | 70 zł od 01.02

music is my AEROPLANe
#57 | Paula
4 lutego 19:00

macondo, ul. Pomorska 19, Wrocław
Du et As ge ra Thom se na (DK) i Na cho
Cór do ba (SP) łą czą cy jazz, elek tro ni kę,
am bient, mu zy kę kon kret ną, me dy ta -
cję i ci szę. Pau la to dam ska wer sja
imie nia Pa blo, ale w do słow nie ozna -
cza rów nież po hisz pań sku „ma ły”, co
jest chy ba naj lep szym spo so bem
na opi sa nie brzmie nia du etu. 
Ci che dźwię ki, któ re zmu sza ją pu blicz -
ność do głę bo kie go słu cha nia ulot nej
at mos fe ry. To bę dzie ich pierw sza eu -
ro pej ska tra sa z oka zji ich de biu tanc -
kiej pły ty LP. 
AE RO PLAN to cykl im pro wi zo wa nych
i eks pe ry men tal nych wy stę pów or ga -
ni zo wa nych przez Fun da cję Roz wo ju
Kul tu ry i Sztu ki Ma con do. 

Bilety: 10 zł

Tomasz Wiracki
Recital walentynkowy
17 lutego 19:00

Wrocławski Klub Anima, ul. Pilczycka 47
Kom po zy tor Mu zy ki Fil mo wej, pia ni sta,
pro jek tant dźwię ku, ab sol went Aka de -
mii Mu zycz nej w Ło dzi. Zaj mu je się
mu zy ką od naj wcze śniej szych lat ży cia.
Na ukę gry na for te pia nie od 6. ro ku ży -
cia szli fo wał pod okiem wy bit nej pia -
nist ki prof. Ja dwi gi Gó rec kej. To nie -
zwy kłe spo tka nie z ro dzi ną Gó rec kich ukształ to wa ło go ja ko mu zy ka. W szko le
mu zycz nej dru gie go stop nia uczył się gry na or ga nach u prof. B. Kę piń skiej,
a w Aka de mii Mu zycz nej stu dio wał kom po zy cję u prof. K. Przy byl skie go.
Za wsze po cią ga ła go mu zy ka fil mo wa dla te go uczęsz czał na mię dzy uczel nia ne
za ję cia do łódz kiej fil mów ki u prof. H. Kuź nia ka. Dzię ki te mu do świad cze niu już
na stu diach skom po no wał mu zy kę do kil ku dzie się ciu etiud fil mo wych. Pra cę
nad mu zy ką i dźwię kiem do fil mu oraz te le wi zji po znał od róż nych stron. Po za
kom po no wa niem, na gry wa niem i two rze niem dźwię ku pra co wał rów nież
na pla nach fil mo wych oraz te le wi zyj nych. Obec nie na sta łe współ pra cu je z Qu -
ali ty Stu dio w War sza wie, gdzie na gry wa i pro du ku je wła sną mu zy kę a tak że
or ga ni zu je post pro duk cję dźwię ku.



Hol ly wo od Un de ad
18 lu te go 18:00 Cen trum Kon cer to we A2, ul. Gó ral ska 5 we Wro cła wiu
Hol ly wo od Un de ad ogło si li Eu ro pej ską tra sę kon cer to wą. „Piąt ka” z Los An ge les
roz po czę ła tra sę wy stę pem 24.01 w szkoc kim Glas gow i bę dą kon cer to wać aż
do 10.03.2018 gdzie za gra ją w Je ka te ryn bur gu w Ro sji.
Ze spół od ra zu zy skał sym pa tię i gro no fa nów po swo im pierw szym wy stę pie
w Pol sce w czerw cu 2015 ro ku, w ra mach Im pact Fe sti val.
27 paź dzier ni ka, za po śred nic twem BMG uka za ła się pią ty al bum ze spo łu za ty tu -
ło wa ny „V”. Pol scy fa ni bę dą mie li oka zję po słu chać utwo rów z te go wy daw nic twa
pod czas dwóch kon cer tów – 17 lu te go w war szaw skim Klu bie Sto do ła oraz 18 lu -
te go we wro cław skim Cen trum Kon cer to wym A2.
W 2008 uka zał się de biu tanc ki al bum ze spo łu pt. Swan Songs, któ ry w 2013 r.
otrzy mał w USA sta tus pla ty no wej pły ty.

Bilety: od 129 zł

Eric Wong
Hubert Kostkieiwcz
8 lutego 20:00

Beautiful tube, muzeum Współczesne
Wrocław, pl. Strzegomski 2A

MWW in au gu ru je no wą se rię wy da rzeń
mu zycz nych. Pro gram cy klu bę dzie się kon cen tro wał wo kół eks pe ry men tal nych
prak tyk dźwię ko wych, ukie run ko wa nych na wie lo aspek to we po strze ga nie prze -
strze ni. Punk tem wyj ścia dla ca łe go przed się wzię cia jest nie ty po wa ar chi tek tu ra
schro nu prze ciw lot ni cze go – sie dzi by mu zeum.
Jako pierwszy wystąpi Eric Wong, który przedstawi utwór solowy na gitarę i tony
proste, a następnie zagra w duecie z Hubertem Kostkiewiczem.
Eric Wong, gitarzysta funkcjonujący w obszarze muzyki improwizowanej
i eksperymentalnej. Koncentruje się na fakturze dźwięku oraz sposobach jego
percepcji, stosując rozmaite techniki cyfrowego przetwarzania materiału
muzycznego i procedury konceptualne. Wong pochodzi z Minneapolis, jednak
dorastał w Hong Kongu. Obecnie mieszka w Berlinie. Regularnie współpracuje
z twórcami jak: Nicolas Wiese, Johnny Chang, Mathias Müller, Ernesto Rodrigues,
Guilherme Rodrigues i Nuno Torres.
Hubert Kostkiewicz, gitarzysta zespołu The Kurws, z którym zagrał kilkaset
koncertów i wydał trzy płyty, aczkolwiek był też zaangażowany w szereg innych
projektów artystycznych (takich jak Pustostany czy Polaroid Android).
Konsekwentnie odchodzi od stylistyki okołopunkowej, dając upust fascynacji
abstrakcyjną muzyką elektroakustyczną i improwizowaną. 

Kurator cyklu: Paweł Szroniak | Bilety: 20 zł, w dniu koncertu od godz. 17:00 w kasie mWW

Patrycja Markowska
Gościnnie Grzegorz Markowski
25 lutego 19:00

Sala Koncertowa radia Wrocław
im. j. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10
Pa try cja Mar kow ska wy stą pi z ze spo łem
w skła dzie: Je rzy Ru now ski (gi ta ra, śpiew),
Ra fał Sę dek (gi ta ra, śpiew), Mar cin Ko czot
(śpiew, in stru men ty kla wi szo we i per ku -
syj ne), Ad rian Szczot ka (gi ta ra ba so wa)
oraz Ra do sław Owczarz (per ku sja).

Jed na z naj bar dziej roz po zna wal nych
i po pu lar nych ar ty stek pol skiej sce ny
mu zycz nej. Wyda ła do tąd 7 so lo wych
al bu mów i 30 sin gli, z któ rych wie le
na dłu gi czas pod bi ło szczy ty list prze -
bo jów. Ma na swo im kon cie pre sti żo we
na gro dy i wy róż nie nia mu zycz ne. Naj -
now sza pły ta „Krót ka pły ta o mi ło ści”
(pre mie ra 2.06.2017) to utwo ry na gra ne
w du etach z czte re ma wy jąt ko wy mi ar -
ty sta mi: Lesz kiem Moż dże rem, Mar -
kiem Dy ja kiem, Ray’em Wil son’em oraz
Grze go rzem Ska wiń skim. 

ANTYBIOTYKA
10 lutego 20:00

Pieśniarze, ul. Szewska 68A we Wrocławiu

18 lutego 19:00
Przybij Piątaka, Wrocław ul. Purkyniego 1 

An ty bio ty ka – ze spół po wsta ły w 2016
ro ku z ini cja ty wy Krzysz to fa Ro da ka.
Jak sa mi mó wią o swo jej mu zy ce, gra ją
rock li rycz ny. Jak do tąd za gra li kil ka
kon cer tów, gdzie za wsze by li cie pło
przyj mo wa ni przez słu cha czy, bra wa -
mi i so lą. W obec nym skła dzie An ty bio -
ty ki, oprócz Krzysz to fa Ro da ka, li de ra,
au to ra tek stów i mu zy ki, w skła dzie
zna lazł się tak że Pa weł „Gu ra” Gó rec ki
(gi ta ra ba so wa), Krzysz tof Opie ka (per -
ku sja), Kac per Ko wa lew ski (kla wi sze).

Bilety: 15 zł



Janek Kantner Quartet
Pierw sze uro dzi ny ze spo łu!
2 lu te go 19:00

oDt Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a we Wrocławiu

Ich mu zy ka to gra nie gdzieś mię dzy
hard bo pem a free jaz zem, ze spo rą
do miesz ką brzmień et nicz nych. Ja ka
jest? Mrocz na, prze strzen na, li rycz na,
no stal gicz na, in spi ro wa na twór czo -
ścią Joh na Col tra nea, Mi le sa Da vi sa,
Bil ly Har pe ra, Ken ny Gar re ta, Pio tra
Woj ta si ka, Zbi gnie wa Na my słow skie -
go, Vik to ra To tha.
Mu zy cy są stu den ta mi lub ab sol wen -
ta mi AM we Wro cła wiu, wie lo krot nie
na gra dza ny mi na kon kur sach w kra ju
i za gra ni cą. W kon kur sie na in dy wi -
du al ność jaz zo wą fe sti wa lu Jazz
Nad Od rą 2017 otrzy ma li II na gro dę.

Bi le ty: 10 zł

fot. Krzysztof Mokanek

Marcin Styczeń Zbieg
23 lutego 19:00

Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu
Kon cert pro mu ją cy naj now szą, au tor -
ską pły tę Mar ci na Stycz nia – pie śnia -
rza, kom po zy to ra i au to ra tek stów.
„Zbieg” to ósma pły ta w je go do rob ku,
dru ga w peł ni au tor ska. Wcze śniej ar -
ty sta dał się po znać ja ko zna ko mi ty
in ter pre ta tor po ezji Ka ro la Woj ty ły oraz
Er ne sta Bryl la, z któ rym współ pra cu je
od wie lu lat. „Zbieg” to za pro sze nie
do po dró ży, któ rą każ dy z nas mu si
prze być, po dró ży z gło wy do ser ca.

Bilety: 35 zł

Gitarowe Przeboje
Wszech Czasów!
24 lutego 20:00

Stara Piwnica, Krupnicza 15 we Wrocławiu
Za pra sza my na spe cjal ną od sło nę cy klu
w ra mach przy go to wań do Gi ta ro we go
Re kor du Gu in nes sa 2018. Bę dą gi ta ro we
hi ty gi gan tów jak AC/DC, Guns N' Ro ses,
Ni rva na, Pe arl Jam, Me tal li ca, Mo tor he ad
i in. Li sta utwo rów jest dłu ga i wciąż
otwar ta. Nie mo że za brak nąć zna ne go
każ de mu gi ta rzy ście rif fu w „Smo ke On
The Wa ter” De ep Pur ple oraz naj słyn -
niej sze go gi ta ro we go so la w „Ho tel Ca li -
for nia” ze spo łu The Eagles. Wie czór po -
pro wa dzi ze spół w skła dzie: Adam Sy pu -
ła  - voc, Da mian Szew czyk – bass, Jo nasz
Szcze niow ski – drums, Ja cek Berg – key,
Ma rek „Stin gu” Po pów – gu it. Za śpie wa -
ją: Ka sia Mi row ska, Na ta lia Jusz czy szyn
i Ula Is sel. Gi ta ro we rif fy i so lów ki wszech
cza sów za gra ją: Ma rek „Stin gu” Po pów,
Wal de mar „Ace” Mlecz ko, Ja cek Ja guś
i in ni za pro sze ni gi ta rzy ści.

Bilety: 35/30 zł

Tomek Lewandowski
15 lutego 19:00

Ślimak, pl. Konstytucji 3 maja 4,
w. od ul. Dąbrowskiego 37 we Wrocławiu

To mek Le wan dow ski – jak sam sie bie
na zy wa – „wy śpie wy wacz smut nych
pio se nek o mi ło ści”, to ar ty sta, któ re go
utwo ry od lat prze no szą słu cha czy
w świat pięk nych me lo dii i au ten tycz -
nych emo cji. Gdzie kol wiek po ja wia się
na sce nie, cie płym brzmie niem swo je -
go gło su, po trą ca naj czul sze stru ny
w ser cach słu cha czy, skła nia jąc ich
do re flek sji nad praw dzi wo ścią wła -
snych emo cji. Zwią za ny mię dzy in ny mi
z kra kow ską Piw ni cą Pod Ba ra na mi
i for ma cją Trzech Bar dów. Obec nie do -
stęp ne w sprze da ży są dwa ostat nie
al bu my ar ty sty „Na Sprze daż” i „Czas
Mi nio ny”- pły ta, któ rej pre mie ra mia ła
miej sce we wrze śniu ubie głe go ro ku.

Bilety: 20 zł

Fan fa ra Tran sy lva nia  Bał kań ska or kiestra dę ta
16 lu te go 20:00 Sala Gotycka w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1 | Bilety: 40/35 zł
Bał kań skie or kie stry dę te to praw dzi wy fe no men na świa to wa ska lę. Po twier -
dzi to każ dy, kto choć raz uczest ni czył w kon cer cie au ten tycz nej or kie stry z Bał -
ka nów. Fan fa ra Tran sy lva nia to or kie stra ro do wi tych cy gań skich mu zy ków z ru -
muń skiej wio ski Cu gir le żą cej w ma low ni czej Tran syl wa nii, ko ja rzo nej na ca łym
świe cie z hra bią Dra cu lą. Człon ko wie Fan far z Tran syl wa nii, zgod nie z tra dy cja -
mi rom skie go gra nia, są brać mi lub ku zy na mi z licz nych ro dzin mu zycz nych.
Na kon cer cie Fan fa re de Tran sy lva nie bę dzie  można po czuć du cha Bał ka nów
i przez chwi lę zna leźć się na bał kań skim we se lu lub lu do wej sza lo nej za ba wie. 



Fran cu ska nie spo dzian ka
Farsa na pod sta wie sztu ki Je ana Po ire ta pt. „We so łych Świąt Wiel ka -
noc nych” (Joy eu ses Pa qu es)
14 lu te go 19:00 PREMIERA
15, 16, 17 lu te go 19:00 | 18 lu te go 18:00

Sce na Ka me ral na teatru Polskiego we Wrocławiu, ul. Świdnicka 35
Prze kład: Ir ma Helt | Re ży se ria: Cezary Morawski | Sce no gra fia i ko stiu my: Małgorzata Żak
Ob sa da: Monika Bolly, Aldona Struzik, Jolanta Zalewska, Aleksandra Chapko,
Martyna Witowska, Marek Feliksiak, Jakub Grębski, Marcin Rogoziński

„Fran cu ska nie spo dzian ka” to sztu ka na pi sa na przez bar dzo lu bia ne go we Fran -
cji – au to ra, ak to ra, sce na rzy stę i re ży se ra – Je ana Po ire ta, jej pre mie ra od by ła się
w Pa ry żu w 1980 ro ku, do cze ka ła się rów nież ekra ni za cji. W fil mie w ro lach
głów nych wy stą pi li Je an -Paul Bel mon do, So phie Mar ce au i Ma rie La forêt. W ro -
ku 2014 sztu kę po now nie wy sta wio no w Théâtre du Pa la is -Roy al – tym sa mym,
w któ rym zo sta ła za gra na po raz pierw szy.
Sztu ki Je ana Po ire ta cie szą się nie ustan ną po pu lar no ścią. Ich głów ny mi atu ta -
mi są ję zyk, nie ba nal ny te mat lub nie ba nal ne uję cie te ma tu, ko mizm sy tu acji, ale
przede wszyst kim ko mizm słow ny. We „Fran cu skiej nie spo dzian ce” klasycz ny
te mat far sy, czy li zdra da mał żeń ska, jest przed sta wio na z no wej per spek ty -
wy – z punk tu wi dze nia żo ny, któ ra nie tyl ko nie dzia ła kon wen cjo nal nie i nie
żą da od ra zu roz wo du, ale od po cząt ku roz gry wa ca łą sy tu ację i do pro wa dza
do te go, że jej mąż sta je się ofia rą wła snych kłamstw. 
Wro cław ska wer sja bę dzie dru gą w krót kim cza sie pol ską re ali za cją tej ko me -
dii. W Te atrze Pol skim we Wro cła wiu re ży se ru je ją w prze kła dzie miesz ka ją cej
we Fran cji wro cła wian ki Ir my Helt dy rek tor Ce za ry Mo raw ski. Sce no gra fię i ko -
stiu my za pro jek to wa ła, kie row nicz ka Ka te dry Pro jek to wa nia Ko stiu mu na Wy -
dzia le Pla sty ki Te atral nej w Kró lew skiej Wyż szej Szko le Sztuk Dra ma tycz nych
(RE SAD) w Ma dry cie, Mał go rza ta Żak. Czę ścią sce no gra fii bę dą mię dzy in ny mi
na ma lo wa ne przez nią ob ra zy. Au to rem mu zy ki jest uta len to wa ny pia ni sta,
kom po zy tor i aran żer Mar cin Par ty ka. 
Pre mie ra na Sce nie Ka me ral nej w Wa len tyn ki.

