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transmisje 
z the Metropolitan Opera

Cykl The Met: Live in HD jest realizowany dzięki 
szczodremu finansowemu wsparciu jego fundatora, czyli

Globalnym sponsorem cyklu 
The Met: Live in HD jest także

Transmisje w technologii HD 
są wspierane przez

transmisje z the Metropolitan Opera 

Tosca  s. 4

Napój miłosny  s. 4

Cyganeria  s. 5

Semiramida  s. 6

Tak czynią wszystkie albo Szkoła kochanków   s. 7

Luiza Miller  s. 8

Kopciuszek  s. 8

transmisje i retransmisje baletów  
z Teatru Bolszoj

Romeo i Julia  s. 10

Dama kameliowa  s. 11

Płomień Paryża  s. 12

Giselle  s. 13

Coppelia  s. 14 

transmisje i retransmisje spektakli 
z National Theatre 

Piotruś Pan  s. 16 

Kotka na gorącym blaszanym dachu  s. 17

Szaleństwa. Rewia  s. 18

Teatroteka

Teatroteka Fest 2018 
pokazy nagrodzonych spektakli s. 20

Walentyna i Wasza Wysokość s. 20

Miss Hiv i Żyd s. 21

Wizyta i Dolce vita  s. 22

Wystawa na Ekranie 

Canaletto i sztuka Wenecji  
z The Queen’s Gallery  s. 24

Cézanne. Portrety życia s. 25

Hockney. Pejzaże, portrety i martwe natury s. 26

Art Beats – wielka sztuka renesansu i baroku

Rafael Santi s. 28

koncerty

Koncert Filharmoników Berlińskich s. 30 

kalendarium  s. 32 

na okładce Kotka na gorącym blaszanym dachu
zdj. Tak czynią wszystkie 
albo Szkoła kochanków
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Giacomo Puccini (1858–1924)

Tosca
Melodramma w trzech aktach (1900)
libretto Giuseppe Giacosa i Luigi Illica wg sztuki La 
Tosca Victoriena Sardou

premiera sezonu 2017-18
27 stycznia, sobota, 18.35

czas trwania 180’ (w tym 2 przerwy)
cena 70 zł bilet pojedynczy

dyrygent Emmanuel Villaume
reżyseria Sir David McVicar
obsada Sonya Yoncheva, Vittorio Grigolo, Željko 
Lučić, Patrick Carfizzi, soliści, chór i orkiestra The 
Metropolitan Opera
 

Giacomo Puccini (1858–1924)

Cyganeria
La Bohème
Sceny liryczne w czterech obrazach (aktach) (1896)
libretto Giuseppe Giacosa i Luigi Illica na podstawie 
powieści Henriego Murgera pod tytułem Sceny 
z życia cyganerii
 

24 lutego, sobota, 18.00

czas trwania 175’ (2 przerwy)
cena 70 zł bilet pojedynczy 
 
dyrygent Marco Armiliato
reżyseria i scenografia Franco Zeffirelli
obsada Sonya Yoncheva, Susanna Phillips, Michael 
Fabiano, Lucas Meachem, Alexey Lavrov, Matthew 
Rose, Paul Plishka, soliści, chór, balet i orkiestra The 
Metropolitan Opera

Gaetano Donizetti (1797–1848)

Napój miłosny
L’elisir d’amore
Opera comica (komiczna) w dwóch aktach (1832)
libretto Felice Romani

10 lutego, sobota, 17.30

czas trwania 160’ (1 przerwa)
cena 70 zł bilet pojedynczy 
 
dyrygent Domingo Hindoyan
reżyseria Bartlett Sher
obsada Pretty Yende, Matthew Polenzani, Davide 
Luciano, Ildebrando D’Arcangelo, soliści, chór, balet 
i orkiestra The Metropolitan Opera

Wśród ogromnej ilości dzieł Donizettiego – skomponował kilkadziesiąt 
oper! – paradoksalnie to nie wielkie romantyczne opery bel canto, 
ale mniejszych rozmiarów opery komiczne zyskały sobie stałe miej-
sce na światowych scenach. Wśród nich króluje zaś Napój miłosny, 
w którym zabawna i lekka intryga, mająca, co rzadkie w librettach 
operowych, wszelkie pozory prawdopodobieństwa, jest pretekstem 
do wyśpiewania bodaj czy nie najpiękniejszego operowego szlochu 
napisanego na tenor liryczny.

the m
etropolitan opera: live in hd

Libreciści Pucciniego i sam kompozytor precyzyjnie osadzili wy-
darzenia dziejące się w dziele w konkretnych miejscach w Rzymie 
i konkretnych dniach roku 1800. Może dlatego Tosca, jak żadna inna 
opera, opiera się inscenizatorom, którzy chcą uwspółcześniać dzieła 
przenosząc ich akcję w inny czas i miejsce. Reżyser nadaje monumen-
talne kształty miejscom akcji: kościołowi św. Andrzeja della Valle, 
Pałacowi Farnese i tarasowi Zamku Anioła.

