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redaktorka naczelna SYLWIA KAWALEROWICZ

Czy można znaleźć wspólny mianownik dla 
ukraińskiej gwiazdy muzyki elektronicznej, ra-
pera nagrywającego koncept album, dzienni-
karzy wyciągających z polskich hiphopowców 
osobiste zwierzenia i kolesia uczącego innych, 
jak robić noże? Nie jest to łatwe i przyznam 
się, miałam obawy, że tym razem polegnę 
i nie znajdę zgrabnego leitmotivu dla wstęp-
niaka otwierającego numer. Ale potem raz 

jeszcze przeczytałam teksty, które publikujemy 
w tym wydaniu. I zrozumiałam. Tym, co łączy 
wszystkich naszych bohaterów, jest pasja. 
Przekonanie o słuszności swojego działania, 
zamiłowanie do tego, co robią, i determinacja 
w pokonywaniu przeszkód mogących stanąć 

im na drodze. Oni po prostu 
lubią to, czym się zajmują, 
i daje im to satysfakcję. Bez 
względu na to, czy tworzą 
tylko dla siebie, czy słuchają 
ich tysiące na stadionach. 
Luna przekonuje, że każde 
życiowe doświadczenie ją 
buduje, a emocje, których 

doświadcza, 
przekłada na swoją 
muzykę. Młode 
zespoły projektu 
Nowe Brzmienia 
x Levi’s też robią 
to, co robią, bo 
napędza je we-
wnętrzna potrzeba. 
Są dopiero na 
początku drogi, ale 
ich zapał i energia 
wróżą im piękną 
przyszłość. Jacek 
Baliński i Bartek 
Strowski własnym 
sumptem wydali 
książkę będącą 
zapisem rozmów 
z raperami. Swoją 

pasją przekonali do współ-
pracy największe nazwiska 
polskiego hip-hopu. Po-
dobnych historii jest więcej. 
Poczytajcie. 

PASJA POZWALA CZERPAĆ 
RADOŚĆ Z ŻYCIA, BEZ 
WZGLĘDU NA TO, CZY 
ROBIMY COŚ TYLKO DLA 
SIEBIE, CZY SŁUCHAJĄ NAS 
TŁUMY NA STADIONACH.

Okładka:  foto: Wiktor Malinowski, Luna ma na sobie ubranie i buty z kolekcji Puma
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ANIA BYSTROWSKA
Fotografka i reżyserka, absolwentka Instytutu Twórczej 
Fotografii w Opawie oraz ASP w Warszawie. Od pon-
ad 10 lat realizuje projekty artystyczne i fotograficzne, 
współpracowała m.in. z Lado ABC, Asfalt Records, F5, 
Flirtini, Levi'sem, Reebokiem,  Elementem Żeńskim. Po-
rusza się w obszarze fotografii portretowej, modowej

i dokumentalnej. W ostatnich latach realizowała szereg 
projektów wideo jako reżyserka oraz scenarzystka. 
Wyreżyserowała wiele polskich teledysków m.in. 

dla Taco Hemingwaya („Nostalgia”), Juli Wieniawy 
(„Na zawsze”), Otsochodzi i Pelsona („Szacunek za 

klasyk”). Dla nas sfotografowała autorów książki „To nie 
jest hip-hop. Rozmowy II”.

ALA WESOŁOWSKA
Lubi poruszać się w różnych stylistykach. Świetnie się 

czuje realizując kampanię reklamową, sesję dla magazynu 
czy własny projekt. Głowę ma pełną pomysłów i gdyby 
mogła, zrealizowałaby je wszystkie. Współpracuje m.in. 

z „Vogue”, „Glamour”, Cap74024, Wonderland, Reserved, 
NormCore, Converse, „Elle”. Dla nas przygotowała sesję

z młodymi muzykami projektu My Name is New.

MAGDA MAKSIMIUK
Dziennikarka filmowa współpracująca z polskimi

i amerykańskimi mediami. Jako freelancer publikowała 
swoje teksty między innymi w „Newsweeku”, „Gazecie 
Wyborczej”, „Zwierciadle”, „PANI”, „Polityce”, „Wysokich 

Obcasach”, a także na Vogue.pl, Przekrój.pl,
weekend.gazeta.pl, w Onecie, Interii i WP. Jest selekcjo-
nerką i rzeczniczką prasową Warszawskiego Festiwalu 

Filmowego. Wykłada amerykański film niezależny
w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu War-

szawskiego. Uwielbia chodzić po dużych miastach
i londyńskich teatrach. 

W „Aktiviście” recenzuje filmowe przeboje.

PIOTR DUDEK
Ilustrator, malarz, grafik, twórca animacji. Absolwent 

politologii na University of Birmingham i Wydziału grafi-
ki na ASP w Warszawie, stypendysta Ministra Kultury

 i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne. 
Współautor serii okładek płyt Taco Hemingwaya.

Członek zespołu agencji kreatywnej CUKIER.
Przygotował graficzną oprawę okładki tego numeru.
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URATOWAĆ 
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rozmawiał: FILIP KALINOWSKI, Foto: WIKTOR MALINOWSKI

Z internetowej sensacji Luna ekspresowo awansowała do miana jednej 
z największych gwiazd współczesnej ukraińskiej muzyki alternatywnej. 

