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ZAWIAŁOW O DZIWAKACH, SYREK O DOWCIPACH, HEKLA O WULKANACH. NOWE GŁOSY, POLNE WIANKI I ELEMENTY.

kuchnia

W tym roku lato dla „Aktivista” będzie bardzo
aktywne. Postanowiliśmy nie tylko pisać
o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych,
ale też wziąć sprawy w swoje ręce i coś dla
Was zorganizować! Razem z Wars Sawa Junior
zapraszamy na warszawski pasaż Wiecha,
gdzie w tym roku przygotowujemy przestrzeń
twórczego działania. Będą leżaki, zieloność, chill. Chcemy odzyskać to miejsce dla
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2

3

ZNAJDŹMY PRZYJEMNOŚĆ
WE WSPÓLNYM,
TWÓRCZYM DZIAŁANIU.
mieszkańców i tchnąć w nie twórczą energię.
Będziemy zachęcać do wspólnej pracy, kolektywnej zabawy i poznawania nowych ludzi.
Priorytetem jest dla nas znajdowanie
przyjemności we wspólnym, twórczym

działaniu. Chcemy, by ci,
którzy na co dzień pędzą
pasażem, zatrzymali się na
chwilę, usiedli, poznali się,
porozmawiali. Pretekstem do
spotkań będą warsztaty, nietypowe akcje, a także spektakle, koncerty i rozmowy
z zaproszonymi gośćmi. Na
kolejnych stronach magazynu przybliżamy sylwetki
tych, którzy przyjęli nasze
zaproszenie i razem z nami
będą tworzyć nową jakość
miejskich wydarzeń. Ale to
oczywiście nie wszystko –
pełny program
znajdziecie na
www.warssawajunior.pl,
w zakładce Pasaż Wiecha.
Sprawdźcie koniecznie
i nie pozwólcie, by coś
was ominęło.
Widzimy się w samym
centrum!

redaktorka naczelna SYLWIA KAWALEROWICZ
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JAK PRZEŻYĆ W LESIE

Rune Malte Bertram-Nielsen
jest duńskim youtuberem, bushcraftowcem i kowalem. Publikuje
filmiki, na których nic nie mówi, tylko
pokazuje, jak spędza czas w lesie,
robi potrzebne mu narzędzia, parzy
herbatkę z pędów sosny. Odprężające. A dla tych, co lubią w lesie bardzo inspirujące.

PURO NA DACHU

DLA OKA I BRZUCHA

Składniki stuprocentowo
naturalne, do tego najwyższej
jakości: jeśli róża, to damasceńska; jeśli śmietana i masło,
to tylko z Grajewa. Lodziarnia
Lukullus to jednak nie tylko dopracowane lody, ale i oszałamiające
wnętrze urządzone przez Aleksandrę
Wasilkowską. Trzeba zobaczyć!
Lukullus w St. Tropez, Powiśle,
ul. Rozbrat 22/24.

W lecie w mieście niewiele miejscówek sprawdza się lepiej niż
knajpa na dachu. Loreta na dachu
warszawskiego hotelu Puro do
wieczornych posiadówek z pięknym
widokiem nadaje się znakomicie.
PURO Warszawa Centrum,
Śródmieście, ul. Widok 9
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Sarah Andelman, dyrektorka
kreatywna paryskiego concept
store’u Colette, oraz australijski
projektant Craig Redman, twórca
Darcela – cynicznego i wiecznie
niezadowolonego nowojorskiego
jajka (www.darceldisappoints.com),
stworzyli dla IKEA kolekcję
FÖRNYAD. W Polsce będzie ona
dostępna w czerwcu.
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DARCEL W IKEA
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ARETA RATUJE ŚWIAT
STRANGER LEGO
Kompaktowy i łatwoprzyswajalny podręcznik odpowiedzialnego ekożycia autorstwa
nawróconej na ekoaktywizm
współtwórczyni marki Local
Heroes. Areta Szpura wraz z zaproszonymi specjalistami podsuwa najłatwiejsze do wprowadzenia
skuteczne rozwiązania, przytacza
liczby i dane, pokazuje, gdzie
szukać informacji i wsparcia.

4 lipca zobaczymy premierowe odcinki 3. sezonu „Stranger
Things”. Jeśli jednak nie wystarcza
wam oglądanie, możecie odgrywać
własne wersje przygód Willa i spółki
wykorzystując najnowszy zestaw
Lego. Wielkie propsy za Lego Demogorgona. Jest prze-słod-ki!

„PORCELAIN”

Pierwsza część autobiografii
Moby’ego, która kończy się
kilka miesięcy przed wydaniem
„Play”, najpopularniejszej płyty
elektronicznej w historii. Opowieść o Nowym Jorku, alkoholizmie,
narkotykach i sławnych ludziach.
I trochę o muzyce.
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nasza okładka
foto: KAMIL KOTARBA

ZAWSZE

POD PRĄD
Trzy różne osobowości, trzy różne muzyczne światy.
Młodych artystów łączą jednak zawodowe doświadczenia
i determinacja w walce o swoje marzenia.
Daria Zawiałow jako ambasadorka marki PUMA i projektu
PUMA TALENTS zaprosiła do współpracy Schaftera
i Ralpha Kamińskiego. Efektem ich wspólnych działań
jest kawałek „Czy Ty Słyszysz Mnie?”
Nam Daria i Ralph opowiadają o tym, czy łatwo jest znaleźć
swoje miejsce w show-biznesie i czy zdolni mają gorzej.
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Kawałek, który nagraliście, opowiada o tym, że
talent nie zawsze idzie w parze z akceptacją otoczenia i popularnością. Czy kiedykolwiek mieliście problemy z akceptacją wśród rówieśników?
Byliście dziwni czy popularni?
DARIA: Ja od zawsze byłam indywidualistką.
Miałam dziwne nazwisko, które w szkole było
wyśmiewane. Byłam zdecydowanie dziwna, trzymałam się raczej z chłopakami niż
z dziewczynami. Do dziś tak zostało. W klasie
muzycznej byłam potępiana i nierozumiana,
bo nie chciałam śpiewać w szkolnym chórze,
integracja muzyczna z rówieśnikami w żaden
sposób mnie nie pociągała. Kręciło mnie za
to śpiewanie solowe, chciałam się rozwijać,
kształcić warsztat wokalny. Będąc nastolatką
mocno o siebie walczyłam, miałam w sobie
dziecięcą brawurę i siłę, czułam, że mogę
wszystko.
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RALPH: Ja z kolei pochodzę z małego miasta,
więc o zwrócenie uwagi nie było trudno
– pamiętam, że jako pierwszy w liceum
założyłem spodnie rurki, kiedy zaczynały
być modne – teraz chodzą w nich wszyscy.
Dlatego obecnie stawiam na dzwony! Lubię
zaskakiwać! Inspiracje czerpałem z Myspace,
podglądałem britpopowe zespoły, które
ubóstwiałem – to było moje okno na świat.
W liceum miałem swoją paczkę i w trakcie
przerw chodziliśmy na tzw. korytarz lansu
pod sklepikiem – wspominam to z wielkim
sentymentem.
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DARIA: Zgadzam się z Ralphem – wsparcie
bliskich jest megaważne! Dla mnie wielką
podporą jest mój mąż. Miałam wiele upadków
i chwil zwątpienia w swoje siły, swój
talent, ale brawura i dziecięcy entuzjazm
zawsze pomagały mi wstać i dalej o siebie walczyć. Zawsze miałam w sobie dużo siły i zadziorności, byłam pewna siebie. Niemniej jednak
w porę uświadomiłam sobie, że sam talent nie
wystarczy. To nie jest tak, że coś ci się należy
tylko dlatego, że jesteś zdolny. To ciężka praca
i pokora, której musiałam się nauczyć, doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem.
Oczywiście także pomoc wspaniałych ludzi,
których spotykałam na swojej drodze, mam

Czy pojawiły się w waszym życiu momenty zwątpienia, kiedy wydawało się wam, że nic z tego
nie będzie?
RALPH: Walczyłem prawie pięć lat, żeby
doprowadzić do wydania mojego debiutu.
Było ogromnie trudno i wiem, że osiągnąłem
to ciężką pracą i tym, że się nie poddałem.
Wątpliwości pojawiały się co jakiś czas – ale
kiedy wyznaczam sobie cel, walczę do końca.
Wierzyłem w to, że moja muzyka ma dużą wartość, pomocna była mama, która w ciężkich
chwilach była wielkim wsparciem.
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na myśli np. mojego przyjaciela i producenta
Michała Kusha, bez którego nigdy nie powstałaby moja debiutancka płyta „A kysz!”,
a także mój wspaniały zespół, wytwórnię Sony
Music czy management Kayax.
Czy polski rynek muzyczny docenia
oryginalność? Warto płynąć pod prąd?
DARIA: Myślę, że polski rynek docenia przede
wszystkim prawdę. Kiedy jesteś sobą, jesteś prawdziwy, nikogo nie udajesz – jest to
pierwszy krok do tego, żeby wybić się z tłumu.
Później idzie za tym cały szereg innych wymogów, takich jak pomysł na siebie, odpow-
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iedni ludzie dookoła, ciężka praca i właśnie oryginalność. W moim przypadku wiele czynników
złożyło się na to, w jakim miejscu obecnie się
znajduję. Niemniej jednak nie uznaję czegoś
takiego jak kompromis w muzyce. Zawsze płynę
pod prąd i robię swoje.

RALPH: Uważam, że polski rynek jest głodny
oryginalności i osobowości – jest ich kilka, ale
szaleńców nigdy dość. Nie cierpię nudy, SZOŁbiznes to SZOŁ. Ja sam staram się być coraz
odważniejszy, pozwalać sobie
na ekspresję, która we mnie drzemie – nie
dzieje się to z dnia na dzień. To ciągłe
pokonywanie swoich barier i ograniczeń
narzuconych z zewnątrz. Moim królem
i odniesieniem jest w tym temacie David
Bowie.

Schafter intensywnie
pracuje nad
debiutanckim
albumem, którego
premiera jest
zaplanowana na
listopad:
Udało mi się zebrać
bardzo nieoczywisty
zestaw gości. W tym
również producentów,
co jest dla mnie novum,
bo większość bitów
produkuję sam. Materiał
jest dzięki temu naprawdę
różnorodny.
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Daria, to ty zaprosiłaś chłopaków do współpracy.
Dlaczego właśnie oni?
DARIA: Lubię kolorowych artystów, którzy
wyróżniają się potężną charyzmą. Schafter
i Ralph są bardzo utalentowani i mają
silne osobowości. Poza tym lubię pracować
z mężczyznami!
Jak się wam razem pracowało?
DARIA: Przy tworzeniu piosenki pracowaliśmy zdalnie. Razem z Michałem
stworzyliśmy numer, a potem chłopaki po
prostu napisali melodie i teksty do swoich
części. Nadrobiliśmy wspólny czas podczas
pracy nad teledyskiem, to był naprawdę dobry
dzień! „Czy Ty słyszysz mnie?” ma ponad dwa
miliony wyświetleń na YouTubie, zaledwie
dwa tygodnie po premierze teledysku. Chyba
wszystko, czego dotknie się Grajper (reżyser),
zamienia się w złoto. Sam utwór zadebiutował
już na Liście Przebojów Trójki. Jesteśmy
wszyscy bardzo zadowoleni z efektów!
Daria najbliższy czas masz mocno koncertowy.
Jesteś przygotowana i pełna siły do trasy?
Kiedy wakacje?

aktivist.pl

DARIA: (Śmiech) To fakt, nauczyłam się już
prawie nie spać. Płynnie przeszliśmy z wiosennej trasy klubowej „Helsinki Tour”
do koncertów wiosenno-letnich. Juwenalia się
skończyły, a teraz festiwale i dalsze plenerowe
grania. I tak do końca września – cały czas
na walizkach i w busie z moimi chłopakami.
No ale muszę przyznać, że strasznie to kocham. Wakacje? Na całe moje szczęście mój
menedżer Rafał już w listopadzie ubiegłego
roku zmusił mnie, żebym je zaplanowała i od
razu kupiłam bilety, żeby już nic nie mogło
mnie zatrzymać (śmiech). We wrześniu
wylatuję do USA na trzy tygodnie, mam
ogromną nadzieję, że porządnie wypocznę
i naładuję baterie, bo po powrocie od razu
ruszam w trasę.
Ralph, a jak wyglądają twoje plany? Kiedy płyta?
RALPH: Zawsze odpowiadam na to pytanie
tak samo: jak będzie to będzie. Lubię zaskakiwać i tak jak wyskoczyłem z nowym wizerunkiem, tak pewnie wystartuję z albumem
– bądźcie czujni! 

wywiad
rozmawiał: ŁUKASZ CHMIELEWSKI

Kiedy zdiagnozowano u niego naczyniaka jamistego mózgu,
postanowił wyśmiać swoją chorobę. Żarty z tego, że może umrzeć,
zjednały mu publikę, a Antoni Syrek-Dąbrowski awansował
do ekstraklasy polskiego stand-upu.
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MOŻNA

SIĘ ŚMIAĆ
ZE WSZYSTKIEGO

ŁUKASZ CHMIELEWSKI: Żarty o matce, żonie,
śmiertelnej chorobie. Jest gdzieś granica, której
w stand-upie nie można przekroczyć?
ANTONI SYREK-DĄBROWSKI: Absolutnie nie
ma żadnej granicy. Ludziom smakują przecież
różne potrawy, podobają się różne filmy. Tak
samo jest z poczuciem humoru. Każdy ma też
swoją granicę wrażliwości w innym miejscu.
Komik nie tylko jej nie zna, ale nawet nie musi się
nią przejmować. Wirtuozerią jest jednak zrobić
żart w taki sposób, że ktoś, kto normalnie nie
zaśmiałby się z danego tematu, jednak się śmieje.

Program „Sierpień” poświęciłeś swoim problemom zdrowotnym.
Miałeś podejrzenie guza mózgu i robiłeś sobie z tego żarty. To był
sposób na odreagowanie stresu, rodzaj terapii?

Na obrazę uczuć religijnych są paragrafy…

A kiedy zachorowałeś i ktoś się śmiał, że możesz mieć guza mózgu,
to nie poczułeś się urażony?

Jestem ateistą. Dla mnie to taka sama sytuacja jak obrażanie się za gust muzyczny. Każdy
ma inny. Oczywiście wiem, że to dotyka ludzi,
nie tylko w Polsce. Jednak fakt, że ktoś nie
potrafi sobie poradzić z jakimiś uczuciami,
jest wyłącznie jego problemem i nie powinien
podlegać prawnym regulacjom.
A co z żartami powstałymi bez intencji obrażenia,
które jednak przekroczyły czyjąś prywatną granicę?
To problem tej osoby. Przychodząc na standup, ludzie generalnie wiedzą, na co się piszą.
Nikt nikogo do tego nie zmusza, a stand-up jest
momentami mocniejszą i dosadniejszą formą
komedii. Jeśli na sali siedzi kolarz, a ja akurat
będę sobie żartował z kolarstwa, to jest duża
szansa, że ta osoba poczuje się jakoś dotknięta. Komik nie może tego jednak przewidzieć.
Z mojego doświadczenia scenicznego wynika,
że ludzi dotykają tego typu rzeczy.

Pierwszym impulsem była terapia. Potrzebowałem podzielić się
z kimś emocjami. Kłębiła się wtedy we mnie mieszanka lęku, złości i innych dziwnych uczuć. Chciałem zrzucić z siebie trochę tego
ciężaru. Potem zacząłem o tym opowiadać, żeby pokazać, że można śmiać się ze wszystkiego, nawet z takich trudnych tematów
jak poważna choroba. Takie żarty przełamują też pewien kanon
reakcji na chorobę. Zwykle ludzie współczują, chcą pocieszać. Ale
inne reakcje też są na miejscu i równie dobrze można się śmiać.