Bilety: 40/30 zł | bilety.teatrpolski.wroclaw.pl/rezerwacja

Zdjęcia z prób, Monika Bolly | Cezary Morawski

Z do mu nie wo li
Mo no dram Pol skie go Te atru
Lu do we go we Lwo wie
10 lu te go 18:00

Klub mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. t. Ko ściusz ki 10 we Wrocławiu
Mo no dram wg wspo mnień, oparty na pro -
zie oraz po ezji Be aty Obe r tyń skiej
Re ży se ria Zbi gniew Chrza now ski
Wy ko na nie Elż bie ta Le wak

Be ata Obe r tyń ska (1898–1980) to zna -
na już w okre sie dwu dzie sto le cia mię -
dzy wo jen ne go po wie ścio pi sar ka i po -
et ka (pi szą ca tak że pod pseu do ni mem
Mar ta Rudz ka). Zo sta ła aresz to wa -
na przez NKWD w 1940 r., by ła prze -
trzy my wa na w lwow skich Bry gid kach,
na stęp nie wię zio na w Ki jo wie, Char ko -
wie, Ode ssie, Sta ro biel sku, po czym zo -
sta ła ze sła na do ła gru Loch -Wor ku ta.
W 1942 r. ewa ku owa ła się wraz z ar -
mią An der sa do Ira nu. Po woj nie za -
miesz ka ła w An glii. Jej bo ga ty do ro bek
pi sar ski zo stał do ce nio ny i uho no ro wa -
ny na gro da mi emi gra cyj nych sto wa -
rzy szeń i ośrod ków wy daw ni czych.
Z do mu nie wo li to re la cja z wię zien nej
i ła gro wej tu łacz ki Au tor ki po ogrom -
nych ob sza rach Związ ku Ra dziec kie go
w la tach ostat niej woj ny. Spi su je wła -
sne wspo mnie nia – od aresz to wa nia
we Lwo wie do mo men tu za ło że nia
mun du ru ar mii ge ne ra ła An der sa.
Sa ma Au tor ka tak opi su je na ro dzi ny
te go tek stu w po sło wiu do je go dru gie -
go wy da nia: „Książ kę mo ją za czę łam
pi sać w ro ku 1942 w Pa le sty nie, kie dy
wszy scy, któ rzy wy szli z Ro sji, we zwa ni
zo sta li do spi sy wa nia swo ich wspo -
mnień, ale lwia jej część po wsta ła do -
pie ro w Po łu dnio wej Afry ce, w Jo han -
nes bur gu, skoń czy łam ją w Lon dy nie,
jesz cze pod bom ba mi, a wy szła z dru -
ku w ro ku 1946 we Wło szech”.
Re ży ser Zbi gniew Chrza now ski po sta -
no wił „przed sta wie nie za ty tu ło wać
Z do mu nie wo li, idąc za sło wa mi, któ re
są w fi na le. Kie dy bo ha ter ka prze kra -
cza ła gra ni cę, kie dy na mo ście dud ni ły
kro ki, usły sza ła jak by bi blij ny głos Pa -
na z Sy na ju: Jam jest Pan Bóg twój, któ -
rym cię wy wiódł… z do mu nie wo li. Jest
w tym opty mi stycz na nu ta. Na tym mi
bar dzo za le ża ło, jest w tym na dzie ja, że
z do mu nie wo li za wsze moż na wyjść”.

Wstęp wol ny!



Bie sy wg Fio do ra Do sto jew skie go
17, 18 lu te go 18:00 | 14, 15, 16 lu te go 10:00

Sce na Ga dzic kie go teatru im. H. modrzejewskiej w Legnicy, rynek 39
Prze kład: Adam Po mor ski | Ada pta cja: Ro bert Urbań ski | Re ży se ria: Ja cek Głomb
Sce no gra fia: Mał go rza ta Bu lan da | Mu zy ka: Bar tek Stra bu rzyń ski | Ruch sce n.: Wi told Ju re wicz

Jed na z naj więk szych po wie ści wszech cza sów po raz pierw szy na le gnic kiej
sce nie.  Do sto jew ski to nie tyl ko za an ga żo wa ny pi sarz po li tycz ny i spo łecz ny:
to tak że mistrz psy cho lo gii, nie zrów na ny wg Fio do ra Do sto jew skie go por tre ci -
sta, twór ca fa scy nu ją cych, nie jed no znacz nych bo ha te rów. Dla te go Bie sy to nie
so cjo lo gicz ny trak tat ani kro ni ka kry mi nal na, lecz peł na pa sji wal ka cha rak te rów,
spek takl gę sty od emo cji.
Sło wo ho no ru, pierw szy raz oglą da łem ada pta cję z wi dza mi, któ rzy ode bra li do -
kład nie szy der stwo Fio do ra Do sto jew skie go, a ada pta tor Ro bert Urbań ski oraz
re ży ser Ja cek Głomb zręcz nie ich do tych wy bu chów i salw śmie chu pod pro wa -
dza li. Naj więk szą we so łość wy wo ła ła sce na ob rad spi skow ców, któ rzy ma ją
pod jąć de cy zję o za bi ciu zdraj cy. Ła twość, z ja ką po zwa la ją so bą ma ni pu lo wać,
wy wo łu je śmiech gro zy. Wi dać do kład nie, jak na dło ni okru cień stwo i cy nizm
tych me cha ni zmów ma ni pu la cji ludź mi. […] ca ły ak tor ski ze spół pra co wał jak
sprę ży na w naj lep szym szwaj car skim ze gar ku. […] bo po tę gą te go te atru jest
ze spół. […] Gorz kie le gnic kie Bie sy go rą co Pań stwu po le cam.

Krzysz tof Ku char ski, „Ga ze ta Wro cław ska”
Pre mie ra: 23 i 24 li sto pa da 2017 ro ku, na 40-le cie pol skiej sce ny w Le gni cy.
Bi le ty n 30 zł, u 25 zł | In for ma cja i re zer wa cja 76 72 33 505, bi le ty@te atr.le gni ca.pl

Ja koś to bę dzie. 
O ro bo tach
Spek takl Te atru Gru pa
14-15 lu te go 19:00

In sty tut Gro tow skie go, Sa la te atru
La bo ra to rium, Przejście Żelaźnicze
Re ży se ria: Jan Hus sa kow ski
Dra ma tur gia: Hu bert Su li ma
Mu zy ka: Ma ciej Za krzew ski
Sce no gra fia: Aga ta Sta nu la
Obsada: Po la Bła sik, Kac per Pilch,
Kac per Sa sin, Zo śa Szfin ke

Spek takl sta no wi dru gą część „Try lo gii
woj ny”, skła da ją cej się z hi sto rii o mło -
do ści, wol no ści i wal ce o idee. Cykl sta -
no wi pró bę stwo rze nia try lo gii dra ma -
tów psy cho lo gicz nych wg tek stów, pi -
sa nych pod czas pra cy nad spek ta klem.
Opie ra ją się one na ak tu al no ści wy da -
rzeń, ob ser wa cji rze czy wi sto ści, opo -
wia da ją o re la cjach mię dzy ludz kich,
sła bo ści czło wie ka i je go miej scu we
współ cze snym świe cie. 
Twór cy po ru szą te ma ty woj ny i zwią -
za nych z nią traum, a tak że ce lu wo -
jen – zwłasz cza tej, któ rą pro wa dzi my
w spo łe czeń stwie każ de go dnia: woj ny
z na mi sa my mi.
Te atr Gru pa po wstał z ini cja ty wy ab -
sol wen tów PWST w Kra ko wie Fi lii we
Wro cła wiu. Ze spół po dej mu je współ -
pra cę z in sty tu vcja mi kul tu ry, m.in. we
Wro cła wiu, War sza wie, Kra ko wie.
Wspie ra ini cja ty wy mło dych, de biu tu ją -
cych twór ców. Pierw szym ce lem gru py
jest re ali za cja, we współ pra cy z róż ny -
mi re ży se ra mi, „Try lo gii woj ny”. To cykl
trzech spek ta kli po ru sza ją cych hi sto rie
o mło do ści, wol no ści i wal ce o idee.
Do tych czas po wstał spek takl „Uto pia”
w re ży se rii Mi cha ła Sie go czyń skie go.

Pre mie ra wro cław ska: 11 stycz nia 2018
Czas trwa nia: 100 min (bez prze rwy)
Bi le ty: 15 zł

Ostra jaz da Norm Fo ster | Spek takl Te atru Ko me dia z War sza wy!
24 lutego 19:00 te atr Zdro jo wy im. m. Ćwi kliń skiej w Polanicy Zdrój, ul. Parkowa 2 

Bo ha te ro wie „Ostrej jaz dy”, któ rzy z dnia
na dzień utra ci li pra cę, nie chcą wal czyć
o no wą po sa dę i cze kać mie sią ca mi
na za trud nie nie. Sa mi wy my śla ją so bie
za ję cie! Wpa da ją na kar ko łom ny i do syć
nie bez piecz ny po mysł – po sta na wia ją
zre ali zo wać… film ero tycz ny. 
Na gość jesz cze ni gdy nie by ła tak
śmiesz nie ubra na jak w tej naj now szej
pra pre mie rze Te atru Ko me dia.
Spek takl dla wi dzów dorosłych | Bi le ty: 70 zł
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Ka ba re t Neo -Nów ka
Ka zik sam w do mu
23 lu te go 20:30

Ha la Słoneczna w Ząb ko wi cach Śla skich,
ul. Kusocińskiego 17

Naj now szy pro gram wro cław skie go
Ka ba re tu. Tym ra zem mi strzo wie cię -
tej ri po sty za bie ra ją wi dzów w re ali -
stycz ny świat co dzien nych obo wiąz -
ków do mo wych. W tym pro gra mie, jak
sam ty tuł su ge ru je, Neo -Nów ka bie rze
na warsz tat świat męż czyzn. 
Jest to nie kon wen cjo nal na in struk cja
ob słu gi współ cze sne go męż czy zny
z któ rej do wie my się jak ra dzić so bie
z fa ce tem, jak fa cet so bie nie ra dzi i jak
so bie z tym po ra dzić. Ele men tem spi -
na ją cym ca ły pro gram jest zgrab nie
po pro wa dzo na fa bu ła ar che ty po wej
pol skiej ro dzi ny. W pro gra mie nie za -
brak nie au tor skich pio se nek, któ re są
sta łym ele men tem kon cer tów i nie -
wąt pli wym atu tem Neo -Nów ki. Sa mi
ar ty ści no wy pro gram stresz cza ją jed -
nym zda niem: „Każ dy jest Ka zi kiem
swe go lo su”. 

Bi le ty: 60 do 90 zł

Zgni łość al bo Mar cin Świe tlic ki ŚWIE BODZ KI OFF
14 lutego 19:00 tP Sce na na Świe bodz kim, ul. orląt Lwowskich 20c we Wrocławiu

Skład ze spo łu: Mar cin Świer tlic ki – głos | Mi chał Wan dzi lak – for te pian
Mi chał Cie siel ski – sak so fon te no ro wy | Da wid Lip ka -trąb ka
Ma ciej Sa dow ski – kon tra bas | To masz Ko per – per ku sja

Zgni łość to ze spół kra kow skie go po ety Mar ci na Świe tlic kie go i pia ni sty Mi cha ła
Wan dzi la ka (Świe tli ki). Do współ pra cy za pro si li mło dych jazz ma nów z Trój mia sta:
sak so fo ni stę Mi cha ła Cie siel skie go i trę ba cza Da wi da Lip kę (sek cję dę tą Ty mo na
Ty mań skie go), kon tra ba si stę Ma cie ja Sa dow skie go i per ku si stę To ma sza Ko pra.
Zgni łość wy klu ła się z ze spo łu Jaz z tli ki gra ją ce go jaz zo we co ve ry naj więk szych
szla gie rów Świe tli ków. Obec ną mu zycz ną tra jek to rię Zgni ło ści moż na by okre -
ślić ja ko post po sti ro nicz ny -po st zim no fa lo wy -po sty ass. Skład śmia ło na wią zu je
do naj lep szych po mor skich i kra kow skich tra dy cji mu zycz nych. 
W ma ju 2017r. uka zał się dwu pły to wy au dio bo ok Mar ci na Świe tlic kie go pt.
„Drob na zmia na” (Wy daw nic two a5), za któ re go opra wę mu zycz ną od po wia da
Zgni łość. „Drob na zmia na” to pierw sza na świe cie książ ka do słu cha nia, za re je -
stro wa na na ży wo z udzia łem im pro wi zu ją ce go ze spo łu i pu blicz no ści. 
Te raz Zgni łość wy ru sza w Pol skę z tra są pro mu ją ca dru gą pły tę ze spo łu pt.
„Sied mio ścian”. Krą żek za wie ra, obok au tor skich kom po zy cji, sze reg za ska ku ją -
cych mu zycz nych re in ter pre ta cji (m.in. „Mmmor der stwo” czy „Przy sia dal ność”).
W na gra niach go ścin nie wzię li udział le gen dar ny trę bacz An to ni Ziut Gra lak oraz
zna na ak tor ka i ger ma nist ka Ju lia Ka miń ska. Pły tę pro mu ją sin gle „Ho tel Sa -
voy” i „To ten sam wiatr”. Pły ta Sied mio ścian uzy ska ła no tę Top No te ma ga zy -
nu Jaz z PRESS oraz zo sta ła jed ną z pię ciu płyt ro ku 2017 wg ma ga zy nu Play boy.

Bilety:  50/40 zł
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17 lutego 17:00 PRAPRE MIE RA
18 lutego 12:30

teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
ul. jana Brzechwy 16
Sce na riusz i re ży se ria: Bar tosz Ku row ski
Sce no gra fia: Klau dia Lasz czyk
Mu zy ka: Grze gorz Ma zoń
Ob sa da: Ka ta rzy na Kła czek, Pa weł Paw lik,
Ka mil Król, Pa weł Kuź ma

Spek takl po wstał na pod sta wie pic tu re
bo oka Ser ge`a Blo cha i Da vi de`a Ca lie -
go pod tym sa mym ty tu łem. 
Re ży ser przed sta wie nia, po dej mu je te mat woj ny, uka zu jąc jej non sens i nie za wi -
nio ne cier pie nie zwy kłych uczest ni ków dzia łań wo jen nych. Oka zu je się, że żoł nie -
rze, mi mo to, że wal czą na wro gich fron tach, ma ją te sa me ma rze nia, prze my śle -
nia, po dob ną wraż li wość. Każ dy z nich jest zwy czaj nie CZŁO WIE KIEM.
WRÓG w pro sty, wy mow ny a jed no cze śnie po ru sza ją cy spo sób od kry wa ab sur -
dal ność wie lu ludz kich me cha ni zmów dzię ki cze mu da je mło de mu wi dzo wi bo -
dziec do kry tycz ne go oglą du świa ta. 

Wiek 6+  | Bilety: 18/16 zł

Krótkie formy
Te atr im pro wi za cji Im pro kra cja
13 lu te go 20:00

Ver ti go jazz Club, oław ska 13, Wro cław
Im pro wi zo wa ny spek takl ko me dio wy!
Krót kie for my to spek takl ko me dii im -
pro wi zo wa nej skła da ją cy się z krót -
kich gier te atral nych. Pu blicz ność
w każ dej grze de cy du je o miej scu ak -
cji, bo ha te rach, któ rych ma ją ode grać
ak to rzy czy na wet o sło wach, któ re
ma ją paść w trak cie sce ny. Dzię ki
ogrom ne mu wpły wo wi na kształt
spek ta klu i ak tyw ne mu udzia ło wi pu -
blicz no ści, mię dzy wi dza mi a ak to ra -
mi wy twa rza się sil na więź twór cza.
Wy stęp pe łen ener gii, dy na mi ki i do -
brze ro zu mia ne go sza leń stwa!



Café Pa ni que
Wrocławski Teatr Pantomimy
9 lu te go 19:00 PRE MIE RA
10 i 11 lu te go 19:00

TP Sce na na Świe bodz kim,
pl. orląt Lwowskich 20c we Wro cła wiu
Sce na riusz i re ży se ria: Joanna Gerigk
Sce no gra fia: Michał Dracz
Mu zy ka: Sebastian Ładyżyński

Café Pa ni que Wrocławskiego Teatru
Pantomimy w re ży se rii Jo an ny Ge rigk
po wsta je na mo ty wach opo wia dań
Ro lan da To po ra ze zbio rów Czte ry ró -
że dla Lu cien ne oraz Naj pięk niej sza
pa ra pier si na świe cie. Mo ty wem łą -
czą cym fa bu lar ną oś przed sta wie nia
bę dzie te mat sa mot no ści i spo so by
ra dze nia so bie z nią.