Nic więc dziwnego, że szukając mocnych głosów młodego pokolenia 
do trzeciej odsłony inicjatywy Puma Talents, raper White 2115 zaprosił 

do współpracy właśnie ją. Razem nagrali utwór „Intruz”. 

Luna – muzyczny samouk, idealnie wpisuje 
się w koncepcję akcji opartej na wartości 
bycia sobą i nieoglądania się na zdanie 
innych. Od momentu, w którym ta księżycowa 
postać wrzuciła swoje pierwsze numery na 
SoundCloud, do chwili, w której występuje 
na stadionach Kijowa czy Moskwy, nie 
minęło zbyt wiele czasu, a w melancholijnym, 
zmysłowym tańcu wciąż przygrywa jej ten sam 
zimny, retrofuturystyczny elektroniczny dryf,  
na którego falach wypłynęła na szerokie  
i rwące wody głównego nurtu. 

Redakcja „Aktivista” na jej talencie poznała 
się już jakiś czas temu. W 2018 r. zaprosiliśmy 
Lunę, by wystąpiła w roli gwiazdy podczas 
gali wręczania nagród Nocne Marki. Teraz 
spotykamy się ponownie, by porozmawiać 
przy okazji projektu Puma Talents.

FILIP KALINOWSKI: Kiedy dwa lata temu 
spotkaliśmy się w Warszawie, na gali „Aktivista”, 
wspominałaś, że wróciłaś na Ukrainę ze Stanów, 
żeby tworzyć…

LUNA: I wciąż to robię – tworzę sztukę. Staram 
się wypełniać ten świat czymś pięknym  
i ratować go przed cierpieniem i melancholią.

F: Na ile niestabilna sytuacja polityczna 
w twojej ojczyźnie wpływa na lokalne  
środowiska artystyczne?

L: Chaos zawsze ma wpływ na ludzi, więc… 
odpowiedź jest jasna. Ja natomiast staram się 
wciąż tworzyć i nie zwracać uwagi  
na przeciwności losu.

F: Czy są postaci, które cię szczególnie inspirują, 

mają wpływ na to, w którą stronę zmierzasz na ścieżce swojej 
kariery?

L: Trudno byłoby mi wskazać takie osoby. Słucham dużo 
niszowej muzyki, dodatkowo mam słabość do Belli Hadid i Kim 
Kardashian, ale wydaje mi się, że artysta powinien skupiać się na 
tym, żeby przedstawić ludziom swoją własną rzeczywistość  
i w dodatku zrobić to z jakąś unikalną, indywidualną energią.  
To właśnie tacy ludzie wyznaczają społeczne normy i mody.

F: Czy edukacja jest dla ciebie ważna? Ty jesteś muzycznym 
samoukiem.

L: To, czy jest się samoukiem, czy akademikiem, nie jest do 
końca kwestią wyboru. Jest wielu zupełnie niesamowitych, 
utalentowanych ludzi z dyplomami i jest wielu, którzy wiedzę 
zdobywają sami. Każdego dnia pracuję nad tym, żeby być 
lepsza w tym, co robię. Nieustannie się doskonalę i wszystkie 
doświadczenia, które zdobywam, składają się na moją edukację. 
To właśnie inspiruje mnie najbardziej i budzi we mnie pasję.

F: Zaczynałaś od wrzucania swoich numerów do sieci. Dzisiaj jesteś 
profesjonalną wokalistką, której publiczność wypełnia duże sale 
koncertowe.

L: Wszystkie etapy mojej artystycznej kariery, ale też całego 
mojego życia, nadają mojej twórczości coraz to nowych barw. 
Wszystko, czego doświadczam – każda emocja, każde nowe 
odkrycie, przekłada się jakoś na moje nagrania czy teledyski. 
Moja kariera nabiera rozpędu, a ja po prostu cały czas pracuję
nas sobą. Nie rozpamiętuję przeszłości.

F: Kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, powiedziałaś mi, że 
obecne w twojej twórczości smutek i nostalgię przywiozłaś ze sobą 
ze Stanów. Słuchając twoich nowych nagrań, mam wrażenie,  
że te emocje wciąż ci towarzyszą.

L: Oczywiście, bo przecież nikt nie jest wiecznie szczęśliwy. 
Życie jest nieustanną próbą znajdowania balansu pomiędzy 
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trudnościami a sukcesami, które napotykamy
na naszej drodze, a ja piszę o emocjach, które 
mi w tym procesie towarzyszą. Wydaje mi się, 
że właśnie dlatego ludzie tak bardzo cenią sobie 
sztukę – ponieważ utożsamiają się z emocjami, 
które wyraża dany twórca.

F: Mówiłaś mi też wtedy o sile kobiecości.

L: To bardzo prawdopodobne, jednak im 
dłużej żyję, tym bardziej jestem przekonana, 
że nie chodzi o to, żeby być silną kobietą, ale 
szczęśliwą i spokojną. To jest moim głównym 
celem. Dlatego też najważniejsze, co możemy 
zrobić w życiu, to zdefiniować najważniejsze 
dla nas wartości. Te najszczersze i najbardziej 
wartościowe, którymi dla mnie są interakcje  
ze światem, zaspokajanie moich pragnień  
i kroczenie pewnie w kierunku marzeń,  
a także komfort mojej rodziny. Po drodze 
natomiast chciałabym mieć z tego  
wszystkiego jak najwięcej radości.

