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warto
tu być

Szminką
po lustrze
Początek weekendu we
wrocławskich klubach powinien
zadowolić fanów tanecznej
alternatywy. Piątkowa impreza
z cyklu Electroclash Polska Presents:
„Lipstick On The Grass” w Szeptach
Chillout Cafe to kolejny dowód na to,
że muzyczna spuścizna lat 80. wciąż
ma się dobrze. Melodyjny punk,
wpadające w ucho syntezatorowe
melodie, a wszystko w pulsującym
electrososie. Taki jest electroclash
i takie są sety DJ-ów Viry i Draqa.
Electroclash, electropop i synthpop
grają od niedawna, ale na swoim
koncie mają już sporo występów
w klubach w całym kraju. Są
współtwórcami portalu
electroclash.pl, skupiającego
artystów i DJ-ów, inspirujących się
brzmieniami spod znaku Miss Kittin,
Tigi czy Chicks on Speed. 
– Gramy alternatywę, ale to
pozytywna, przyswajalna i jak
najbardziej klubowa alternatywa.
Electroclash stanowi mieszaninę
wielu gatunków, a jednocześnie
brzmi bardzo spójnie. Wszystko
dzięki wpadającym w ucho
melodiom – twierdzi DJ Draq. Prócz
zmiksowanych przez DJ-ów utworów
New Order i Human League,
usłyszymy też w Szeptach rodzimego
reprezentanta nowej fali electro
– Vein Cata. Impreza rozpocznie się
o 21. Bilety kosztują 5 zł. MW

Lipstick On the Glass, Szepty
Chillout Cafe, ul. Ruska 47/48, 
pt., 16 maja, g. 21, bilety: 5 zł

89656/A

Z
nacz ki, kar ty te le -
fo nicz ne, pod -
staw ki pod pi wo
al bo me da le. Od
czwart ku

na Dwor cu Głów nym PKP
otwar ta jest Wro cław ska Kra jo -
wa Wy sta wa Ko lek cjo ner ska. 

– Sto iska ze swo imi ko lek cja -
mi roz ło ży ło bli sko 40 pa sjo na -
tów – mó wi Ta de usz De nes (na
zdjęciu), pre zes Wro cław skie go
Sto wa rzy sze nia Ko lek cjo ne rów.
– Zgło szeń przy szło znacz nie
wię cej, bo aż kil ka set, jed nak
sa la klu bu Ko le jarz jest za ma ła,
że by wszyst kich po mie ścić
– do da je.

Co przy wieź li uczest ni cy?
Or ga ni za tor wy li cza: – Są z na -
mi m.in. zbie ra cze ska mie nia -
ło ści, pocz tó wek oka zjo nal -
nych i bank no tów z ca łe go
świa ta.

Ko lek cjo ne rzy we Wro cła -
wiu spo ty ka ją się po raz dzie sią -
ty. Idea sa mej im pre zy zro dzi ła
się w dru giej po ło wie lat 90.
– To by ły cza sy, gdy wśród zbie -
ra czy prym wio dły kar ty te le fo -
nicz ne. Pra wie ka żdy po szu ki -
wał tych naj rza dziej spo ty ka -
nych – co fa się pa mię cią wstecz
pre zes De nes.

I wła śnie tyl ko kar ty do bu -
dek te le fo nicz nych pre zen to -
wa ne by ły na pierw szej im pre -
zie.

– Te le fo ny ko mór ko we spra -
wi ły jed nak, że co raz mniej się
ich pro du ku je – za uwa ża or ga -
ni za tor. We dług De ne sa roz wój
tech no lo gii do brze przy słu żył
się ko lek cjo ner stwu: – Dzię ki
te mu, że kar ty po wo li za ni ka ją,
jest wie le in nych cie ka wo stek,
jak np. ob raz Chin przed sta wia -
ny na no wo cze snych kar tach
SIM.