Bi le ty: 30/20 zł

Mak bet Wil liam Szek spir
10, 11 lu te go 19:00 | 7, 8, 9 lu te go 11:00

Sce na Ga dzic kie go teatru im. H. modrzejewskiej w Legnicy, rynek 39
Prze kład: Sta ni sław Ba rań czak | Re ży se ria: Lech Ra czak | Sce no gra fia: Boh dan Cie ślak
Ko stiu my: Na ta lia Ko ło dziej | Mu zy ka: Ja cek Ha łas | Ruch sce nicz ny: To masz Da jew ski
In spi cjent/su fler: Jo lan ta Na czyń ska

Jed no z naj więk szych i naj bar dziej zna nych dzieł Szek spi ra: hi sto ria czło wie ka,
któ ry uległ pod szep tom wy bu ja łej am bi cji i prze kro czył gra ni cę, uwal nia jąc mrok
skry ty w każ dej ludz kiej du szy. Stu dium wła dzy i głę bo kiej psy cho lo gii, sub tel ność
po ezji i gro za zbrod ni sprzed ty sią ca lat, któ ra wciąż wy wo łu je dresz cze.
Lech Ra czak stwo rzył w Le gni cy spek takl wy bit ny, da le ki od ba nal ne go zgieł ku
me diów. In try gu ją ca fo nos fe ra, kla row ność for my i czy stość nar ra cji to nie pod wa -
żal ne atry bu ty tej in sce ni za cji. Zna ko mi ty po mysł, by krwa wą hi sto rię Mak be ta za -
grać ni czym po kaz hau te co utu re, z jed nej stro ny ka pi tal nie pu en tu je współ cze -
sność – na ry so wa ną przez de si gne rów, więc nie ludz ką, lecz ce le bryc ką, prze este -
ty zo wa ną, se zo no wą, z dru giej da je czas na przy glą da nie się gwiaz dom mo do we -
go wy bie gu – ich cia łom okry tym in try gu ją cy mi ko stiu ma mi i tek stem Szek spi ra.

Le szek Puł ka, Te atral ny.pl
Bi le ty 30/25 zł | In for ma cja i re zer wa cja 76 72 33 505, bi le ty@te atr.le gni ca.pl

Sien kie wicz Su per star czy li
jak się czy tać ze zro zu mie niem
23 lu te go 19:00 PRE MIE RA
24 lu te go 19:00| 25 lu te go 18:00

Du ża Sce na teatru Dramatycznego
im. j. Szaniawskiego w Wałbrzychu
Tekst: Jan Cza pliń ski
Re ży se ria: Ane ta Gro szyń ska
Sce no gra fia: To masz Wa le siak
Mu zy ka: Mar cin Li weń
Ob sa da: Sa ra Cel ler -Je zier ska,
Ire na Sie ra kow ska, Jo an na Ła ga now ska,
Mi chał Ko se la, Ra fał Ko sow ski,
Piotr Mo krzyc ki, Fi lip Per kow ski

„Sien kie wicz Su per star…” bę dzie
wglą dem w bio gra fię naj słyn niej sze go
i zde cy do wa nie naj bar dziej po pu lar -
ne go pol skie go pi sa rza. To wy ciecz ka
na prze łom XIX i XX wie ku, któ rej za -
da niem jest przyj rze nie się źró dłom
na szej dzi siej szej sy tu acji. To za ra zem
wy ciecz ka w Pol skę AD 2018, świę tu -
ją cą wła śnie stu le cie nie pod le gło ści.
Po po mni ku dla Za pol skiej, lu stra cja
Sien kie wi cza i je go mi to lo gii, ide olo gii
i fa tal ne go wpły wu na XXI -wiecz ne
umy sły. Dla cze go Sien kie wi cza nie na -
wi dzi ła więk szość ko le gów pi sa rzy?
Za co wiel bią go tłu my? I – czy rze czy -
wi ście tłu my go czy ta ją…
Ze spół na gra dza nej ZA POL SKIEJ wra -
ca do „Sza niaw skie go”, by kon ty nu -
ować swo je wni kli we i prze wrot ne ba -
da nia nad bia ły mi pla ma mi pol skiej
kul tu ry.

Bi le ty: 29/22 zł, na premierę: 50/30 zł



Manieryzm wrocławski
Od 26 lutego 

mu zeum na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Bę dzie to pierw sza w hi sto rii mo no gra ficz na wy sta wa po świę co na wro cław -
skie mu ma nie ry zmo wi – fa scy nu ją ce mu okre so wi w sztu ce sto li cy Ślą ska, któ -
ry na dal po zo sta je ma ło roz po zna ny. La ta oko ło 1600 r. i po czą tek XVII w. to
czas wiel kie go roz kwi tu mia sta i sztu ki w nim po wsta ją cej.
– Wte dy we Wro cła wiu two rzą tak uta len to wa ni ar ty ści, jak Ger hard Hen drik
z Am ster da mu, Georg Hay er, Ja cob Wal ther, Jo hann Thwen ger oraz ca ła ple ja da
zna ko mi tych tu tej szych złot ni ków – wy ja śnia Piotr Oszcza now ski, ku ra tor wy -
sta wy. To okres, w któ rym swo ją ar ty stycz ną doj rza łość osią ga ją naj wy bit niej si
twór cy wro cław skie go ma nie ry zmu: Bar tło miej Stro bel młod szy, Da vid He iden -
re ich, Ca spar Pfi ster czy też Fa bian Nitsch.
Naj cen niej szy mi dzie ła mi po ka zy wa ny mi na wy sta wie bę dą (po raz pierw szy
od cza sów woj ny za pre zen to wa ne obok sie bie) pra ce po cho dzą ce z ko ścio ła
Trój cy Świę tej w Żó ra wi nie. Są to kre acje świa to wej sła wy ma nie ry stów: Bar -
tho lo ma eu sa Spran ge ra ob raz „Chrzest Chry stu sa” oraz Ad ria ena de Vries rzeź -
ba „Chry stus przy ko lum nie bi czo wa nia”.
Wy sta wa z oka zji 70-le cia Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu.

Do 13.05.2018

Humbug
Wy sta wa mul ti me dial na 
16 lutego 17:00

Ga le ria neon ASP im. E. Gep per ta,
ul. trau gut ta 19/21 we Wro cła wiu
Ar ty ści: Mar ta Bor gosz, Łu kasz Hu cu lak,
An na Ko ło dziej czyk, Ka mil Mo skow czen ko,
Mar cin Mier zic ki, An na Ko wal ska 
Szew czyk, Prze my sław Pin tal,
Woj ciech Pu kocz, Dy Ta gow ska 
Ku ra tor: An na Ko wal ska Szew czyk

Pod czas wer ni sa żu od bę dzie się wy -
stęp wio lon cze lo wy Syl wii Kes sels
oraz per for man ce Be aty Bols
Hum bug – (bar dzo roz re kla mo wa na
spra wa, któ ra po pew nym cza sie oka -
zu je się oszu stwem) jest zja wi skiem
roz po wszech nio nym i na da ją cym spra -
wom po dwój ne zna cze nie – praw dzi we
i nada ne. Do ty czy ono za rów no oso bi -
stych dzia łań wi ze run ko wych (m.in.
ce le bry ci, od mła dza nie) jak i wie lu zna -
nych glo ba li stycz nych ma chi na cji
(m.in. sto su nek za war to ści pro duk tu
do po da nych in for ma cji). Zja wi sko to
oprócz te go, że po przez swą na tu rę
wy pa cza praw dzi wą war tość rze czy,
przy czy nia się rów nież do per ma nent -
ne go sta nu po dejrz li wo ści, zwąt pie nia
i czu wa nia osób bio rą cych w nim
udział. Do cho dzi do se rii po my łek,
prze war to ścio wań i aber ra cji (m.in. ry -
nek sztu ki). Z cza sem jed ne war to ści
za stę po wa ne są in ny mi, a na wet do -
cho dzi do cał ko wi tej ich wy mia ny.
Hum bug ja ko bla ga po sia da w so bie
też cha rak ter za ba wo wy, czę sto opi -
sy wa ny w li te ra tu rze i sto so wa ny
w ka ba re tach.

Do 28.02.2018

Gan na Grud nyt ska Te le skop 
Od 23 lutego Ga le ria SIC! BWA Wro cław, pl. Gen. t. Kościuszki
Mar cel Pro ust, naj więk szy po wie ścio pi sarz XX wie ku, au tor qu asi -au to bio gra -
ficz ne go li te rac kie go ar cy dzie ła W po szu ki wa niu stra co ne go cza su, okre ślał swój
tekst mia nem „te le sko pu” na kie ro wa ne go na je go ży cie. Przy bli ża ją ce go da le -
kie, nie zro zu mia łe, do słow ne oraz me ta fo rycz ne ele men ty bu du ją ce je go rze -
czy wi stość. Swo isty „te le skop” uwy pu klał de ta le oraz od kry wał ich praw dzi we
zna cze nie. Ob na żał pro ble my, nie wy god ne i bo le sne mo men ty, dzię ki cze mu
au tor był w sta nie je za ak cep to wać, wy cią gnąć wnio ski, po czuć ulgę i iść da -
lej – lep szy, oczysz czo ny.
Ta ki me cha nizm ana li zy co dzien no ści wy ko rzy stu je w swo jej stra te gii ar ty stycz -
nej mło da ukra iń ska ar tyst ka pra cu ją ca w szkle – Gan na Grud nyt ska. W przy -
pad ku Pro usta tekst li te rac ki stał się struk tu rą, prze strze nią w ob rę bie, któ rej ar -
ty sta ana li zo wał sie bie. U Gan ny ta kim na rzę dziem sta ją się ma łe szkla ne obiek -
ty oraz two rzo ne z ich po mo cą cza sem sur re ali stycz ne, in nym ra zem bar dzo
kla sycz ne w swo jej kom po zy cji, in sta la cje. 

Ku ra tor ka: Do mi ni ka Droz dow ska 
Do 14.04.2018 

Ma de in Pho to 11
Wer ni saż: 16 lutego 17:00

Ga le rii miej skie go Do mu Kul tu ry w Zgo rzel cu, ul. Par ko wa 1
Wy sta wa dy plo mo wych prac stu denc kich pre zen tu ją ca re ali za cje fo to me dial ne po wsta łe w Pra cow ni Fo to gra fii In ter -
me dial nej Wy dzia łu Sztu ki Me diów Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu.
Ma de in Pho to – kre acyj ne, in sce ni za cyj ne i in ter me dial ne ce chy re ali za cji fo to me dial nych to au tor ski pro jekt re ali zo wa -
ny w Pra cow ni Fo to gra fii In ter me dial nej w ze spo le kie ro wa nym przez pro fe so rów – An drzej P. Ba tor, dr Aga ta Szu ba.

Od 2012r. wy sta wy z cy klu Ma de in pho -
to pre zen to wa ne by ły na wy sta wach
w pol skich i za gra nicz nych ga le riach
sztu ki m.in.: Mu zeum Miej skie Wro cła w;
BWA Je le nia Gó ra; Mu seum der Fo to gra -
fie Görlitz; Nad bał tyc kie CK Gdańsk;
Wydz. Sztu ki Me diów ASP War sza wa. 
Do 8.04 2018 r.

Ma de in Pho to 10
Fi ni saż: 9 lutego 18:00

Ga le ria Fo to -GEn, pl bpa nan kie ra 8 we Wro cławiu
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Ur szu la Wilk / Eu ge niusz Min ciel Ma lu jąc
Do 25 lutego  mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu, ul. Ber nar dyń ska 5
Pierw sza wspól na pre zen ta cja wro cław skich ar ty stów Ur szu li Wilk i Eu ge niu sza
Min cie la. To – jak mó wi o nich ku ra tor wy sta wy Mi ro sław Ja siń ski – twór cy „dziel -
ni” (w od róż nie niu od twór ców nie dziel nych), któ rzy ca łe swo je ży cia bez kom pro -
mi so wo po świę ci li sztu ce i re ali zo wa niu swo ich osob nych ar ty stycz nych wi zji.
Wy sta wa z jed nej stro ny jest re tro spek ty wą prac zna nych ma la rzy – znaj dą się
na niej pra ce na wet sprzed 30 lat, po ka zu ją ce pe łen roz mach i pa le tę środ ków
wy ra zu ar ty stów, któ rzy roz wi ja li się przez la ta swo jej ma lar skiej pra cy. Z dru -
giej zaś – eks po zy cją prac naj now szych, jesz cze ni gdzie nie pre zen to wa nych, bo
przy go to wy wa nych wła śnie z my ślą o pierw szej wspól nej wy sta wie. 
Jak za zna cza ku ra tor wy sta wy Mi ro sław Ja siń ski, choć pra ce pre zen to wa nie są
wspól nie, opo wie ści ar ty stów są rów no le głe; in ten cją or ga ni za to rów by ło ra czej
wy do by cie tej od ręb no ści i jed no cze snej au ten tycz no ści twór czej niż ich ze sta -
wia nia czy po rów ny wa nia. 

Urszula Wilk,
Seria Bluemetrie Nr 12, płótno, akryl, olej, 2016

Eugeniusz Minciel,
Gdy płoną krzesła, akryl na płótnie, 1985

Piotr i Wi told Adam czy ko wie
Po do bień stwa i róż ni ce, róż ni ce i po do bień stwa – ma lar stwo
Do 17 lutego Galeria BWA jelenia Góra, ul. Długa 1
Wy sta wa do ty czy pro ble mu dwo isto ści oso bo wo ści w kon tek ście twór czo ści bliź -
nia czej ja ko no wej kre acji ar ty stycz nej. (...). Przez Adam czy ków jest po strze ga ne
ja ko wal ka do bra ze złem, nie ro ze rwal ność jin/jang, wschód i za chód, sa crum i pro -
fa num etc. Dla każ de go z nich by cie bliź nia kiem zna czy coś in ne go: Wi told szu ka
róż nic, a Piotr po do bieństw. Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ną ich pra ce ma -
lar skie utrzy ma ne w nur cie abs trak cjo ni zmu geo me trycz ne go i obiek ty.
Wi told Adam czyk, ab sol went PWSSP w Ło dzi (dy plom 1992r. w Pra cow ni Ma lar -
stwa prof. J. Bi go szew skie go). W 2013r. obro nił ty tuł dok to ra w dzie dzi nie sztuk
pla stycz nych Uni . Ar ty stycz ne go w Po zna niu pod kie run kiem prof. A. Le śni ka. 
Piotr Adam czyk, ab sol wen t Wy dzia łu Edu ka cji Wi zu al nej ASP w Ło dzi – dy plom
z ma lar stwa w pra cow ni prof. Ro my Ha łat. Upra wia ma lar stwo nie przed sta wia ją -
ce oraz re alizm. Karykaturzysta.

Kurator wystawy: Bronisław Kowalewski. | Do 15.03.2018 r.

Be ata Ro jek
Wredna małpa losu
6 lutego 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. rzeź ni cza 4 
Mo je wcze śniej sze pra ce sku pia ły się
na two rze niu od po wied niej kon struk -
cji – za pi sie ru chu i znaj do wa niu pew -
nych na pięć ener ge tycz nych. Za wsze
fa scy no wał mnie tak że kon tekst sym -
bo licz ny i me ta fi zycz ny wy miaru ob -
ra zu. Naj now sza wy sta wa łą czy te
sfe ry. Przy wo łu je tkwią ce w mej pod -
świa do mo ści wi ze run ki, jest jed no cze -
śnie kon sta ta cją cią głe go pro ce su
trans for ma cji form i prze mi jal no ści.

[B. R.]
Be ata Ro jek, (1985 r. Wro cła w). Ar tyst -
ka wi zu al na. Zaj mu je się ma lar stwem,
ry sun kiem i ob ra zem ru cho mym, two -
rzy wiel ko for ma to we mu ra le. Otwar ciu
wy sta wy to wa rzy szy per for mans.

Do 28.02.2018

Sebastian Łubiński Novum ens
1 lutego 18:00

mleczarnia, ul. Włodkowica 5 we Wrocławiu
Ar ty sta o wy sta wie: Cykl prac pt.: No -
vum ens to za pro sze nie w po dróż
do bli skie go są siedz twa astro no micz nej
Czar nej dziu ry, czy li nad Ho ry zont zda -
rzeń. Ob szar ten, jest fi zycz nie ist nie ją -
cą ot chła nią, dla mnie zaś – sym bo lem
nie do ty kal nej ta jem ni cy. Po sta no wi łem
wy brać się tam przy po mo cy gra fi ki ar -
ty stycz nej. (...) in try gu ją mnie roz pad,
ruch, prze mi ja nie, utra ta for my, prze -
cho dze nie w nie zde fi nio wa ną rze czy wi -
stość, kon fron ta cja z wła sną struk tu rą
oraz py ta nie o miej sce i ro lę trans cen -
den cji w ca łym tym zja wi sku. Kom po zy -
cje cy klu ma ją cha rak ter dy na micz nych
przed sta wień abs trak cyj nych; są kon -
se kwen cją prze ni ka nia ze świa ta zna -
ne go – ma te rii gra ficz nej, za sad i tech -
no lo gii warsz ta tu, w świat nie zna -
ny – czy li zgłę bia nie idei oraz po szu ki -
wa nie trans cen den cji i Ab so lu tu.