F: Nagrałaś utwór z polskimi artystami, bierzesz 
udział w projekcie Puma Talents. Lubisz Polskę?

L: Polska jest krajem bliskim i drogim mojemu 
sercu. Odwiedzam ją od czasu do czasu  
i zawsze uderza mnie to, jak bardzo ludzie 
stąd są podobni do Ukraińców. Nasze języki 
mają wiele cech wspólnych, możemy się łatwo 
porozumieć i zawsze czuję się tu przyjmowana 
z sympatią. Cieszę się więc, że na europejski 
rynek wchodzę właśnie tędy, bo cały czas 
mam nadzieję i zamiar zmierzać w nowych 
kierunkach i poszerzać swoje horyzonty.

L
U

N
A

właśc. Kristina Bardasz. Gwiazda 
ukraińskiego elektro-popu.  

W wieku 20 lat przeprowadziła się z mężem 
do LA i urodziła tam syna. 

W 2014 r. wróciła na Ukrainę,
a w maju 2016 r. zadebiutowała  

płytą „Magnesy”. Wydała EP-kę „Smutny 
taniec” oraz album „Wyspa wolności”, na 

którym znalazły się takie hity, jak „Огонёк”, 
„Поцелуи” czy „Free Love”.
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T
Y

P
Y

ZAGRYWKI

„NIERADOŚĆ”

Pierwszy w Polsce nowoczesny 
bar z aktywnościami powstaje przy 
Placu Trzech Krzyży w Warszawie. 
Jego twórcy (pomysłodawcy Hanga-
ru 464) z Japonii przywieźli pomysł 
na zautomatyzowane pokoje kara-
oke z tabletami do wyboru piosenek 
i zamawiania napojów, ze Stanów 
stoły do beer ponga i skeeballe,
z Anglii zaś koncept shuffleboardów. 
Największą atrakcją lokalu, który 
zajmie 1500m2 i trzy piętra, ma być 
crazy minigolf. Miejsce otworzy się 
pod koniec tego roku. 

Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo, 
muzyk i wokalista, coraz śmielej 
poczyna sobie w literackim świe-
cie. „Nieradość” to wielogłosowa 
opowieść, historia dziejąca się wtedy, 
teraz i potem jednocześnie i dowód 
na to, że autor panuje nad materią 
słowa w sposób mistrzowski. 

SZTUKA DO ŚCIĄGANIA

VASINA NAJLEPSZA

Za ekskluzywne wydawnictwa 
The Metropolitan Museum of Art 
można płacić grube setki w przy-
muzealnej księgarni albo nie 
płacić za nie nic, ściągając je sobie 
w dowolnym miejscu na Ziemi ze 
strony www.metmuseum.org. Zupeł-
nie legalnie. Bez względu na to, czy 
interesuje was peruwiańska ceramika, 
czy transgresja w brytyjskiej modzie, 
znajdziecie tu coś dla siebie, bo MET 
udostępniło ponad 500 publikacji 
wydanych w ostatnich 50 latach. 

VasinaStudio znalazło 
się wśród 12 najlepszych 
młodych projektantów 
świata. Stylistka i projek-
tantka, która pracuje z takimi 
gwiazdami jak Monika 
Brodka czy Krzysztof Za-
lewski została doceniona przez światową organizację Global Fashion Collective, 
wspierającą najlepszych młodych projektantów.  Dzięki temu wyróżnieniu Vasina 
będzie mogła zaprezentować się na Fashion Weeku w Nowym Jorku lub Tokio. 

typ
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„EILEEN GRAY.  
DOM POD SŁOŃCEM” 

„HIP HOP: KAWAŁKI, KTÓRE 
WSTRZĄSNĘŁY AMERYKĄ”

Projektantka, wizjonerka, konku-
rentka Le Corbusiera. Nietuzinkowa 
postać świata sztuki lat 20. i 30.  Eileen 
Gray, przez lata zapomniana, dzisiaj 
odzyskuje swoje dobre imię. Jej historię 
przypominają francuska architektka 
Charlotte Malterre-Barthes i polska 
rysowniczka Zosia Dzierżawska.

„Jesus Walks” Kanye Westa, „Alright” 
Kendricka Lamara czy „Rock Box” 
Run-DMC wzięte pod lupę przez ekipę 
pod wodzą Questlove'a z The Roots. Sze-
ścioodcinkowy dokument AMC prezen-
tuje historie przełomowych dla gatunku 
utworów. Twórcy zabierają nas za kulisy 
ich powstania, opowiadają o warunkach 
społeczno-ekonomicznych, w jakich 
powstały, i wpływie, jaki  wywarły na całe 
pokolenia słuchaczy. Polska premiera 14 li-
stopada o 22.00 na AMC, kolejne odcinki 
w każdy czwartek o 22.00.

WYHAFTUJ SOBIE

Wrocławski Pan Pablo zaprasza 
na warsztaty haftu na plecaku. 
Zajęcia prowadzi Wiktoria Podolec, 
rzemieślniczka i projektantka tkanin, 
współtwórczyni studia tkackiego 
Tartaruga, a przy okazji wielbicielka 
haftu, która w wolnych chwilach wy-
szywa na tamborkach kwiatki, ludziki 
i diznozaury pod szyldem Extinct.