Jasne, że tak. Na początku nie potrafiłem się z tego śmiać.
W programie mam taki fragment, w którym przychodzą do mnie
koledzy i mówią mi, że moja choroba to najlepsze, co mi się trafiło
w życiu, bo będę miał supertemat na skecz. Ta sytuacja wydarzyła
się naprawdę, oni mówili na serio i wtedy nie było mi do śmiechu,
wręcz byłem zły. Musiałem do tego dojrzeć. I faktycznie, po jakimś
czasie okazało się, że mieli rację, a ja mogę się śmiać z tej sytuacji.
Komedia to przecież nic innego jak tragedia plus czas.
Na ile ważny w stand-upie jest kontakt z publicznością?
Głównym zadaniem komika jest to, żeby publiczność go polubiła. Wtedy żarty będą lepiej odbierane. Bez tej akceptacji nie
będzie łatwo rozśmieszyć widza. Możesz oczywiście opowiadać żarty bez „czytania” publiki, ale wyczucie atmosfery sali,
umiejętność pewnej gry na emocjach są kluczowe dla dobrego
występu. A widownia potrafi być bardzo różna. Kiedy ją tracisz,
musisz reagować. Przypomina to trochę rozmowę, w której twój
rozmówca sprawdza sobie coś na telefonie. To sygnał, że nudzisz. Stand-uper, który nie zwraca uwagi na to, co się dzieje na

wywiad

widowni, nie dostrzeże tego. Trzeba widzieć, co
ludzie robią, i wykorzystywać to, żeby pokazać, że
kumasz, co się dzieje i potrafisz rozruszać salę.
Zdarzyło ci się kiedyś, że ludzie kompletnie nie
kupili twojego występu i każdy żart wybrzmiewał w
ponurej ciszy?
Wielokrotnie. Po takim występie wracasz do
hotelu i jesteś załamany. Najgorzej jest, jak się
przyzwyczaisz, że tekst działa. I nagle przestaje. Przyczyną może być zarówno widownia, jak
i słabszy dzień komika. W takich sytuacjach
zawsze biorę winę na siebie tak w 90 procentach. Bo to moim zadaniem jest rozbawić
ludzi. Oczywiście zdarza się taka publiczność, że
zastanawiam się, co z tymi ludźmi jest nie tak…
Na przykład trafiasz w piątek do jakiejś miejscowości. Występ zaczyna się o godzinie 20. Ludzie są
już kompletnie nawaleni, drą się i nie tylko nie
rozumieją, że blokują występ, ale są wręcz przekonani, że czynią go ciekawszym. Bardzo trudno jest
pracować w takich warunkach. Wtedy wiem, że to
nie moja wina.
A kiedy jest twoja?
Grałem kiedyś stand-up na festiwalu Antrakt
przed występem rapera Bisza i zacząłem
improwizować. Położyłem się na podłodze,
gadałem jakieś głupoty, że ulica wychowała
go jak matka, a on teraz do niej nie dzwoni…
I cisza była taka, że mógłbyś ją pokroić. Po
kilku minutach takiego mordowania publiki
wstaję i zaczynam swój normalny występ,
z którego już nikt się nie zaśmiał, bo uważali
mnie za kompletnego debila.
Można jakoś rozruszać publikę, która nie bardzo
kupuje konwencję humoru danego występu?
Zwykle pomaga zainteresowanie publicznością, zapytanie o coś, nawiązanie do
motywu lokalnego. Ale jeśli uciekasz się do
takich chwytów, to jest już naprawdę źle. Choć
zauważyłem, że wielu ludzi też oczekuje tego,
bo chyba odbierają to jako zainteresowanie
miejscem, w którym komik występuje, i dowód,
że nie jest to tylko napisany tekst, ale żywy
występ.

wywiad

Wyśmiewanie się z publiki to zawsze zły pomysł?
Możesz tego użyć jako narzędzia do uciszenia ludzi, którzy przeszkadzają. Często wystarczy chwilę ponabijać się z kogoś takiego
i reszta publiczności może już w spokoju słuchać występu. Nabijanie się z kogoś też nie jest fair, bo komik zawsze będzie górą.
Dlatego zazwyczaj jestem miły dla ludzi i staram się nie stawiać
ich w niekomfortowej sytuacji. W programie „Norma” oddawałem
widowni mikrofon na minutę i wychodziłem, mówiąc komuś
z publiki, żeby mnie zastąpił. Kręciło mnie w tym wywołanie
takiego emocjonalno-intelektualnego kołowrotka. Nagle komik
znika, scena jest pusta i co dalej? To oczywiście mogło być krępujące, ale po wszystkim zawsze dawałem takiej osobie dużo pozytywnej energii. Nabijanie się z ludzi nie musi być oczywiście złe.
Ostatnio miałem na spektaklu faceta koło czterdziestki z irokezem,
który powiedział, że jest biznesmenem, więc dostał ksywkę „rekin
biznesu”. On wiedział, na co przyszedł, i świetnie się bawił.
Alkohol działa też chyba na korzyść komika?
Zdecydowanie tak. Jest jednak złota granica. Czasem to jedno,
czasem dwa piwa, po których zaczyna się dziać źle. Ale sama
sytuacja bycia z piwkiem w ręku rozluźnia i zapowiada zabawę.
Gramy zwykle w klubach, więc tam ludzie piją i jest to naturalna
sytuacja.
Improwizacji komediowej uczyłeś się w The iO Theater w Chicago.
Te zajęcia faktycznie zmieniły twój sposób myślenia o występie, o
jego konstrukcji, interakcji z widzami?
Przestałem się bać improwizować i wyluzowałem się, bo
nauczyłem się radzić sobie w każdej sytuacji. Kiedyś podczas
występu w Rzeszowie dowiedziałem się, że mają tam podgrzewane zimą przystanki, a klimatyzowane latem. Serio! Byłem tym
zachwycony, więc zacząłem improwizować, że Rzeszów to miasto
przyszłości, o czym nikt nie wie, taka Wakanda Polski. Umiałem
to zrobić dzięki impro. W The iO Theater nauczyłem się też wiele
o strukturach w komedii, tego, jak się zachowywać z publicznością,
jak nawiązywać kontakt i czuć się komfortowo niezależnie od
reakcji, czyli śmiechu lub ciszy. A ta improwizacja przed występem
Bisza wydarzyła się oczywiście, zanim pojechałem do Chicago…
Czy polska publika różni się jakoś pomiędzy sobą?
Tak. Inaczej reagują ludzie w dużych miastach, inaczej w małych.
Śmieszą ich inne rzeczy ze względu na odmienne doświadczenie,
świat, w jakim żyją. W metropoliach można pośmiać się z elektrycznych hulajnóg czy Uber Eats, w mniejszych miejscowościach
ludzie nie znają kontekstu. A widz musi rozumieć, o czym żartujesz.
Inaczej się nie zaśmieje.

aktivist.pl
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IDZIE NOWE
My Name Is New

W PASAŻU WIECHA PRZEZ CAŁE
LATO BĘDZIE OKAZJA USŁYSZEĆ
NAJLEPSZYCH ARTYSTÓW SPOD
SZYLDU MY NAME IS NEW. BĄDŹCIE
CZUJNI, BO NIEDŁUGO TO ONI BĘDĄ
WYPRZEDAWAĆ STADIONY!

Muzyka

Rynek fonograficzny to nie rurki z kremem – zwłaszcza dla początkujących
twórców, którzy nie wybierają komercyjnych skrótów. Młodym muzykom
naprzeciw wychodzi wytwórnia fonograficzna Kayax, która powołała do życia
projekt My Name Is New – inkubator dla debiutujących artystów, mający
ułatwić im profesjonalny start na rynku muzycznym.
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THE BULLSEYES

X
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The Bullseyes to potężny alt-rock doprawiony
ogromną dozą chwytliwości. Zespół zadebiutował w
2017 r. trzema singlami. Neurotycznym „Love’s Blow”,
nostalgicznym „Regular Sky” i dynamicznym „Butterfly”. Trudno uwierzyć, że za brzmieniem tej energicznej mikstury stoi tylko dwóch muzyków. Wokalista/perkusista Mateusz Jarząbek i gitarzysta/wokalista
Darek Łukasik poświęcili wiele lat na dopieszczenie
swojej twórczości, znajdując sposób na to, by dwie
osoby mogły tworzyć tak bogate rockowe dźwięki.
Ich przemyślane, na pozór surowe brzmienie zostało
wielokrotnie wyróżnione na łamach zagranicznych
blogów i serwisów muzycznych. Z każdym kolejnym
utworem The Bullseyes pokazuje, jak gorącokrwisty
potrafi być nowoczesny alt-rock.

RETRO CZY FUTURYZM?
Retro, ale czerpiące z nowoczesności. Nowoczesna wygoda
ze staroświeckim szumem.
BIT CZY MELODIA?
Bit. Mocą naszego zespołu w większej mierze jest to, gdzie są
dźwięki, niż to. jakie są to dźwięki.
KLUB CZY STADION?
Stadion. Nasza muzyka jest wystarczająco nieintymna.
GDYBYŚCIE MIELI OPISAĆ WASZĄ MUZYKĘ KOLOREM, JAKI BY BYŁ?
Czerwony. Tylko czerwony.
TRZY SŁOWA, K TÓRE NAJLEPIEJ OPISUJĄ WASZE BRZMIENIE?
Gorącokrwiste, bezczelne, skoczne.
NAJFAJNIEJSZA SY TUACJA ZWIĄZANA Z MUZYKĄ, JAKA WAM SIĘ
PRZY TRAFIŁA?
Mateusz: komentarz pod klipem na YouTubie, mówiący, że
nasze utwory lecą w centrach handlowych w Rosji,.
Darek: Kiedy zorganizowaliśmy pierwszy „koncert”
na strychu rodzinnego domu Mateusza dla grupy
najbliższych przyjaciół.
ZA 10 L AT BĘDZIEMY…
Marudzić, jak ten czas szybko leci…
z listy Billboard TOP.

My Name Is New

Muzyka

BOBKOWSKI
KWIATKI

X
X

X

X

Kwiatki nie tylko ładnie pachną. Kwiatki też ładnie
śpiewają i grają. Kwiatki to muzyczny duet składający się ze śpiewającej i piszącej teksty Oli Góralskiej
oraz komponującego piosenki Adama Stawickiego.
Wykonują muzykę autorską, na którą wpływ mają rap,
pop i ulubione piosenki babci Oli. Duet wydał epkę,
dzięki której znalazł się na liście najlepiej zapowiadających się debiutów na rok 2018 przygotowanej
przez Brand New Anthem. Kwiatki wystąpiły przed
Siksą i zespołem Coals. Na koncie mają dwa teledyski
do utworów „Smutne dziewczyny” i „Nie lubię róż”.
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RETRO CZY FUTURYZM?
Jedno i drugie. Kochamy stare piosenki, których w
dzieciństwie nauczyła Olę jej babcia. Często coverujemy na scenie piosenki Andrzeja Zauchy i Piotra Szczepanika. Jednocześnie wierzymy w przyszłość i lubimy
korzystać z nowoczesnych rozwiązań w muzyce.
BIT CZY MELODIA?
Bit.
KLUB CZY STADION?
Klub. Pierwsze koncerty graliśmy w toruńskich
klubach. Cenimy sobie na scenie intymną atmosferę
i bliski kontakt z publicznością.
GDYBYŚCIE MIELI OPISAĆ WASZĄ MUZYKĘ KOLOREM, JAKI BY BYŁ?
Różowy. To kolor naszego beztroskiego dzieciństwa,
przypomina nam zapach i smak gum balonowych i
waty cukrowej.
TRZY SŁOWA, K TÓRE NAJLEPIEJ OPISUJĄ WASZE BRZMIENIE?
Prostota, chillout, szczerość.
NAJFAJNIEJSZA SY TUACJA ZWIĄZANA Z MUZYKĄ, JAKA WAM SIĘ
PRZY TRAFIŁA?
Najfajniejsze sytuacje, które nam się przytrafiają, to takie,
w których poznajemy nowe, wartościowe osoby podczas
naszych koncertów. Wiele z tych przypadkowych spotkań
zamieniło się w długoletnie przyjaźnie i muzyczne współprace.
ZA 10 L AT BĘDZIEMY…
Nadal tworzyć i zarażać innych naszą pasją.

X

X
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RETRO CZY FUTURYZM?
Retrofuturyzm.
BIT CZY MELODIA?
Bit i melodia.
KLUB CZY STADION?
Stadion, ale taki z dobrą wentylacją
i otwartym dachem, bo pocę się jak
świnia.
GDYBYŚ MIAŁ OPISAĆ SWOJĄ MUZYKĘ
KOLOREM, JAKI BY BYŁ?
Królewska purpura.
TRZY SŁOWA, K TÓRE NAJLEPIEJ OPISUJĄ T WOJE
BRZMIENIE?
Smutne piosenki, które lecą z beach
baru przy zachodzącym słońcu.
NAJFAJNIEJSZA SY TUACJA ZWIĄZANA Z MUZYKĄ,
JAKA CI SIĘ PRZY TRAFIŁA?
Stałem w kolejce po piwko na koncercie
i znalazłem 10 zł na ziemi.
ZA 10 L AT BĘDĘ…
Wariatem ukrytym w jaskini.
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Bobkowski to smutne piosenki nagrywane przez
smutnego Bobka na zimnej, siedmiostrunowej
gitarce. Projekt powstał w 2015 r. i od tamtej pory
robi się coraz smutniej. Czasami nawet ulubione
chrupki nie smakują – mniej więcej o tym są piosenki Bobkowskiego. Im smutniejsza piosenka, tym
weselszy człowiek, a im człowiek smutniejszy, tym
wrażliwszy się staje.

My Name Is New

RAT KRU

OLA
WIELGOMAS
Młoda wokalistka, autorka tekstów. Zamiłowanie do
muzyki i sztuki towarzyszy jej od dziecka. Uczęszczała
do szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. Przez wiele
lat związana była z chórem „Artos” Teatru Wielkiego
w Warszawie oraz Ogniskiem Teatralnym u Machulskich. Śpiewała na deskach teatru i filharmonii, m.in. w
takich sztukach jak „Krakowiaki i górale” i „Dziadek do
orzechów”. Tworzy muzykę, która otwiera jej własny
świat. I tym światem wywoływać w ludziach emocje,
poruszać i sięgać do ich wrażliwości.

X
X
X

RETRO CZY FUTURYZM?
Retro.
BIT CZY MELODIA?
Bit.
KLUB CZY STADION?
Klub
GDYBYŚCIE MIELI OPISAĆ WASZĄ MUZYKĘ KOLOREM, JAKI BY BYŁ?
Złoto.
TRZY SŁOWA, K TÓRE NAJLEPIEJ OPISUJĄ WASZE BRZMIENIE?
Technowpierdol, królestwo, zwycięstwo

X
X
X

Zagubione ogniwo polskiej elektroniki. Odważnie balansują na granicy sztuki i kiczu, nigdy jej jednak nie przekraczając. Odpowiedzialny za warstwę muzyczną Rat
One gwarantuje chłostę tanecznym bitem, a znany
z solowej działalności Papa Musta maluje fragmenty
rzeczywistości w pobudzających wyobraźnię tekstach.
Sami swoją muzykę określają betonową sambą, porywając do tańca tłumy na koncertach i festiwalach zarówno
w Polsce (Spring Break, Tauron Nowa Muzyka), jak i tych
za granicą (Tallinn Music Week, Seasplash Festival). Ich
pierwsza płyta „RAT” łączy dub, hip-hop i elektronikę,
a wydana w maju tego roku EPka zapowiada płytę,
która już jesienią odmieni oblicze polskiej muzyki.

Muzyka

X
X
X
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X
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CHCESZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
WEJDŹ NA WWW.MYNAMEISNEW.PL

X
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RETRO CZY FUTURYZM?
Retro. Lubię powracać do
przeszłości.
BIT CZY MELODIA?
Melodia. Dzięki niej mogę pełniej
przekazywać słowo.
KLUB CZY STADION?
Klimatyczny klub.
GDYBYŚ MIA OPISAĆ SWOJĄ MUZYKĘ KOLOREM,
JAKI BY BYŁ?
Niebieski. Kolor nieba i wody. Zarówno
spokoju, lekkości, jak i wzburzenia.
TRZY SŁOWA, K TÓRE NAJLEPIEJ OPISUJĄ T WOJE
BRZMIENIE?
Intrygujące, dyskretne, refleksyjne.
NAJFAJNIEJSZA SY TUACJA ZWIĄZANA Z MUZYKĄ,
JAKA CI SIĘ PRZY TRAFIŁA?
Gdy byłam w Londynie, na ulicy grał
pewien gitarzysta, uśmiechnął się do
mnie i zaczęliśmy razem śpiewać. Wokół
zebrało się wielu ludzi. Zagraliśmy nawet
mój utwór. I zarobiłam na dwie kawy.
Przemiłe wspomnienie.
ZA 10 L AT BĘDĘ…
Mam nadzieję świadomą, spełnioną
artystką, której muzyka będzie znacząca
dla ludzi i kultury.

dizajn

dizajn

tekst: OLGA ŚWIĘCICKA

DUET

WULKANICZNY
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Ilustrują artykuły, składają książki i tworzą logo. Najchętniej przy użyciu
nożyczek i sterty starych gazet. Hekla Studio to mistrzynie kolażu, które jak
wulkan co i rusz wypluwają z siebie nowe pomysły.

aktivist.pl
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Kawę zamawiają jednym głosem. Zupełnie jakby były
zsynchronizowane. Śmieją się, że im dłużej razem pracują,
tym częściej zdarza im się mówić jednocześnie. I zwykle
to samo. Hekla Studio to trochę taki smok z dwiema
głowami. Paulina Ufnal i Monika Proniewska robią rzeczy
jednocześnie, mówią jednocześnie i tylko na czas burzy
mózgów i wymiany pomysłów rozdzielają się na dwa organy. Skojarzenie ze smokiem nie jest tu zresztą przypadkowe,
bo sama nazwa studia ma w sobie sporo magii. – Hekla to
islandzki wulkan, który
w wolnym tłumaczeniu
oznacza bramy piekielne. Przez miejscowych
uważany jest za kobietę,
a legenda głosi, że w
jego otchłań wpadają
wyłącznie mężczyźni
– opowiada z zapałem
Paulina. I zaraz w słowo
wchodzi jej Monika.
– Ten feministyczny aspekt nazwy wydał nam
się bardzo kuszący. To
co jednak najfajniejsze
w Hekli, to fakt, że
jest ona stratowulkanem, czyli ma idealny
kształt stożka. Wygląda
zupełnie jak z obrazka
w podręczniku do
geografii. Żywy piktogram. Hekla jest więc
dokładnym odwzorowaniem tego, czym
zajmuje się na co dzień
grafik. Przekłada słowa,
wrażenia, myśli na proste
obrazy – tłumaczy. Te
w przypadku Hekla
Studio to najczęściej
kolaże, które dziewczyny
namiętnie tworzą ze
starych gazet, książek
i rycin. – Kolaż to technika, która nas połączyła. Obie
bawiłyśmy się tą formą na długo przed otworzeniem
wspólnego studia graficznego – opowiada Paulina, która
pierwsze wycinanki robiła już jako kilkuletnia dziewczynka. – W domu miałam sterty gazet i chyba rodzice chcieli
zaoszczędzić na farbach i kredkach, bo ilekroć chciałam
dla kogoś zrobić laurkę, to kazali mi wycinać i kleić – śmieje
się. Dzięki temu Paulina dziś może śmiało nazywać się
mistrzynią nożyczek. Po wczesnodziecięcym doświadczeniu kolejny raz po wycinaną technikę sięgnęła na drugim