Uboga hafciarka poznaje równie niemajętnego poetę i wybucha pło-
mienne uczucie. Miłość ta musi strawić i unieszczęśliwić bohaterów, 
bo hafciarka dodatkowo chora jest na suchoty… Romantyczna historia 
odmalowująca mityczne życie biednej, ale radosnej paryskiej cyganerii 
zamieszkującej poddasza kamienic Montmartre’u i okolic stała się 
pod piórem Giacomo Pucciniego najprawdziwszym wyciskaczem łez.
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the m
etropolitan opera: live in hd

Gioachino Rossini (1792–1868)

Semiramida
Semiramide
Melodramma tragico w dwóch aktach (1823)
libretto Gaetano Rossi
 

10 marca, sobota, 18.35

czas trwania 240’ (1 przerwa)
cena 70 zł bilet pojedynczy

dyrygent Maurizio Benini
reżyseria John Copley
obsada Angela Meade, Elizabeth DeShong, Javier 
Camarena, Ildar Abdrazakov, Ryan Speedo Green, 
soliści, chór i orkiestra The Metropolitan Opera

Miłość i zazdrość, zemsta i boskie znaki. Taka jest Semiramida – wielka 
opera poważna Gioachina Rossiniego. Libretto nie ma nic wspólnego 
z historyczną królową Semiramidą (tą od babilońskich wiszących 
ogrodów), ale jest okazją do zaprezentowania kunsztu śpiewaczego 
na najwyższym poziomie. Opera stawia olbrzymie wymagania przed 
wykonawcami. Sopranowa partia Semiramidy jest jedną z nielicznych 
popisowych ról napisanych przez Rossiniego dla tego typu głosu.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Tak czynią wszystkie albo 
Szkoła kochanków
Così fan tutte, ossia La scuola 
degli amanti
Opera komiczna w dwóch aktach (1790) | KV 588
libretto Lorenzo da Ponte

premiera sezonu 2017-18
31 marca, sobota, 18.35

czas trwania 210’ (1 przerwa)
cena 70 zł bilet pojedynczy

dyrygent David Robertson
reżyseria Phelim McDermott
w rolach głównych Amanda Majeski, Serena Malfi, 
Kelli O’Hara,Ben Bliss, Adam Plachetka

To jedno z najlepszych dzieł scenicznych genialnego klasyka wiedeń-
skiego, a jednocześnie apoteoza opery komicznej. Problemem jest 
tylko to, że zakończenie Così fan tutte nie należy do najzabawniejszych: 
ujawnia bowiem pewną istotną słabość głównych bohaterów – zdradę. 
Komedia Mozarta w wizji reżysera Phelima McDermotta rozegra się 
na tle wesołego miasteczka, teatrzyku rewiowego i małego moteliku 
z przełomu lat 50-tych i 60-tych.
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Giuseppe Verdi (1813–1901)

Luiza Miller
Luisa Miller
 
Opera w 3 aktach (1849)
libretto Salvatore Cammarano według dramatu 
Intryga i miłość Friedricha Schillera
 

14 kwietnia, sobota, 18.00

czas trwania 215’ (2 przerwy)
cena 70 zł bilet pojedynczy 

dyrygent Bertrand de Billy
reżyseria Elijah Moshinsky
obsada Sonya Yoncheva, Olesya Petrova, Piotr 
Beczała, Plácido Domingo, Alexander Vinogradov, 
Dmitry Belosselskiy, soliści, chór i orkiestra The 
Metropolitan Opera

Jules Massenet (1842–1912)

Kopciuszek
Cendrillon

Baśń w czterech aktach i siedmiu obrazach (1899)
libretto Henri Cain

premiera sezonu 2017-18
28 kwietnia, sobota, 18.35

czas trwania 165’ (1 przerwa)
cena 70 zł bilet pojedynczy 

dyrygent Bertrand de Billy
reżyseria i kostiumy Laurent Pelly
obsada Joyce DiDonato, Alice Coote, Stephanie 
Blythe, Kathleen Kim, Laurent Naouri, soliści, chór 
i orkiestra The Metropolitan Opera

Ktoś policzył, że istnieje około 700 wersji historii o dziewczynie-siero-
cie gnębionej przez macochę i złe siostry. Do najpopularniejszych na 
gruncie europejskim należy oczywiście baśń Charlesa Perraulta z tomu 
Bajki babci Gąski. Na jej podstawie powstały późniejsze opracowania 
wątku dla dzieci, a także Kopciuszek baletowy do muzyki Prokofiewa 
i operowe, m.in. Rossiniego i Julesa Masseneta. To ostatnie dzieło 
miało swoją prapremierę w 1899 roku w Opéra-Comique w Paryżu. 
Opera odniosła ogromny sukces, bo była grana ponad 50 razy tylko 
w pierwszym sezonie prezentacji.
 