Do 1.03.2018 r.





Re ma nent 2017
Pracownia Fotografii Klasycznej
Do 25 lutego

Ga le ria Za sza fą,
ul. św. mar ci na 4 we Wrocławiu
Ar ty ści: Mag da le na Ba naś, Cze sław Chwisz -
czuk, Nor bert Gaw roń ski, Na ta lia Ko sma la,
Nor bert Ko wal czyk, Alek san dra Kraw czyk,
Da niel Ku sak, Ida Kwa śni ca, Syl wia Łyp, Ja -
kub Pa cut, Ma ciej Pa ze ra, Aga ta Piąt kow -
ska, Nad ia Pisz cze niew ska, Ka ro li na Pła nik,
Adam Skó rzew ski, Mar ty na Szcze pa niak,
Eli za ve ta Tka chuk, An na To kar ska, Ra fał
Wa rze cha, Ma rze na Waw rze szek, Ma te usz
Za wa da, Ba zhe na Zvyt se vich

Ka te dra Sztu ki Me diów przy ASP we
Wro cła wiu, Pra cow nia Fo to gra fii Kla -
sycz nej pro wa dzo na przez Prof. Cze sła -
wa Chwisz czu ka i As. Ra fa ła Wa rze chę
za pra sza na wy sta wę fo to gra fii.
Wystawa pokazuje wy bór prac wy ko na -
nych w 2017 r., przez stu den tów I i III ro -
ku Stu diów Sta cjo nar nych i Nie sta cjo -
nar nych oraz pro wa dzą cych Pra cow nię. 

Mo ni ka Ru ba niuk, Je rzy Za jącz kow ski
Me lanż/Me lan ge – obiekt, ma lar stwo, in sta la cja
23 lutego 18:45 Ga le ria Sztu ki, pl. Ka te dral ny 1 w Legnicy
Mo ni ka Ru ba niuk ukoń czy ła Wy dział Ce ra mi ki i Szkła w pra cow ni prof. Zbi gnie -
wa Hor bo we go oraz Wy dział Ma lar stwa i Rzeź by (dy plom z wy róż nie niem
w 1996 r.); by ła też sty pen dyst ką Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki i rzą du grec kie go.
Je rzy Za jącz kow ski jest ab sol wen tem Wy dzia łu Ma lar stwa, Gra fi ki i Rzeź by wro -
cław skiej ASP (dy plom w 1997 w Pra cow ni Rzeź by prof. Aloj ze go Gry ta) oraz
Wy dzia łu Ma lar stwa i Gra fi ki ASP w Mo na chium – pra cow nia wy bit ne go ar ty sty
Se ana Scul ly’ego (stu dia 2002-07). 
Artyści ży ją i two rzą ra zem od 16 lat. Je rzy po ma ga żo nie w pro wa dze niu warsz -
ta tu szklar skie go, a Mo ni ka jest pierw szym od bior cą i kry ty kiem ob ra zów
i obiek tów na ma lo wa nych przez mę ża. Z osob na czę sto za pra sza ni są do udzia -
łu w wy sta wach i pro jek tach ar ty stycz nych w kra ju i za gra ni cą. 
Wy sta wa Me lanż jest ich pierw szym wspól nym pro jek tem. Na wy sta wie zo ba -
czy my ma lar stwo abs trak cyj ne, peł ne zde cy do wa nych i wy ra zi stych form geo -
me trycz nych, in sta la cje oraz obiek ty o bio mor ficz nych kształ tach, zło żo nych
z mul ti pli ko wa nych ka wał ków szkła.

Do 11.03.2018 r.

Ma rek Chlan da 12 Kro ków AA – 2, 2016,
akryl, gra fit, kred ka | fot. Ma te usz Fab 

Wi told Lisz kow ski, Sztu ka oso bi sta, 1977

Liszkowski/Chlanda
Do 24 lu te go Ga le ria miej ska we Wro cła wiu, ul. Kiełbaśnicza 28 | Wstęp wolny!
Dwa pię tra, dwóch ar ty stów, dwie wy sta wy in dy wi du al ne. 
12 Kro ków AA wg Mar ka Chlan dy – ar ty sta, w sa lach pierw sze go pię tra ga le rii,
za pre zen tu je po wsta ły w 2016 r. cykl ry sun ków, dla któ re go punk tem wyj ścia by ło
12 Kro ków AA – pod sta wa Pro gra mu Wspól no ty Ano ni mo wych Al ko ho li ków.

Kurator: jaromir jedliński

Wi told Lisz kow ski / Sztu ka oso bi sta – (w dol nych sa lach ga le rii) ar ty sta za pre -
zen tu je prze kro jo wą eks po zy cję swo ich prac, za rów no tych z lat 70-tych, jak
i no wą in sta la cję de dy ko wa ną prze strze ni eks po zy cyj nej Ga le rii Miej skiej.

Kurator: mirosław jasiński

Love, Sex & Rock'N Roll
10 lutego 14:00

Galeria Versus, ul. jatki 11 we Wrocławiu
Ar ty ści: Ka li na Bań ka, Pa ti Du biel, Dag ma ra
Ry bak, Kry sty na Szcze pa niak, Mi chał Cha -
biel ski, Ma ciej Wo kan

Z roc ko wą ener gią i sza leń stwem, sek -
sow ną czer wie nią, ró żem na po licz kach
i sub tel no ścia mi mi ło snych unie sień
ga le ria Ver sus za pra sza na pierw szą
w tym ro ku wy sta wę, któ ra opo wia da
o róż nych ob li czach mi ło ści, na mięt no -
ści, uczu ciach. Jest to opo wieść w sze -
ściu roz dzia łach, po nie waż do udzia łu
w niej Ga le ria za pro si ła ty lu wła śnie Ar -
ty stów, któ rzy przy po mo cy ob ra zów
i form przed sta wią swo je no we pra ce
in spi ro wa ne „strza łą” Amo ra i eks pre sją
Ero sa. Zo ba czy my re ali za cje wy ko na ne
w roz ma itych ma te ria łach – ka mie niu,
sta li, szkle, ce ra mi ce, ko ści, por ce la nie
oraz ma lar stwo i ry su nek.

10 .03.2018 r.

Zawada Mateusz



EN TRO PIA RO ŚNIE v. 3.0
Re -kon struk cja w pro ce sie | Zda rze nie | Po kaz fil mo wy
23 lutego 19:00

Ga le ria En tro pia Wro cław ul. rzeź ni cza 4 
Fil my: A. M. Jod ko | Mu zy ka na ży wo: An drew Di xon (gę śle)

23.02.1988 ro ku z ini cja ty wy Ali cji i Ma riu sza Jod ko roz po czę ła dzia łal ność Ga -
le ria En tro pia, któ ra funk cjo nu je do dziś ja ko In sty tu cja Kul tu ry Wro cła wia. 
Pod czas otwar cia pierw szej wy sta wy (au tor stwa An drze ja Re ra ka) mia ła miej -
sce „en tro pij na” mul ti -pro jek cja fil mo wa (16 mm).
Po kaz „Re -kon struk cja w pro ce sie” na wią zu je do te go mo men tu i te go ce lu lo -
ido we go me dium. Te go wie czo ru prze wi du je my też in ne atrak cje, nie spo dzian ki
i za ska ku ją ce me nu. 
Za pra sza my wszyst kich przy ja ciół, fa nów i ob ser wa to rów En tro pii!
„En tro pia Ro śnie v. 3.0” jest ca ło rocz nym pro jek tem od no szą cym się za rów no
do hi sto rii jak i współ cze sno ści, a rok 2018 Ga le ria ogła sza Ro kiem En tro pii.
Pod łącz się! wię cej: www.en tro pia.art.pl

Wstęp wol ny!

Strategie niewidzialności
16 lutego 19:00

Galeria Studio BWA Wrocław,
ul. ruska 46a  301 
Artyści: Pedro Barateiro, Sabrina Chou,
Zuza Golińska, Lidia Grabe, Piotr Kopik,
Silvio Lorusso & Sebastian Schmieg,
Cyanne van den Houten, Manu Luksch,
Wojciech Stopiński, Amy Suo Wo i inni 
Moderatorzy: Post-Noviki, Katarzyna Roj,
Romuald Demidenko, Magda Roszkowska

Drogi użytkowniku, tra fi łeś na ten tekst
kie ro wa ny chę cią do wie dze nia się cze -
goś o na szej wy sta wie, pra wie na pew -
no czy tasz tę wia do mość pa trząc
na za tłusz czo ny ekran swo je go te le fo -
nu lub kom pu te ra. (...).  Fakt że tu tra -
fi łeś, o któ rej go dzi nie, w ja kim miej scu,
z kim je steś i co ro bi łeś wcze śniej, nie
prze sta nie ist nieć wraz z chwi lą, gdy
do trzesz do koń ca tej wia do mo ści. Jak -
kol wiek bła hy wy da je ci się ten mo -
ment, po myśl, że o in for ma cjach, ja kie
skrzęt nie gro ma dził Mat thew Fon ta ine
Mau ry, XIX wiecz ny ka pi tan ma ry nar ki
Sta nów Zjed no czo nych, my śla no do -
kład nie to sa mo. Kie ro wa ny ob se sją
Mau ry stu dio wał ty sią ce daw no za po -
mnia nych re je strów po kła do wych.
Dzię ki umie jęt ne mu wy cią ga niu wnio -
sków z ana li zy po nad 1.200.000 da -
nych stwo rzył in no wa cyj ne ma py na -
wi go wa nia stat ka mi po Oce anie
Atlan tyc kim. Ofe ro wał je ko lej nym za -
ło gom w za mian za do stęp do ich re -
je strów. Dziś dla ta kich kor po ra cji jak
Go ogle, Fa ce bo ok czy Ama zon, to ty
je steś re je strem kwan ty fi ko wa nym
przez nie wi dzial ną ar mię wy spe cja li -
zo wa nych al go ryt mów. Dzię ki to bie
do sko na lą swo je umie jęt no ści. To co
Mau ry'emu za ję ło la ta, one tra wią
w se kun dę, prze mie nia jąc cię w wiąz -
kę wzor ców za cho wań i ano ma lii, któ -
re moż na ka pi ta li zo wać. 
Czy po wi nie neś się mar twić, sko ro tyl -
ko w tej chwi li twój los po dzie la ją 3
miliardy użyt kow ni ków? Je steś plank -
to nem, ale mo że wła śnie to jest two ją
si łą: roz pro sze nie prze ciw kon cen tra cji.
Kryp to gra fia prze ciw po li ty kom pry -
wat no ści. Block cha in za miast czar nej
skrzyn ki al go ryt mów. Sa to shi Na ka -
mo to – czło wiek, któ re go nie by ło, za -
miast Mar ka Zuc ker ber ga.

udostępnienie wystawy: 9.02 – 24.03.2018
oprowadzanie kuratorskie: 17.02, g. 14:00



Do mi ni ka, An na i Ka mi la
Ko złow skie Trzy sio stry
23 lutego 19:00

Ga le ria Ko mik su i Ilu stra cji tymczasem
CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1 we Wro cławiu

Do mi ni ka, An na i Ka mi la Ko złow -
skie – trzy ar tyst ki, sio stry, ilu stra tor ki
z Wro cła wia. Każ da z nich za mie ni
część ga le rii w swój wła sny świat, by
przy bli żyć swo ją twór czość i sie bie.
Cho ciaż są sio stra mi two rzą w dość
od mien nych sty li sty kach – Ka mi la
kreu je nie sa mo wi te, baj ko we świa ty
jak ze snu, An na jest kla sycz nym stre -
et ar tow cem, a jej twór czość prze siąk -
nię ta po pkul tu rą, na to miast Do mi ni ka
po słu gu je się w swo jej sztu ce wy jąt ko -
wą wraż li wo ścią, a jej twór czość nie -
roz łącz nie zwią za na jest z mo ty wem
akwa tycz nym. Te trzy świa ty za ist nie ją
na jed nej prze strze ni pod wspól nym
ba śnio wym mo ty wem trzech sióstr.

Do 2.04.2018 | Wstęp wol ny!

Pa trząc i wi dząc
Do 16 lu te go

Galeria Im part,
ul. ma zo wiec ka 17 we Wro cła wiu

Wy sta wa pre zen tu je pra ce pla stycz ne
ama to rów uczęsz cza ją cych na za ję cia
w Pra cow niach ma lar skich i ce ra micz -
nych Ośrod ka Dzia łań Twór czych
Świa to wid, ob ra zu jąc ich ubie gło rocz -
ny do ro bek.
Ty tuł wy sta wy „Pa trząc i wi dząc”
przy po mi na nam o tym, że pa trzeć to
nie to sa mo co do strze gać!
Wspól nym mia now ni kiem eks po zy cji
jest na pew no in dy wi du alizm i su biek -
ty wizm. Au to rzy dzie lą się z wi dzem
wła snym wi dze niem świa ta, a widz
ma oka zję przyj rzeć się te mu, co in te -
re su ją ce go uda ło się im za uwa żyć.
W mno go ści te ma tów i re ali zo wa nych
tech nik (akwa re la, pa stel, far ba pla ka -
to wa, ry su nek, ce ra micz ne for my
prze strzen ne) trud no o je den wy raź -
ny nurt, do mi nu ją cą zda je się być ra -
czej wol ność twór cza i swo bo da wy -
obraź ni. Część au to rów od no si się jed -
nak bez po śred nio do te ma tu wol no -
ści. W pra cach dzie ci wol ność afir mo -
wa na jest głów nie po przez pięk no
przy ro dy (por tre ty zwie rząt, kra jo bra -
zy), do ro śli zwra ca ją bar dziej uwa gę
na skut ki jej ogra ni cza nia („Okno
na wol ność” Ka ta rzy ny Tysz kow skiej
i „Krzyk” Do ro ty Śle pow ron -Kor win).
Wśród obiek tów do oglą da nia znaj dą
się tak że mul ti me dia – fil my ani mo -
wa ne au tor stwa dzie ci (w wie ku 7-10
lat) z Pra cow ni Ar ty stycz no -Edu ka cyj -
nej stwo rzo ne pod kie run kiem Mi cha -
ła Wi śniew skie go. 
Au tor ką ob ra zu sy gnu ją ce go wy sta wę
na pla ka cie jest Li lian na Tka czyk (14 l)
uczest nicz ka za jęć w pra cow ni Han ny
Za wadz kiej Woź niak.

Wstęp wol ny!

Grupa tkacka Babie Lato
Tkaniny nagrodzone i wyróżnione
Finisaż 28 lutego  18:00

ognisko Kultury Plastycznej
im. E. Gepperta, ruska 46c/7 we Wrocławiu
Elż bie ta Ba nach -Za to ka, Ani ta Kieł ba sa,
El wi ra Ło ku ciew ska, An na Pilch, Gra ży na
Po go rzel ska, Do mi ce la Ry bac ka, Zo fia
Wer blic ka, Ha li na Wit kow ska

Od 5 lu te go w Ga le rii przy Win dzie bę -
dzie moż na obej rzeć pra ce słu cha czek
Pra cow ni Tka ni ny Ar ty stycz nej pro -
wa dzo nej przez Ro ber ta Wie czor ka. 
Eks po zy cja jest zbio rem tka nin, któ re
w ostat niej de ka dzie otrzy ma ły na gro -
dy lub wy róż nie nia na róż nych prze glą -
dach ama tor skiej Tka ni ny Ar ty stycz nej.
Wy sta wa pre zen tu je róż no rod ność ko -
lo rów i tech nik tkac kich. Prace łą czy
mi łość i fa scy na cja sztu ką włók na.
Wystawa jest pierw szą du żą re ali za -
cją re ak ty wo wa nej gru py Babie lato.