T
Y

P
Y

MUDA TALKS

Podkast z ekologicznym 
przesłaniem, który ma nas 
zachęcić do przyjrzenia się naszym 
codziennym wyborom w kontekście 
wszechogarniającego nadmiaru 
i marnotrawstwa.
Do posłuchania m.in. na Spotify 
i SoundCloud. Rozmowy z eksper-
tami i praktyczne porady. Warto!
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NOWE  
BRZMIENIE

Energetyczna elektronika, najntisowe brzmienia, 
liryczne nuty. Każdy inny, każdy z szansą na sukces. 
Mają za sobą pierwsze nagrania, koncerty, teledyski. 

Szykują się na więcej.

„Aktivist” razem z marką Levi’s, która aktywnie 
włącza się w promowanie nowych głosów 

na muzycznej scenie dodeniając ich odwagę 
i determinację w kreowaniu nowego brzmienia, 
przedstawia najciekawszych artystów projektu

 
To pionierska inicjatywa powołana do życia przez 

wytwórnię fonograficzną Kayax, która postanowiła 
stworzyć swoisty inkubator dla debiutujących 
muzyków. Co miesiąc będziemy przedstawiać 
najbardziej interesujące głosy młodej sceny. 

Bądźcie czujni. Idzie nowe.

W tym miesiącu prezentujemy pierwszą trójkę 
artystów. Krakowskie Bloo Crane, które właśnie 
podpisało swój pierwszy profesjonalny kontrakt, 
ekscentrycznych chłopaków z Dunayev&Soppel 

i Olę Batycką z wrocławskiego składu Älskar.
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DUNAYEV//SOPPEL 

Tworzą muzykę elektroniczną, łącząc brzmienia 
nawiązujące do lat 80. i 90., jednocześnie je 
przetwarzając tak, by nie były wtórne. Zamiast 
dosłownych odniesień do rzeczywistości tworzą 
obraz wrażeniowy mający na celu odtworzenie 
doświadczanego przez nich stanu i uczuć.

Najważniejsza rada dla młodych muzyków?

Trudno nam odpowiedzieć na pytanie tak 
ogólne, dotyczące bardzo zróżnicowanej grupy, 
o różnych potrzebach. W dodatku nie poczu-
wamy się do wyrażania opinii w tej materii, 
choćby z tytułu stażu, jaki mamy w świecie 
przemysłu muzycznego. Nie chcemy posługiwać 
się frazesami o spełnianiu marzeń, sami chciel-
ibyśmy poznać rady osób, które mają za sobą 
dłuższą drogę niż my.

Jak byście w trzech słowach określili wasze 
brzmienie?

Intencjonalnie czyste, auto-ekspresyjne.

Najfajniejsza sytuacja związana z muzyką, jaka 
wam się przydarzyła? 

Najfajniejsza jest relacja muzyczna, która między 
nami powstała.

foto: ALA WESOŁOWSKA
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BLOO CRANE

Bloo Crane to duo tworzące muzykę z gatunku 
elektroniczny pop. Zespół został powstał z końcem 
2016 r. w Krakowie. Duet składa się z wokalisty 
i tekściarza Michała Polańskiego oraz producenta 
muzycznego Krzysztofa Kołodziejczyka. Pomi-
mo różnych gustów muzycznych spotykają się 
w połowie drogi i tworzą miks dwóch światów. 
W 2018 r. stali się częścią projektu My Name Is 
New i wypuścili trzy pierwsze single. W 2019 r. 
otrzymali kontrakt fonograficzny, rozpoczynając 
tym samym pracę nad debiutanckim albumem.

 Najważniejsza rada dla młodych muzyków?

Sami jesteśmy jeszcze młodzi i robimy dużo 
rzeczy metodą prób i błędów. Na pewno trzeba 
zachować cierpliwość i wierzyć w swoją muzykę. 
 
Jak byście w trzech słowach określili wasze 
brzmienie?

Elektroniczne, głębokie i energiczne.
 
Najfajniejsza sytuacja związana z muzyką, jaka 
wam się przydarzyła?

Otwieraliśmy w tym roku showcase My Name 
Is New na Spring Break Festival. Był to nasz 
pierwszy festiwal, na którym mieliśmy okazję 
zagrać. Pięć minut przed występem dowiedziel-
iśmy się, że sala jest jeszcze pusta i żebyśmy się 
nie przejmowali. Gdy wyszliśmy na scenę, nagle 
zobaczyliśmy, że widownia jest pełna. Byliśmy 
pozytywnie zaskoczeni i bardzo dobrze wspomi-
namy ten koncert.

FOTO: Ala Wesołowska | ART FACES
STYLIZACJA: Janek Kryszczak | ART FACES
MAKIJAŻ / WŁOSY: Koleta Gabrysiak
PRODUKCJA: Ewa Dziduch,  

Wszystkie ubrania użyte w sesji pochodzą z kolekcji Levi's

Zgłoś się do  już teraz 
na www.mynameisnew.pl
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ÄLSKAR

Älskar tworzy muzykę, którą trudno włożyć w jakie-
kolwiek ramy gatunkowe. To mieszanka lirycznego 
brzmienia, z nutą kosmicznego pyłu. Inspirują ich 
zorze polarne, pełnie księżyca i zimowe krajobrazy. 
Na wrocławskiej scenie muzycznej zaistnieli trzy lata 
temu, kiedy w październiku 2016 r. na antenie Radia 
RAM swoją premierę miał pierwszy utwór Älskar na-
grany z Fismollem. Od tego czasu wystąpili na wielu 
koncertach plenerowych, m.in. podczas Slot Art Fes-
tival, Piastonaliów, Zdolny Wrocław Gra na Wielkiej 
Wyspie oraz w takich przestrzeniach jak wrocławski 
Stary Klasztor, Teatr Capitol czy warszawski Skład 
Butelek. 