HEKLA STUDIO
ZAPRASZA NA
WARSZTATY
KOLAŻU
6 I 12 LIPCA
W PASAŻU
WIECHA

roku studiów na ASP. – Miałam za zadanie przygotować
plakat reklamujący Piknik Naukowy i jakoś intuicyjnie
doszłam do kolażu. Niestety nie spotkało się to z entuzjazmem wśród profesorów, którzy uważają tę technikę
za łatwą i niewymagającą umiejętności realistycznego
rysowania – dodaje graficzka. Dziewczyny zupełnie się
ze swoimi autorytetami nie zgadzają i od lat pracują nad
tym, żeby kolażowi przywrócić sławę. – To prawda, że
kolaż może sobie zrobić każdy, ale akurat my uważamy,
że to wspaniałe. I wcale nie jest tak,
że wystarczy wyciąć fajne obrazki i
po prostu przykleić. W rzeczywistości
to dużo bardziej skomplikowane –
dodaje z uśmiechem Monika. I wie,
co mówi, bo jako Hekla Studio ma
za sobą setki przeprowadzonych
warsztatów. Również dla zupełnych
amatorów.
W kolażu najważniejszy jest obraz.
A tak właściwie nieskończoność
różnych obrazów, dlatego poza projektowaniem logo, składaniem książek
i robieniem ilustracji Hekla Studio
zajmuje się zbieraniem makulatury.
– Śmiejemy się, że w budynku,
w którym mieszkam, jest jakiś tajemniczy portal, bo ilekroć zaglądamy do
pewnej skrytki na klatce schodowej,
to zawsze znajdujemy tam jakąś
ciekawą książkę do wycinanek –
opowiada z Monika. – Ostatnio ludzie
chętnie pozbywają się encyklopedii,
co nas bardzo cieszy, bo pełno w nich
pięknych rycin i obrazów – dodaje.
Poza grzebaniem w śmietnikach
dziewczyny równie często zaglądają
do antykwariatów i bibliotek, które
pozbywają się książek. Najbardziej
lubią te zaprojektowane przed latami
90., które były drukowane na dobrych
papierach i mają w środku analogowe
zdjęcia.
– W swoim zbiorze mamy kilka pozycji, których nie chcemy ruszać,
ale znalazłyśmy na to sposób. Po prostu skanujemy i
drukujemy interesujące nas strony – mówi Monika, która
poza projektowaniem lubi również analogową fotografię.
Jej wakacyjne zdjęcia, robione klasyczną małpką, często
dopełniają Heklowe kolaże, czyniąc je unikatowymi.
Fotografie najczęściej przedstawiają rośliny, skały i kamienie. Pasja do geologii to druga po kolażach rzecz, która
łączy wulkaniczne graficzki. Stożek w logo studia nie jest
przypadkowy.
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Z MOZAIKĄ

tekst: DARIUSZ BARTOSZEWICZ

W TLE

ZODIAK WARSZAWSKI PAWILON ARCHITEKTURY W ZAKOŃCZONYM
WŁAŚNIE KONKURSIE NAGRODA ARCHITEKTONICZNA POLITYKI
ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE PIĘCIU NAJLEPSZYCH REALIZACJI 2018 R.

Jest piękny. Ma elewację ze szkła. W środku skrywa mozaikę „Kosmos”.
Na jej tle każdy na zdjęciach wygląda jak gwiazda. ZODIAK Warszawski
Pawilon Architektury powrócił na swoje miejsce w pasażu Wiecha i od razu
stał się ważnym miejscem debaty o mieście, jego rozwoju przestrzennym
i gospodarczym, o architekturze.
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Choć ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
został otwarty dopiero pod sam koniec 2018
r., trudno już sobie wyobrazić bez niego ścisłe
centrum miasta. Punkt jest świetny, przy przecięciu
dwóch deptaków – śródmiejskiego na tyłach
Domów Towarowych „Centrum” i ulicy Chmielnej przy kinie Atlantic. – Patrzyłam na miasta,
które miały swoje pawilony architektoniczne, jak
Amsterdam. I zazdrościłam. Uznaliśmy w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów
Polskich i w Ratuszu, że idealnym miejscem debat
i spotkań z mieszkańcami o Warszawie byłby
ZODIAK. Pasaż Wiecha ma tradycję wystaw
o architekturze i urbanistyce. Udało się! – mówi
Marlena Happach, dziś architekt miasta.
Do ZODIAKU wszystkim jest po drodze, co potwierdziło się m.in. w ostatnią Noc Muzeów. Pawilon odwiedziło ponad 700 osób. Bo tu zawsze
coś się dzieje. Są wystawy i wykłady, toczą się dyskusje o rozwoju przestrzennym i gospodarczym
naszego miasta, o przyszłości, planach i studium
Warszawy, o książkach. Odbywają się warsztaty
dla dzieci, spacery architektoniczne. W prawie
100 różnych wydarzeniach zorganizowanych
w ZODIAKU wzięło już udział ponad 5 tys. osób.
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WARSZAWSKI
PAWILON ARCHITEKTURY

Pasaż Stanisława Wiecheckiego „Wiecha” 4.
AUTORZY: Kalata Architekci, Szymon Kalata, Eliza Kalata; Mateusz Świętorzecki.
WSPÓŁPRACA: Anna Panasiuk, Jakub Senderowski, Barbara Jaworska, Piotr Sołowiej,
Monika Lewandowska; KONSTRUKCJA: Daniel
Przybyłek. Inwestor: m.st. Warszawa
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MOZAIKA ZDOBIĄCA KLATKĘ
SCHODOWĄ TO
KOMPOZYCJA
MAGDALENY
ŁAPIŃSKIEJROZENBAUM.
ARTYSTKA
TWORZĄC „KOSMOS”, UŻYŁA
WYŁĄCZNIE
MATERIAŁÓW
Z ODZYSKU.

ŚCIANA WSCHODNIA

Osoby wspominające z nostalgią lata 60. cieszą
się, że neon z napisem „ZODIAK”, który zamiast
kropki nad „i” ma gwiazdkę, świeci tak samo. Odtworzenie neonu zostało powierzone pracowni
Jacka Hanaka, który pracował wcześniej przy
oryginalnej konstrukcji. Pół wieku temu w tym miejscu stał pawilon z kwiaciarnią, a na jego dachu
działała letnia kawiarnia. Odtworzony z pietyzmem obiekt dziś jest większy o nowoczesną część
podziemną i przeszklone piętro. Przetrwał duch
architektury modernistycznej z 1968 r. Przeszklone
drzwi na piętrze można przesuwać, by otworzyć
przestrzeń i wnętrze na taras zacieniony pergolą z
żelbetu. Zdobią go rośliny, m.in. szałwia i czosnek
ozdobny. Zachwyca dbałość w oddaniu modern-

N O W O C Z E S N A

istycznych detali i dekoracji.
Uwagę przykuwają posadzki
z lastrika. W wypolerowanej
powierzchni z betonu widać
zatopione kamienie i kamyki
o różnej wielkości i barwie.
Bardzo efektownie wygląda
ściana przy klatce schodowej.
Zdobi ją mozaika ze szklanych
brył. To nowa kompozycja
autorstwa Magdaleny Łapińskiej-Rozenbaum. Artystka
mówi, że tworząc „Kosmos”,
użyła wyłącznie materiałów z
odzysku: – Udało się uratować
część szklanych elementów
oryginalnej mozaiki Marii Leszczyńskiej z lat 60.
z tarasu kawiarni Zodiak. Resztę stanowią porcelanowe odpady z potłuczonych talerzy z fabryki
w Wałbrzychu.
Projekt nowego ZODIAKU stworzyła pracownia
Kalata Architekci. Plac przed ZODIAKIEM zaprojektowali architekci z krakowskiego biura Gowin &
Siuta. Na placu działa fontanna – z belki pokrytej
stalą nierdzewną spływa pionowo zasłona z kropelkującej wody. Bliżej bocznej elewacji ZODIAKU z KFC stoją kubiki z pionowymi ogrodami.
W zieleń są wkomponowane siedziska. Na placu
działa letnia kawiarnia, kawa jest serwowana z
wózka rowerowego. – Cieszy mnie, że to miejsce ożyło. I że nie zapomniano o upamiętnieniu
autora pierwotnej koncepcji. Bar ZODIAK z
pawilonem w latach 60. XX w. zaprojektował mój
ojciec Jan Bogusławski, współautorem był Bohdan
Gniewiewski – przypomina Jerzy Bogusławski,
architekt i profesor Akademii Sztuk Pięknych.

KOSMICZNY PAWILON ZODIAK, ROTUNDA ZE SZKŁA I KINO REL AX
Z CERAMIKĄ NA ELEWACJI były charakterystycznymi obiektami na
trasie jedynego w Warszawie pasażu tylko dla pieszych. Deptak
powstał na tyłach Domów Towarowych „Centrum”. PROJEK T
STRONY WSCHODNIEJ MARSZAŁKOWSKIEJ (ZWANY PÓŹNIEJ ŚCIANĄ
WSCHODNIĄ) ZOSTAŁ WYBRANY W KONKURSIE ARCHITEK TONICZNYM
W 1958 R. Realizacja wielkiego założenia urbanistycznego z 23
budynkami w paśmie o długości 600 m nastąpiła w latach 19621969 według generalnego projektu Zbigniewa Karpińskiego
i Jana Klewina. Ściana Wschodnia była supernowoczesna,
klimatem przypominała deptak Lijnbaan w Rotterdamie. Była
niczym architektoniczny haust wolności po socrealizmie.

aktivist.pl
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moda

dizajn
tekst: OLGA ŚWIĘCICKA, foto: KAMILA SZUBA

Kwiaty nie mają przed nim tajemnic. Robił wianki dla Maryli Rodowicz,
Dody czy Ani Rusowicz, ale i tak najchętniej plecie dla mężczyzn.
Spod jego dłoni wychodzą prawdziwe cuda. Aż strach wpuścić go
na łąkę, bo wszystko wyzbiera.
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Kwiatowy

PERFORMANCE
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Ostatnio jedna z klientek wytatuowała sobie na ciele
wianek, który dla niej uplótł na ślub. Kiedy Marcin
Lesław Gładki o tym usłyszał, wydusił z siebie jedynie
głośne „Wow”. – Byłem w lekkim szoku. W końcu to
tylko bukiet, kilka złapanych kwiatków. Nie kończyłem
żadnych studiów i szkół w tym zakresie i żaden ze mnie
artysta – tłumaczy się Marcin i dopowiada, że zawsze
podobnie czuje się, kiedy ludzie zwracają się do niego
„mistrzu” czy „kwiatowy guru”. Mimo że sam za mistrza
się nie uważa, to suma jego doświadczeń wystarczyłaby, żeby określić go tym mianem. Swoje pierwsze
kwiatowe kroki stawiał na łąkach pod Gnieznem, gdzie
się wychował. – Urodziłem się na wsi. W tradycyjnej
rodzinie w stylu: mama w domu, babcia w domu,
porzeczki i ogródek pełen kwiatów. Moje pierwsze
wspomnienia to właśnie bukiety robione dla mamy
i babci z tego, co znalazłem w ogrodzie i na pobliskich
łąkach – opowiada rozmarzony. Potem nastały czasy
pracy w kwiaciarni siostry przy gnieźnieńskim cmentarzu i pierwsze zderzenia z klientem. W repertuarze
głównie pogrzebowe wieńce i przaśne ślubne bukiety.
Na tapecie nieustannie lilie, chryzantemy i nieśmiertelne róże. – Początki były trudne. Bukiety układałem
godzinami, kwiaty leciały mi z rąk, ale dzięki temu
opanowałem warsztat. Lubię takie powiedzenie, że
kwiat trzeba trzymać w dłoni jak miotłę. Pewnie
i mocno. Myślę, że w budce z widokiem na cmentarne
lastriko opanowałem ten ruch do perfekcji – opowiada
ze śmiechem. Po Gnieźnie przyszedł czas na Poznań,
gdzie przez sześć lat imał się prac w różnych kwiaciarniach. Później nastała Warszawa, a wraz z nią potrzeba
stworzenia własnego miejsca. Od trzech lat pod nazwą „Gładki set dezajn” układa bukiety, robi kwiatowe
kompozycje i przede wszystkim plecie wianki, które są
jego numerem popisowym. Do tego stopnia, że wśród
swoich stałych klientów ma Marylę Rodowicz, która
raz na pół roku zamawia u niego wianek. – Maryla je
ubóstwia i męczy do samego końca. Wianek już zupełnie traci formę, a ona dalej biega w nim po scenie.
Dobrze, że są ze sztucznych kwiatów i trzymają się na
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mocny klej, bo inaczej mogłoby dojść do katastrofy
– śmieje się Gładki. Choć zdarza mu się tworzyć kompozycje z plastiku, to jego żywiołem są zdecydowanie
prawdziwe kwiaty. Szczególnie kocha te efemeryczne,
polne, które bez wody czasem wytrzymują tylko
kilkanaście minut. Oczywiście wybór surowca zależy
od sytuacji. Kiedy wianek ma przejechać pół Polski
na wesele, to nie ma mowy o makach czy chabrach.
Klienci na szczęście polegają na doświadczeniu
Marcina i starają się nie wtrącać. – Pracuję na zasadzie
„ufam tobie”, czyli ja daję pewność, że zrobię najlepiej,
jak potrafię, a klient w zamian daje mi wolną rękę –
tłumaczy. Nie znaczy to jednak, że wianki u Gładkiego zamawia się jednym kliknięciem. Zanim stworzy
kompozycję, lubi spotkać się z klientem, posłuchać
jego głosu, spojrzeć w oczy i po prostu go wyczuć.
Śmieje się,że robi sobie taki portret psychologiczny
i rzadko kiedy się myli. – Kiedy klienci odbierają ode
mnie kwiaty, zwykle roztapiają się w uśmiechu. Zawsze
żałuję, że nie mogę im wtedy zrobić zdjęcia, bo ich
mina to dla mnie najlepsza reklama. Mam w domu
nawet taki zeszycik, w którym zapisuję sobie co milsze
komplementy. Kiedy nachodzi mnie chwila zwątpienia,
lubię sobie tam zajrzeć – opowiada. Zwątpień nie ma
zbyt wiele. Największe nachodzą go, kiedy musi
o czwartej rano wstać na giełdę kwiatową. Od kiedy
ma samochód, to i tak jest lepiej. Dawniej na Bakalarską podróżował kultową 35, a potem tramwajem wracał
z siatami. – To był mój ukochany kwiatowy performans,
który zawsze spotykał się z reakcjami współpasażerów.
Teraz ludzie mnie zagadują, kiedy na rowerze wracam
z pobliskiej łąki z koszem pełnym kwiatów. Zawsze są
bardzo ciekawi, co ja z tym wszystkim zrobię – uśmiecha się. A ja patrząc na Instagramie na jego kwiatowe
kompozycje mam pewność, że żadnego zerwanego kwiatka nie zmarnuje. W końcu wyznaje zasadę
„po pierwsze, nie krzywdzić”. Skoro już zdobył się na
brutalny krok odcięcia od korzeni, to przynajmniej chce
zapewnić swoim ukochanym godną śmierć. Żadnych
drutów, brokatów i perełek. Tylko czysta natura.

sylwetka

sylwetka
tekst: ŁUKASZ CHMIELEWSKI
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(Bez)ROBOTNY