transmisje
i retransmisje
baletów
z Teatru Bolszoj

Intryga i miłość – tak brzmiał tytuł dramatu Schillera, na podstawie 
którego powstało libretto opery Verdiego. Trafniejszym byłoby może 
„trucizna i miłość” lub „fatalna intryga”. Zawikłana opowieść o miło-
ści tyrolskiej dziewczyny do syna hrabiego i knowaniach zazdrosnego 
zalotnika Wurma jest jednak jedną z piękniejszych kart XIX-wiecznej 
opery i zbyt rzadko obecnie gości na scenach świata.

zdj. Giselle
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bolshoi ballet live

Siergiej Prokofiew / Aleksiej Ratmański

Romeo i Julia
Ромео и Джульетта

21 stycznia, niedziela, 16.00
transmisja

cena 60 zł bilet pojedynczy 
czas trwania 150’
obsada Jekaterina Krysanowa, Władisław 
Łantratow, Igor Cwirko, Dmitrij Dorochow, 
Witalij Biktimirow, Nikita Jelikarow, Kristina 
Karasiewa, Jegor Chromuszin, Anastazja Winokur, 
Jegor Simaczew, Aleksandr Fadejeczew, Wiera 
Borisenkowa, Aleksiej Łoparewicz, Kristina Łosiewa 
i Ksenia Sorokina oraz soliści, koryfeje i zespół 
baletowy i orkiestra Teatru Bolszoj

Wielu choreografów sięgało i nadal sięga po baletową wersję tragedii 
Williama Shakespeare’a. W cyklu transmisji z Teatru Bolszoj podziwia-
liśmy już wersję Jurija Grigorowicza, teraz czas na nowe spojrzenie na 
historię kochanków z Werony w choreografii Aleksieja Ratmańskiego, 
byłego dyrektora baletu Bolszoj w latach 2004-2008, obecnie cho-
reografa – rezydenta American Ballet Theatre. Ratmański powraca 
do Moskwy by po raz pierwszy od 2008 roku przygotować nowy balet 
specjalnie dla zespołu Teatru Bolszoj.
 

Fryderyk Chopin (1810–1849) / John Neumeier

Dama Kameliowa
Die Kameliendame
Balet w trzech aktach z prologiem (1978 )

4 lutego, niedziela, 16.00
retransmisja

cena 60 zł bilet pojedynczy 
czas trwania 180’

dyrygent Paweł Sorokin
choreografia John Neumeier
obsada Swietłana Zacharowa, Edwin Rewazow, 
Anna Tichomirowa, Siemion Czudin, Kristina Kretowa, 
Michaił Łobuchin, Anna Antropowa, Andriej Merkuriew 
Daria Chochłowa, Aleksander Fadejeczew, Wiaczesław 
Łopatin, Władisław Kozłow, Artur Mkrtczjan, Aleksiej 
Mielientjew i inni

Historia paryskiej kurtyzany Marii Duplessis stała się kanwą dla licz-
nych dzieł: dramatu, opery Verdiego La traviata, niezliczonych filmów 
i baletu Johna Neumeiera – jednego z największych choreografów 
XX wieku. Młody arystokrata Armand zakochuje się w kurtyzanie 
Małgorzacie, kobieta także odnajduje w tym romansie prawdziwą 
miłość. Niestety wie, że jest śmiertelnie chora. Neumeier, chcąc 
przenieść powieść Dumasa na scenę baletową, początkowo brał pod 
uwagę muzykę Verdiego. Ostatecznie za namową dyrygenta Gerharda 
Marksona wykorzystał utwory Fryderyka Chopina.
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bolshoi ballet live

Boris Asafiew / Aleksiej Ratmański

Płomień Paryża  
(Tryumf Republiki)
Пламя Парижа  
(Триумф республики)

4 marca, niedziela, 16.00
transmisja

cena 60 zł bilet pojedynczy
czas trwania 135’
obsada pierwsi tancerze, soliści, koryfeje i zespół 
baletowy i orkiestra Teatru Bolszoj

Historia miłości człowieka z ludu, Jerome’a do arystokratki Adeline jest 
pretekstem do pokazania dwóch skontrastowanych światów i pełnych 
rozmachu scen z arystokratycznego dworu i zbuntowanej ulicy. Balet 
do scenicznego życia przywrócił Aleksiej Ratmański, trochę łagodząc 
sowiecki wydźwięk dzieła, za to wykorzystując całą choreograficzną 
spuściznę pierwszego choreografa Płomienia Paryża – Wasilija Wajno-
nena. Dech zapiera szczególnie popisowe pas de deux pary głównych 
bohaterów, z upodobaniem wykonywane także na galach i konkursach 
baletowych, wymaga bowiem do tancerzy wyjątkowych umiejętności.
 