Najważniejsza rada dla młodych muzyków?

Przede wszystkim trzeba być cierpliwym. Kiedy 
zaczynamy robić swoją muzykę, chcemy szyb-
kich efektów – koncertów, nagrań, kontraktów 
z wytwórniami. A to bardzo długa droga i często 
trwa latami. I trzeba się z tej drogi cieszyć, 
poświęcać dużo czasu na próby i budowanie 
relacji w zespole, bo potem bardziej docenia się 
sukces.
 
Jak byście w trzech słowach określili wasze 
brzmienie?

Miód dla duszy
 
Najfajniejsza sytuacja związana z muzyką jaka 
wam się przydarzyła?

Poza występami w radiu i telewizji, które przyni-
osły nam sporo emocji, super wspominamy fra-
jdę, jaka towarzyszyła nam podczas nagrywania 
sesji live w klimatycznej cukierni Nanan. Nagry-
waliśmy od samego świtu, a za drzwiami panie 
piekły ciasta i w powietrzu unosił się piękny, 
słodki zapach. Do tego różowe, pluszowe ściany 
cukierni i nasze stylizacje vinatge przeniosły 
nas w zupełnie inny świat, z którego szkoda było 
wracać.
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rozmawiała: SYLWIA KAWALEROWICZ, FOTO: ANIA BYSTROWSKA

Wzięli na spytki m.in. Taco Hemingwaya, Wilka, Otsochodzi i Oskara 
z PRO8L3Mu. W sumie przepytali 20 raperów. Teraz my pytamy ich. Jacek 

Baliński i Bartek Strowski, autorzy książki „To nie jest hip-hop. Rozmowy II”, 
opowiadają o tym, który z rozmówców był dla nich największym wyzwaniem, 

z kim rozmawiało się najlepiej i kto z rapowego światka zaskoczył ich 
szczerością.

Największe zaskoczenie podczas rozmów?

JACEK BALIŃSKI: Nie jestem w stanie wyróżnić 
jednej osoby. Bardzo przyjemnie i sprawnie pra-
cowało się z każdym z bohaterów. Tu nawet nie 
chodzi o mniejsze czy większe zaskoczenie, bo 
po solidnym, wielogodzinnym researchu mniej 
więcej wiedzieliśmy, czego się po danej postaci 
spodziewać. Na pewno jednak niezwykle cieszyło 
mnie podejście rozmówców do tych wywiadów 
– dało się odczuć, że traktują je jako pewnego 
rodzaju nobilitację. To miłe, że ludzie z takim 
dorobkiem tak podchodzą do sprawy. Każdy po-
święcił nam tyle czasu, ile potrzebowaliśmy. Nikt 
nie uciekał od odpowiedzi i nie sprawiał wraże-
nia, że nie wie, po co się z nami spotkał. Fajnie, 
że udało nam się namówić zarówno tuzów sceny, 
jak i szare eminencje na osobiste zwierzenia.

Który wywiad był dla was największym wyzwaniem?

BARTEK STROWSKI: Pamiętam, że po przy-
jeździe do Poznania donGURALesko na wejściu 
przywitał nas komunikatem, że ma tylko dwie 
godziny na wywiad. Nie tego się spodziewali-
śmy, bo zawsze zawczasu uprzedzaliśmy samych 
artystów czy ich menedżerów, że nie chcemy 
wywiadów „na szybko”. Z miejsca się spiąłem, bo 
takie ograniczenie czasowe nigdy nie wpływa 
dobrze na przebieg rozmowy. Okazało się jednak, 
że postrzeganie czasu przez Gurala jest dość 
swobodne, więc spokojnie mogłem skupić się na 
swojej robocie, a z dwóch godzin zrobiły się trzy 
i pół.

JACEK: Nie przypominam sobie, żebyśmy z któ-
rymkolwiek z rozmówców mieli jakieś większe 

problemy. Przed rozpoczęciem prac „rozdzieliliśmy” bohaterów 
między siebie, bo wiedziałem, że Bartek dużo lepiej poradzi sobie 
ze wspomnianym donGURALesko czy z Czarnym HIFI, a ja z kolei 
skuteczniej rozpracuję Mesa lub Holaka. Wszystkie wywiady odbyły 
się po bożemu, bez rock’n’rollowych historii w tle. Jeśli chodzi o naj-
większe wyzwania, to sądzę, że powinienem wskazać
na Taco Hemingwaya – przed spotkaniem czuliśmy sporą presję, 
ale wychodząc z wywiadu, mieliśmy poczucie, że nagraliśmy wręcz 
historyczny materiał.

No właśnie – jak udało wam się namówić na wywiad Taco Hemin-
gwaya? Nie udzielił wywiadu niemal od samego początku kariery 
i wyjątkowo skrupulatnie unika kontaktu z dziennikarzami.