Zawsze chciał grać. Kiedy nikt nie dawał mu roli, napisał monodram
o aktorze, który szuka pracy. Marcin Zarzeczny zagrał swój jednoosobowy
spektakl ponad 100 razy, także na scenach w Indiach czy Iranie.
aktivist.pl
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Jako mały chłopiec bardzo chciał być księdzem. Brał
modlitewnik i udawał, że odprawia mszę świętą
w domu. Zdarzyło mu się też wyjść na ulicę w spódnicy
siostry i tańczyć. Do domu odprowadził go wtedy kierowca ciężarówki, bo pląsający dzieciak zatrzymał ruch...
Marcin Zarzeczny wspomina te wydarzenia rozbawiony
i zaaferowany, przyznając, że zna je tylko
z opowieści matki, a sam ich nie pamięta. Upatruje
w nich jednak początki swojej miłości do aktorstwa.
A grać chciał zawsze. Przeszedł kolejne stopnie wtajemniczenia zawodowego. Najpierw skończył Studium
Muzyczne I stopnia w rodzinnym
Kraśniku, później Akademię Teatralną w Warszawie i Państwowe
Studium Aktorskie przy Teatrze
im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Dostrzeżono jego główną rolę
MONODRAM
w powstałym w Teatrze 2 Strefa
„ZWIERZENIA
monodramie „Jeppe” na podBEZROBOTNEGO
stawie filmu „Idioci” Larsa von
AKTORA”
Triera. Otrzymał za nią wyróżnieBĘDZIE MOŻNA
nia na Międzynarodowym FesZOBACZYĆ
W CZWARTEK
tiwalu Monodramów w Albanii i
podobnych imprezach w Polsce.
25 LIPCA
Szybko wyciągnął po niego ręce
W PASAŻU
film i Zarzeczny dostał główną
WIECHA
rolę. Dokładnie 21 grudnia 2012
r., czyli w dzień końca świata
według kalendarza Majów, okazało się, że zdjęcia
ruszą z dziewięciomiesięcznym opóźnieniem.
Początkowo go to załamało. Dziś wspomina, że pomyślał wówczas nieco naiwnie, iż to powinien być
dla niego początek, a nie koniec, a ten czas czekania niech stanie się symbolem narodzin czegoś
nowego. I tak też się stało. Zarzeczny usiadł do pisania
własnego monodramu. Pomysł komediodramatu
o aktorze szukającym pracy kiełkował w nim od pewnego czasu, ale sam był zaskoczony, że tak dobrze idzie
mu praca nad tekstem, bo w szkole wypracowania nie
były jego najmocniejszą stroną. Tak narodziły się „Zwierzenia bezrobotnego aktora”. Monodram opowiada
o tym, co się dzieje, kiedy człowiek rezygnuje
z marzeń i kiedy o nie walczy. Autorski spektakl okazał
się strzałem w dziesiątkę. O Zarzecznym zrobiło się
głośno. Nagle zaczął mnóstwo grać i zarabiać. Paradoksalnie przestał być bezrobotnym aktorem. Sukces
nie był jednak przypadkowy. Artysta wysłał oferty na
wszystkie festiwale monodramów na świecie, jakie

tylko udało mu się znaleźć. Sztukę wystawiano w sumie
ponad 100 razy w polskich teatrach i na festiwalach
w Indiach, Iranie, na Islandii i w Niemczech, gdzie
go także nagrodzono. Co ciekawe, „Zwierzenia...” nie
zakwalifikowały się na żaden festiwal tego typu w kraju...
Po sukcesie autorskiej sztuki przyszły jednak chude lata.
Kryzys był na tyle poważny, że Zarzeczny myślał
o rzuceniu aktorstwa. Jako termin podjęcia ostatecznej
i nieodwołalnej decyzji wyznaczył sobie dzień kolejnych
urodzin. Spontaniczny wypad do Londynu na kilka dni
zamienił się w kilkumiesięczny pobyt, podczas którego
aktor został zaproszony na casting do nowej produkcji
Luca Bessona. Dzień zdjęciowy
wypadał 11 grudnia, czyli w dzień
jego urodzin... Mimo że przeszedł wszystkie etapy castingu, roli
nie udało mu się jednak zdobyć.
To był dla niego jasny znak, że
koniec aktorstwa jest nieunikniony.
I wtedy wygrał casting do filmu
semestralnego szkoły filmowej
w Leeds, gdzie zagrał główną
rolę, a zdjęcia rozpoczęły się... 11
grudnia. Ostatecznie z aktorstwa
nie zrezygnował i po powrocie do
Polski otrzymał drugoplanową rolę
w fabule „Supernova” w reżyserii
Bartosza Kruhlika. Pobyt na Wyspach pchnął go też w stronę warsztatów aktorskich. Dziś Zarzeczny
prowadzi kilka grup w Warszawie
i Krakowie, przygotowuje też
spektakl z pracownikami korporacji
farmaceutycznej. – Niektórzy chcą
być aktorami, inni chcą po prostu zrobić coś innego
w swoim życiu. Na zajęcia przychodzą studenci i emeryci. Przełamują bariery wstydu czy strachu, nawiązują
kontakt z druga osobą, współdziałają. Uczą się warsztatu aktorskiego, np. stając się przedmiotami – wyjaśnia
Zarzeczny. Obok warsztatów organizuje cykliczne
obozy teatralne. Praca z ludźmi wyznaczyła mu kolejny
cel w życiu. Zaczął startować w konkursach na dyrektora
teatru. Jego idée fix jest teatr społecznie zaangażowany,
który wciąga na scenę zwykłych ludzi, bliższy performansowi niż tradycyjnemu spektaklowi. – Chciałbym
opowiadać o rozterkach i problemach zwykłych ludzi,
bez polityki, skupiając się na człowieku, jego emocjach
i pragnieniach – deklaruje artysta.

sylwetka

sylwetka

Budowniczowie
RYTMÓW

tekst: OLGA ŚWIĘCICKA
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Za dnia projektują budynki, wieczorami tworzą dźwięki. Wbrew
wszelkim regułom. KGDNKSzR to architektoniczna formacja muzyczna,
która specjalizuje się w budowaniu atmosfery nieskrępowanej zabawy.
Przy użyciu m.in. Krawczyka, Reni Jusis czy Bajmu.
aktivist.pl
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KGDNKSZR,
CZYLI ENSEMBLE
ZŁOŻONY
Z MUZYKÓW
I GRAJĄCYCH
ARCHITEKTÓW
WYSTĄPI
28.06 NA
SCENIE W
PASAŻU WIECHA

Ich historia mogłaby brzmieć jak dobry branżowy żart.
W końcu mało kto się spodziewa po architektach, że po
pracy budują zespół, a nie tworzą kolejne konkursowe
prace. A żeby było jeszcze zabawniej, to muzykę robią
na zasadach, które dalekie są od reguł wpajanych na
ich uczelni. Budują bez planu, bez
głównego architekta i w sumie
często bez pozwoleń, bo na tapecie
mają największe polskie przeboje
i po prostu bezpardonowo sobie
je przerabiają. Gdyby razem mieli
zaprojektować budynek, to można
by mieć pewne obawy co do
bezpieczeństwa tej konstrukcji.
Na szczęście muzyka rządzi się
innymi prawami i im więcej w niej
swobody, niedoróbek i improwizacji, tym jest ciekawiej. KGDNKSzR,
bo taką nazwę nosi ta eklektyczna
konstrukcja, narodził się z potrzeby
odreagowania twardych reguł
architektury, a ich nadrzędną zasadą
jest brak zasad. Od roku, już w
stałym siedmioosobowym składzie,
z czego jeden członek jest wiecznie
nieobecny, przygrywają na wydziałowych imprezach i festiwalach.
Ku wielkiej uciesze architektonicznych tłumów. Jak widać, potrzeba
odreagowania jest cechą wspólną
kreślarskiej branży. – Zaczęło się
trochę przypadkowo. Znajomi ze
Stowarzyszenia Architektów Polskich robili imprezę i zaproponowali mi, żebym zorganizował jakiś
jam session, który umili zabawę.
Wiedzieli, że gram na instrumencie,
i liczyli na to, że po prostu skrzyknę
kilku kolegów. Plotka jednak szybko
się rozrosła i na pierwsze spotkanie
przyszło prawie 15 osób – opowiada Michał, który w zespole gra na
gitarze. – Mieliśmy miesiąc do koncertu, więc na warsztat
wzięliśmy melodie znane i lubiane, głównie polskie
przeboje. Pierwszy koncert okazał się sukcesem, więc
jakoś naturalnie zrodził się z tego zespół – dopowiada.
Po drodze kilku architektów zdążyło się wykruszyć. Może
i dobrze, bo w pierwszym składzie było aż osiem gitar

i trudno było nad tym zapanować. Finalnie powstała
sześcioosobowa formacja, w której skład wchodzą
dwie gitary, klawisze, perkusja, saksofon i altówka. Była
jeszcze trąbka, ale po pierwszym koncercie wyjechała
do Ameryki Południowej. Podobno teraz jest w Peru, ale
koledzy architekci nie mają co do tego pewności. Trąbki
żałują, ale na szczęście mają w składzie inny instrument
dęty. Grupa składa się z pięciu mężczyzn i jednej kobiety,
która odgrywa również zaszczytną rolę wokalistki. Tym,
co ich wyróżnia, jest pełna demokracja, co doskonale
wybrzmiewa również w nazwie. – Śmiejemy się, że nazwa
zespołu to nasza najlepsza i w sumie jedyna reklama. Jest
ona tak demokratyczna jak cała formacja, bo powstała
z pierwszych liter nazwisk. A że na nazwisko na K ma
dwóch z nas, to w sumie nawet nie wiadomo, któremu
przypisane jest pierwsze miejsce – tłumaczy Leszek
i opowiada, że z nazwy uczynili rodzaj rozgrzewającego
okrzyku. – My ze sceny krzyczymy KGDN, a publiczność
odkrzykuje drugą część. Niestety zwykle z jakimiś potknięciami, choć ostatnio trafił się na koncercie śmiałek,
który nie tylko na jednym oddechu wymówił całą nazwę
zespołu, ale też zaraz potem wypowiedział ją od tyłu
– dopowiada z podziwem klawiszowiec. Poza zamiłowaniem do demokracji zespół łączy też ślepa miłość
do Krzysztofa Krawczyka. W swoim żelaznym bisowym
repertuarze mają jego przebój „Ostatni raz zatańczysz ze
mną”. Tłumy wiwatują. – Poza tym naszymi absolutnymi
hitami są „Zakręcona” Reni Jusis i „Takie ładne oczy” Czerwonych Gitar w ciężkiej, mrocznej aranżacji. Generalnie
nie możemy trochę zrozumieć, jak do takich słów mogła
powstać tak lekka melodia. Nasza wersja jest jedyną
słuszną. Podobnie jak przebój Anny Jantar „Nic nie może
wiecznie trwać”, który dopiero w naszej powolnej, melancholijnej aranżacji zyskał blask – opowiada z przekornym
uśmiechem Dorota. KGDNKSzR żadnego przeboju się
nie boi, a pomysły na kolejne numery może przynieść
każdy członek zespołu. – Organizacja prób to od tej pory
nasze największe osiągnięcie. Początki były trudne, bo
kiedy spotyka się siedem osób, które chcą wyżyć się na
instrumentach, na których z jakichś powodów nie mogą
grać swobodnie w domu, to powstaje niezły hałas. Na
szczęście udało się nad tym zapanować, a nawet znaleźć
czas na regularne ćwiczenie – mówi Janek, saksofonista.
Nie oznacza to jednak, że wszystko odbywa się bez
konfliktów. Najnowszy dotyczy tego, czy do repertuaru
włączyć disco polo. Zdania są podzielone, na razie z
elementów disco są tylko ortaliony, w których grupa
dumnie koncertuje.

zero waste
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NA SŁOŃCE

Butelka termiczna Corkicle ma
potrójnie izolowane ścianki
dzięki czemu utrzymuje gorące
napoje gorącymi, a zimne
zimnymi przez kilkanaście
godzin. Seria Rifle została
stworzona we współpracy
ze specami od kwiatowych
wzorów Rifle Paper Co.’s.

Amazinc! to wegański krem
przeciwsłoneczny w biodegradowalnym kartonowym
opakowaniu. Masło migdałowe łagodzi suchą skórę,
a specjalna formuła MINERAL
SHIELD LIGHT chroni ją przed
promieniowanie słonecznym
do SPF 30+.

PUDEŁECZKO

Pojemniki A Slice of Green
są wykonane z wysokiej
jakości stali nierdzewnej 201
o jakości spożywczej. Są produkowane w zrównoważony
sposób w Indiach z zachowaniem szacunku zarówno dla
pracowników, jak
i środowiska.

W JEDNEJ BUTELCE
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Mydło Dr. Bronner ma ponad 18 zastosowań – można go używać do pielęgnacji
ciała, włosów, czy jamy ustnej, a także do
sprzątania, prania czy pielęgnacji
zwierzaków. Przy tym jest ekologiczne – ma
naturalny skład, ulega 100% biodegradacji, jest
wegańskie i nietestowane na zwierzętach,
a butelki pochodzą w 100% z recyklingu.

W DRODZE

PIERWSZA POMOC

Są trwałe, lekkie, można ich używać wielokrotnie.
A sam Bambus jest bardziej trwały niż drewno,
antybakteryjny oraz odporny na ścieranie.
Zestaw sztućców marki Bambaw świetnie sprawdzą
się na piknikach czy w podróży.

Plastry PATCH są zrobione w 100% z miękkiej,
organicznej tkaniny bambusowej i gazy
z hipoalergicznym klejem samoprzylepnym
(PSA), który jest wykonany z połączenia naturalnych
minerałów i technologii nanotechnologicznej (małe
przyssawki), które delikatnie przylegają do skóry, nie
powodując reakcji alergicznych.

aktivist.pl

39

zakupy
INSTAX MINI LIPLAY
APARAT NATYCHMIASTOWY NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW

Nowy Fujifilm instax Mini LiPlay
nie tylko robi świetne zdjęcia
i natychmiast je drukuje, lecz
także nagrywa dźwięki i zapisuje je w formie kodów QR. Dzięki
Bluetooth łączy się ze smartfonem
i ma mnóstwo kreatywnych
szablonów i filtrów. A do tego świetnie wygląda. To najmniejszy i zarazem
najpiękniejszy Instax w historii.
Stylu dodają ciekawa faktura aparatu,
dbałość o detale i modne kolory.

NA WIATR

Niby zabawka dla dzieci, ale i dorosłego ucieszy. Przepięknie wykonany
wiatraczek w kształcie rajskiego ptaka
sprawdzi się
na balkonie, na plaży i działce.
Zaprojektowany przez Margaux
Carpentier dla Djeco.

LiPlay jest dostępny w sprzedaży
od czerwca w cenie sugerowanej
725 zł w trzech wersjach kolorystycznych: Elegant Black, Blush
Gold oraz Stone White.
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W CIENIU

Słoneczne dni, ciepłe noce i beztroska wakacji. Paris+Hendzel powraca z nową kolekcją Above the
springs, inspirowaną południowym
słońcem, wolno płynącym czasem,
naturalnością i przyjaźnią budującą
wspomnienia na całe życie. Kolekcja
to 12 nowych modeli perfekcyjnie
wykonanych kapeluszy. Została rozbudowana o słomiane daszki, miękkie
bawełniane kapelusze typu bucket hat
oraz całą gamę letnich słomianych
kapeluszy typu Gambler, Teardrop
czy Canotier. W ofercie pojawiły się
również dwa certyfikowane, ręcznie
klejone kapelusze Panama (biały
i brązowy), wyplatane z naturalnej ekwadorskiej słomy, zdobione skórzanymi
paskami, złotymi nitami i wytłoczonym
złotym logo.
www.parishendzel.com
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moda
tekst: SYLWIA KAWALEROWICZ

Elementy, które trzy lata temu nagrodziliśmy statuetką
Nocnego Marka w kategorii Moda, w tym sezonie przewrotnie
namawiają: „Nie potrzebujesz? Nie kupuj! Inwestuj w jakość, a nie ilość,
zachowuj ubrania na lata, dziel się nimi i dbaj o środowisko”.

Ponad
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PODZIAŁAMI
Trzy lata temu spodobało nam się to, że Elementy, razem z zaprzyjaźnioną marką Balagan, stworzyły inicjatywę, która wykraczała
poza granice wyznaczane przez panujące
trendy i zaproponowała zmianę w funkcjonującym modelu sprzedaży ciuchów. Pokazały,
skąd wynika cena produktów: ujawniały cenę
materiałów oraz koszt pracy poświęconej na
wykonanie ubrań. Dzisiaj Elementy radzą sobie
lepiej niż dobrze. Proponują kolejne kolekcje,
które wyróżniają się solidnym rzemieślniczym
wykonaniem, prostotą krojów i neutralną gamą
kolorów. W tym sezonie jednak pozwalają sobie
na trochę szaleństwa – przynajmniej jeśli chodzi
o kolory. Stawiają też na naturalne materiały –
len, nowoczesny tencel oraz cupro.

moda

WARSZTATY
MODOWE
PRZYBLIŻAJĄCE PROCES
PROJEKTOWANIA Z MARKĄ
ELEMENTY
ODBĘDĄ SIĘ W
PASAŻU WIECHA
13 LIPCA
aktivist.pl

ELEMENT Y to marka założona
w 2015 r. przez
MARTĘ GARBIŃSKĄ-WŁODARCZYK
I BARTOSZA L ADRĘ.
Wraz z zaprzyjaźnionym
brandem Balagan powołali oni
TRANSPARENT SHOPPING COLLECTIVE.