Wer ni saż z Mu zy ką
We ro ni ka Przy by ło Litografia
Pau la Go łę biow ska Acoustic Trio 
4 lutego 18:00 Wro cław ski Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5 | Wstęp wol ny!
Pod czas wy da rze nia sztu ki pla stycz ne po dej mu ją dia log z mu zy ką włą cza jąc
od bior cę do roz mo wy, na po zio mie przy naj mniej emo cjo nal nym.
We ro ni ka Nicha Przy by ło, w tym ro ku pod cho dzi do obro ny dy plo mu na ASP.
Zaj mu je się gra fi ką pro jek to wą i warsz ta to wą. W swo ich pra cach spraw nie ope -
ru je hu mo rem; nie prze rwa nie eks pe ry men tu je z pod ło ża mi i for mą. W pra cow ni
li to gra fii z za mi ło wa nia drą ży dziu ry w ka mie niu. Chwy ta się rów nież al gra fii i li -
no ry tu (s) tra co ne go. In spi ru je się mia stem i zde rze niem prze my słu z na tu rą.
Paula Gołębiowska, wo ka list ka, au tor ka tek stów, kom po zy tor ka, ab sol went ka AM
w Ka to wi cach, wo ka li sty ka jaz zo wa w kl. An ny Stęp niew skiej. Z wy róż nie niem
ukoń czy ła wo ka li sty kę jaz zo wą w kl. dr In gi Le wan dow skiej na Uni. Zie lo no gór skim.
Umie jęt no ści szko li ła pod okiem m.in. Elż bie ty Za pen dow skiej, Lo ry Sza fran,
Gra ży ny Ło ba szew skiej, Ja nu sza Szro ma, Mar ka Ba ła ty, Ka ren Edwards. 
Szymon Gmerek, gi ta rzy sta se syj ny, ab sol went Wro cław skiej Szko ły Jaz zu i Mu -
zy ki Roz ryw ko wej, uczest ni czył w wie lu warsz ta tach m.in. z Da vi dem Do ruz ka,
Scot tem Hen der so nem. Obec nie in struk tor gi ta ry w Klu bie For ma ty.

Kamila Kozłowska



SY GNA ŁY
In te rak tyw ny Plac Za baw
Do 29 kwiet nia (wt -pt + nie dzie la)
14 lutego 18:00
Pa weł Ja nic ki – O con di tio nal arts
(przy oka zji Te To Ki!)

Cen trum Sztu ki Wro, Wi dok 7, Wro cław
In sta la cje i ar ty ści:
Te To Ki! [Tech no lo gy to the Kids!] 
Pa weł Ja nic ki, współ pra ca: Mag da le na Kre is

Wy sta wa SY GNA ŁY to ko lej na od sło na In te rak tyw ne go Pla cu Za baw, któ ry w 2018
ro ku ob cho dzi swo je 10. uro dzi ny. Pre mie ro wa pre zen ta cja pierw szej wer sji eks -
po zy cji to wa rzy szy ła otwar ciu Cen trum Sztu ki WRO w 2008 ro ku. Od te go cza su
wy sta wa wzbo ga ca się o ko lej ne in sta la cje i roz wi ja rów no le gle z pro gra mem
dzia łań edu ka cyj nych kie ro wa nych przez WRO do dzie ci i ich naj bliż szych.
Wy sta wę two rzą in sta la cje, któ re da ją moż li wość za ba wy z dźwię kiem: naj now -
sza, wie lo ele men to wa pra ca Paw ła Ja nic kie go Te To Ki!, a tak że re ali za cje, któ re
za pro si li śmy do WRO – Któ rę dy do dźwię ku Iza be li Ko ście szy i Jar ka Kor da czu ka
oraz Mi ki fon gru py pan Ge ne ra tor. Oprócz dźwię ko we go, waż ny jest tak że sy gnał
wi zu al ny prac – dzia ła jąc w ska li mię dzy bie lą a czer nią, po raz ko lej ny od cho dzi -
my od ste reo ty po wych sko ja rzeń zwią za nych z ak tyw no ścia mi dla dzie ci.
Wy sta wie to wa rzy szą dzia ła nia warsz ta to we, apli ka cje mu zycz ne na urzą dze -
nia mo bil ne i wy bór pu bli ka cji do ty czą cych dźwię ku, ja ko in spi ra cje do dal szych
wła snych po szu ki wań. Za pla no wa li śmy rów nież spe cjal ny pro gram Nie dziel -
nych Po ran ków we WRO.
14.02, godz. 18:00 - Pa weł Ja nic ki O conditional arts (przy okazji TeToKi!)
TeToKi! ja ko apli ka cja my śle nia w for mu le con di tio nal arts. Con di tio nal arts to
prze kro jo wy i in klu zyw ny ter min, uwal nia ją cy od my śle nia w ka te go rii kon kret -
ne go me dium, ma ni fe stu, es te ty ki, kie ru ją cy ku wa run ko wym re la cjom, pro sto -
cie i sztu ce ro zu mia nej ja ko ze spo ły prze ci na ją cych się róż no rod nych prak tyk.

Za pi sy dla grup: sy gna ly.youcan bo ok.me | Ak tu al ny pro gram: wro cen ter.pl/sy gna ly

Motyla Noga Malarstwo olejne
16 lutego 19:00

restauracja orle Gniazdo,
ul. macieja Przy by ły 20 we Wrocławiu

An na Gutt, Mar ta Kon stan ty no wicz,
John Win nic ki i Ma rek Żar czyń ski, ar ty -
ści gru py o dźwięcz nej na zwie Mo ty la
No ga za pra sza ją na swój wer ni saż,
któ ry za ty tu ło wa li Na sze ma rze nia.
Gru pa ar ty stów ama to rów, któ ra po -
wsta ła z głę bo kiej po trze by ser ca, by po -
przez ko lor i fak tu rę wy ra żać swo je uczu -
cia i emo cje. Za in spi ro wa ni ota cza ją cą
prze strze nią ar ty ści na no szą na płót no
ob ra zy oso bi stej in ter pre ta cji rze czy wi -
sto ści lub wy obraź ni, każ de w swój su -
biek tyw ny spo sób. Każ de z nich to in ny
styl, któ re go abs trak cyj na ja kość za ska -
ku je i przy cią ga uwa gę. Ko lo ry stycz -
na wraż li wość i umie jęt ność bu do wa nia
ze sta wień to je den z atu tów ich prac.

Do 31.03.2018 | Wstęp wolny!

Ry by Na Ni by
Ogól no pol ski Kon kurs Pla stycz ny
dla Dzie ci i Mło dzie ży
27 lutego 13:00

Ga le ria CK Agora, ul. Serbska 5a
Wzo ry, ko lo ry, fak tu ry i kształ ty ryb
oraz in nych stwo rzeń mor skich sta -
no wi ły nie ogra ni czo ne po le pla stycz -
nych in ter pre ta cji i sta ły się wspa nia łą
in spi ra cją do two rze nia wy jąt ko wych
prac pla stycz nych, któ re są efek tem
ogól no pol skie go kon kur su pla stycz -
ne go dla dzie ci i mło dzie ży. 
Wszyst kich za in te re so wa nych in for -
mu je my, że pra ce pla stycz ne moż -
na jesz cze zgła szać do 12.02.2018 r. 
Podczas wer ni sażu odbędzie się uro -
czy ste wrę cze nie na gród.

Wstęp wol ny!

Daniela Żmuda Malarstwo
1 lutego 16:00

Klub – Ga le ria Sztu ki DSAP we Wro cła wiu,
pl. św. ma cie ja 5A

Da nie la Żmu da ma lar ka z Po lko wic.
Pa sja do ma lo wa nia, jak sa ma mó wi,
by ły w niej od za wsze ale do pie ro na
eme ry tu rze mia ła czas aby za jąć się
ma lar stwem na do bre. Od 2013 ro ku
jest człon kiem Dol no ślą skie go Sto wa -
rzy sze nia Ar ty stów Pla sty ków we
Wro cła wiu. Upra wia tech ni kę olej ną
i akry lo wą, te ma ty ka jej prac jest róż -
no rod na, od pej za ży po mar twe na tu -
ry, por tre ty, ar chi tek tu rę i abs trak cje. 
Po słu gu je się de li kat ną, sto no wa ną
pa le tą barw, o dy na micz nych po cią -
gnię ciach pędz la. 
Bierze udział w kon kur sach, wy sta -
wach zbio ro wych i in dy wi du al nych.
Lau re at ka wie lu na gród i wy róż nień.

Do 28.02.2018ma rek Żar czyń ski



Marek Śnieciński
Obrazy na wygnaniu? Wykład
17 lutego 16:00

muzeum Pana tadeusza, Wrocław rynek 6
Pod czas spo tka nia w ra mach cy klu
Pra cow nia sło wa i ob ra zu – po eta, ese -
ista, tłu macz oraz kry tyk i ku ra tor sztu -
ki – Ma rek Śnie ciń ski przy bli ży w teo rii
i prak ty ce za gad nie nia zwią za ne z li te -
rac ką re in ter pre ta cją dzieł ma lar skich,
przeanalizuje trzy róż ne stra te gie wy -
ko rzy sta nia i re in ter pre ta cji ob ra zów,
któ re ujaw ni ły się w książ kach wy bit -
nych współ cze snych pi sa rzy. Pod czas
wy kła du przed sta wio ne zo sta ną rów -
nież nie któ re po etyc kie dia lo gi z ma lar -
stwem, któ re w swych utwo rach po -
dej mo wał Ta de usz Ró że wicz.
Wy kład jest wy da rze niem to wa rzy szą -
cym wy sta wie cza so wej (do 11 marca
br.) Ró że wicz. Bez tek stu, któ ra sta no -
wi wy jąt ko wy au to ko mentarz do ży cia
i twór czo ści Ta de usza Ró że wi cza,
a tak że pre zen tu je je go po glą dy na te -
mat po pkul tu ry, współ cze snych me -
diów, spor tu, po dró ży, czy tel ni ków, sen -
su i… bez sen su pi sa nia, sta ro ści, umie -
ra nia czy hi sto rii XXI wieku.

Wstęp wol ny!

Życie religijne we Wrocławiu do 1968 roku
Wykład Jerzego Kichlera
24 lutego 15:00

mu zeum Et no gra ficz ne we Wrocłaiu, ul. gen. romualda traugutta 111/113 | Wstęp wol ny!
Wyda rze nie to wa rzy szą ce wy sta wie „Ku no we mu ży ciu. Ży dzi na Dol nym Ślą -
sku w la tach 1945–1970”.
Au tor przed sta wi spe cy fi kę ży dow skie go ży cia re li gij ne go – dzia łal ność Zrze -
sze nia Re li gij ne go, a na stęp nie Kon gre ga cji Wy zna nia Moj że szo we go we Wro -
cła wiu. Scha rak te ry zu je dzia łal ność wro cław skich do mów mo dli twy (dzia ła ją -
cych przy ul. Włod ko wi ca, Ole śnic kiej i Że rom skie go), my kwy, jat ki ko szer nej
i pie kar ni ma cy. Wspo mni tak że o ra bi nach dzia ła ją cych we Wro cła wiu do 1966r.
Je rzy Ki chler uro dził się w 1947 r. w Kra ko wie, z wy kształ ce nia ma gi ster in ży nier
elek tryk. Wy kła dow ca uni wer sy tec ki, na uczy ciel ju da izmu, dzia łacz na rzecz spo -
łecz no ści ży dow skiej i dia lo gu mię dzy re li gij ne go. Au tor ese jów i ar ty ku łów do -
ty czą cych hi sto rii ju da izmu i za byt ków kul tu ry ma te rial nej Ży dów oraz ko men -
ta rzy bi blij nych. W la tach 1999–2003 był prze wod ni czą cym za rzą du Gmi ny Wy -
zna nio wej Ży dow skiej we Wro cła wiu, a w la tach 1997–2003 peł nił funk cję prze -
wod ni czą ce go za rzą du Związ ku Gmin Wy zna nio wych Ży dow skich w RP. In spi -
ra tor od bu do wy sy na go gi Pod Bia łym Bo cia nem, po my sło daw ca i dzia łacz Dziel -
ni cy Wza jem ne go Sza cun ku we Wro cła wiu.

So bo ty 11:00
mu zeum Ar che olo gicz ne – Ar se nał miej ski,
ul. Cie szyń skie go 9 we Wro cła wiu
3 lu te go – Dr hab. Ma te usz Żmu dziń ski
Świat Rzy mian ocza mi ar che olo ga
10 lu te go – Dr Pa weł Ma de ra – Od ja ski ni
do grodu – od kry wa nie ludz kich sie dzib
17 lu te go – Mag da le na Szcze ciń ska
Z szu fla dy ar che olo ga ka mień, brąz, że la zo
24 lu te go – Dr Ra do sław Ja rysz
Ba da nia gro bów i cmen ta rzysk
3 mar ca – Dr hab. Ma ciej Trzciń ski
Po szu ki wa nia skar bów czy ba da nia ar che -
olo gicz ne? Mię dzy mi tem a rze czy wi sto ścią

Mu zeum Ar che olo gicz ne (od dział Mu -
zeum Miej skie go Wro cła wia) za pra sza
na cykl wy kła dów „Spo tka nia z Ar che -
olo gią”. Wy kła dy po pro wa dzą ar che -
olo dzy z Mu zeum Ar che olo gicz ne go
oraz pra cow ni cy In sty tu tu Ar che olo gii
Uni wer sy te tu Wro cław skie go.

Wstęp wolny!

Su rvi val 16. Prze gląd Sztu ki KA PI TAŁ 
Konkurs na realizacje artystyczne
22-26 czerwca Pa łac Wal len berg -Pa cha ly, ul. Szaj no chy 10 we Wro cławiu
Prze gląd od by wa się co ro ku w in nym miej scu, jest wy da rze niem ar ty stycz nym,
któ re go ce lem jest pre zen ta cja sztu ki współ cze snej w prze strze ni miej skiej Wro -
cła wia. 16. edy cja Prze glą du od bę dzie się w daw nym, kla sy cy stycz nym pa ła cu ro -
dzi ny Wal len berg -Pa cha ly. Pierw sze pię tro pa ła cu by ło luk su so wą re zy den cją,
par ter zaj mo wa ło przed się bior stwo ban ko wo -han dlo we (Com merz bank). Ze
wzglę du na hi sto rię bu dyn ku, jak i na je go obec ną war tość ha słem prze wod nim
te go rocz nej edy cji Prze glą du i te ma tem, wo kół któ re go po ru szać się bę dą w swych
pra cach ar ty ści, bę dzie „ka pi tał”, ro zu mia ny za rów no w od nie sie niu do eko no mii,
jak i w kon tek ście ka pi ta łu ludz kie go, sym bo licz ne go czy po li tycz ne go. 

Ku ra to rzy: mi chał Bie niek, An na Ko ło dziej czyk, An na Stec
ter min nad sy ła nia prac: 15 kwiet nia 2018 | Wię cej in for ma cji: www.su rvi val.art.pl

Ko ści, chmu ry, mo le ku ły
Ry sun ki Ja ro sła w Grul kow ski 
Opro wa dza nie po wy sta wie
An drzej Ja rosz – dy rek tor MWW
5 lutego 17:00
Po ziom 0, muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A | Wstęp wolny!

Pra ce Ja ro sła wa Grul kow skie go bu dzą zdu mie nie ze wzglę du na to, że ma my
do czy nie nia z ry sun ka mi wę glem, któ rych ja kość wy ni ka z do sko na lo ne go
od wie lu lat warsz ta tu i per fek cyj ne go opa no wa nia me dium płasz czy zny pa pie -
ru. Ko rzy sta jąc z naj prost szych ma te ria łów i środ ków wy ra zu, ar ty sta two rzy
dzie ła da le ko wy kra cza ją ce po za kon wen cję ga tun ku. 
Dzie ła wro cław skie go ar ty sty są przy tym prze my śla ne, lo gicz ne w kon struk cji
i – jak się wy da je – przy ca łej swo jej abs trak cyj nej umow no ści od no szą się
do po wszech nie przy ję tych praw fi zy ki. Ry sun ki z se rii Prze my śleć po rzą dek
rze czy, Prze kro je po przecz ne przez wnę trza chmur czy Se kret ne ży cie mo le kuł
moż na uznać za au to te licz ne i eks pre syw ne za ra zem. Ar ty sta two rzy ob ra zy
nie jed no znacz ne, wy my ka ją ce się prze ży ciu es te tycz ne mu, skła nia ją ce do po -
szu ki wa nia głęb szych zna czeń o wy mia rze sym bo licz nym.

fot. Mał go rza ta Kuj da



Agniesz ka Mar tin ka
Spotkanie autorskie
22 lu te go 16:00

Klub mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. t. Ko ściusz ki 10 we Wrocławiu

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry we Wro cła wiu,
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Lwo wa i Kre -
sów Po łu dnio wo -Wschod nich za pra -
sza ją na pre zen ta cję książ ki Agniesz ki
Mar tin ki pt. Po ło win ka. Ro we rem na
Ural, do miej sca ze sła nia Oj ca. Wspo -
mnie nia Oj ca, wspo mnie nia cór ki.
Agniesz ka Mar tin ka, z wy kształ ce nia
geo log (ab sol went ka Uni wer sy te tu Wr.),
z za wo du „raz na wo zie, raz pod wo -
zem”, z na tu ry do ma tor ka, nie kie dy
wiel bi ciel ka tu ry sty ki pie szej, ro we ro wej
czy trek kin gu gór skie go. Pio nier ka wy -
pra wy ro we ro wej wo kół Je zio ra Wik to rii
w Afry ce. Zdo byw czy ni Ki li man dża ro
i Ke nii. Au tor ka afry kań skie go dzien ni -
ka po dró ży „Szyb sza niż lew” oraz wie -
lo wy mia ro we go dzie ła Po ło win ka.