Adolphe Adam (1803–1856) / Jurij Grigorowicz

Giselle
Balet romantyczny w dwóch aktach (1841 )

8 kwietnia, niedziela, 17.00
retransmisja

cena 60 zł bilet pojedynczy 
czas trwania 140’
 
dyrygent Paweł Kliniczew
choreografia Jurij Grigorowicz wg Jeana Coralliego, 
Jules’a Perrota, Mariusa Petipy
obsada Swietłana Zacharowa, Siergiej Połunin, Denis 
Sawin, Anna Antropowa, Wiera Borisenkowa, Jekaterina 
Szypulina, Angelina Karpowa, Ana Turazaszwili, Daria 
Chochłowa, Igor Cwirko, soliści, koryfeje i zespół 
baletowy oraz orkiestra Teatru Bolszoj

Ukoronowanie stylu romantycznego w balecie, tytuł uwielbiany przez 
baletomanów całego świata. Wiejska dziewczyna Giselle zakochuje się 
w przystojnym młodzieńcu, nie wiedząc, że to książę Albert w prze-
braniu. Książę nie może ożenić się z ubogą panną, ma już zresztą na-
rzeczoną. Gdy prawda wychodzi na jaw, Giselle umiera z rozpaczy 
i dołącza do willid – duchów dziewcząt, które zmarły przed ślubem. 
Nocą, w scenerii leśnego cmentarza, Giselle powstaje z grobu i jeszcze 
raz spotyka Alberta, którego na miejsce jej spoczynku przywiodły 
wyrzuty sumienia.
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retransmisje 
spektakli 
z National Theatre

zdj. Piotruś Pan

Léo Delibes / Marius Petipa, Enrico Cecchetti /  
Siergiej Wichariew

Coppelia
10 czerwca, niedziela, 17.00
transmisja
 
cena 60 zł bilet pojedynczy
czas trwania 165’
obsada pierwsi tancerze, soliści, koryfeje, zespół 
baletowy i orkiestra Teatru Bolszoj

Swoją stałą pozycję na światowych scenach Coppelia zawdzięcza na 
równi bezpretensjonalnemu librettu opierającemu się na żartobliwej 
przebierance, jak i dojrzałej barwnej muzyce Delibesa nasyconej mo-
tywami ludowymi. W trakcie swej wędrówki po Węgrzech kompozytor 
zapisywał melodie miejscowych tańców ludowych, w tym czardaszów. 
Coppelia to pierwszy balet europejski, w którym wykorzystano ten 
taniec, później bardzo w baletach np. Czajkowskiego popularny. Mamy 
też w tym dziele motywy muzyczne polskie wynikające ze związków 
z Polską kompozytora ożenionego z naszą rodaczką.
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national theatre live

Steven Sondheim (1930 – )

Szaleństwa. Rewia
Follies
Musical (1971)

3 lutego, sobota, 18.00 

czas trwania 155’ (bez przerwy)
cena 35 zł normalny | 25 zł ulgowy | 25 zł klubowy

reżyseria Steven Sondheim

J.M. Barrie (1860–1937)

Piotruś Pan
Peter Pan

3 czerwca, niedziela, 14.00 

czas trwania 180’ (1 przerwa)
cena 35 zł normalny | 25 zł ulgowy | 25 zł klubowy

reżyseria Sally Cookson
dramaturg Mike Akers
scenografia Michael Vale
kostiumy Katie Sykes 
światła Aideen Malone
muzyka / kierownik muzyczny Benji Bower

Nowy Jork, 1971. Na scenie podupadłego teatru na Broadwayu odbywa 
się zjazd byłych pracowników. Następnego dnia budynek ma zostać 
zburzony. Trzydzieści lat po swoich ostatnich występach, dziewczyny 
z rewii zbierają się, aby się napić, pośpiewać piosenki z dawno zapo-
mnianych przedstawień i, ubarwiając ile się da, opowiedzieć koleżan-
kom o swoich losach. Akcja koncentruje się na dwóch parach. Jedna 
to Buddy i Sally Durant Plummer, druga – Benjamin i Phyllis Rogers 
Stone. Sally i Phyllis były tancerkami i chórzystkami w rewii. Obie 
pary są niezadowolone ze swoich związków. Buddy, komiwojażer, ma 
romans z dziewczyną spotkaną w podróży; Sally jest wciąż bardzo 
zakochana w Benie, ale on jest tak zajęty sam sobą, że żona czuje się 
całkowicie opuszczona. Kobiety wspominają dawne życie w teatrze, 
śpiewają przeboje ze spektakli, wskrzeszając duchy przeszłości.