Y

ka-Włodarczyk, współwłaścicielka marki.
Takie ciuchy mogą służyć latami, dlatego warto
w nie zainwestować. Zwłaszcza że w przypadku Elementów dobrze wiemy, na co idą nasze
pieniądze. Idea transparentności produkcji ujęła
nas w koncepcie marki już na samym początku, twórcy pozostają jej wierni. Jeśli wydaje
się wam, że coś jest zbyt drogie, wystarczy
sprawdzić, jakie są składowe ceny – ile poszło
na materiał, ile na podatki, ile na marżę sklepu.
Ważna jest dla nich etyka produkcji – ubrania
szyją w Polsce, korzystają z usług zaprzyjaźnionych warszawskich szwalni, materiały kupują
w Polsce i Europie. Filarami marki pozostają
niezmiennie przejrzystość cen, transparentność
produkcji oraz kapitał społeczny.
Kolekcja na sezon wiosna-lato 2019 jest
dostępna we flagowym butiku Elementy w
warszawskim Domu Handlowym Mysia 3, w
Elementy Studio we wrocławskim centrum
handlowym Renoma oraz na www.elementywear.com

E L E M E N T

Elementy dobrze wyczuwają trendy i odnajdują
w nich to, co dla nich ważne i zgodne z filozofią
marki – tym razem stawiają na ekologiczną świadomość i promowanie stylu w każdym wieku.
W kampanii wzięły udział modelki reprezentujące różne pokolenia, pokazując, że ten sam
ciuch może równie dobrze wyglądać na córce,
matce, jak i babci. Zwłaszcza jeżeli jest dobrze
skrojony, uszyty z materiałów wysokiej jakości
i starannie wykończony. – Nie sięgamy po
szybką modę i bezrefleksyjne zakupy. Stawiamy
na ponadczasowość krojów. Relacja łącząca
przedstawione w naszej nowej kampanii kobiety
symbolizuje powyższe wartości. Zachęcamy
do dzielenia się ubraniami i wspólnego celebrowania mody – tłumaczy Marta Garbińs-

moda.elementy
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książka

książka
tekst: WOJTEK SZOT

Słowiańskie zombie, wspomnienia ze zmywaka w UK i trudne rozliczenia
z przeszłością. Czytamy najnowsze książki polskich autorów i wybieramy
dla was najlepsze lektury na wakacje.
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KSIĄŻKA
NA LATO
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Na początek o książce trudnej, bo nie uciekniemy
od XXI w. i tego, że niekiedy musimy powiedzieć:
„Przepraszamy, spieprzyliśmy”. Niemalże tymi słowami
zwrócił się do Pierwszych Narodów kanadyjski premier. Przepraszał za lata przemocy, jakiej doświadczyli,
a którą wspierało kanadyjskie państwo. Przemocy
wyrządzanej istotom najmniej winnym, bo dzieciom
zamykanym i torturowanym w szkołach z internatami,
świeckich i religijnych. Kanada przeprasza za każdą z
„27 śmierci Toby’ego Obeda”, a nasz polski kontekst
ostatnich miesięcy sprawia, że to reportaż, którego lektura mrozi krew w
żyłach, ale jest obowiązkowa. Joanna
Gierak-Onoszko pokazała, że pisząc
o przemocy, można zrobić to z klasą,
a i tak chce się nam wyć. A co my,
O TRENDACH
Polacy, odkopiemy we własnej hisW LITERATURZE
torii? Na pewno sporo trupów dzięki
POROZJackowi Dehnelowi i jego nowej,
MAWIAMY
fantastycznej powieści „Ale z naszymi
Z WOJTKIEM
umarłymi”. Gdy z grobów wstają
SZOTEM
nasi wspaniali przodkowie i ruszają
PODCZAS SPOTna podbój świata, należy uciekać,
KANIA „TO SIĘ
gdzie pieprz rośnie. A nie będzie to
CZYTA”, 4 LIPtakie łatwe. Wielopokoleniowa ekipa
CA, W PASAŻU
mieszkańców jednej z krakowskich
WIECHA.
kamienic dzięki temu pozna się jak
łyse konie, a wy będziecie się śmiać,
bo to momentami bardzo zabawna książka. Nie
obejdzie się jednak bez głębszej refleksji, wcale nie
wesołej – bo choć zombie jeszcze nas nie atakują, to
zobaczycie, że powoli zaczynają krążyć dookoła.
I to jest bardzo zła wiadomość. Dehnel napisał chyba
najbardziej „popową” ze swoich książek i udowadnia,
że jest pisarzem zawodowym, który potrafi stworzyć
wciągającą literaturę gatunkową. Może z nadmiernie
czytelną metaforyką, ale w tych kwestiach chyba trzeba
mówić naprawdę wielkimi literami. Zombie nie pójdą
do nieba, choć ich aspiracje są wszechświatowe. W
polskim „Niebie 1989” wylądujemy dzięki Marcinowi
Teodorczykowi i jego świetnej debiutanckiej powieści.
W Niebie ludzie mają aspiracje, chcą zmian. Jedni idą
na studia, drudzy otwierają sklep, inni ściągają kradzi-

one samochody. Inflacja przyjdzie dopiero za chwilę,
jeszcze można pomarzyć o kapitalizmie. I o Murzynce.
Murzynkę Romek zobaczył na kasecie wideo, którą
oglądał z żoną na nowym magnetowidzie. „Dla Kaśki
Murzynka była jednak zbyt dużą konkurencją. Sama
była jej ciekawa, nigdy nie widziała na własne oczy,
a co dopiero jej chłop. Bała się, że Romek wsiąknie
na amen, bo gdzie jej do Murzynki”. Romek wsiąka
i nawet śniada Ukrainka z przygranicznego burdelu
nie ukoi jego pragnień. To książka o prostych marzeniach i snach. Bardzo o nas. Coś o nas mówi też
biografia „Jaremianka” autorstwa Agnieszki Daukszy.
To książka niezbyt wygodna do podróżowania, bo
wyróżniająca się rozmiarami, ale dźwigajcie – warto!
Przybliża postać Marii Jaremy, artystki o niezwykłych
pomysłach, zaskakującym rozumieniu sztuki, a do tego
niezwykłej kobiety łamiącej konwenanse, emancypantki
i aktywistki. Malarki, rzeźbiarki, graficzki, projektantki
kostiumów teatralnych, lalek i pomników. Wakacje to dla
jednych wyjazd urlopowy, a dla wielu możliwość dorobienia kilku groszy. Malcolm XD to wspaniały pseudonim,
a jego powieść „Emigracja” to bardzo udana opowieść o
wyjeździe do Anglii z miasta, którego największą atrakcją
jest głaz narzutowy, który przynosi szczęście. „Głaz ten
zajebali kiedyś ci z miasta obok, bo też chcieli mieć swoją atrakcję turystyczną”. Takim stylem jest to napisane
i jest to NAPRAWDĘ żywe, zabawne i wciągające.
Zarówno dla tych, którzy byli na zmywaku w Londynie, jak i dla tych, którzy uniknęli tego pokoleniowego
doświadczenia. Dla wszystkich luzaków, ziomków i
ziomalek, książka hipsterska, rozbudowana pasta internetowa, ale z sensem i fantastycznie dopracowanym
stylem. Może trochę nużąca jednostajnością, ale na
plaży można przecież zasnąć. Jeśli chcecie poważniej,
to nie możecie przegapić zbioru reportaży autorstwa
Marty Sapały „Na marne” o marnowaniu żywności.
Niezjedzony ułomek pizzy już na zawsze zostanie wam
na sumieniu. Kilkaset stron lektury naprawdę nieprzyjemnej. W tym zestawieniu nie może też zabraknąć
książki „Pokój z widokiem. Lato 1939” Marcina Wilka,
reportażu o lecie sprzed 80 lat. Może nie jest to lektura,
przy której rozluźnimy żuchwę, ale z pewnością warto
sięgnąć po nią latem 2019 r.

komiks

komiks
tekst: ŁUKASZ CHMIELEWSKI

UCHWYCIĆ RUCH PTAKA W LOCIE,
JAK GO WIDZIAŁEM JESZCZE DZIŚ,
W PIERWSZYCH PROMIENIACH SŁOŃCA.

WILSON SIĘ MYLIŁ: TO WSZYSTKO
SĄ „NAUKOWE” DANE, KTÓRE
NIE TYLKO MOŻNA, ALE I TRZEBA
ZAWRZEĆ W ILUSTRACJI,
MÓJ DROGI.
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PTAKI

WSZYSTKIE
AMERYKI
GOTOWE. JEST
WSPANIAŁA.

Zostawił żonę i dwóch synów, żeby narysować wszystkie ptaki Ameryki.
Ilustracje dzikiego indyka, białozora i kilkuset innych przyniosły mu sławę.
Dziś „Birds of America” Johna Jamesa Audubona jest nie tylko najdroższą
książką na świecie, ale także pokazuje zmianę w podejściu do zwierząt
i wpływ człowieka na przyrodę.
69
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Jest rok 1820. John James Audubon ma 35 lat. Niedawno
wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę za długi.
Perspektywy rysują się przed nim słabe, bo nie ma ręki do
interesów, a amerykańska gospodarka znalazła się w kryzysie finansowym. Z czworga jego dzieci żyją już tylko dwaj
najstarsi synowie. Audubon postanawia więc poświęcić się
pasji swojego życia – rysowaniu ptaków. Ma to szczęście,
że żona bezgranicznie go wspiera i przejmuje obowiązek
wychowania i utrzymania dzieci.
Ptaki fascynowały go od dawna, rysował je po godzinach.
Teraz nie chce robić już nic innego. Stawia sobie bardzo
ambitny cel: narysowanie wszystkich ptaków Ameryki.
Choć brzmi to jak początek historii współczesnego Syzyfa,
amerykańskiemu ornitologowi i malarzowi o francuskich
korzeniach udaje się dopiąć swego. Nie przyszło mu to
jednak łatwo. W USA ilustracje Audubona nie znajdowały
uznania jako prace naukowe, sugerowano mu prezentowanie ich w galeriach sztuki, a nie w muzeach historii
naturalnej. Winny był przełomowy styl. Wbrew panującej
modzie pokazywania ptaków w majestatycznych
i statycznych pozach Audubon rysował je w ruchu, starając
się oddać ich charakter. Dopiero w Europie poznano się na
jego talencie, tam też
udało mu się znaleźć
rytowników, którzy
byli w stanie wykonać
ryciny na potrzeby
odbitek drukarskich.
A było nad czym pracować, bo ornitolog
stworzył w sumie 435
rysunków, na których
uwiecznił ponad
700 gatunków
amerykańskich
ptaków. Ostatecznie
akwatinty wykonali
brytyjscy rytownicy
Robert Havell Sr.
i jego syn Robert
Havell Jr. Sam
Audubon malował
najchętniej akwarelami i pastelami. Pierwsze wydanie „Ptaków Ameryki” liczyło
błe˛kitna
170 egzemplarzy, z czego około 120 przetrwało doModrosójka
dziś.
John James Audubon
Oryginalnie wydano je w czterech tomach między 1827 r.
a 1838 r. Książki sprzedawano w subskrypcji za kolosalne
pieniądze. Bardzo droga była także sama ich produkcja.

KOMIKS POKAZUJE CIEKAWĄ
HISTORIĘ
I STAWIA
PYTANIA
O ETYCZNOŚĆ
LUDZKICH
DZIAŁAŃ
I RELATYWIZOWANIE
ICH OCEN

Dziś „Ptaki Ameryki” Johna Jamesa Audubona uchodzą za
najdroższą książkę świata. W 2010 r. na aukcji Sotheby’s
pierwsze wydanie sprzedano za 11,5 mln dol., a magazyn
„The Economist” oszacował, że wśród 10 najdroższych
książek w historii połowę stanowią właśnie oryginalne
kopie dzieła Audubona.
Na szczęście komiks „Audubon. Na skrzydłach świata”
autorstwa Fabiena Grolleau (scenariusz) i Jérémie’ego
Royera (rysunki) nie jest ani próbą laurki dla znanej postaci,
ani encyklopedycznym życiorysem z ilustracjami. To rasowa biografia napisana wręcz w sensacyjno-kryminalnym
duchu i bardzo dobrze opowiedziana graficznie. Royer
postawił na uproszczoną realistyczną kreskę, nie starał się
też kopiować ilustracji Audubona. Natomiast Grolleau
bardzo umiejętnie dobiera fakty, żeby możliwie w pełni pokazać głównego bohatera. Są pasja naukowa, ekscytacja
odkrywcy i szaleństwo artysty. Scenarzysta bardzo dobrze
wyważył też ilościowo fragmenty traktujące o pracy nad
książką i życiu osobistym Audubona. Dzięki temu widać
choćby koszty emocjonalne, jakie ponieśli jego rodzina
i on sam, żeby mógł zrealizować marzenie życia. Dziś
zachwyt nad „Ptakami Ameryki” mącić mogą też
metody pracy Audubona, który polował, zabijając
wręcz hurtowe ilości ptaków, służących mu potem
jako modele. Ustawiał je w naturalistycznych, bardzo
dynamicznych pozach, używając do tego drutów
i sznurków. Sam efekt wysokiego weryzmu w upozowaniu ptaków był skutkiem długich i wnikliwych
obserwacji ich zachowań. Jego zachwyt na urodą
ptaków i dziecięca wręcz ciekawość w odkrywaniu
ich zwyczajów połączone były jednak ze stricte
przedmiotowym traktowaniem. Dobrze oddaje to
fragment komiksu, w którym ornitolog cieszy się z
udanego polowania, przyznając jednocześnie, że
ustrzelone przed chwilą ptaki są ekstremalnie rzadkie. Album pokazuje też ogromny wpływ człowieka na biosferę: Audubon obserwuje wielomilionowe
stada gołębi wędrownych, które wyginęły
w kolejnych dekadach za sprawą deforestacji
i masowych polowań. Komiks nie tylko pokazuje ciekawego człowieka i świat, który minął,
lecz także stawia pytania o etyczność ludzkich
działań i relatywizowanie ich ocen.

AUDUBON. NA SKRZYDŁACH ŚWIATA
SC. FABIEN GROLLEAU, RYS. JÉRÉMIE ROYER
Marginesy 2019

film

film

ZEMSTA
NA CIEPŁO
„PEWNEGO RAZU W… HOLLYWOOD”
REŻ.: QUENTIN TARANTINO
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Tarantino to jeden z tych reżyserów, których każdy kolejny
film postrzegany jest w kategoriach święta. Powodów
pewnie jest wiele, ale dla mnie na czoło wysuwają się dwa.
Niewielu jest twórców mających podobny dar dygresyjnego opowiadania oraz umiejętnego wplatania w intrygę scen
z pozoru mniej ważnych, ale budujących klimat całej historii.
Wreszcie czy można wyobrazić sobie bardziej szczerą i
pełną miłość niż uczucie, jakim X Muzę darzy amerykański
reżyser? Dobra wiadomość jest taka, że „Pewnego razu…
w Hollywood” w tę strategię wzorem poprzednich filmów
się wpisuje. Nieco gorsza, że proporcje wzbudzać mogą
pewne wątpliwości. O filmie Tarantino głośno było od chwili, kiedy okazało się, że zajmie się w nim tragiczną historią
Romana Polańskiego i Sharon Tate. O ile polski reżyser,
grany przez Rafała Zawieruchę, pojawia się tu ledwie w
kilku scenach (i wypowiada dosłownie jedną kwestię), o tyle
Tate (w tej roli świetna Margot Robbie) jest już pełnoprawną
bohaterką. Stanowi kontrapunkt dla męskich protagonistów:
przeżywającej twórcze rozterki przebrzmiałej hollywoodzkiej

gwiazdy Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) oraz jego przyjaciela, kaskadera Cliffa Bootha (Brad Pitt). Dwa fabularne,
dość autonomiczne przez większość opowiadanej historii
wątki splatają się w widowiskowym finale, o którym oczywiście cicho sza! Nieprzypadkowo wspominam jednak o tej
scenie, bo wcale bym się nie zdziwił, gdyby to właśnie ją jako
pierwszą wymyślił Tarantino i do niej dosztukował całą resztę.
Po premierowych seansach pojawiały się głosy, że film
stworzony został właśnie z myślą o bardzo Tarantinowskiej, znakomitej zresztą, ostatniej sekwencji. Może to
trochę niesprawiedliwe, ale i niepozbawione sensu, bo
nie przypominam sobie sytuacji, kiedy na filmie reżysera
„Pulp Fiction” zdarzało mi się spoglądać na zegarek. A tak
w przypadku „Pewnego razu… w Hollywood” było. Nie
jest to na pewno najlepszy film w dorobku amerykańskiego mistrza, nie plasuje się nawet w czołówce, ale to wciąż
Quentin Tarantino!
[Kuba Armata]

OBSADA: BRAD PITT, MARGOT ROBBIE, LEONARDO DICAPRIO
USA, WIELKA BRYTANIA 2019, 2 GODZ. 45 MIN, NEXT FILM, PREMIERA: 9 SIERPNIA
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STAROŚĆ
NIE RADOŚĆ
„BÓL I BLASK”
REŻ.: PEDRO ALMODÓVAR
Fani hiszpańskiego reżysera będą zachwyceni, a ci, którzy dla jego twórczości entuzjazmu mają
nieco mniej, z pewnością tę rezerwę zachowają. Powód – ten sam. „Ból i blask” to film, którego autora rozpoznać można ledwie po kilku kadrach. Zarówno z uwagi na charakterystyczną,
mieniącą się wyrazistymi kolorami estetykę, jak i krąg podejmowanych tematów. Gdyby ktoś
chciał się pokusić o stworzenie definicji „kina osobistego”, Pedro Almodóvar mógłby posłużyć za
modelowy przykład. Hiszpański reżyser z dużą wprawą fabuły kolejnych swoich filmów przeplata
osobistymi wątkami. W „Bólu i blasku” widać to chyba najpełniej. Zresztą nieprzypadkowo
produkcja ta nazywana jest przez recenzentów przewodnikiem po życiu i twórczości Almodóvara. Choć reżyser nieco przekornie odpowiada, żeby nie traktować ekranowych wydarzeń
zbyt dosłownie. Jak tego jednak nie robić, kiedy w roli starzejącego się reżysera Salvadora Mallo
widzimy Antonia Banderasa, ucharakteryzowanego wręcz na Almodóvara. Albo gdy okazuje się, że
część scen kręcona była w domu hiszpańskiego reżysera. Temat filmu zawiera się poniekąd w jego
tytule, choć zdecydowanie więcej jest tu bólu. Tego czysto fizycznego, w wyniku którego bohater
sięga po heroinę, ale i związanego z przywołaniem trudnych momentów w jego życiu. „Ból i blask”
pełen jest retrospekcji, stanowiących prawdziwy katalog charakterystycznych dla Almodóvara motywów – od figury matki po katolicką edukację, od pierwszych uniesień po miłość do kina, która nie
raz i nie dwa tak reżysera, jak i ekranowego bohatera ratowała. Świetny jest tu Banderas, nagodzony
zresztą za swoją rolę na festiwalu w Cannes. To przecież aktor, który swoją wielką, międzynarodową
karierę zawdzięczać może poniekąd Almodóvarowi. Jego kreacja ujmuje szczerością, refleksją i liryzmem. W takie tony uderza zresztą cały film. Pedro Almodóvar nie jest już tym kinowym buntownikiem, jakim był kiedyś. Czas nie stoi w miejscu, ból powoli zastępuje blask.