NaPKP nie za brak nie napew -
no sto iska wro cław skie go Mu -
zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji.
Zo ba czy my na nim np. oko licz -
no ścio wą kar tę te le fo nicz ną
przed sta wia ją cą kró la Bo le sła wa
Chro bre go, któ ra zo sta ła wy da -
na tyl ko w stu eg zem pla rzach.

War to do dać, że pod czas
świę ta ko lek cjo ne rów od bę dzie
się też tra dy cyj na gieł da wy -
mien na. To grat ka dla praw dzi -
wych pa sjo na tów zbio rów
wszyst kie go, co ład ne. Al bo
war to ścio we. Na wet je że li tyl -
ko dla sa me go pa sjo na ta.
Ma riusz Naj wer

Ekspozycję zwiedzać można
w Klubie Kultury Kolejarza
(Dworzec Główny
PKP, I piętro): pt.-sob., 16 i 17
maja, g. 8-20, nd.,
18 maja, g. 7-13, Otwarta
giełda kolekcjonerska:
sob., 17 maja, g. 7-15, nd., 18
maja, g. 7-13

Bardzo kulturalna noc
A może na chwilę zamienić się
w przedwojennego, warszawskiego
listonosza? Albo wsiąść
do XIX-wiecznego dyliżansu
pocztowego? Kto zamiast hucznych
imprez i koncertów woli przenieść
się w czasie, poznać tajniki
malarstwa, tkactwa czy ceramiki
ma przed sobą równie męczącą
noc, co imprezowicze tańczący
do białego rana. W sobotę prawie
wszystkie muzea we Wrocławiu,
podobnie zresztą jak w całej Polsce,
będą czynne również w nocy.

Wszystko przez Europejską Noc
Muzeów. 
Na wrocławskich miłośników
sztuki czeka na przykład w ratuszu
wystawa europejskiej porcelany
z prywatnych kolekcji, a w Muzeum
Architektury spotkanie z ceramiką
starożytną i średniowieczną.
Z kolei Muzeum Narodowe otworzy
przed zwiedzającymi prawdziwy
skarbiec i zaprezentuje arcydzieła
złotnictwa z własnej kolekcji.
Szczegółowy program można
znaleźć na stronie www.wroclaw.pl

Wielkie porządki w szafie
Nietrafiony zakup, spodnie,
w których od dawna nie możemy
się dopiąć, torebka nie w tym
kolorze? A może za ciasne buty?
Przed nami doskonała okazja
na porządki, zmianę garderoby
i pozbycie się niepotrzebnych
rzeczy. Centrum Kultury 

„Zamek” organizuje wielką
wymianę ubrań, butów
i dodatków. Impreza rozpocznie
się w sobotę o g. 14 i potrwa 
do 17. Za wstęp zapłacimy 3 zł.
Warunek jest jeden – ciuchy 
mają być czyste i w dobrym stanie.
KP

Chwila na cmentarzu
Tym razem „czynne poniedziałki”
w Teatrze Polskim staną
pod znakiem grozy. Aktorzy
przeczytają „Nad moim grobem
noc nie zapadnie” Fabrice
Melquiot. Opowieść rozgrywa się
podczas upalnej nocy
w cmentarnej scenerii. Dan 
i Iwan są „poszukiwaczami złota”
i co noc okradają groby
na cmentarzu. Zabierają biżuterię
i złote zęby, opróżniają kieszenie

trupów, a jeśli trzeba, obcinają im
palce i nacinają dziąsła. Utwór
Melquiot przeczytają: Halina
Rasiakówna, Paulina Chapko,
Dagmara Mrowiec, Marcin
Czarnik, Rafał Kronenberger,
Wojciech Ziemiański, Grzegorz
Szypka.

Czynne poniedziałki, pon., 19 maja,
g. 19, Scena Kameralna, 
ul. Świdnicka 28, wstęp wolny

Małe, a cieszy

F
O

T
. J

A
N

U
S

Z
 W

Ó
J

T
O

W
IC

Z