Wszystkie dzieci, z wyjątkiem jednego, dorastają...
Gdy Piotruś Pan, przywódca Zagubionych Chłopców, traci swój cień, 
mądra i dzielna Wendy pomaga mu ponownie się z nim połączyć. W po-
dziękowaniu za tę przysługę zostaje zaproszona do Nibylandii, gdzie 
wróżka Dzwoneczek, indiańska księżniczka Tygrysia Lilia i mściwy 
pirat Kapitan Hook już czekają i zapraszają do przeżywania barwnych 
przygód. Wir magii, muzyki i wyobraźni dla małych i dużych. Każde 
dziecko będzie zachwycone, w każdym dorosłym obudzi się dziecko.
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Tennessee Williams (1911–1983)

Kotka na gorącym  
blaszanym dachu
Cat on a Hot Tin Roof
Dramat (1955)

9 czerwca, sobota, 18.00

czas trwania 180’
cena 35 zł normalny | 25 zł ulgowy | 25 zł klubowy

reżyseria Benedict Andrews

Parna noc na plantacji bawełny w Missisipi. Rodzina gromadzi się, by 
uczcić urodziny ojca, Dużego Taty. Małżeństwo jego syna, Bricka, prze-
żywa kryzys: manewry, sekrety, seksualne napięcie zwiastują bliski 
koniec. Upał jest nie do zniesienia – podobnie jak kłamstwa, które 
padają w trakcie spotkania. A gdy stawką jest przyszłość rodziny, która 
wersja prawdy okaże się tą najprawdziwszą? Rodzinna uroczystość 
naznaczona cieniem zbliżającej się tragedii, mimo wysiłków zmienia 
się w psychodramę.

Teatroteka

zdj. Wasza Wysokość 
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17-18 lutego, sobota-niedziela, 19.00 

Teatroteka Fest – pokazy 
nagrodzonych spektakli
cena 20 zł normalny | 18 zł ulgowy | 18 zł klubowy

11 kwietnia, środa, 19.00

cena 20 zł normalny | 18 zł ulgowy | 18 zł klubowy 

Maciej Kowalewski 

Miss Hiv 
czas trwania 64’

reżyseria Krzysztof Czeczot
obsada Adam Woronowicz, Dorota Kolak, Katarzyna 
Warnke, Olga Bołądź, Anna Próchniak, Miłogost Reczek 

7 marca, środa, 19.00

cena 20 zł normalny | 18 zł ulgowy | 18 zł klubowy

Wojciech Faruga

Walentyna 
czas trwania 55’

reżyseria Wojciech Faruga
obsada Julia Kijowska, Irena Wójcik, Barbara 
Szczecińska, Warszawski Żeński Chór „Harfa” i inni

Anna Wakulik

Wasza Wysokość 
czas trwania 52’

reżyseria Agnieszka Smoczyńska
obsada Dorota Kolak, Jacek Romanowski, Agnieszka 
Żulewska, Krzysztof Czeczot, Kaya Kołodziejczyk

Artur Pałyga 

Żyd
czas trwania 70’

reżyseria Aneta Groszyńska – Liweń
obsada Andrzej Grabowski, Andrzej Mastalerz, 
Magdalena Kuta, Michał Tokaj, Dominika Kluźniak 

Jedna z najbardziej znanych kobiet XX wieku, o której praktycznie 
niczego nie wiadomo i bezimienna zbiorowość symbolizująca ra-
dzieckie kosmonautki przygotowywane do lotu w kosmos, dublerki 
Walentyny, które na zawsze pozostają w jej cieniu. Spektakl i koncert. 
Dokument i kreacja. 

Podczas wyprawy na Kanczendzongę ginie młody chłopak. Towa-
rzysząca mu Wanda tłumaczy na konferencji prasowej, jak do tego 
doszło. Jeden z uczestników pogrzebu, reżyser – dokumentalista, 
proponuje Wandzie powrót na Kanczendzongę – po ciało zaginionego 
alpinisty. Sztuka inspirowana m.in. biografią Wandy Rutkiewicz zna-
lazła się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w 2014 roku.

teatroteka to cykl ekranizacji polskiej współczesnej dramaturgii 
wyprodukowanych przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fa-
bularnych, największą państwową wytwórnię filmową w Polsce we 
współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.
Pierwsza edycja festiwalu teatroteka fest, która odbyła się w lutym 
2017 roku, była próbą zebrania w jednym miejscu i czasie wszystkich 
zrealizowanych do tej pory utworów w ramach cyklu teatroteka. Druga 
odsłona teatroteka fest to prezentacje dziesięciu premierowych 
spektakli, dla których festiwal będzie pierwszą okazją na spotkanie 
z widzem. Projekcje festiwalowe odbywać się będą od 9 do 11 lutego 
2018 w Teatrze Collegium Nobilium, a następnie od 17 do 18 lutego 
nagrodzone przez Jury spektakle zostaną zaprezentowane w Kinie 
Nowe Horyzonty.

teatroteka
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Dyrektor upadającej szkoły w małym miasteczku, by uratować bu-
dynek, w którym pracuje ponad czterdzieści lat, zwołuje zebranie 
w pokoju nauczycielskim. Bardziej prominentne postacie grona nauczy-
cielskiego dowiadują się na nim od swojego przełożonego, że łatwo 
mogą zdobyć fundusze na renowacje ich miejsca pracy – wystarczy 
tylko odpisać na wiadomość pewnemu Izraelczykowi, którego ojciec 
uczył się w ich szkole dekady temu. Z pozoru komiczne spotkanie 
przemienia się w spór pełen obiegowych stereotypów. 