ŚWIAT BEZ
THE BEATLES
„KRÓL LEW”
REŻ. JON FAVREAU
Nie płakałem po Mufasie. Poza tym
podejrzliwie podchodzę do dość
koniunkturalnej strategii Disneya, by
odświeżać klasyczne bajki za pomocą
przebrzmiałych twórców (Tim Burton i
„Dumbo”) i popularnych dwie dekady
temu aktorów (Will Smith i „Alladyn”).
Co gorsza remake „Dumbo” – z dziwnie
spuchniętym słonikiem, z okiem jakimś
chorobliwie załzawionym – plasuje się
w moim TOP 3 horrorów tego roku.
Choć więc włączają mi się ostrzegawcze
lampki, to na cyfrowego Simbę (z głosem
Donalda Glovera) i spółkę czekam z
niecierpliwością. I tylko zastanawiam się,
czy tym razem twórcy pomyślą
o fact-checkingu i sprawdzą, że mrówkojady to raczej Brazylia niż sawanna.
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„YESTEDAY”
REŻ. DANNY BOYLE
Twórca kultowego „Trainspotting” i hitowego „Slumdog Millionaire” – Danny Boyle,
a także scenarzysta, który praktycznie wymyślił brytyjską komedię romantyczną („Notting
Hill”, „To właśnie miłość”, „Dziennik Bridget Jones”) – Richard Curtis snują nieprawdopodobną opowieść o tym, co by było gdyby… na świecie nie pojawili się The Beatles.
„Yesterday” to historia utalentowanego, choć raczej pozbawionego charyzmy Jacka,
który bezskutecznie próbuje zrobić karierę w przemyśle muzycznym. W pewnym momencie wydaje się nawet, że jego jedyna piosenka, która do czegokolwiek się nadaje
(gdyby zmrużyć oczy i zasłonić jedno ucho), ma jednego (sic!) fana. Wtedy jednak w
sukurs głównemu bohaterowi przychodzi ślepy los – nastepuje blackout i cały świat
pogrąża się w ciemności. Kiedy gasną światła, budzą się upiory, a w tym przypadku
w czarnej dziurze ginie, o zgrozo, muzyka Beatlesów. Jack budzi się w świecie, w którym
nikt poza nim nie zna piosenek czwórki z Liverpoolu... Duet Boyle – Curtis ochoczo
pogrywa sobie z alternatywną rzeczywistością i o dziwo wiele rzeczy im się zaskakująco
klei. To, co jest jednak najlepsze, to udział Eda Sheerana w roli samego siebie i bezbłędna jak zawsze Kate McKinnon, która z roli pozbawionej skrupułów menadżerki wycisnęła
komiczny potencjał. Fani filmów muzycznych i nieśmiertelnych przebojów „czwórki
z Liverpoolu” na pewno nie wyjdą z kina zawiedzeni.
[Magdalena Maksimiuk]

[Mariusz Mikliński]

„MIDSOMMAR. W BIAŁY DZIEŃ”
REŻ. ARI ASTER
Ari Aster w zeszłym roku dał mi w twarz.
Zawsze byłem raczej nieufny, ale po seansie
jego debiutanckiego „Hereditary” miałem
ochotę zamknąć się w schowku na szczotki,
by nie paść ofiarą satanistycznego spisku.
Pozornie był to horror z całym arsenałem
znanych gatunkowych chwytów, ale działał
przede wszystkim jako historia rozpadu rodziny, której członkowie nie umieją przezwyciężyć tragedii. W swoim drugim filmie – w
Polsce dwa dni po światowej premierze
– 32-latek zdaje się podążać podobnym
szlakiem. Para Amerykanów w kryzysie wybiera się na wycieczkę na szwedzką wyspę,
na której dziwna społeczność przygotowuje
się do tajemniczego rytuału. Do tego
wrogie spojrzenia, środki odurzające i krzyki
przerażenia – brzmi jak wakacyjny tour po
polskim wybrzeżu.
[Mariusz Mikliński]

[Kuba Armata]

OBSADA: ANTONIO BANDERAS, ASIER ETXEANDIA, PENŤLOPE CRUZ
HISZPANIA 2019, 1 GODZ. 53 MIN.
PREMIERA: 23 SIERPNIA

OBSADA: HIMESH PATEL, LILY JAMES
WIELKA BRYTANIA 2019, 1 GODZ. 52 MIN.
PREMIERA: 12 LIPCA

USA 2019, DISNEY
PREMIERA: 19 LIPCA
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„TRUPOSZE NIE UMIERAJĄ”
REŻ. JIM JARMUSCH

„GŁOS PANA”
REŻ. GYÖRGY PÁLFI

film

„KOBIETA IDZIE NA WOJNĘ”
REŻ. BENEDIKT ERLINGSSON

Jarmusch zdaje się bardziej rozumieć
martwych niż żywych. Po „Truposzu”
i wampirach w „Tylko kochankowie
przeżyją” przyszła pora na ekstrawagancki
hołd dla zombiaków. Jak przystało na tego
reżysera, żywe trupy od ludzkiego steka
wolą tu mocną kawę i bardziej tęsknią za
wi-fi niż krwawą łaźnią. Na brak apetytu może mieć wpływ fakt, że stołówkę
urządzają sobie w podłej mieścinie, zaludnionej fanami Trumpa, nieudacznikami i
przejezdnymi hipsterami. „Truposze nie
umierają” to pierwsza w karierze Jarmuscha satyra społeczna na amerykańską
rzeczywistość, wymierzona w konsumpcjonizm, z czołówką jego ulubionych
gwiazd (Murray, Swinton, Driver).

Możliwe, że jeszcze nie słyszeliście o
Györgyu Pálfim. To m.in. reżyser filmu
o czkawce zatytułowanego „Czkawka”.
Czy potrzebna jest lepsza rekomendacja?
To także autor „Taksidermii”
o wypychaczu zwierząt, który postanawia
sam wypreparować własne ciało. Nie są
to propozycje dla każdego, ale Węgier
zawsze zaskakuje, lewitując w swoim świecie dziwnych skojarzeń. Jego najnowszy
film bardziej trzyma się klasycznych reguł
gry, ale wciąż imponuje śmiałością.
To luźna adaptacja powieści „Głos Pana”
Stanisława Lema, opowieść o mężczyźnie
szukającym ojca – matematyka, który pracował nad odkodowaniem sygnału obcej
cywilizacji.

W nowym komediodramacie reżysera
„Baranów” nie zobaczymy niczego, do
czego przyzwyczaiło nas kino islandzkie. Żadnych wzruszających historii
o zwierzętach hodowlanych, żadnych
zahukanych outsiderów, którzy bardziej
rozumieją maskonury niż ludzi, żadnych
pijackich eskapad z gołym tyłkiem przy
-20 stopniach. „Kobieta idzie na wojnę”
to anarchizująca lekcja obywatelskiego
nieposłuszeństwa. Główna bohaterka
– niepozorna nauczycielka, śpiewu staje
do nierównej walki z hipokryzją władzy
i korporacjami. Stawka? Środowisko
naturalne. Przewrotne, zabawne kino,
którym należałoby straszyć naszych
włodarzy.

[Mariusz Mikliński]

[Mariusz Mikliński]

[Mariusz Mikliński]

USA 2019, UIP, PREMIERA: 26 LIPCA

FRANCJA, KANADA, SZWECJA, USA, WĘGRY
2018, BOMBA FILM, PREMIERA: 9 SIERPNIA

ISLANDIA, FRANCJA, UKRAINA 2018, M2 FILMS
PREMIERA: 21 CZERWCA
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TYLER,
THE CREATOR
„IGOR”
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Gdy 12 lat temu Tyler, The Creator rapował o podcinaniu sobie żył i mordowaniu Bruno Marsa, pewnie mało
kto się spodziewał, że ten dziwny nastolatek dorośnie
do miana poważnego muzyka, a jego płyta będzie
jednym z najlepszych albumów o miłości ostatniej
dekady. „IGOR” został napisany, wyprodukowany
i zaaranżowany przez samego Tylera od początku do
końca i chociaż jego muzyka zawsze była szczera, to
fakt przejęcia kompletnej kontroli nad swoim projektem pozwolił mu wejść na wyższy poziom. Na swojej
szóstej w karierze płycie Tyler jeszcze bardziej odszedł
od hip-hopu niż przy „Flower Boy”, tworząc coś więcej
niż rap album. Czerpiąc pełnymi garściami z soulu,
ale na własnych zasadach, Tyler był w stanie stworzyć
niepowtarzalny brzmieniowy klimat. Są tutaj świadome
igranie z miksem i częsta rezygnacja z klasycznym
struktur utworów muzycznych. Tyler chętnie eksperymentuje ze swoim głosem, korzystając z niego jak z in-

strumentu, czasami śpiewając spiczowanym wokalem,
a czasami niemalże metodycznie rapując. Podobnie
zresztą można ocenić jego współpracę
z gośćmi, którzy pojawiają się w każdym utworze,
ale próżno ich szukać na trackliście, jakby Tyler chciał
pokazać, że nawet gdy korzysta z czyjegoś głosu,
nadal jest to jego projekt, który stworzył od początku
do końca. Gdy płyta trafiła do fanów, napisał na swoim
Twitterze, aby słuchacze skupili się podczas odsłuchu
na samej muzyce, bez sprawdzania telefonu, przeglądania internetu i robienia fotek na Instagrama.
I był to dobry tip. Bo od „Good Kid, M.A.A.D. City” nie
było tak dobrze napisanego koncepcyjnego albumu.
Nawet jeśli gdzieś są na świecie fani starego Tylera,
to muszą z uśmiechem przyznać, że ładnie nam ten
chłopiec wyrósł.
[Kacper Peresada]
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SKEPTA

BEAST COAST

„IGNORANCE IS BLISS”

„ESCAPE FROM NEW YORK”

DERYA YILDIRIM
& GRUP ŞIMŞEK
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„KAR YAĞAR”

Beast Coast to świetna nazwa dla rapowego kolektywu.
Od razu wiadomo, skąd panowie są i jakie mają nastawienie. Ale równie dobrze połączone brooklyńskie siły Pro Era,
Phony Ppl, Flatbush Zombies i The Underachievers mogłyby mówić o sobie Gravehampton. Już tłumaczę. Pierwszy
człon jest od Gravediggaz – mrocznych kapłanów z lat
90., którzy w oparach marihuany i przy akompaniamencie
dudniącego basu odprawiali swoje cmentarne rytuały,
tworząc fundament pod horrorcore. Druga część ma swoje źródło w Brockhampton, współczesnym, alt-rapowym
boysbandzie z całym mnóstwem dobrych melodii i darem
pozwalającym o banalnych sprawach mówić kreatywnie.
Kleiste psychoaktywne trapy i przesterowane bębny
przesiane są na albumie z pomysłowym, stylowym R’n’B.
To równy, spójny, klimatyczny album, na którym – wbrew
temu, czego by się można spodziewać – wcale nie
czuć dominacji będącego tu największą gwiazdą Joeya
Bada$$a.
[Marcin Flint]

LUKA
PRODUCTIONS
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„FALAW”

Tę grupę kojarzycie pewnie z zeszłorocznego Off Festivalu. Kontynuatorzy tureckiej tradycji psychodelicznej
grali w Katowicach jeszcze przed wydaniem pełnowymiarowego debiutu. Dziś ten koncert wyglądałby
pewnie inaczej, bo „Kar Yağar” to album absolutnie
wybitny i tak wyjątkowy, że tego lata powinno się
go grać w każdym możliwym miejscu! To materiał
całkiem inny od wydanej przed offowym koncertem
epki. Inny także od tego, co w ostatnich latach serwują
nam tureccy rockowi czarodzieje. Nie ma tu zjaranych pasaży i dubów BaBa ZuLa, nie ma też bitowej
przebojowości Altın Gün. Jest za to dużo liryki rodem
ze starych filmów i zakurzonych płyt. Od typowego romantyzmu, którego popłuczyny oglądają nasze babcie
w tureckich telenowelach, po śpiewy jakby ze ścieżek
do dobrych horrorów. Prawdziwą bohaterką jest
jednak Derya Yildirim, która brzmi, jakby swoje partie
nagrała 40 lat temu. Gdyby miała bogatego tatę albo
dobrego menedżera, to z tym materiałem spokojnie
mogłaby startować do fanów twórczości Lany del Rey!

Trzeba pochodzić w butach Skepty, żeby zrozumieć, co znaczy cyrkowy krok. Facet nie chce zawieść
tych, którzy są z nim od początku, odciąć się od
grime’owych korzeni, bo już to kiedyś zrobił. „Czempion mikrofonu” miał moment, w którym więcej było
w nim Ibizy niż Londynu. Zamknął ten etap ładnych
parę lat temu świetnym „That’s Not Me”. Z drugiej
strony – skoro dojrzewa jako człowiek i artysta, posmakował zainteresowania szerszej publiczności (również
tej za oceanem), to po co ma się ograniczać? Być
może dlatego właśnie płyta jest melodyjna, opatrzona
orientalnymi akcentami, czasem robi się wręcz rozśpiewana na modłę trochę amerykańską, trochę karaibską.
Nawet kiedy jest tak wyspiarska, jak tylko być może –
np. w łączącym R’n’B, garage i electro „Love me not” –
pachnie radiowym letniakiem. Skepta nie waha się przy
tym zrzucić paru bomb na plażę – „Going Through
It” jest pocztówką z krainy trip-hopu, ostemplowaną
basem wyrywającym się z ram, a finał z „Gangsta”
i „Pure Water” to już brud, surowość i ciężar. Czemu to
się nie rozłazi? Nie czuć kalkulacji, czuć charyzmę,
a gospodarz owija w jedwab, jednak nigdy w bawełnę.

[Michał Kropiński]

[Marcin Flint]
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Luka pewnie nawet o tym nie wie, ale w „Aktiviście” pojawia się częściej niż inni artyści z Afryki. Co prawda ten
młokos nijak nie może rywalizować ze swoimi rodakami z
Mali, którzy mocno korzystają na hajpie na desert rocka,
ale Luka to wariat, któremu daleko do wielkich scen.
Zaczynał od rapowania na ulicy i kręcenia wiks w klubach,
by kilka lat temu nagrać jeden z najbardziej kosmicznych
i ambitnych albumów z Czarnego Lądu. W naszych
prognozach na rok 2018 wieszczyliśmy, że Luka będzie
jednym z tych, którzy będą rozdawać karty w afrykańskiej
elektronice. I chyba się nie pomyliliśmy… „Falaw” zaczyna
się co prawda bluesowym motywem, ale nie dajcie się
zmylić. Ten album to mieszanka prawie popowych przebojów i tradycyjnego pustynnego szamanizmu. Gdzieś
między sobotnią imprezą a wpadaniem w zasłużony sen.
Co ważne, Luka Productions nie stracił na trzeciej płycie
tego, co może sprawić, że za 30 lat przeglądający muzyczne archiwa powiedzą: ale się kiedyś grało w tym Mali!
[Michał Kropiński]

muzyka

DENZEL CURRY
„ZUU”

muzyka

STEVE LACY
„APOLLO XXI”
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„ZUU” dla wielu fanów może być problematycznym
wydawnictwem. Nie jest to od początku do końca
przemyślany projekt, a raczej lajtowy (ale nie w kwestii
brzmieniowej) album napisany jako oda do sceny rapowej
w Miami, na której Curry się wychował. Przez ostatnie lata
Denzel wielokrotnie próbował reprezentować Florydę, ale
dopiero płyta stworzona dla zabawy w dwa miesiące była w
stanie oddać to, jak mocno jest zakorzeniony w tych właśnie
brzmieniach. Świetne hooki, zapamiętywalne refreny, baunsowe produkcje i Denzel nawijający bez chwili wytchnienia
to brzmienie, które zachwyciło fanów lata temu. Trochę
brakuje na płycie momentu oddechu, który spowodował,
że poprzedni album muzyka „TA13OO” był jednym z highlightów 2018 r. Tu każdy kolejny track wali nas po uszach,
poczynając od brzmień miami bassowych, przez kawałki
powiązane z Raider Klan po szalone bangery. Wszystko to
wymieszane jest w kotle i stanowi idealny obraz miasta, które
kojarzy się głównie ze „Scarface’em” i żartami o emerytach
w amerykańskich serialach. I trzeba tylko się cieszyć, że Curry
w przeciwieństwie do Vince’a Staplesa wydał imprezowy
wakacyjny projekt przed latem, a nie w listopadzie. A zdanie
„SHE GONE SHAKE THAT ASS CAUSE SHE ONLY LIVE
ONCE” spodziewamy się usłyszeć na każdej hiphopowej
płycie najbliższych 12 miesięcy.