Stro na au tor ki: po lo win ka.pl | Wstęp wol ny!

Wy kład Mi cha iła Uga ro wa Pra ca ak to ra nad ro lą w sztu ce ver -
ba ti mu w twór czym pro ce sie prze ży wa nia. | W ra mach OUP
16 lu te go 18: 00 In sty tut Gro tow skie go, Sa la Ki no wa, rynek-ratusz 27 we Wrocławiu
„Gdy ludz kie spra wy w sło wa nie mo gą się zmie ścić, to mo wa pę ka…” – mó wi je -
den z bo ha te rów Ope ret ki Wi tol da Gom bro wi cza.
Mi cha ił Uga row za pro po no wał swo im stu den tom z mo skiew skiej szko ły te atral nej
opo wie dze nie o oso bi stych do świad cze niach ze służ by woj sko wej. Jest ona w Ro -
sji trud na do unik nię cia i trau ma tycz na. Dzie dowsz czy na, czy li ro syj ska „fa la”, co
ro ku przy no si na wet kil ka set ofiar śmier tel nych. Opo wie ści stu den tów by ły szcze -
re i wstrzą sa ją ce. Zo sta ły na gra ne, spi sa ne i prze ka za ne adep tom ak tor stwa ja ko
tek sty mi ni mo no dra mów. Za da nie by ło pro ste: mie li za grać swo je hi sto rie, za grać
sie bie. Oka za ło się to nie moż li we do wy ko na nia. Kul tu ra, sztu ka te atral na nie do -
star cza nam wy star cza ją cej licz by na rzę dzi do opi su sy tu acji ży cio wych, przed mó -
wie niem o któ rych nasz ję zyk się wzdra ga. Ca ła, trwa ją ca już kil ka na ście lat, pra ca
Mi cha iła Uga ro wa w Te atrze.doc to wy si łek zmie rza ją cy do po sze rze nia gra nic ję -
zy ka sce nicz ne go.
Mi cha ił Uga row, za ło ży ciel i kie row nik ar ty stycz ny Te atru.doc. Je den z twór ców Fe -
sti wa lu „No wa ja Dra ma” i Fe sti wa lu Mło dej Dra ma tur gii „Lu bi mow ka”.
Re ży ser, dra ma turg, sce na rzy sta. Je go Ob łom off (uzna ny za naj lep szy spek takl mo -
skiew skie go se zo nu 2002/2003) był gra ny w kil ku dzie się ciu te atrach w Ro sji i za gra -
ni cą. Re ży ser kil ku dzie się ciu spek ta kli Te atru. doc oraz Cen trum Dra ma tur gii i Re ży -
se rii w Mo skwie. Lau re at wie lu na gród te atral nych.

Wykład w ję zy ku ro syj skim, z tłu ma cze niem na ję zyk pol ski | Wstęp wol ny!

En tlicz ki, pen tlicz ki, cza ro dzie je i księż nicz ki – daw ni
gra fi cy i ilu stra to rzy na kar tach zna nych ba śni 
Wy kład Zu zan ny Mi ko ła jek
17 lu te go 13:30

mu zeum na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5 | Wstęp wol ny!
W daw nych cza sach je sien no -zi mo we wie czo ry umi la no so bie – zwłasz cza
na wsi – opo wia da niem ba śni. Przez wie le wie ków nie by ły one spi sy wa ne, ale
prze ka zy wa ne ust nie z po ko le nia na po ko le nie. Do pie ro w 1. po ło wie XIX wie ku,
na fa li ro man ty zmu, ba śnie za czę ły cie szyć się ogrom nym za in te re so wa niem
pi sa rzy i fi lo lo gów, któ rzy je spi sy wa li. Wcze śniej, pod ko niec XVII wie ku, to mik
ba jek opu bli ko wał Char les Per rault. Pre le gent ka przed sta wi twór czość kil ku wy -
bit nych ar ty stów – nie miec kich, fran cu skich i pol skich (m. in. Lu dwi ga Rich te ra,
Gu sta ve’a Doré, Mi cha ła El wi ra An driol le go, He in ri cha Vo ge le ra, Ot to na Ub be -
loh de go, czy He in ri cha Le fle ra), któ rzy stwo rzy li prze pięk ne ilu stra cje do zna -
nych ba śni i klechd i po dań lu do wych.

Stanisław Wyspiański jako ilustrator i artysta książki
Al do na Mi kuc ka, wy kład z cy klu: Z osso liń skiej ko lek cji – bli żej sztu ki
8 lutego 17:00 Zakład narodowy im. ossolińskich, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
Sta ni sław Wy spiań ski, zna ko mi ty pol ski ma larz, po eta, dra ma turg był tak że gra -
fi kiem i ilu stra to rem. W po lu je go za in te re so wań ar ty stycz nych zna la zły się rów -
nież książ ki, któ re trak to wał ja ko dzie ło
sztu ki. Nie tyl ko przy go to wy wał ich ilu -
stra cje i ory gi nal ne wi nie ty, ale wi dział
książ kę ja ko ca łość i dą żył do har mo nij -
ne go ukła du jej ele men tów. Pod czas
wy kła du zo sta ną za pre zen to wa ne
książ ki ze zbio rów Osso li neum, któ re
zo sta ły wy da ne i przy go to wa ne przez
Sta ni sła wa Wy spiań skie go.

Wstęp wol ny!

Z cyklu: Z podszeptu muz
Starofrancuski Rycerz z Łabędziem
17 lutego 19:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. macieja 21,
we Wrocławiu | Wstęp wolny!
Prowadzenie: prof. Bogusław Bednarek
le gen da wro cław skiej po lo ni sty ki
Muzyka: Ireneusz Folusz cajon,
Maciej Posłuszny gitara

Te ma tem lu to wej edy cji Z pod szep tu
muz jest śre dnio wiecz ny po emat od -
no szą cy się do pierw szej wy pra wy
krzy żo wej roz po czę tej w 1095 ro ku,
w wy ni ku któ rej zdo by to Je ro zo li mę. 
Kru cja ta bę dąc świę tą woj ną to czo ną
z wro ga mi chrze ści jań stwa, sprzę żo ną
z ideą piel grzym ki zna la zła po tęż ne
od zwier cie dle nie w sztu ce te go okre su.



K A L E n D A r I u m  L u t Y  2 0 1 8
DLA DZIECI » » » 

PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINE
13:00, 19:00 Wrocławski Teatr Lalek

2 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » » 

AMERYKANIN W PARYŻU
19:00 NFM, Sala Główna
AGA KOSTENCKA 
I ANDRZEJ MARCZYńSKI
19:00 Galeria Ślimak
JAN KANTNER QUARTET
19:00 ODT Swiatowid
PIOTR WOJTASIK QUARTET
19:00 Stara Kopalnia, Wałbrzych
TERESA WERNER
19:30 Kłodzki Ośrodek Kultury
COCHISE – SWANS&LIONS
20:00 Stara Piwnica
MAYITO RIVERA 
& THE SONS OF CUBA
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
WIERNA WATAHA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna

BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
OBERTO, 
IL CONTE DI SAN BONIFACIO
19:00 Opera Wrocławska
TROLOLO 
– PRZESŁANIA NAJJAŚNIEJSZE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
WIELCY INNI: 
JEZUS, GOMBROWICZ, OSIECKA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
WIERNA WATAHA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
WIELCY INNI. DE PRE SJE: SZYM BOR -
SKA, RYM KIE WICZ, BIE LIC KA 
20:30 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

SPOTKANIA » » »
OBRAZY NA STYROPIANIE
otwarte warsztaty plastyczne
15:00 – 18:00 Galeria Ring, Legnica
WARSZTATY W WOLNEJ PRACOWNI
17:00 Fundacja Jak Malowana

DLA DZIECI » » » 
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINE
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

3 LUTEGO SOBOTA
KONCERTY » » » 

1 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » » 

ADI NOWAK & BARVINSKY ĆVIR
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
WIERNA WATAHA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHÓW POLSKICH
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
ANNA KARENINA
19:00 Opera Wrocławska
BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
DANIELA ŻMUDA MALARSTWO
16:00 Klub – Galeria DSAP
BRYŁY PLATONA
SEBASTIAN ŁUBIńSKI NOVUM ENS
18:00 Mleczarnia
RAFAŁ CHARLIKOWSKI
RZECZYWISTE-NIERZECZYWISTE
wernisaż 19:00 Galeria Ślimak

SPOTKANIA » » » 
UŻYTKOWNIK TADEUSZ NAPISAŁ DO
CIEBIE - WARSZTAT TWÓRCZY
18:00 Muzeum Pana Tadeusza

Prezentacje gimnastyków
i tancerzy VII Próba otwarta
28 lutego 16:30

Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa Le onar do,
ul. ro ose vel ta 15 we Wro cławiu

Gim na sty cy i tan ce rze z Mło dzie żo we -
go Do mu Kul tu ry Śród mie ście we
Wrocławiu za pra sza ją na po kaz swo -
ich im po nu ją cych umie jęt no ści. 
Mło dzi ar ty ści po ka żą ukła dy cho re -
ogra ficz ne, przy go to wa ne spe cjal nie
na tę oka zję, cza ru jąc wdzię kiem, gra -
cją, gib ko ścią, zwin no ścią i od wa gą.
Pokaz  pro wa dzi tre ner Da mian Wy ka.

Wstęp wolny!

Fe TA 2018 19. Fe sti wal ewi dent nych Ta len tów Ak tor skich – zgło sze nia
Kon kurs na naj cie kaw szy mo no dram dla po cząt ku ją cych ak to rów od 17 do 22
ro ku ży cia. Zgło sze nia do pierw sze go eta pu w for mie krót kie go na gra nia moż -
na skła dać do 3 kwiet nia 2018. Zwy cię ski, srebr ny ta lent zdo by wa 1 500 zł oraz
wy jąt ko wą sta tu et kę. Re gu la min i kar ta zgło szeń www.cka go ra.pl

Zgło sze nia: an na.bo row ska@cka go ra.pl tel. 71 325 14 83 wew. 106

Pieśni kurpiowskie
Warsz tat Jo an ny Frąc kie wicz 
9 lu te go 18:00

Klub Pod Ko lum na mi,
pl. św. ma cie ja 21 we Wro cławiu

Pie śni kur piow skie dzię ki ar cha icz nym
ska lom mo dal nym, a tak że głę bo kiej,
przej mu ją cej emi sji gło su, wy do by wa -
ją cej je go przed me lo dycz ną głę bię
słusz nie cie szą się opi nią naj cie kaw szej
tra dy cji wo kal nej w ob rę bie pol skiej mu -
zy ki et nicz nej. Bar dzo czę sto po dob ne
tek sty i me lo die wy stę pu ją w in nych re -
gio nach. Ale ni gdy nie zro bią ta kie go
wra że nia jak pieśń kur piow ska, zwłasz -
cza usły sza na na ży wo.
Jo an na Frąc kie wicz, od kil ku lat śpie wa
bia łym/na tu ral nym gło sem i chce łą -
czyć się we wspól nym śpie wie z in ny mi
ludź mi. Na gry wa pie śni śpie wa ne
przez swo ją bab cię – Zo fię Szym czyk.

udział w warsz ta cie – 10 zł



70 lat

JES
TE

ŚM

Y J UŻ

Z
W

AMI

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

WŚRÓD GENTLEMANÓW
18:00 NFM, Sala Główna
BEDNAREK
19:00 Centrum Koncertowe A2
KATKA & REJDA 19:00 Pieśniarze
KAPELA ZE WSI WARSZAWA
19:00 Stary Klasztor
TERESA WERNER
19:30 Świdnicki Ośrodek Kultury
TRIBUTE TO U2
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHÓW POLSKICH
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
TROLOLO 
– PRZESŁANIA NAJJAŚNIEJSZE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ANNA KARENINA
19:00 Opera Wrocławska
WIERNA WATAHA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
POLSKA NOC KABARETOWA 2018
19:00 PGE Turów Arena, Zgorzelec
ZAPOLSKA SUPERSTAR
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
MARATON CZYTELNICZY
DLA MŁODZIEŻY
15:00 Biblioteka, Filia 29 MBP, ul. Reja 1

MAGDALENA ABAKANOWICZ 
I JEJ NOWE DZIEŁA
oprowadzanie kuratorskie
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
JA TAńCZę MAZURA. WARSZTATY
SZLACHECKIE DLA DOROSŁYCH
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
PAWEŁ ŻAK, FOTOGRAFIA
ĆWICZENIA OBOWIąZKOWE I INNE
MARTWE NATURY
16:00 Stara Kopalnia, Wałbrzych

SPOTKANIA » » »
ŚWIAT RZY MIAN 
OCZA MI AR CHE OLO GA 
11:00 Muzeum Archeologiczne
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Firlej

DLA DZIECI » » » 
PIEKŁO-NIEBO
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINE
19:00 Wrocławski Teatr Lalek

4 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

SIOSTRA SKRZYPIEC – OPOWIEŚĆ O
ALTÓWCE - CYKL RODZINNE
PORANKI MUZYCZNE
11:00 Muzeum Pana Tadeusza
JAZZ AT LIN COLN CEN TER OR CHE -
STRA WITH WYN TON MAR SA LIS PRE -
SENTS: LE ONARD BERN STE IN AT 100
19:00 NFM, Sala Główna
PAULA 19:00 Macondo
JERZY FILAR DWIE DUSZE
19:00 Stary Klasztor

Kawaii Time czyli wszystko co słodkie, urocze i … sentymentalne
Rozpoczęcie 10 lutego 10:00 | Zakończenie 11 lutego 14:00

Elektroniczne Zakłady naukowe, Braniborska 57 we Wrocławiu
5 lu te go – Świa to wy Dzień Nu tel li | 8 lu te go – Tłu sty Czwar tek | 14 lu te go – Wa -
len tyn ki – Świę to za ko cha nych | 17 lu te go – Dzień Ko ta.
W cią gu dwóch ty go dni ma my wy syp słod kich świąt i jak tu taj do nich nie na -
wią zać? Bę dzie wszyst ko co słod kie i mi łe. Kon kurs Co splay, du żo warsz ta tów,
cie ka wych wy kła dów, za jęć ry sun ko wych, wy staw i wie lu in nych rze czy zwią -
za nych z po pkul tu rą, ko mik sem, se ria la mi, man gą, ani me i fan ta sty ką. 
Kon kurs Co splay prze zna czo ny jest dla
osób, któ re od gry wa ją wy bra ne przez
sie bie po sta cie. Uczest ni cy mo gą wcie -
lać się w po sta cie z Ani me, Mang, Gier,
Ko mik sów oraz Fil mów.