Kandydatki do tytułu Miss HIV poznajemy bezpośrednio przed finałową 
rozgrywką konkursową, którą transmituje na żywo telewizja. Imprezę 
prowadzi aktor, konferansjer przebierający się w coraz to dziwniejsze, 
bezsensowne kostiumy. To on ma zrobić wszystko, żeby maksymalnie 
zwiększyć oglądalność. Nic więc dziwnego, że w swym występie posunie 
się do wszystkiego: prowokacji, manipulacji, obnażenia najbardziej skrytych 
tajemnic uczestniczek konkursu. Jednak i one zdają się rozumieć na czym 
ta gra polega. Na zdobyciu aplauzu i uznania wielomilionowej publiczności.
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9 maja, środa, 19.00

cena 20 zł normalny | 18 zł ulgowy | 18 zł klubowy

Radosław Paczocha

Wizyta
czas trwania 43’ 

reżyseria Agnieszka Maskovic
obsada Dawid Ogrodnik, Krzysztof Stelmaszyk, 
Ewa Wencel, Danuta Nagórna, Jerzy Radziwiłowicz, 
Katarzyna Herman, Wiktoria Gorodeckaja

Julia Holewińska, Kuba Kowalski 

Dolce Vita
czas trwania 65’

reżyseria Lena Frankiewicz
zdjęcia Łukasz Gutt P.S.C.
producent Włodzimierz Niderhaus 
scenografia Katarzyna Borkowska, Tomasz 
Bergmann 
obsada Dawid Ogrodnik, Agnieszka Żulewska, Julia 
Wyszyńska, Łukasz Ignasiński, Gabriela Muskała, 
Jan Frycz, Roma Gąsiorowska, Marcin Januszkiewicz, 
Tomasz Mycan, Katarzyna Herman, Tomasz Karolak, 
Natalia Łągiewczyk, Katarzyna Cynke

Sztuka – jak piszą autorzy – inspirowana jest Kartoteką Tadeusza 
Różewicza i filmem Dolce Vita Felliniego. Inspiracja dramatem Róże-
wicza jest oczywista, chociaż czysto formalna. Poza kilkoma krót-
kimi cytatami, analogiczna jest przede wszystkim sytuacja, w jakiej 
zastajemy bohatera. Nawiązanie do Felliniego jest mniej dosłowne. 
Twórcy dramatu zadają sobie pytanie: kim mógłby być filmowy Mar-
cello przeniesiony w polskie, współczesne realia? 

Jurek (Dawid Ogrodnik) udaje się w podróż w rodzinne strony po kilku latach 
nieobecności. Dla wykształconego w dużym mieście bohatera wizyta w domu 
rodziców (Ewa Wencel, Krzysztof Stelmaszyk) jest zarówno wyzwaniem, 
jak i koniecznością. Aby pokonać życiowy kryzys, młody mężczyzna musi 
zmierzyć się ze wspomnieniami z przeszłości, z duchami zmarłych oraz ob-
sesyjnym przeczuciem własnego końca. Teatralna opowieść o dojrzewaniu 
toczy się w rytmie podróży nocnym pociągiem, w którym niczym we śnie 
rzeczy ważne mieszają się z nieistotnymi, a powaga graniczy z groteską.

Wystawa 
na Ekranie

zdj. Canaletto 
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Cézanne. Portrety życia

17 marca, sobota, 18.00
22 kwietnia, niedziela, 16.00
26 maja, sobota, 18.00

czas trwania 90’
cena 30 zł normalny | 20 zł ulgowy | 20 zł klubowy

Paul Cézanne, uważany za jednego z trzech wielkich postimpresjonistów, 
wyznaczył nowe kierunki w sztuce europejskiej i światowej. Zdobycze im-
presjonistów poszerzył i zradykalizował, pozostając jednocześnie z dala 
od wielkiego świata i wielkiego miasta, które impresjonistów inspirowało. 
Cézanne z upodobaniem kreślił zarówno pejzaże, jak niezliczone ujęcia 
góry Sainte-Victoire, oraz portrety ludzi i przedmiotów. Martwe natury, 
ale i wizerunki tak zwyczajnych rzeczy, jak krzesło, zajmują poczesne 
miejsce w jego twórczości. Artysta z wolna kształtował i zmieniał swój 
warsztat, przechodząc od impresjonistycznych wizji otaczającego go 
świata po grubo ciosane obrazy tworzone za pomocą szpachli i potężnych 
warstw farby. Z czasem odszedł i od niej kierując się w stronę subtelniej-
szych pociągnięć, ale za to zrywając z tradycyjnie pojętą perspektywą 
i pokazując jeden przedmiot z różnych punktów widzenia na raz, co dało 
inspirację dla kubizmu Picassa i innych.
Film powstał na bazie wielkich wystaw twórczości Cézanne’a, które 
odbyły się w National Portrait Gallery w Londynie, Musée d’Orsay w Pa-
ryżu i National Gallery of Art w Waszyngtonie. Ważną rolę w filmie od-
grywają listy malarza i zdjęcia z miejsc na południu Francji, w których 
mieszkał i pracował, z widokiem na wymienioną już górę Sainte-Victoire.

