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Koncert
Świat Mistrza 
Beksińskiego

Mając na względzie iż działamy 
w okresie pandemii COVID-19 w trosce 
o Państwa bezpieczeństwo, oraz 
o bezpieczeństwo Artystów i Obsługi 
organizator koncertu wprowadza 
następujące zasady uczestnictwa 
w koncercie “Świat Mistrza Beksińskiego”:

Czytaj dalej

Jestem osobą zaszczepioną

KupUJĘ bilet

Jestem osobą niezaszczepioną

KupUJĘ bilet

Bilety

O koncercie
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W części pierwszej koncertu usłyszymy 

utwór współczesny “Sine Titulo” 

specjalnie skomponowany na potrzeby 

koncertu przez dyrygenta i kierownika 

muzycznego Szymona Sutora.
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W drugiej część koncertu usłyszymy 

Requiem - A. Schnittke połączone 

z prezentacją obrazów ściśle związaną 

z dramaturgią muzyki.
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Dodatkowo w Foyer będzie można 

zobaczyć wystawę oryginalnych 

specjalnie na tę okazję 

wyselekcjonowanych obrazów Zdzisława 

Beksińskiego.
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działaNIE w okresie pandemii COVID-19

Koncert zostanie zorganizowany zgodnie 

z aktualnym rozporządzeniem 

o organizacji imprez kulturalnych 

i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 w Polsce. To oznacza, że 

dostępna będzie pula biletów dla osób 

niezaszczepionych oraz pula dla osób, 

które w dniu imprezy będą mogły 

przedstawić aktualny certyfikat 

potwierdzający zaszczepienie przeciwko 

COVID-19 w postaci kodu QR.

O Beksińskim

Beksiński tworzył swoje obrazy 

w nieustającym kontakcie z muzyką. 

Wśród najczęściej wymienianych przez 

niego kompozytorów znajdował się 

Alfred Schnittke.



Stąd też pomysł pokazania obrazów 

Beksińskiego w integralnym połączeniu 

z muzyką , co daje widzowi możliwość 

pogłębionych wrażeń emocjonalnych
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Narodowe 
Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu 

to jedno z największych obiektów 

koncertowych w Europie Środkowej. 

Składa się z czterech sal koncertowych 

(w tym Sali Głównej mieszczącej aż do 

1800 osób). Nowoczesna akustyka 

przyczynia się do najwyższej jakości 

doznań dźwiękowych słuchaczy, bez 

ingerencji czynników zewnętrznych.
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