Zgłoszenia na Cosplay najpóźniej do 5
lutego br. Przed zgłoszeniem należy
dokonać rezerwacji na Festiwal Kawaii time na adres e-mail cosplay@niucon.pl 
regulamin i info: http://time.popcooltura.pl/konkurs-cosplay



17:00 Wrocławski Teatr Lalek
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

5 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

MICHAŁ SZPAK COLOR OF YOUR LIFE 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPEKTAKLE » » » 
JUBILEUSZOWA 
5. GALA STAND UP COMEDY
19:30 Hala Stulecia

WYSTAWY » » » 
KO ŚCI, CHMU RY, MO LE KU ŁY. RY SUN -
KI JA RO SŁA WA GRUL KOW SKIE GO
oprowadzania po wystawie
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
OPEROWY LABIRYNT
12:00 Opera Wrocławska
TAJEMNICZY DOLNY ŚLąSK
JOANNA LAMPARSKA
17:30 4. Klub Regionalnej Bazy
Logistycznej, ul. Pretficza 24

6 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » »

PASION DE BUENA VISTA
19:00 Hala Stulecia - Sala Audytoryjna

SPEKTAKLE » » » 
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
BESTSELLER
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
HALF-HOUR WITH ABAKANOWICZ 
14:00 Pawilon Czterech Kopuł
BEATA ROJEK 
WREDNA MAŁPA LOSU
wernisaż 18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » » 
AR CHI TEK TU RA MO DER NI ZMU 
WE WRO CŁA WIU
wykład wygłosi Damian Kanclerski
17:00 DBP, Rynek 58, IIIp
ABC SZYCIA. KURS KROJU I SZYCIA
DLA POCZąTKUJąCYCH.
17:00 Robótki Stefci
WARSZTATY WITRAŻU 
DLA POCZąTKUJąCYCH 
17:30 CRZ Krzywy Komin
AN TO NI NA MA RIA WE LFING -DZIE -
WIęC KA WIEL KA PO DROŻ DO BO LI -
WII – W 25 LAT PO ADOPCJI'
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol

PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PCHŁA SZACHRAJKA
11:00 i 13:00 Opera Wrocławska
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINE
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

7 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » » 

CO NAM W DUSZY GRA
17:00 Centrum Kultury Agora

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
NIEWINA 18:00 Teatr AST
MAYDAY
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
WRAŻLIWOŚĆ NA OLŚNIENIE 
W NORMIE 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SUKHISHVILI 
NARODOWY BALET GRUZJI
19:00 Hala Stulecia

SPOTKANIA » » » 
BąDź WIERNY IDź
17:00 Klub Muzyki i Literatury
KOMU POTRZEBNA JEST DZIŚ
WSPÓLNA EUROPA?
17:00 Muzeum Pana Tadeusza
TAJEMNICE OWERLOCKA
17:00 Robótki Stefci
POLISH MEETING 18:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

8 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » » 

BUENA VISTA MACONDO CLUB
18:00 Macondo
LES BAS SES RéUNIES – BA RO KO WE
SO NA TY NA IN STRU MEN TY BA SO WE
19:00 NFM, Sa la Ka me ral na
DAREK CZARNY 19:00 Galeria Ślimak
GDZIE TE CHŁOPY
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
ERIC WONG
HUBERT KOSTKIEWICZ
20:00 Muzeum Współczesne Wrocław
KAEN 20:00 Stara Piwnica
NEOKLEZ 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
NIEWINA 18:00 Teatr AST
MAYDAY
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
OSTATNIA TAŚMA
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium

SPEKTAKLE » » » 
MISTRZ I MAŁGORZATA
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
BIDERMANN I PODPALACZE
18:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
OBERTO, 
IL CONTE DI SAN BONIFACIO
18:00 Opera Wrocławska
ZAPOLSKA SUPERSTAR
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
KOLACJA DLA GŁUPCA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
WIERNA WATAHA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

WYSTAWY » » » 
MAGDALENA ABAKANOWICZ 
I JEJ NOWE DZIEŁA
oprowadzanie kuratorskie
13:00 Pawilon Czterech Kopuł
WERNISAŻ Z MUZYKą: WERONIKA
PRZYBYŁO / LITOGRAFIA, PAULA
GOŁęBIOWSKA / ACOUSTIC TRIO
18:00 Wrocławski Klub Formaty

SPOTKANIA » » » 
OPEROWY LABIRYNT
12:00 Opera Wrocławska
WIDZIALNE / NIEWIDZIALNE
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
MORDERSTWO W ORIENT EXPRESIE
17:00 Centrum Kultury Wrocław Zachód

DLA DZIECI » » » 
PIEKŁO-NIEBO
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
KAJTUŚ CZARODZIEJ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
SAM, CZYLI PRZYGOTOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINE



CARMEN 19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY 2
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
ALDONA MIKUCKA
STANISŁAW WYSPIAńSKI JAKO
ILUSTRATOR I ARTYSTA KSIąŻKI
17:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
PIOTR KLIMCZAK
WYBÓR WIERSZY WOLNYCH
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » » 
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

9 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » » 

OLé! HISZPANIA NA TALERZU -
WARSZTATY RODZINNE
17:00, 20:00 CRZ Krzywy Komin
TO MASZ STAń KO SYM FO NICZ NIE
19:00 NFM, Sa la Główna
BARWNE INSTRUMENTACJE
19:00 Filharmonia Dolnośląska
PÓKI CO 19:00 Galeria Ślimak
ANITA LIPNICKA & THE HATS
19:30 Impart
BAKSHISH 20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
W GÓRY! W MORZE!
11:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
MAKBET
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
PRZY SZEDŁ MęŻ CZY ZNA DO KO BIE TY
18:30 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
CAFE PANIQUE
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
premiera 19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
STREFA 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
POŁAWIACZE PEREŁ 
19:00 Opera Wrocławska
MO JA POL SKA – KA MIE NIE NA SZA -
NIEC, AR MIA KRA JO WA
19:00 Teatr Arka
MAYDAY 2
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
OSTATNIA TAŚMA
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
CZŁOWIEK MOŻE
19:00 Sala Widowiskowa BiFK
WCZUJ SIę – PRA COW NIA EM PA TII
19:30 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
KAGYUMA 20:00 Teatr Muzyczny Capitol

WYSTAWY » » » 
MADE IN PHOTO 10
finisaż 18:00 Galeria Photo-Gen
(NIE)OBECNOŚĆ
18:00 Dzierżaniowski Ośrodek Kultury

KATARZYNA RAMOCKA NIE ŻAŁUJę,
ŻE WCZEŚNIEJ NAS NIE BYŁO
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
WIECZOREK TANECZNY 
Z WODZIREJKą
18:00 ODT Światowid
MIŁOŚĆ I NIEMIŁOŚĆ 
W PIEŚNIACH KURPIOWSKICH
18:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

10 LUTEGO SOBOTA
KONCERTY » » » 

MŁYNARSKI PLAYS MŁYNARSKI
19:00 Cen trum Kul tu ry i Pro mo cji w Mi -
cha ło wi cach, pl. J. Piłsudskiego 2
KAZIK STASZEWSKI 
& KWARTET PROFORMA
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
RAY WILSON GENESIS CLASSIC
19:00 Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i
Promocji w Polanicy-Zdroju
ANTYBIOTYKI 20:00 Pieśniarze
SARAKINA BALKAN BAND
20:00 Stara Piwnica
TRIBUTE TO GUNS N 'ROSES
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
PIKANTNI
17:00, 20:00 Teatr Polski
Z DO MU NIE WO LI WG WSPO MNIEń
BE ATY OBE R TYń SKIEJ. MO NO DRAM
POL SKIE GO TE ATRU LU DO WE GO WE
LWO WIE
18:00 Klub Muzyki i Literatury
STREFA 18:00 Teatr Muzyczny Capitol
ŁAUMA, CZYLI CZAROWNICA
18:30 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
CAFE PANIQUE
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
CARMEN 19:00 Opera Wrocławska
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
DWIE POŁÓWKI POMARAńCZY
19:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
MAKBET
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
BLIŻEJ SZTUKI
MWW DLA SENIORÓW
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław
LOVE,SEX & ROCK'N ROLL
14:00 Galeria Versus

SPOTKANIA » » » 
SZTUKA PUKA/ MASKA WENECKA
10:00 ODT Światowid
WIKLINOWE SERCA 
WARSZTATY WALENTYNKOWE
11:00-13:00 Centrum Kultury Agora
OD JASKINI DO GRODU
ODKRYWANIE LUDZKICH SIEDZIB
11:00 Muzeum Archeologiczne
SPOTKANIE POETYCKIE 
Z BARTOSZEM CZARNOTTą
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIEń OSIEMDZIESIąTY PIąTY
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

11 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

MIęDZY WSCHODEM A ZACHODEM
18:00 NFM, Sa la Czerwona
AGATA PIąTEK – KLARNET
MAGDALENA DUŚ – FORTEPIAN
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
RAZ DWA TRZY
18:00 Centrum Kultury Wrocław Zachód
MACIEK BALCAR 19:00 Stary Klasztor
ZIMą 200 LAT TEMU
NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY
10:30 Filharmonia Dolnośląska

SPEKTAKLE » » » 
W GÓRY! W MORZE!
16:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
NIC NIE GRA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
POŁAWIACZE PEREŁ 
18:00 Opera Wrocławska



ŁAUMA, CZYLI CZAROWNICA
18:30 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
CAFE PANIQUE
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
MAKBET
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

DLA DZIECI » » » 
KOZIOŁEK MATOŁEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

12 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

KATARZYNA GRONIEC ZOO
Z PIOSENKAMI AGNIESZKI OSIECKIEJ
19:00 Kino Polkowice, ul. Dąbrowskiego 1
DAVID KRAKAUER & KATHLEEN
TAGG – BRE ATH AND HAM MER
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
19:00 Teatr AST
POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
KANAPA TEATRALNA
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

13 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » » 

O SOLE MIO! 
19:00 NFM, Sa la Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
MAYDAY
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego

MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
19:00 Teatr AST
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
KRÓTKIE FORMY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
HALF-HOUR WITH ABAKANOWICZ 
14:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

14 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » » 

ZGNI ŁOŚĆ – ŚWIE BODZ KI OFF
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
TRIBUTE TO DIRTY DANCING
19:00 Hala Stulecia
KONCERT WALENTYNKOWY
19:00 Opera Wrocławska
MIKROMUSIC 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BIESY
10:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
WIECZÓR POETYCKI
18:30 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
FRANCUSKA NIESPODZIANKA
premiera 19:00 T[pl, Scena Kameralna
MAYDAY
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
19:00 Teatr AST
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
JAKOŚ TO BęDZIE. O ROBOTACH
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium

WYSTAWY » » » 
BLIŻEJ SZTUKI
MWW DLA SENIORÓW
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
PAWEŁ JANICKI O CONDITIONAL ARTS
18:00 Centrum Sztuki WRO

15 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » » 

GUIMARãES STRING QUARTET 
19:00 NFM, Sa la Kameralna
TOMEK LEWANDOWSKI
19:00 Galeria Ślimak
MARIKA 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BIESY
10:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

FRANCUSKA NIESPODZIANKA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
FRANKENSTEIN 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
JAKOŚ TO BęDZIE. O ROBOTACH
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
TRAVIATA 19:00 Opera Wrocławska
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
MARATON/TREN
MONODRAM PAWŁA PALCATA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

WYSTAWY » » » 
RADEK KALHOUS 
WINTER SWIMMERS
DAVID GABERLE METROPOLIGHT
wernisaż 17:00 Galeria Photo-Gen
ANNA SZPAKOWSKA-KUJAWSKA
PODRÓŻ PLEJADY ARTYSTÓW
WSPÓŁCZESNYCH
17:45 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
JA KUB CZAJ KOW SKI 
KIR GI STAN – KON NO I PIE SZO 
PRZEZ NIE BIAń SKIE GÓ RY
18:30 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » » 
OLIWER TWIST
9:30, 12:30 CK Wrocław Zachód
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

16 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » » 

WIECZORY Z HISTORIą
18:00 Klub Muzyki i Literatury
PIąTKI Z GITARą
18:00 AMKL, Sala Teatralna
BE THO VEN – V SYM FO NIA
19:00 NFM, Sa la Główna
MIERZąC SIę Z LOSEM
19:00 Filharmonia Dolnośląska
FANFARA TRANSYLVANIA
20:00 Stary Klasztor
KMINEK 34
20:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPEKTAKLE » » » 
BIESY
10:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
FRANCUSKA NIESPODZIANKA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
FRANKENSTEIN 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SZALONE NOŻYCZKI
19:00 Miejski Ośrodek Kultury
KOPCIUSZEK 19:00 Opera Wrocławska



Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
CYNKOWI CHŁOPCY
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
PRZEMEK PAŚKO I CO TO 
20:00 Teatr Muzyczny Capitol

WYSTAWY » » » 
HUMBUG 
WYSTAWA MULTIMEDIALNA 
podczas wernisażu odbędzie się
występ wiolonczelowy Sylwii Kessels
oraz performance Beaty Bols
wernisaż 17:00 Galeria Neon ASP
MADE IN PHOTO #11 Pra cow nia Fo -
to gra fii In ter me dial nej ASP Wro cław
wernisaż 17:00 Dom Kultury w Zgorzelcu,
ul. Parkowa 1
NASZE MARZENIA
MOTYLA NOGA - czyli Anna Gutt ,
Marta Konstantynowicz , John
Winnicki i Marek Żarczyński 
wernisaż 19:00 Orle Gniazdo, ul. Przybyły 20
ZAUŁEK KAMIENNYCH ŁEZ
ASAMBLAŻE JERZEGO KOZIERASA
18:00 Obornicki Ośrodek Kultury
STRATEGIE NIEWIDZIALNOŚCI
wernisaż 19:00 Galeria Studio BWA

SPOTKANIA » » » 
PROF. JACEK KO WAL SKI KON FE DE -
RA CJA BAR SKA „PO KO WAL SKU”
18:00 Klub Muzyki i Literatury
SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z SABINą WASZUT
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 LUTEGO SOBOTA
KONCERTY » » » 

TERESA WERNER
16:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
CHÓR I WIOLONCZELA
Cantores Minores Wratislavienses
dyr. Piotr  Karpeta
18:00 Muzeum Architektury
NIE TYLKO FADO 
18:00 NFM, Sa la Czerwona
KAYAH 
& TRANSORIENTAL ORCHESTRA 
19:00 Centrum Sztuki Impart
TOMASZ WIRACKI
RECITAL WALENTYNKOWY
19:00 Wrocławski Klub Anima

SPEKTAKLE » » » 
FRANKENSTEIN 
18:00 Teatr Muzyczny Capitol

WIECZÓR W KRAINIE OPERETKI
18:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
BIESY
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
FRANCUSKA NIESPODZIANKA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
TRAVIATA 19:00 Opera Wrocławska
WIT KA CY – PRZY MUS 
ŚWIA DO ME GO IST NIE NIA
19:00 Teatr Arka
CYNKOWI CHŁOPCY
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
STRATEGIE NIEWIDZIALNOŚCI
oprowadzanie kuratorskie
14:00 Galeria Studio BWA

SPOTKANIA » » » 
Z SZUFLADY ARCHEOLOGA…
KAMIEń, BRąZ, ŻELAZO
11:00 Muzeum Archeologiczne
EN TLICZ KI, PEN TLICZ KI, CZA RO DZIE -
JE I KSIęŻ NICZ KI – DAW NI GRA FI CY
I ILU STRA TO RZY NA KAR TACH ZNA -
NYCH BA ŚNI 
13:30 Muzeum Narodowe
OBRAZY NA WYGNANIU? 
WYKŁAD MARKA ŚNIECIńSKIEGO
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
DZIERGAMY
WARSZTAT ROBIENIA NA DRUTACH
16:00 Robótki Stefci
STAROFRANCUSKI 
RYCERZ Z ŁABęDZIEM
19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
EDI Z BOMBAJU
10:00 Wrocławski Klub Anima
CZARODZIEJSKI FLET
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

WRÓG prapremiera 
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
18 LUTEGO NIEDZIELA

KONCERTY » » » 
HOLLYWOOD UNDEAD
18:00 Centrum Koncertowe A2
MAREK NAPIÓRKOWSKI WAW-NYC
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
ANA MOURA 19:00 Impart
ANYBIOTYKA, SORT B
19:00 Przybij Piątaka

SPEKTAKLE » » » 
PIOSCENKI
16:30, 19:00 Teatr Muzyczny Capitol

FRANKENSTEIN 
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
FRANCUSKA NIESPODZIANKA
18:00 T[pl, Scena Kameralna
BIDERMANN I PODPALACZE
18:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
KOPCIUSZEK 18:00 Opera Wrocławska
BIESY
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KOLACJA NA CZTERY RęCE
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
CYNKOWI CHŁOPCY
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

WYSTAWY » » » 
MAGDALENA ABAKANOWICZ 
I JEJ NOWE DZIEŁA
oprowadzanie kuratorskie
13:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
WSPÓŁCZESNY TOTEM
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
KARMELEK
11:00 Centrum Kultury Wrocław Zachód
CZARODZIEJSKI FLET
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
WRÓG
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

19 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

RE CI TAL DOK TO RAN TÓW WY DZIA ŁU
IN STRU MEN TAL NE GO AMKL
17:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPEKTAKLE » » » 
ZEMSTA
11:00, 14:00 Wrocławski Teatr Komedia



DLA DZIECI » » » 
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST

20 LUTEGO WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

TRANSATLANTYK
pokaz z archiwum Teatru Telewizji
19:00 T[pl, Scena Kameralna
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
PARTYTURKA
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
HALF-HOUR WITH ABAKANOWICZ 
14:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

21 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » » 

MIę DZY UCZEL NIA NE OB LI CZA 
MU ZY KI EU RO PY
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
KRZYSZTOF ZALEWSKI
19:00 T[pl Scena Grzegorzewskiego
SONORI ENSEMBLE
19:00 Wołowski Ośrodek Kultury
NEIL ZAZA (USA)
20:00 Stara Piwnica
MONIKA BORZYM 
JESTEM PRZESTRZEń
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
MIRANDOLINA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
FRANKENSTEIN 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

WYSTAWY » » » 
POEZJA I PROZA
TWORZENIE NASTROJU
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SPOTKANIA » » » 
PODSTAWY SZYCIA 
I OBSŁUGA STOPEK
17:00 Robótki Stefci
ANNA PACIOREK 
I WOJCIECH KORYCIńSKI 
TWORZENIE NASTROJU
18:00 Klub Muzyki i Literatury
JE RO ZO LI MA – ŚWIę TE MIA STO
TRZECH RE LI GII. WSPO MNIE NIA
Z Wę DRÓ WEK PO IZRA ELU
18:00 MPB, Filia 57, ul. Szewska 78

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
10:00, 12:00 Teatr Muzyczny Capitol
ODD I LUNA pokaz przedpremierowy
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

22 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » » 

KONCERT WIEDEńSKI 2
18:30 Strzeliński Ośrodek Kultury
GRAND DUO POLONAIS
19:00 NFM, Sala Kameralna
METALLICA TRIBUTE SHOW
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
ZANIM CHŁODEM POWIEJE DZIEń
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

MIRANDOLINA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
SZALONE NOŻYCZKI
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
KOTKA NA GORąCYM 
BLASZANYM DACHU 
19:00 Multikino Wrocław
OPOWIEŚCI HOFFMANNA 
19:00 Opera Wrocławska
MARATON/TREN
MONODRAM PAWŁA PALCATA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KABARET ANI MRU MRU
20:30 Bolesławiecki Ośrodek Kultury

WYSTAWY » » » 
MUZEUM KSIąŻąT LUBOMIRSKICH
NIE/ZAPOMNIANA HISTORIA 
otwarcie Zakład Narodowy im. Ossolińskich

SPOTKANIA » » » 
AGNIESZKA MARTINKA PO ŁO WIN KA.
RO WE REM NA URAL, DO MIEJ SCA
ZE SŁA NIA OJ CA. WSPO MNIE NIA OJ -
CA, WSPO MNIE NIA CÓR KI
16:00 Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry
ELŻBIETA ŚNIEŻKOWSKA-BIELAK
TANIEC Z PSYCHOPATą
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00, 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST
KRZYWIRYJEK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ODD I LUNA pokaz przedpremierowy
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

23 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » »

MICHALINA RZESZUTEK FORTEPIAN
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
LUNATYCY 19:00 NFM, Sala Główna
LYAPIS-98 19:00 Akademia Club
TAM GDZIE KOńCZY SIę SŁOWO
19:00 Filharmonia Dolnośląska
MARCIN STYCZEń 19:00 Firlej
FRIK MUZIK FESTIVAL 2018: ZACIER,
ŁYDKA GRUBASA, WODA SKI BLA
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
ZANIM CHŁODEM POWIEJE DZIEń
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KABARET ANI MRU MRU 
17:30 Teatr Zdrojowy
20:45 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
CZYSTKA 18:30 Teatr Muzyczny Capitol
RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego



10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
SZALONE NOŻYCZKI
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
IMMANUEL KANT
19:00 Opera Wrocławska
SIENKIEWICZ SUPERSTAR premiera
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
FRANKENSTEIN 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
NEONÓWKA - KAZIK SAM W DOMU
20:30 Hala Słoneczna, Ząbkowice Śl.