JACEK: To była dość zabawna historia. Kilka miesięcy po premierze 
pierwszej części książki ktoś zadał nam na Instagramie pytanie: 
„Tako hemingłej w dwójce?”. Dla żartu udostępniłem to, dodatkowo 
oznaczając w relacji @tacohemingway. Dwie godziny później otrzy-
małem od niego wiadomość o treści: „zgoda”. Nietrudno wyobrazić 
sobie moje zdziwienie, bo – jak słusznie zauważyłaś – artysta ten 
w ogóle nie udziela wywiadów. Okazało się jednak, że jego wydawca 
dał mu egzemplarz pierwszej części „To nie jest hip-hop. Rozmowy”. 
Taco przeczytał kilka wywiadów i najwyraźniej mu się spodobały, 
skoro zgodził się na rozmowę. Traktujemy to jako pewnego rodzaju 
wyróżnienie i bardzo się cieszymy, że akurat dla naszej książki 
Filip zrobił wyjątek. Przy tym wyraźnie chcemy podkreślić – w tej 
publikacji jest 20 osób i wszystkie stawiamy na równi. Bardzo nie 
chcemy, by rok naszej pracy był odbierany tylko przez pryzmat tego 
czy innego znanego wykonawcy. Tak samo cieszymy się z udziału 
Taco czy KęKę, jak i Staszka Koźlika czy Żyta. Kulisy tego konkret-
nego wywiadu czytelników i dziennikarzy interesują najbardziej 
– nie powiem oczywiście, że jest to dla mnie zaskoczeniem, ale ja 
naprawdę tak samo dobrze jak ten wywiad wspominam spotkanie 
z Forinem, Magierą czy Rasem. 

BARTEK: A jeśli chodzi o wrażenia ze spotkania – rozmawiało się 
świetnie. Taco w trakcie wywiadu udowodnił, że jest tą osobą, którą 

wywiad
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rozmówca opowiadał o czymś na spotkaniu, z reguły mogliśmy to 
wykorzystać w tekście. Choć tak jak wspominał wcześniej Jacek, 
staraliśmy się z wyczuciem selekcjonować treści do druku. Dość 
wymagający przy autoryzacji był KęKę, który liczył, że w spisanym 
wywiadzie położymy nacisk na zupełnie inne wątki. Musieliśmy 
bardzo mocno przeredagować ten wywiad, dodać tam więcej 
uśmiechu. Ostatecznie jednak, dzięki bardzo dobrej współpracy, 
udało się znaleźć kompromis i każda ze stron jest zadowolona 
z efektu końcowego. 

JACEK: Pojedyncze wątki przy autoryzacji u kilku osób rzeczywi-
ście zostały skasowane, natomiast chcę podkreślić, że nie mieli-
śmy w zasadzie żadnych problemów przy autoryzacji. Obyło się 
bez hardcore’owych obsuw i wyrzucania treści, które wydawały 
nam się kluczowe. Powiedziałbym wręcz, że autoryzacja tylko tym 
wywiadom pomogła. Pamiętam, że przy pierwszej części książki 
Łona wspaniale uzupełnił swoje wypowiedzi, a przy drugim tomie 
mógłbym na pewno pod tym względem wyróżnić Mesa. Odpo-
wiedź kończąca wywiad z Taco również została dopisana w auto-

ryzacji – na śmierć bowiem zapomniałem zadać to pytanie, a od 
samego początku wiedziałem, że chcę, by ten follow-up do bodaj 
pierwszego wielkiego hitu tego artysty wieńczył całą rozmowę. 
Jakie to pytanie i co to za follow-up – odsyłam do książki.

A czy wam udało się zaskoczyć któregoś rozmówcę? 

BARTEK: Pamiętam, że Solar z Białasem byli miło zaskoczeni 
bardzo precyzyjnymi pytaniami dotyczącymi początków ich 
kariery. Sobota nie ukrywał z kolei zdziwienia, że znamy historię 
jego pierwszego spotkania z Popkiem. Matheo zaś wspomniał, że 
pytania, które mu zadawałem, uświadamiają mu pewne rzeczy 
i pozwalają się zastanowić nad drogą, którą obrał w życiu. Takie 
momenty umacniają mnie w przekonaniu, że warto było poświęcić 
wiele godzin na pieczołowity research. 

JACEK: Nie szliśmy na wywiady z myślą: „Ach, mamy takie pytanie, 
dotarliśmy do takiej informacji, że nasz rozmówca na pewno będzie 
w szoku i szczęka mu opadnie ze zdumienia!”. Myślę, że dla boha-
terów książki nie było zaskoczeniem, że byliśmy dobrze przygoto-
wani i na koniec dostarczyliśmy im materiały stojące na wysokim 

tak dobrze znamy z płyt: niezwykle spostrze-
gawczą, bardzo inteligentną, a przy tym lekko 
neurotyczną. 

Podczas lektury duże wrażenie robi opowieść Wilka 
z Hemp Gru o jego dzieciństwie. To bardzo przykra 
opowieść o biedzie, alkoholu i małym chłopcu, 
który musi sobie z tym wszystkim poradzić. Łatwo 
namówić raperów na osobiste zwierzenia? 