Gdy w 2017 r. Steve Lacy (który na co dzień występuje
ze swoją macierzystą formacją The Internet, o ile nie
uczy się akurat do matury, jak to było trzy lata temu,
gdy grupa koncertowała w Polsce) robił swoje demo,
całość nagrał iPhone’em. Śpiewał do mikrofonu
telefonu, nagrywał nim gitarę i bas, jedynie perkusję
przygotował na Abletonie. Teraz postanowił się zmierzyć z formatem longplaya i wszedł do studia, starając
się w profesjonalnych warunkach odtworzyć swoje
DYI-owe brzmienie. Wydaje się, że w dużym stopniu
go to ograniczyło. „Apollo XXI” brzmi zaskakująco
zachowawczo, jakby sam fakt poszerzenia możliwości
komponowania utworów ograniczył jego otwartość
na zmiany brzmienia. Na płycie składającej się z 12
utworów dostajemy powtarzalny stylistycznie lo-fi/
hiphopowy projekt, z którego jeden albo dwa utwory
dodacie do swojej stałej playlisty. Być może Lacy po
prostu jest za młody i nie powinien się spieszyć. Jego
talent jest oczywisty – w końcu nagrywa i pisze muzykę
dla Kendricka Lamara, Solange, Maca Millera czy
Vampire Weekend. Potwierdzają to także choćby dwa
świetne utwory otwierające wydawnictwo. Wystarczy
mu dać trochę pooddychać i nie popędzać. Następnym razem będzie jeszcze lepiej.

[Kacper Peresada]

[Kacper Peresada]
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sztuka
garaż jest nuuuuuuuuudny. To by było na tyle. Żeby było
jasne, tę stertę gąbek przygotował Bartosz Kokosiński,
podest Agata Królak. A stare graty, które wydają dźwięki,
to praca Roberta Kuśmirowskiego. Większość obiektów
wykonano z miłych w dotyku materiałów, znaczna część
to dzieła abstrakcyjne i zdecydowanie kolorowe.

tekst: ALEK HUDZIK

Dzieciaki rzeczywiście mogą wszystkiego dotknąć,
sprawdzić, bo sam tytuł podpowiada: „Dotknij sztuki”.
To ciekawa obietnica, choć nieco naciągana. Na co
dzień maluchy odwiedzające galerie nie będą miały

PODARUNEK
FROEBLA
W Centrum Sztuki Współczesnej wystawa dla
dzieciaków. Czułbym się niezręcznie, gdybym
wybrał się na nią sam, a co gorsza gdybym sam ze
sobą dobrze się tam bawił. Potrzebowałem alibi,
skorzystałem więc z okazji, bo właśnie zbliżał się
dzień dziecka. Zabrałem do galerii młodszą siostrę i
kuzynkę – niech one opowiedzą, jak tam było.
Więc w skrócie było tak: wielki zamek jest ekstra,
bo można do niego wejść, schować się w nim,
a nawet postraszyć kogoś, kto akurat przechodzi
obok. Sterta gąbek i poduszek owinięta w sukno też
jest super, bo można się na niej położyć. Podest z
wielkich klocków niby fajny, ale taki jakiś zwykły i nic
się nie dzieje. Dziwna maszyna, która miała wydawać
dźwięki, w ogóle nie jest fajna, bo jest zakurzona,
śmierdzi starością, a poza tym przypomina garaż, a

WARSZTATY
NAWIĄZUJĄCE
DO WYSTAWY
„DOTKNIJ
SZTUKI”
ODBĘDĄ SIĘ
W PASAŻU
WIECHA W DWIE
NIEDZIELE:
21 LIPCA ORAZ
11 SIERPNIA
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wielkie, to nie ograniczał się
jedynie do rewolucji w systemie
edukacji. Postanowił, że dzieciakom da coś jeszcze. Jednemu
z pierwszych przedszkoli w
miejscowości Bad Blankenburg
ofiarował niecodzienne zabawki.
Zamiast drewnianych koników i
struganych żołnierzyków maluchy
dostały do zabawy kolorowe kubiki o różnych kształtach i kolorach.
Zestawy różniły się w zależności
od wieku dzieci, dla których były
przeznaczone. Te najstarsze miały
do dyspozycji cały komplet kulek,
klocków i stożków, prawdziwy
zestaw młodego abstrakcjonisty.
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takiej możliwości. Zresztą wystarczy, że zejdą piętro
niżej, żeby przy najmniejszej próbie zbliżenia się do
prac usłyszeć: „Proszę nie dotykać” od jednej z osób
pilnujących ekspozycji. Nic w tym dziwnego, dzieła
sztuki mają określony kształt i konkretną wartość,
a artyści raczej nie główkują nad tym, jak stworzyć
prace do przytulania. Dotykanie sztuki to nie jest
jedyna metoda, żeby się do niej zbliżyć.
Na to, jak zbliżyć widza do sztuki, CSW ma receptę, i to sprawdzoną, bo zapoczątkowaną 200
lat temu. Opisał ją niemiecki humanista Friedrich
Froebel, który był pionierem w dziedzinie edukacji
najmłodszych. Odkrył, że zanim jeszcze dzieciaki
pójdą do szkoły, gdzie czeka na nie wkuwanie na
pamięć liter, liczb, słów i dat, to warto popracować
nad ich wyobraźnią, albo, jakbyśmy powiedzieli
dziś, kreatywnością. To Froebel wymyślił przedszkola, a przynajmniej nadał im charakter zbliżony
do dzisiejszego. A że wyobraźnię i zapał miał

Terminu „abstrakcja” przynajmniej w odniesieniu
do plastyki nikt jeszcze wtedy nie znał, ale wkrótce
miało się to zmienić, także za sprawą zabawek
Froebla. Dziś wielu badaczy historii sztuki skłonnych jest twierdzić, że to kawałek drewnianego
klocka był początkiem abstrakcji. We freblowskich przedszkolach wychowywali się nauczyciele
Bauhausu, niemieccy i holenderscy malarze
abstrakcjoniści. To oni byli pierwszym pokoleniem
we współczesnym świecie, które mogło bawić się
abstrakcją, Froebel przeprogramował ich wyobraźnię. Dwieście lat później CSW idzie tą samą
drogą. Dzieciaki bawią się formami, kształtami,
tworząc własną przestrzeń. To od takich doświadczeń zaczyna się kontakt ze sztuką. Nie potrzeba
wielkich dzieł, nie potrzeba znanych nazwisk,
wystarczy odpowiednio sterowana zabawa.
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BEZ T Y TUŁU, technika mieszana, 2018

CODZIENNOŚCI

Maski
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sztuka

sztuka

Marzena Kawalerowicz uderza kolorem, który w jej
pracach wcale nie jest zabawny. Jest trochę groźny, trochę
drażniący. Podobnie jak zasłonięte maskami twarze,
nakładające się na siebie rysy przeobrażających się postaci.
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JEJ PRACE
PRZEDSTAWIAJĄ
LUDZI, KTÓRZY
WYRZUCAJĄ
Z SIEBIE
PRAWDĘ
UKRYTĄ POD
STERTAMI
MASEK WŁAŚCIWYCH NASZEJ
CODZIENNOŚCI.
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BEZ T Y TUŁU, technika mieszana, 2017

Sterty gazet, książek i albumów, stare encyklopedie, pudełka wypełnione drobnymi przedmiotami, wielkie rzeźby ludzkich sylwetek z papier
mâché. Farby, pędzle, kredki, kleje. W tym
wszystkim biurko, tak jak reszta pomieszczenia
zawalone przedmiotami, wycinkami i wydrukami
zdjęć znalezionych w internecie – tu jednak
widoczny jest większy ład – na środku względnie puste miejsce, na którym leży powstająca
praca. Na biurku są też ważne dla niej detale:
reprodukcja „Portretu nieznanego marynarza”
autorstwa Antonella da Messiny, reprodukcja
fragmentu obrazu Hieronima Boscha „Kuszenie
św. Antoniego” (fragment z pieskiem w czerwonym kubraczku) i maleńka japońska zabawka
Godzilla z pomponami czirliderki ziejąca iskrami
przywieziona z Japonii.

aktivist.pl

BEZ T Y TUŁU, technika mieszana, 2018

Obrazy Marzeny Kawalerowicz są trochę jak
to otoczenie. Warstwowe, wielowymiarowe.
– Zaczynam od czystej frazy, a potem tak ją
przerabiam, by pojawiły się zgrzyty. Maluję,
zamalowuję, zaklejam, znowu maluję. Czasem
zostawiam obraz nieskończony i wtedy często
okazuje się najlepszy – śmieje się Marzena.
Postaci, które maluje, są androgyniczne. Bo
płeć nie ma dla niej znaczenia. Ważne jest
narcystyczne „ja”, które tkwi w każdym. – Przedstawiam ludzi, którzy wyrzucają z siebie prawdę
ukrytą pod stertami masek właściwych naszej
codzienności. Maski, które zakładam moim
postaciom, pokazują zakłamanie człowieka, ale też część prawdy o nim, jego drugiej
naturze. Bo maska, którą tworzymy, by zasłonić

sztuka

sztuka
MALARSTWO
KAWALEROWICZ
JEST
WIELOWARSTWOWE
I WIELOWYMIAROWE. JEJ
PRACE MAJĄ
DOTYCZYĆ
WSZYSTKICH,
TAK, BY KAŻDY
MÓGŁ W NICH
DOSTRZEC
CZĘŚĆ SIEBIE.

BEZ T Y TUŁU, technika mieszana, 2017

prawdziwe ja, jest również mną, moim wyborem,
moją kreacją, moim wyobrażeniem o samym
sobie – tłumaczy. Chętnie odnosi się do kultur
pierwotnych, gdzie maski funkcjonują od zarania dziejów, ale zauważa, że i dzisiaj budowanie
swoistego kamuflażu jest na porządku dziennym: - Człowiek w swoich pierwotnych instynktach i ich realizacji musi się chować za maską.
Dziś często tworzymy ją w internecie budując
swój wyimaginowany wizerunek.
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Często szkicuje samą siebie. Fascynuje ją ciało.
- Ucząc się baletu klasycznego obserwowałam
ciało tancerzy. Obserwuję też ludzi w różnych
również niekomfortowych sytuacjach. Interesuje
mnie taniec Butoh, breakedance, wrestling. Z
uwagą śledzę co nowego pojawia się w tych
dziedzinach. Nowa zmieniająca się szybko
kulturowość powoduje to, że człowiek też się
zmienia, przesuwają się granice jego możliwości, co jest niezwykle interesujące - tłumaczy.
Chociaż na jej pracach pojawiają się rozmaite
postaci, Kawalerowicz zastrzega, że nie maluje
konkretnych osób. Jej prace mają dotyczyć
wszystkich, tak by każdy mógł w tych obrazach
dostrzec część siebie.

BEZ T Y TUŁU, technika mieszana, 2017
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KRAFTWERK 3-D
Skepta Apparat live
GusGus RHYE
71
Jazzanova live
Red Axes
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od jego debiutu na scenie. Bartosz Warzecha
też jest aktorem, pochodzi z teatralnej rodziny.
Przewodnikiem Krzysztofa Bielińskiego był Krystian
Lupa. Natalia Kabanow była graficzką w Teatrze
Polskim we Wrocławiu. Do jednego z projektów
potrzebne jej były zdjęcia na już. Jest ich więcej,
ale nie za dużo. Jeszcze kilkoro. Wśród nich jeden
szczególny, znowu swój, a niezupełnie ujawniony.
Piotr Polak. Sytuacja „Na Tyndyka”: on tam po
prostu już jest. Widzi to, czego inni nie widzą. I nie
zobaczyliby, nawet gdyby tam byli. Jego fotografie
są inne niż fotografie Tomka, który szuka abstrakcji.
Są czułe, ale nie czułostkowe. Ich naturalnym środowiskiem jest Instagram. Jeżeli chcecie zobaczyć
teatr i świat od strony, której istnienia nawet nie
podejrzewacie, sprawdźcie
@lackstone i @nowy_teatr.
Ważną pracę badawczą nad tą formą fotografii
wykonuje Instytut Teatralny, organizując Konkurs
Fotografii Teatralnej, wystawy laureatów i spotkania, a także wydając albumy, jak choćby ostatnio
„Tomek Tyndyk / Teatr”. Fotografie teatralne
wydawane w formie monograficznych albumów
największych twórców teatru to też zjawisko
względnie nowe. Pierwszy był „Warlikowski –
teatr” w 2006 r. Poprzednie publikacje traktowały
fotografię teatralną jako dodatek, w końcu stała się
główną bohaterką. Kolejne albumy poświęcone
były Krystianowi Lupie i Grzegorzowi Jarzynie.
Stanowią niezwykłe świadectwo twórczości każdego z reżyserów. Wielu zastanawia się, jak złamać
szyfr, dostać się z aparatem na scenę lub w kulisy.
Pokazują portfolia i przekonują, że mogliby inaczej,
jeśli nie lepiej. Snują wizje reportaży z backstage’u.
Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że to praca w
ekstremalnych emocjonalnie warunkach.
Trzeba szukać przejścia. Teatr nie rozdaje kart
dostępu. Ze swojej fotogeniczności robi hermetyczną zagadkę dla zaklinaczy. Ma focha jak aktorka na próbie medialnej. Kluczem jest miłość.

PAT R ONI MEDI A L NI

Są oswojeni. Już tu są. Nie trzeba ich wprowadzać,
zapraszać ani umawiać. Wiedzą, jak się poruszać,
potrafią zniknąć. Ale też być tym najważniejszym
okiem, odniesieniem.
Fotografowie w teatrze. Trwają spory, czym jest i
czym być powinna fotografia teatralna. Wierną
dokumentacją, mapą pamięci, polem interpretacji?
Klasyk polskiej fotografii, Wojciech Plewiński,
twórca nowego rozdziału
w historii fotografii teatralnej, nie mógł usiedzieć
w wyznaczonym mu rzędzie za stolikiem reżysera,
potrafił wedrzeć się nieraz na samą scenę. Żądał
podniesienia mocy światła specjalnie do zdjęć,
wdrapywał się na drabinę, szukał perspektywy, która
nigdy nie miała być udziałem widzów.
A jednocześnie jego fotografie nie sprzeniewierzały
się dziełu. Naruszał, by rozszerzyć pole, wytyczyć
nowe drogi dla fotografii w teatrze. Już dzisiaj nikt
nie ma wątpliwości, że fotograf to artysta. Dziedzina
dawno się wyemancypowała, jednak teatr wciąż
pozostaje polem starcia artystów, wizji i dominacji.
Kwestia uznania ma swój wymiar także na polu prawa. Słynne są spory, czy prawa autorskie do zdjęć
happeningów Josepha Beuysa należą do artysty,
czy do fotografa, czy fotografie przedstawiające
autoteatr Witkacego, w tym słynny emblematyczny
portret „Przerażenie wariata”, są dziełem Stanisława
Ignacego czy Józefa Głogowskiego, który nacisnął
migawkę. Ten ostatni dylemat wyjaśnił na drodze
prawnej kolekcjoner twórczości Witkacego, inny
wielki fotograf teatralny, Stefan Okołowicz, oddając zasłużone autorstwo i prawa fotografowi. Nie
ujmując Witkacemu konceptu, reżyserii zdarzenia
i dramaturgii miny, nie pozwolił jednak na zredukowanie fotografa do roli realizatora technicznego.
Droga Magdy Hueckel prowadzi przez scenografię. Tak sobie siebie wymyśliła. Jej przewodniczką
była Małgorzata Szczęśniak. Przyprowadziła ją i
dała prawo do swobody. Dla Tomka Tyndyka teatr
jest naturalnym środowiskiem, mija 20 lat
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TEGO JUŻ NIE ODZOBACZYSZ #8
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Tauron
Nowa Muzyka
20–22
Katowice
VI

SPONSOR GŁÓWNY

felieton

Yves Tumor The Mouse Outﬁt
Fatima Al Qadiri live Bjarki live AV Show
Lisa Morgenstern Matthew Dear
GAIKA Roman Flügel Laurel Halo
Mariel Ito Marie Davidson
Oscar Mulero Thomas Fehlmann
Atom™ & Jacek Sienkiewicz
Bjarki live AV i wielu innych…
Bilety na: festiwalnowamuzyka.pl
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TYPOGRAFY WARSZAWSKIE

WYSTAWA TRWA DO 10.07

DOBRA KRESKA

PIĄTEK 5.07, GODZ. 17.00
(OBOWIĄZUJĄ ZAPISY)
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HEBLE W DŁOŃ

Kwiaciarnia Grafiki przedstawia pierwszą serię plakatów warszawskich poświęconych architekturze stolicy. Henryk Kwiatek związany z pracownią sitodruku
Kwiaciarnia Grafiki przygotował cykl „Typografów Warszawskich”. To ręcznie
drukowane serigrafie, na które składają się typograficzne przedstawienia ikon
warszawskiej architektury: Pałacu Kultury, Rotundy oraz górnego pawilonu stacji
Warszawa Powiśle.