WYSTAWY » » » 
GANNA GRUDNYTSKA TELESKOP 
otwarcie Galeria SiC! BWA
PIOTR I WI TOLD ADAM CZY KO WIE
PO DO BIEń STWA I RÓŻ NI CE, RÓŻ NI -
CE I PO DO BIEń STWA – MA LAR STWO
wernisaż 18:00 Galeria Ring, Legnica
AMIR YATZIV, GUY SLABBINCK
STANDBY PAINTER wernisaż 
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
MO NI KA RU BA NIUK, 
JE RZY ZA JąCZ KOW SKI 
ME LANŻ/ME LAN GE – OBIEKT, MA -
LAR STWO, IN STA LA CJA
wernisaż 18:45 Galeria Sztuki, Legnica
TRZY SIOSTRY
wernisaż 19:00 Centrum Kultury Zamek

WYCIECZKI » » » 
LąD: OPAC TWO CY STER SKIE 
ŚMIE ŁÓW: MU ZEUM -PA ŁAC 
TAR CE: PA ŁAC
info: 609 941 775 BOT Podróżnik

SPOTKANIA » » » 
MALARSTWO NA SZKLE
otwarte warsztaty plastyczne
15:00 – 18:00 Galeria Ring, Legnica

MIęDZY SŁOWEM A MIęSEM
SPOTKANIE Z ANNą  ADAMOWICZ
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00, 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
KRZYWIRYJEK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST
ODD I LUNA pokaz przedpremierowy
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

24 LUTEGO SOBOTA
KONCERTY » » » 

MICHALINA RZESZUTEK FORTEPIAN
18:00 Zamek Piastów Śl. Brzeg
GRUPA OPEROWA 
SONORI ENSEMBLE
18:00 Jaworski Ośrodek Kultury
SEBASTIAN RIEDEL 
& CREE AKUSTYCZNIE
19:00 Centrum Kultury Muza
GITAROWE RIFFY I SOLÓWKI
WSZECH CZASÓW
20:00 Stara Piwnica
PAWBEATS LIVE BAND + (KALI, VNM,
TE-TRIS, MARCELINA, MASIA)
20:00 Stary Klasztor
MUZYKA ŚWIATA: MAARJA NUUT
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
KABARET ANI MRU MRU
17:00, 19:00 Jeleniogórskie Centrum Kultury
FRANKENSTEIN 
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
CZYSTKA 18:30 Teatr Muzyczny Capitol

RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
MO JA POL SKA – KA MIE NIE NA SZA -
NIEC, AR MIA KRA JO WA
19:00 Teatr Arka
OPOWIEŚCI HOFFMANNA 
19:00 Opera Wrocławska
ZANIM CHŁODEM POWIEJE DZIEń
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
SIENKIEWICZ SUPERSTAR
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
PROMETEUSZ 19:00 Impart
OSTRA JAZDA
19:00 Te atr Zdro jo wy – Cen trum Kul tu ry
i Pro mo cji w Po la ni cy -Zdro ju
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
ILONA WIŚNIEWSKA BIAŁE
czytanie aktorskie reportażu
20:30 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

SPOTKANIA » » » 
BADANIA GROBÓW I CMENTARZYSK
11:00 Muzeum Archeologiczne
ŻYCIE RELIGIJNE WE WROCŁAWIU
DO 1968 ROKU
Wykład Jerzego Kichlera
15:00 Muzeum Narodowe
SPOTKANIE POETYCKIE 
Z DANIELEM LIZONIEM
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
12:00, 14:00 Teatr Muzyczny Capitol
KRZYWIRYJEK
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
ODD I LUNA PrEmIErA
17:00 Wrocławski Teatr Lalek



Adresy miejsc wydarzeń znajdujących sie w kalendarium Co Jest Grane
Aka de mia Mu zycz na 
– im. Karola Li piń skie go

pl. Ja na Paw ła II 2, Wro cław
Aka de mia Club

Grun waldz ka 67, Wro cław
Aqua-Zdrój

Ratuszowa 6, Wałbrzych
Bolesławiecki Ośrodek Kultury

pl. J. Piłsudskiego  1c, Bolesławiec
Centrum Koncertowe A2

Góralska 5, Wrocław
Cen trum Kul tu ry Ago ra

Serb ska 5a, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Mu za

Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin
Centrum Kultury i Promocji 
w Michałowicach

pl. J. Piłsudskiego 2, Michałowice
Cen trum Kul tu ry Za mek

pl. Świę to jań ski 1, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Za chód

Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Cen trum Sztu ki Im part

Ma zo wiec ka 17, Wro cław
Cen trum Sztu ki WRO

Wi dok 7, Wro cław
CRZ Krzy wy Ko min

ul. Du bo is 33-35a, Wro cław
Dzierżaniowski Ośrodek Kultury

Świdnicka 23, Dzierżoniów
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Fir lej Gra bi szyń ska 56, Wro cław
Fundacja Jak Malowana

Rejtana 3, Wrocław
Ga le ria Awan gar da BWA

Wi ta Stwo sza 32, Wro cław
Ga le ria DSAP

pl. św. Ma cie ja 5a, Wro cław
Ga le ria En tro pia

Rzeź ni cza 4, Wro cław
Galeria Neon ASP

Traugutta 19/21, Wrocław
Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu

Kieł ba śni cza 28, Wro cław
Galeria Photo-Gen

pl bpa Nankiera 8, Wrocław
Ga le ria Ring

Ry nek 12, Le gni ca
Ga le ria Sztu ki

pl. Ka te dral ny 1, Le gni ca
Galeria SiC! BWA 

pl. Tadeusza Kościuszki 9/10, Wrocław
Galeria Studio BWA

Ruska 46a/301, Wrocław
Ga le ria Śli mak

Dą brow skie go 37, Wro cław
Galeria Versus

Jatki 11, Wrocław
Ha la Stu le cia, Sa la Au dy to ryj na

Wy sta wo wa 1, Wro cław
IG, Sala Teatru Laboratorium

Przejście Żelaźnicze, Wrocław

IG, Studio Na Grobli
Na Grobli 30/32, Wrocław

Jaworski Ośrodek Kultury
ul. Rynek 5, Jawor

Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. Bankowa 28/30, Jelenia Góra

Kino Polkowice
Dąbrowskiego 1, Polkowice

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry
pl. T. Ko ściusz ki 10, Wro cław

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

Klub Sta ry Klasz tor
Pur ky nie go 1, Wro cław

Klub Sta ra Piw ni ca
Krup ni cza 15, Wro cław

Księ gar nio Ka wiar nia Na lan da
pl. Ko ściusz ki 12, Wro cław

Kłodz ki Ośro dek Kul tu ry
pl. Ja gieł ły 1, Kłodz ko

La bo ra to rium Śpie wu i Mo wy
Kra kow ska 100, Wro cław

Le gnic kie Cen trum Kul tu ry
Choj now ska 2, Le gni ca

Ma con do Po mor ska 19, Wro cław
MDK Mu flon

ul. Cie plic ka 172, Je le nia Gó ra
MDK Śród mie ście

ul. St. Du bo is 5, Wro cław
Ma con do

Po mor ska 19, Wro cław
Miejski Ośrodek Kultury

Plac Konstytucji 3 Maja 2, Głogów
Mleczarnia klubokawiarnia

Włodkowica 5, Wrocław
Multikino Wrocław

Pasaż Grunwaldzki, Wrocław
Muzeum Archeologiczne
Mu zeum Mi li ta riów – Ar se nał Miej ski

Cieszyńskiego 9, Wrocław
Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu

Ber nar dyń ska 5, Wro cław
Mu zeum Et no gra ficz ne

Trau gut ta 111/113, Wro cław
Mu zeum Gross -Ro sen

Ofiar Gross -Ro sen 26, Ro goź ni ca
Mu zeum Kar ko no skie

Ja na Ma tej ki 28, Je le nia Gó ra
Mu zeum Na ro do we 

pl. Po wstań ców War sza wy 5, Wro cław
Mu zeum Pa na Ta de usza

Ry nek 6, Wro cław
Mu zeum Współ cze sne Wro cław

pl. Strze gom ski 2a, Wro cław
Mu zeum Zie mi Kłodz kiej

Łu ka sie wi cza 4, Kłodz ko
Na ro do we Fo rum Mu zy ki – NFM

pl. Wol no ści 1, Wro cław
Obornicki Ośrodek Kultury

Dworcowa 26, Oborniki Śląskie
ODT Świa to wid

ul. Sem po łow skiej 54A, Wro cław
Ope ra Wro cław ska

Świd nic ka 35, Wro cław

Osso li neum, Au la, Re fek tarz
Szew ska 37, Wro cław

Otwar te Pra cow nie Ar ty stycz ne 
Ru ska 46c/7, Wro cław

Pa wi lon Czte rech Ko puł 
Wy sta wo wa 1, Wro cław

Pa no ra ma Ra cła wic ka 
Pur ky nie go 11, Wro cław

PGE Turów Arena
Lubańska 9a, Zgorzelec

Stara Kopalnia
Piotra Wysockiego 29, Wałbrzych

Pieśniarze
ul. Szewska 68 A, Wrocław

Przybij Piątaka
Purkyniego 1, Wrocław

Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław 
ul. Kar ko no ska 10, Wro cław

Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 2, Strzelin

Świd nic ki Ośro dek Kul tu ry
Ry nek 43, Świd ni ca

Sala Widowiskowa BiFK
Kochanowskiego 4, Oleśnica  

Robótki Stefci
Pionierów 8, Wrocław

Teatr Arka
Mennicza 3, Wrocław

Te atr AST
ul. Bra ni bor ska 59, Wro cław

Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1, Wałbrzych

Teatr Muzyczny Capitol
J. Piłsudskiego 67, Wrocław

Te atr Pol ski T [pl
Sce na im. Je rze go Grze go rzew skiego

Ga brie li Za pol skiej 3, Wro cław
Sce na Ka me ral na

Świd nic ka 28
Sce na na Świe bodz kim

Or ląt Lwow skich 20c
Te atr Lal ki i Ak to ra

Bucz ka 16, Wał brzych
Te atr Mo drze jew skiej

Ry nek 39, Le gni ca
Te atr Mu zycz ny Ca pi tol

Pił sud skie go 67, Wro cław
Te atr Zdro jo wy 

Par ko wa 2, Po la ni ca -Zdrój
Ko ściusz ki 19, Szczaw no Zdrój

Ver ti go Jazz Club & Re stau rant
Oław ska 13, Wro cław

Wołowski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego  6, Wołów

Wrocławski Klub Anima
ul. Pilczycka 47, Wrocław

Wrocławski Klub Formaty
Samborska 3-5, Wrocław

Wro cław ski Te atr La lek
Wro cław ski Te atr Ko me dia

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Zdro jo wy Te atr Ani ma cji

Park Zdro jo wy 1, Cie pli ce, Je le nia Gó ra



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni -
czo -Re kla mo wa, Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res do ko re spon den cji: Co Jest Gra ne, 
Biu ro Księ go we, ul. Pod cho rą żych 5,
53-320 Wro cław
re dak tor na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
re dak cja: tel. +48 666 878 930
re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia KiD
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po -
wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium,
treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my so bie
pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów oraz
zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spor ne roz pa try -
wa ne bę dą przez Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.

25 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

MAREK SZYMAńSKI RECITAL FLETOWY
17:00 AMKL, Sala Koncertowa
DIFFERENT THINGS 
18:00 NFM, Sala Czerwona
PA TRY CJA MAR KOW SKA 
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 

SPEKTAKLE » » » 
FRANKENSTEIN 
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
RYSZARD III
18:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
SIENKIEWICZ SUPERSTAR
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
PRZYJAZNE DUSZE
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
PROMETEUSZ 18:00 Impart
ZANIM CHŁODEM POWIEJE DZIEń
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » » 
ABSTRAKCYJNE WZORY
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
PODSTAWY SZYCIA 
I OBSŁUGA STOPEK
15:30 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » » 
KRZYWIRYJEK
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
12:00, 14:00 Teatr Muzyczny Capitol
W KRAINIE CZARODZIEJSKIEGO FLETU 
12:00 Opera Wrocławska
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ODD I LUNA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

26 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

OBLICZA MUZYKI EUROPY
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
MICHALINA RZESZUTEK FORTEPIAN
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SPEKTAKLE » » » 
TRZY SYPIALNIE
17:00, 20:00 Teatr Capitol

WYSTAWY » » » 
MANIERYZM WROCŁAWSKI
otwarcie Muzeum Narodowe

27 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » » 

MICHALINA RZESZUTEK FORTEPIAN
12:30 Klub Muzyki i Literatury
DIRE STRAITS EXPERIENCE
20:30 Hala Stulecia

SPEKTAKLE » » » 
MAYDAY 19:00 T[pl, Scena Kameralna
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
BEFORE AND AFTER
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
RY BY NA NI BY wer ni saż wy sta wy
Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz -
ne go dla Dzie ci i Mło dzie ży
13:00 Centrum Kultury Agora

SPOTKANIA » » » 
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
KRZYWIRYJEK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

28 LUTEGO ŚRODA
SPEKTAKLE » » »

CHORY Z UROJENIA
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MAYDAY 19:00 T[pl, Scena Kameralna

WYSTAWY » » » 
GRUPA BABIE LATO
WYSTAWY TKANIN NAGRODZONYCH
I WYRÓŻNIONYCH
fi ni saż 18:00 Otwar te Pra cow nie Pla stycz ne 

SPOTKANIA » » »
VII PRÓBA OTWARTA – PREZENTACJE
GIMNASTYKÓW I TANCERZY
16:30 Szkoła Podstawowa Leonardo, 
ul. Roosevelta 15

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

10 LutEGo 2018
• POZNAń 

Mu zeum Sztu ki Użyt ko wej
i Mu zeum Ro ga lo we

24 LutEGo 2018
• LĄD – Opac two Cy ster skie

• ŚMIE LÓW – Mu zeum -pa łac
• TAR CE – pa łac

12-15 mA jA 2018
• TO RUń – BYD GOSZCZ

po nad to Ko pal nia so li w Kło da wie,
Cie cho ci nek, Go lub -Do brzyń,

Sza far nia
21-27 mA jA 2018

• RU MU NIA
Mar ma rosz i Bu ko wi na

(bez noc nych prze jaz dów)

7-10 CZErW CA 2018
• NIEM CY – TU RYN GIA

Er furt – Eise nach – Go tha – We imar
– Ru dol stad – ja ski nie Fe en gro sen

20-24 CZErW CA 2018
• MA ZU RY

26-28 LIP CA 2018
• PER ŁY MO RAW

Val ti ce -Led ni ce -Brno -Mi ku lov
– Mi lo ti ce – Sla vkov

23-26 SIErP nIA 2018
• PRA GA I OKO LICZ NE PA ŁA CE

6-9 WrZE ŚnIA 2018
• WIE DEń I DO LI NA WA CHAU

In Fo I ZA PI SY:
tel. 609 941 775 – Bot Po dróż nik,

wy ciecz ki po dro znik@wp.pl,
www.bot po dro znik.pl