JACEK: Rzeczywiście, lektura wywiadu ze współ-
twórcą Hemp Gru może przyprawić o ciarki. Pa-
miętam, że redagując ten materiał, czułem dużą 
odpowiedzialność i nie było to dla mnie łatwe, bo 
kaliber tej historii jest naprawdę spory. Podczas 
pracy nad tą częścią przyświecała nam idea, żeby 
była to książka poważna. Z naszymi rozmówca-
mi nie siedzieliśmy przy piwie i nie gadaliśmy 
o bzdurach. Chcieliśmy się dowie-
dzieć, co ich ukształtowało i jaką 
drogę przeszli, i przedstawić to 
wszystko w odpowiednio zary-
sowanym kontekście. Namówić 
raperów na osobiste zwierzenia 
nie jest łatwo, natomiast wydaje 
mi się, że bohaterowie książki 
dobrze rozumieją nasz zamysł 
i doceniają, że nie muszą udzie-
lać setnego wywiadu przy okazji 
promocji płyty czy koncertu. 
Wywiad do książki to jednak coś 
zupełnie innego niż kolejny wywiad na YouTubie 
– jest to mimo wszystko sytuacja dość wyjątko-
wa. Poza tym my też dobrze z Bartkiem wiedzie-
liśmy, które z tych bardziej prywatnych wątków, 
mogą pójść do druku, a które nie. Musimy mieć 
wyczucie i zdajemy sobie sprawę, że niektóre 
rzeczy powiedziano nam w dyskrecji, zaufaniu 
i niekoniecznie tysiące czytelników muszą o tym 
wiedzieć.

No właśnie – wywiad to jedno. Wiadomo jednak, 
że często ludzie się rozgadują, a potem w autory-
zacji ucinają wszystkie smaczki. Jak było w waszym 
przypadku? Czy raperzy bardzo się autocenzurują? 

BARTEK: Wydaje mi się, że jeśli współpracuje 
się z nimi na klarownych i rzetelnych zasadach, 
to są nawet bardziej otwarci niż inne gwiazdy, 
z uwagi na to, że w swoich tekstach i tak już 
dopuszczają publikę bardzo blisko siebie. Nie 
spotkaliśmy się ze szczególną autocenzurą i jeśli 

Chcieliśmy, żeby była to książka poważna.  Z naszymi 
rozmówcami nie siedzieliśmy przy piwie i nie gadaliśmy 

o bzdurach. Mieliśmy zamiar dowiedzieć się, co ich 
ukształtowało, jaką drogę przeszli, i przedstawić to 

wszystko w odpowiednio zarysowanym kontekście. 
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które zasługują na wyróżnienie, natomiast koniec 
końców przy wyborze rozmówców nie kierujemy 
się ani płcią, ani wiekiem, ale historią – i tym, czy 
wydaje nam się ona interesująca. Do jedynki za-
prosiliśmy Anię Wójcik, która pracowała w Prosto 
Label. W dwójce natomiast mamy – co prawda nie 
w charakterze rozmówcy – Anię Bystrowską, która 
odpowiada za komplet zdjęć. Nasza fotografka 
wykonała kawał świetnej roboty, tworząc wspania-
łe, analogowe portrety bardzo przecież różnych od 
siebie postaci. Strona wizualna – zarówno foto-
grafie, jak i ilustracje – jest integralną częścią tej 
książki. Nie zebraliśmy przypadkowych zdjęć od 
bohaterów, tylko z każdym umówiliśmy się na 
specjalną sesję.

BARTEK: Wracając jeszcze bezpośrednio do pyta-
nia – rapową scenę pompuje głównie testosteron, 
ale to nie znaczy, że kobiety nie odcisnęły na niej 
swojego piętna. Ostatecznie nie zaprosiliśmy żadnej 
z pań do drugiej części książki, ale jestem pewien, 
że pewne postacie mogłyby do niej dużo wnieść. 
Trzymamy też kciuki za młode raperki, aby niczym 
koleżanki zza oceanu robiły coraz więcej hałasu 

swoimi projektami.  

Czy te wszystkie rozmowy zmieniły wasze podejście do polskiej 
sceny rapowej?

BARTEK: Nie mieliśmy z Jackiem żadnych zapędów socjologicz-
nych przy tym projekcie, więc raczej nie będziemy diagnozować 
rapowej sceny. Chcieliśmy po prostu przedstawić ciekawe hi-
storie intrygujących i nieszablonowych postaci. Mam nadzieję, 
że to się udało. Jako baczny obserwator rodzimego hip-hopu od 
końcówki lat 90. muszę jednak przyznać, że jestem pod dużym 
wrażeniem, jak bardzo sprofesjonalizował się nasz rap-biznes 
i w jakim stylu przeszedł drogę „od zajawki do pełnoprawnej 
gałęzi przedsiębiorczości”, jak zręcznie ujął to w pierwszej części 
książki Marcin „Tytus” Grabski, szef Asfalt Records. Nawia-
sem mówiąc, pod takim hasłem zorganizowaliśmy w zeszłym 
roku panel dyskusyjny w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski. Cały czas dostajemy pytania, kiedy powtórzymy 
podobne wydarzenie.