Canaletto i sztuka Wenecji 
z The Queen’s Gallery 
w Pałacu Buckingham 
w Londynie

25 lutego, niedziela, 16.00
19 maja, sobota, 18.00

czas trwania 90’
cena 30 zł normalny | 20 zł ulgowy | 20 zł klubowy 

„Zaproszono cię do Pałacu Buckingham” – to zdanie zelektryzuje każ-
dego – tak o swojej przygodzie z filmem Canaletto i sztuka Wenecji 
opowiada jego reżyser Phil Grabsky. Wraz z nim przechadzamy się po 
placach Wenecji od mostu Rialto po Piazza San Marco i Palazzo Ducale 
do kościoła Santi Giovannie Paolo, by następnie wysłuchać komenta-
rzy dwóch wspaniałych kuratorów londyńskiej wystawy Lucy Whitaker 
i Rosie Razzall. Wszystko to ma służyć odpowiedzi na pytanie, jakie za-
wsze stawia sobie reżyser: dlaczego właśnie Canaletto, dlaczego akurat 
w Wenecji, która wydała tak wielu wybitnych artystów. Co sprawia, że tam 
rodzą się i dojrzewają tak wyjątkowi twórcy? Polscy widzowie słusznie 
skojarzą nazwisko artysty z malarzem Bernardo Bellotto, także zwanym 
Canaletto, który uwieczniał widoki Warszawy za czasów króla Stanisława 
Augusta. Był to siostrzeniec i uczeń weneckiego artysty.

w
ystaw

a na ekranie 
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David Hockney w londyńskiej  
The Royal Academy of Arts 
Hockney. Pejzaże, portrety  
i martwe natury 

24 marca, sobota, 18.00
13 maja, niedziela, 16.00

czas trwania 90’
cena 30 zł normalny | 20 zł ulgowy | 20 zł klubowy

David Hockney kontynuuje wprowadzanie innowacji do sztuk wizual-
nych w skali globalnej. Zainspirowany pop-artem i ostrym światłem 
Los Angeles, gdzie spędził trzy lata, poszedł dalej, włączając do swojej 
twórczości elementy fotografii i kolażu, realizując nie tylko cykle ma-
larskie, ale także projekty scenograficzne i in. Jest jednym z najwięk-
szych żyjących artystów brytyjskich, jego prace posiadają w swych 
w kolekcjach najważniejsze muzea i galerie sztuki współczesnej na 
całym świecie, w tym: MET, MoMA, Pompidou, Tate i Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Tokio. Dwie olbrzymie wystawy przygotowane przez 
Royal Academy of Arts London: „Krajobrazy” i „Portrety i martwe na-
tury” stały się podstawą dla powstania tego filmu ukazującego pełnię 
bezkompromisowego talentu Hockneya. Były jednocześnie dla Hock-
neya zwieńczeniem bardzo ważnego okresu w jego karierze trwającej 
już ponad pięć dekad. Według jego własnych słów, film lepiej niż on 
sam wyjaśnia, co kryje się za jego twórczością. Film wchodzi na ekrany 
kin z okazji 90. urodzin malarza, który prezentuje w największych 
muzeach świata – w Paryżu i Nowym Jorku – kolejną monumentalną 
wystawę swojej twórczości. 

Art Beats 
Wielka Sztuka 
Renesansu i Baroku

zdj. Rafael Santi
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Rafael Santi 

2 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny, 
16.00

czas trwania 95’
cena 30 zł normalny | 20 zł ulgowy | 20 zł klubowy

Wędrówkę po życiu artysty rozpoczynamy od domu rodzinnego 
w Urbino, gdzie Rafael jako dziecko nauczył się pierwszych rudy-
mentów sztuki, a następnie przenosimy się do Palazzo Ducale, gdzie 
w młodości po raz pierwszy nawiązał kontakt z wielkimi arcydziełami 
epoki. Następnie oglądamy Florencję, gdzie tworzyli w tym samym 
czasie starsi mistrzowie epoki: Leonardo da Vinci i Michał Anioł, 
a gdzie Rafael malował swoje słynne Madonny. Opowieść kończy 
się w Rzymie – mieście, które konsekrowało sztukę przez związek 
z religią. W Watykanie film pokazuje najsłynniejsze dzieła artysty: 
freski w Stanzach Watykańskich, Madonnę di Foligno, Koronację Matki 
Boskiej i inne. Oglądamy także wnętrza Pałacu Apostolskiego i Kaplicy 
Sykstyńskiej upiększone talentem Rafaela.
Opowieść o życiu wielkiego artysty została wzbogacona o fabula-
ryzowane sceny przeplatane komentarzami wybitnych historyków 
sztuki: Antonia Paolucciego, Vincenza Farinelli i Antonia Natalego. 
Odwiedzimy 20 miejsc i zobaczymy 70 dzieł sztuki, z czego ponad 
30 to najsłynniejsze i najbardziej reprezentatywne dzieła Rafaela.