CZWARTEK 4.07, GODZ. 18.00
Spotkanie z Katarzyną Sawko (Wióry lecą) na temat
stolarki dla kobiet i renowacji mebli dla początkujących. Wióry lecą to projekt, w ramach którego od
pięciu lat odbywają się warsztaty stolarki, renowacji
mebli i tapicerki. – Dłubiemy w drewnie i dzielimy
się tą frajdą z innymi – deklaruje Kasia Sawko, która
razem z zespołem prowadzi zajęcia stolarskie, uczą
podstawowych technik obróbki drewna, zachęcając
do majsterkowania i realizowania własnych pomysłów
szczególnie kobiety i osoby, które nie miały wcześniej
do czynienia z rzemiosłem. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, czy naprawianie to nowe kupowanie,
czy heblowanie to łatwa sprawa, jak prowadzi się
firmę taką jak Wióry i czy łatwo rozkręcić rzemieślniczy
biznes.

TO SIĘ CZYTA

CZWATEK 4.07, GODZ. 19.00
Literatura faktu czy kryminały, biografie czy erotyczne
thrillery - jakie są najgłośniejsze premiery tego lata, co
warto zapakować do walizki wyjeżdżając na wakacje,
co czytają na świecie. Książkowych porad udzielać
będzie Wojtek Szot, recenzent, publicysta i wydawca,
połowa książkowego duetu Kurzojady, prowadzący
bloga Zdaniem Szota.

PASAŻ WIECHA
Kultura
w samym
centrum

75

aktivist.pl

Jak sprawnie posługiwać się językiem komiksu,
opowiadając własne historie, jak komponować kadry
i plansze, jakich błędów unikać, w jakie pułapki nie
wpaść. Warsztaty to porządna dawka wiedzy, która
ułatwi tworzenie komiksów albo pomoże lepiej
zrozumieć ich istotę. Dla tych, co piszą, rysują, tworzą
albo tylko czytają, ale mają apetyt na więcej. Warsztaty
prowadzi Daniel Chmielewski, scenarzysta, rysownik i
autor książek dla dzieci. Tworzy autobiograficzne eseje
(„Zapętlenie”, „Zostawiając powidok wibrującej czerni”),
komiksy naukowe („Topografia uwagi” wraz z Zuzanną
Kłyszejko) i dydaktyczne („Czarne fale. Jak radzić sobie
z depresją. Poradnik dla młodzieży” wraz z Katarzyną
Szulińską). W 2018 r. wyszła jego komiksowa adaptacja
powieści Olgi Tokarczuk „Anna In w grobowcach
świata” pt. „Ja, Nina Szubur”.

Szczegółowy harmonogram: www.warssawajunior.pl W zakładce Pasaż Wiecha
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MY NAME IS NEW FESTIVAL
MODA POLSKA
WYCINANA

PIĄTEK 12.07
GODZ. 17.00-19.30

KREATYWNIE
W SŁUŻBIE EKOLOGII

Kolaż modowy z Hekla Studio. Barwność form roślinnych, florę i kwiaty połączymy z modą. Będziemy
konstruować surrealistyczne kostiumy inspirowane
bogactwem roślin i możliwościami florystyki. Zwyczajne sylwetki z modowych magazynów oraz monochromatyczne vintage zdjęcia zabudujemy nieoczywistymi
materiałami i finezyjnymi kształtami. To eksperyment
z modą i sztuką, w którym pod pretekstem projektu kostiumu, powstaną awangardowe, kwietne kompozycje
z modelem w tle. Warsztaty są otwarte i po prostu
przyjdź w dowolnym momencie i stwórz swój kolaż.
Zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia do pracy.
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PIĄTEK 5.07, GODZ. 18.00

Jeszcze kilka lat temu Areta Szpura prowadziła znaną markę Local Heroes i lansowała modę na kolorowe ubrania, które nosili m.in. Rihanna,
Miley Cyrus czy Justin Bieber. Dziś, jako jedna z najbardziej znanych
młodych aktywistek w Polsce, propaguje modę na ratowanie planety. W maju wydała podręcznik „Jak uratować świat”, który w prosty
i przyjazny sposób pokazuje, jak małymi krokami zmienić siebie, a w
konsekwencji cały świat. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak
zorganizować swoje życie, by jak najmniej szkodzić planecie.

5.07 THE BULLSEYES

26.07 OLGA WIELGOMAS

Potężny alt-rock doprawiony ogromną dozą chwytliwości. Ich przemyślane, na pozór surowe brzmienie
zostało wielokrotnie wyróżnione na łamach zagranicznych blogów i serwisów muzycznych.

Młoda wokalistka, autorka tekstów. Tworzy muzykę,
która otwiera jej własny, mały świat. I tym światem chce
wywoływać w ludziach emocje, poruszać i sięgać do
ich wrażliwości.

12.07 BOBKOWSKI

2.08 KWIATKI

Bobkowski to smutne piosenki nagrywane przez smutnego Bobka na zimnej, siedmiostrunowej gitarce.

Muzyczny duet składający się ze śpiewającej i piszącej
teksty Oli Góralskiej oraz komponującego piosenki Adama Stawickiego. Wykonują muzykę autorską, na którą
wpływ mają rap, pop i ulubione piosenki babci Oli.

19.07 RAT KRU
Zagubione ogniwo polskiej elektroniki. Odważnie
balansują na granicy sztuki i kiczu, nigdy jej jednak nie
przekraczając. Sami swoją muzykę określają betonową
sambą, porywając do tańca tłumy na koncertach i
festiwalach zarówno w Polsce, jak i tych za granicą.

PASAŻ WIECHA
Kultura
w samym
centrum

aktivist.pl

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 20.00

Szczegółowy harmonogram: www.warssawajunior.pl W zakładce Pasaż Wiecha

wydarzenia

wydarzenia

ROŚLINY DRUKOWANE

PIĄTEK 19.07, GODZ. 17.00
GODZ. 17.00

ZWIERZENIA
BEZROBOTNEGO
AKTORA
CZWARTEK 25.07, GODZ. 19.30
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Prasa, liście i farba. Co może z tego powstać? Oryginalne roślinne grafiki. Justyna
Mazur zajmuje się przede wszystkim litografią. Swoją pracownię, której serce
stanowi 140-letnia maszyna drukarska, prowadzi w najbardziej modnym miejscu
Krakowa – pofabrycznych wnętrzach klubowo-knajpianego zagłębia przy
Dolnych Młynach. Do Warszawy przywiezie swoją mniejszą, „podróżną” prasę i
zaprosi do tworzenia oryginalnych wakacyjnych grafik inspirowanych naturą. Na
uczestników warsztatów czekać będzie przygotowane stanowisko z farbą i prasą
walcową. Każdy będzie mógł wybrać sobie jedną z przygotowanych roślin,
„nawalcować” na nią farbę, ułożyć na prasie i stworzyć odbitkę na papierze.

POTAŃCÓWKA
SWING OUT
SOBOTA 20.07, GODZ. 19.00
Potańcówka przy jazzie na żywo z ekipą Studia Tańca
Swingowego SWINGOUT.PL. Studio powstało
z miłości i pasji do muzyki swingowej oraz tańców
pierwszej połowy XX wieku. Już od 10 lat gromadzi
wokół najweselszych form tanecznych pod słońcem
osoby szukające czegoś więcej, niż tylko kolejnego
kursu tańca. SWINGOUT.PL propaguje również
muzykę, kulturę oraz modę lat 30. i 40. oraz jest
organizatorem zarówno międzynarodowych festiwali
oraz warsztatów tańca swingowego, jak i regularnych
lokalnych potańcówek. Zapraszamy do wspólnej
zabawy!

Z IGŁY WIDŁY

SOBOTA 20.07,
GODZ. 15.00-18.00

Krawiecka Kawiarenka Naprawcza „Z igły widły” prowadzona przez Fundację alter eko zaprasza na szycie
zero waste pod chmurką, gdzie spod igły wychodzić
będą tym razem pufy, siedziska, poduchy oraz warzyworki i inne worki. Będziemy projektować, kroić i szyć
z materiałów recyklingowych. Podczas wydarzenia
dowiecie się, jak powtórnie wykorzystać stary rollup,
zalegający banner, nieużywane tekstylia i skrawki materiałów! Zapraszamy do maszyn i twórczego szycia!
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„Zwierzenia bezrobotnego aktora, czyli komedia na
jednego aktora, najlepiej bezrobotnego” to opowieść
o determinacji w dążeniu do realizacji marzeń. Sceny z
życia bezrobotnego artysty ujęte w spektaklu są na tyle
uniwersalne, że można porównać je do sytuacji ludzi w
innych sektorach gospodarki, a każdy młody człowiek
bez pracy zobaczy w nich obraz samego siebie. Marcin Zarzeczny w formie autorskiego monologu opisuje
swoje doświadczenia związane z poszukiwaniem
pracy. Publiczność śledzi kolejne inicjatywy ubogiego
aktora, który przy użyciu prostych środków buduje
przedstawienie na oczach widzów. Zarzeczny stworzył
brawurową kreację aktorską o sposobach radzenia
sobie z zawodowym zniechęceniem i przezwyciężaniu
trudności wrodzonym poczuciem humoru i zdrowym
dystansem do otaczającej nas rzeczywistości. Uruchamia on w widzach pozytywne myślenie, pokazując
tym samym całą skalę swoich aktorskich możliwości.

aktivist.pl

Szczegółowy harmonogram: www.warssawajunior.pl W zakładce Pasaż Wiecha

wydarzenia

MENELLO SHOW
SOBOTA 27.07, GODZ. 19.00
Menello Show to pokaz iluzji zmiksowany z solidną
dawką absurdalnego humoru i doprawiony odrobiną liryki. Sztuka ściemy w czystej postaci! A do tego
grana na żywo muzyka gitarowa, śpiew i inne cymesy.
Weźcie zapasowe oczy i szczęki na wypadek, gdyby
te z podstawowego zestawu jednak wam wypadły.
Pękających ze śmiechu prosimy o nie rozlatywanie się
po całej widowni. Nie zabierajcie dzieci, bo na scenie
pojawi się alkohol, nikotyna i cztery brzydkie wyrazy.
Jeden wyraz opcjonalnie, drugi po angielsku, trzeci w
geście, a czwarty niewypowiedziany.

WIECZÓR ZE
STAND-UP POLSKA
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WOJNA
NARYSOWANA

PIĄTEK 26.07, GODZ. 18.00

START: CZWARTEK 1.08

Ekipa Stand-up Polska znów wyrusza w drogę, żeby zaprezentować
IX już Wielką Trasę. Tym razem komicy zajmą się problemami, które
nieuchronnie zbliżają nas do tytułowego końca świata.
Będzie mowa o kataklizmach, chorobach i wojnie. O największych
niebezpieczeństwach grożących człowiekowi, ale też o ludzkiej
rasie, będącej głównym źródłem problemów kochanej Matki Ziemi.
Przedsmak tej komediowej apokalipsy zaprezentują w pasażu Wiecha.
Trzech zawodników stajni Stand-up Polska wprowadzi na scenę swój
najlepszy styl. Pojawią się nowe żarty, trochę starego materiału i
odrobina improwizacji. Wieczorny występ uświetnią: Antoni SyrekDąbrowski, Maciek Adamczyk i Łukasz Kowalski. Pierwszy znany jest
z głośnego programu pt. „Sierpień”, w którym rozbił na atomy swoją
walkę z guzem mózgu. Drugi to wychillowany radiowiec, który wytknie
wszystkie przywary wygodnego człowieka. Kowalski, choć podobny
do Jezusa, nie jest miłosierny w swojej komedii i lepiej nie ryzykować
spotkania z nim oko w oko w pierwszym rzędzie.

„Bradl” to pseudonim operacyjny Kazimierza Leskiego, wynalazcy i akowca, który jako tajny agent walczył
z Niemcami w okupowanej Warszawie. Jego biografia jest tak barwna, że można by ją zekranizować w
bondowskim stylu. „Bradl” to też tytuł serii komiksów
stworzonych przez scenarzystę Tobiasza Piątkowskiego i rysownika Marka Oleksickiego. Wydawcą cyklu
są Muzeum Powstania Warszawskiego i Egmont.
Komiks ten jest również obiecującą próbą stworzenia popkulturowego bohatera, którego przygody są
efektowne i inspirujące. W pasażu Wiecha, podczas
wystawy „Wojna narysowana”, pokażemy najciekawsze kadry z komiksu, na których widać warszawską
architekturę, nie tylko stanowiącą scenerię
dramatycznych wydarzeń, ale także będącą niemym
współbohaterem historii.
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Kwiat Lipy. Wspieramy pszczoły!
Serię kwiat Lipy stworzyliśmy z myślą o pszczołach,
aby je chronić i wspierać w codziennej pracy. Jak?
Tworząc dla nich nowe miejsca pełne kwiatów!
Razem z fundacją Łąka zasialiśmy już milion kwiatów
dla 15 milionów pszczół!
Kupując naturalne kosmetyki z serii Kwiat lipy,
razem z YOPE wspierasz pszczoły.

#beeyope

www.yope.me

facebook.com/yopenatura

@yope_soap

wydarzenia

FILMOWE SPOTKANIA
Z PAPAYA FILMS

KREATYWNY PIĄTEK
2.08, GODZ. 18.00

Kreatywne Piątki Papaya Films to cykl imprez
będących potężną dawką inspiracji dla wszystkich zainteresowanych branżą kreatywną
i z nią związanych. Oglądamy, wymieniamy się
spostrzeżeniami i wzajemnie motywujemy do
poszerzania horyzontów. Zaczęliśmy spotykać
się w małej salce naszego biura, później weszliśmy na dach Papaya, a gdy i tam przestaliśmy się mieścić, zaczęliśmy gościć w wielu
warszawskich klubach. Teraz możemy was
zaprosić do udziału w Kreatywnych Piątkach
w całej Polsce. Odwiedziliśmy już Kraków, Katowice, Sopot, Poznań, Rzeszów, Łódź i Lublin.
Kreatywne Piątki mają formę otwartą i służą
przede wszystkim inspiracji i nieskrępowanej
wymianie myśli i opinii. Nieodłącznymi elementami organizowanych w piątkowe wieczory spotkań są prezentacja filmów reklamowych
i zażarta dyskusja na ich temat.

JAK ZOSTAĆ
TWÓRCĄ FILMOWYM
SOBOTA 3.08,
GODZ. 15.00
Naprawdę dobry, wyróżnialny pomysł
filmowy i determinacja to wszystko, czego
potrzebujesz, aby wkroczyć do świata filmu.

Zapraszamy na warsztaty „Jak zostać twórcą
filmowym”, które odbędą się z udziałem
twórców związanych z największym
europejskim konkursem dla młodych
reżyserów Papaya Young Directors, od
sześciu lat z powodzeniem realizującym
misję edukacyjną Papaya Films. Prelegenci
opowiedzą o swojej drodze od pomysłu
do realizacji w konkursie, o sile pomysłu
i scenariusza oraz o recepcie na sukces
w branży reklamowej.
Podczas weekendu filmowego będzie
można obejrzeć w Pasażu Wiecha
filmy krótkometrażowe powstałe
w ramach Papaya Films Original Series
– realizowanego od 2016 r. cyklu, którego
celem jest wspieranie młodych twórców
filmowych w realizacji ich niekomercyjnych
przedsięwzięć. Pierwszy i drugi sezon PFOS
spotkały się z wielkim zainteresowaniem,
a realizowane w ramach nich produkcje
zostały wyróżnione licznymi nagrodami.
Niedawno Papaya Films zaprosiła do
współpracy pięciu kolejnych reżyserów.
Motywem przewodnim trzeciego sezonu
PFOS zostało krótkie, inspirujące hasło
„Lust For Life”. Reżyserzy pochodzący
z Argentyny, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Polski i Rosji stworzyli filmy
krótkometrażowe, które odzwierciedlają ich
osobiste wyobrażenie na temat tegorocznego motta.
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WSF ZAPRASZA
NIEDZIELA 4.08
Spotkania oraz pokazy nagradzanych
filmów - w tym m.in. nominowanej do
Oskara etiudy "Nasza Klątwa" w reżyserii
Tomasza Śliwińskiego, przygotowane przez
Warszawską Szkołę Filmową. Założona
przez reżysera Macieja Ślesickiego i aktora
Bogusława Lindę szkoła realizuje autorski
program oświatowy, który zaowocował
wielokrotnie nagradzanymi debiutami. Program nauczania wzorowany jest na modelu
artystycznych szkół filmowych w Europie
oraz Stanach Zjednoczonych, takich jak
słynne nowojorskie Actor’s Studio. Priorytetem w nauczaniu są umiejętności pracy na
planie filmowym.

aktivist.pl