koncert 
Filharmoników 
Berlińskich

zdj. Sir Simon Rattle
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Pożegnanie  
Sir Simona Rattle’a  
z Berliner Philharmoniker

20 czerwca, środa, 19.30

cena 45 zł normalny | 35 zł ulgowy | 35 zł klubowy

program Gustaw Mahler VI Symfonia
wykonawcy Sir Simon Rattle, dyrygent, 
Filharmonicy Berlińscy 

Trwająca równo godzinę VI Symfonia Mahlera uważana jest za naj-
bardziej tajemniczą i zagadkową w jego twórczości. Sam kompozytor 
postulował zapoznanie się najpierw z jego pięcioma poprzednimi sym-
foniami, aby być gotowym do rozszyfrowania „szóstej”. Ze względy na 
natężenie emocji, jakie niesie ze sobą ta muzyka, często nazywana 
jest „Tragiczną”, co niesie w sobie kolejną zagadkę w postaci sprzecz-
ności wymowy dzieła z dość szczęśliwym okresem w życiu samego 
twórcy. Jak zwykle u Mahlera utwór jest zinstrumentowany na olbrzy-
mią orkiestrę z dodatkowo wyjątkowo rozbudowaną sekcją perkusyjną. 
W jej składzie usłyszymy m.in. ksylofon, czelestę, dzwonki pasterskie, 
kołatki i… młot. Tym właśnie dziełem Simon Rattle postanowił się 
pożegnać z orkiestra Filharmoników Berlińskich, z którą współpra-
cował od 2002 roku.

sopran? alt? tenor?
treluj śmiało, rozwiń skalę 

chodzisz na balety?
spróbuj swoich sił z piruetem

a otrzymasz 10 zł zniżki  
na transmisję z The Met  
lub spektakl z Teatru Bolszoj

szczegóły w kasach kina i na www.kinonh.pl zdj. Szaleństwa. Rewia

http://www.kinonh.pl/film.do?id=13936
http://www.kinonh.pl/film.do?id=13936
http://www.kinonh.pl/film.do?id=13936


kino nowe horyzonty
ul. k. wielkiego 19a-21, 50–077 wrocław
rezerwacja telefoniczna 71 786 65 66

kalendarium / events calendar

21.01 
nd 

16.00 Bolshoi Ballet 
Romeo i Julia

27.01 
so 

18.35 The Met: Live in HD
Giacomo Tosca

3.02 
so

18.00 National Theatre
Szaleństwa. Rewia

4.02 
nd

16.00 Bolshoi Ballet 
Dama Kameliowa

10.02 
so

17.30 The Met: Live in HD 
Napój miłosny

17.02 
so

19.00 Teatroteka 
Teatroteka Fest

18.02 
nd

19.00 Teatroteka 
Teatroteka Fest

24.02 
so

18.00 The Met: Live in HD 
Cyganeria

25.02 
nd

16.00 Wystawa na Ekranie
Canaletto i sztuka Wenecji 
z The Queen’s Gallery 
w Pałacu Buckingham 
w Londynie

4.03 nd 16.00 Bolshoi Ballet 
Płomień Paryża

 

7.03 
śr

19.00 Teatroteka 
Walentyna
Wasza Wysokość

10.03 
so

18.35 The Met: Live in HD 
Semiramida

17.03 
so

18.00 Wystawa na Ekranie
Cézanne. Portrety życia

24.03 
so

18.00 Wystawa na Ekranie 
David Hockney

31.03 
so

18.35 The Met: Live in HD 
Tak czynią wszystkie albo 
Szkoła kochanków

2.04 
pn

16.00 Art Beats 
Rafael Santi

8.04 
nd

17.00 Bolshoi Ballet 
Giselle

11.04 
śr

19.00 Teatroteka 
Miss Hiv | Żyd

14.04 
so

18.00 The Met: Live in HD 
Luiza Miller

22.04 
nd

16.00 Wystawa na Ekranie 
Cézanne. Portrety życia

 

28.04 
so

18.35 The Met: Live in HD
Kopciuszek

9.05 
śr 

19.00 Teatroteka 
Wizyta Dolce Vita

13.05 
nd

16.00 Wystawa na Ekranie 
David Hockney

19.05 
so

18.00 Wystawa na Ekranie 
Canaletto i sztuka 
Wenecji

26.05 
so

18.00 Wystawa na Ekranie 
Cézanne. Portrety życia

3.06 
nd

14.00 National Theatre 
Piotruś Pan

9.06 so 18.00 National Theatre 
Kotka na gorącym 
blaszanym dachu

10.06 
nd

17.00 Bolshoi Ballet 
Coppelia

20.06 
śr 

19.30 Filharmonicy Berlińscy 
Pożegnanie Sir Simona 
Rattle’a

 