JACEK: Mam nadzieję, że obie części naszej książki są dowodem 
na to, że polski hip-hop to już nie jest zabawa dla małolatów czy 
subkultura kojarząca się ze wszystkim, co najgorsze, tylko coraz 
bardziej profesjonalny biznes (choć nie tylko biznes!), w którym 
nie brakuje fascynujących ludzi. Te wywiady nie zmieniły moje-
go podejścia do sceny, a tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że to ciekawa branża i nie powinno się wstydzić, że się ją w jakiś 
sposób współtworzy.

poziomie – gdyby się tego nie 
spodziewali, pewnie by się 
nie zgodzili na wywiad. Tak 
czy inaczej, miło było potem 
słyszeć choćby od Magiery, 
że tak jak nie lubi udzielać 
wywiadów, tak ten z Bartkiem 
wspomina bardzo miło ze 
względu na profesjonalizm 
prowadzącego.

Czy czuliście różnicę podczas 
rozmów z raperami ze starej 
i nowej szkoły? Między Wilkiem 
a Otsochodzi jest niemal 20 lat 
różnicy, czy podczas rozmów 
widać różnice pokoleniowe?

BARTEK: Każdy z naszych 
rozmówców jest zupełnie 
inny, ale chyba nie różnico-
wałbym ich ze względu na 
wiek. 

JACEK: To fakt, że najmłodszego i najstar-
szego rozmówcę dzieli 20 (w przypadku 
pierwszej części nawet 23) lat różnicy i siłą 
rzeczy z 20-kilkulatkiem rozmawia się inaczej 
niż z 40-kilkulatkiem. Młody raper będący 
u szczytu popularności ma inne problemy i co 
innego go cieszy niż ojca trójki dzieci, ale to 
spoko – czytelnik dzięki temu dostaje od nas 
różne spojrzenia na rzeczywistość. Sam zresztą 
jestem ledwo dwa lata starszy od najmłodsze-
go tu Otso. Od większości rozmówców jestem 
8-12 lat młodszy, lecz nie wydaje mi się, by dla 
któregokolwiek z nich stanowiło to przeszko-
dę. 

Na 20 artystów, z którymi rozmawiacie, nie ma ani 
jednej dziewczyny. Dlaczego? Czy uważacie, że 
w rodzimym hip-hopie brakuje raperki, z którą warto 
by porozmawiać? W poprzedniej części waszej 
książki była jedna  kobieta i też nie raperka!

JACEK: Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby 
w drugiej części książki znalazła się przynaj-
mniej jedna kobieta, ale niestety faktem jest, 
że polska scena rapowa stoi przede wszystkim 
facetami. Choć trzeba zaznaczyć, że w sa-
mej branży jest coraz więcej kobiet – Solar 
ostatnio podkreślał, że połowę biura SBM 
stanowią kobiety. Na pewno jest kilka pań, 

„TO NIE JEST 
HIP-HOP. 

ROZMOWY II” TO 
20 WYWIADÓW Z 
TAKIMI RAPERAMI 

JAK TACO
HEMINGWAY, 
WILKU WDZ, 
OTSOCHODZI, 
HOLAK, KĘKĘ, 
MAGIERA, RAS 
CZY SOBOTA.

wywiad
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NOŻOWNIKÓW
CZAS
Kiedy stajesz naprzeciwko szlifierki taśmowej w masce przeciwpyłowej, 
ochronnych okularach i wygłuszających nausznikach, wyglądasz jak wycięty 
z postapokaliptycznego pejzażu. Dzięki temu niestraszne ci jednak latające 
w powietrzu opiłki stali i drzewnego pyłu. 

tekst: ŁUKASZ CHMIELEWSKI

Spokojnie podkręcasz obroty maszyny, przykładasz 
do taśmy szlifującej kawałek stali, który będzie twoim 
nożem. Widzisz snop iskier i sprawdzasz efekt. Wow. 
Euforii pierwszego podejścia do szlifu towarzyszy 
strach, bo zahartowana stal znika w oczach po zale-
dwie lekkim dotknięciu. Co będzie, jeśli przypadkiem 
mój palec trafi na wirującą taśmę szlifierską?
Witajcie na nożowniczych warsztatach Kłosów, marki 
założonej przez speca od produkcji noży, Piotra 
Jędrasa. Moda na eksperymenty z rzemiosłem zatacza 
coraz szersze kręgi. Można próbować swoich sił
w tkactwie, marblingu czy haftowaniu. Teraz także
w nożownictwie. 

WYKUWANIE PASJI

Jędras interesował się średniowieczem już w podsta-
wówce. W jego liceum funkcjonowała grupa rekon-
struktorska zajmująca się odtwarzaniem XV-wiecznych 
realiów. Oczywiście zapisał się do niej. Na podwórku 
przed rodzinnym domem wybudował minikuźnie, 
w których wykuwał swoje pierwsze noże. Odtwarzał 
historyczne metody produkcji, a wzory podpatrywał 
w naukowych opracowaniach. Jędras wspomina, że 
zrobił przynajmniej 30 takich noży. Obdarowywał 
znajomych, rodzinę, a kilka sztuk sprzedał za grosze 
w internecie. Potem poszedł studia na wydziale archi-

tektury. Praca za biurkiem kreślarskim i w szkole rysun-
ku. Noże jednak nie tylko nie zniknęły z jego życia, ale 
zaczęły zabierać mu coraz więcej czasu.
Na podwórku zbudował większy warsztat i wieczorami 
wytwarzał narzędzia dla kucharzy i noże do jedzenia. 
Okazało się, że jego ręcznie robione noże sprzedają 
się na pniu. W 2016 r. miał już tak dużo zamówień, że 
wziął miesięczny urlop w pracowni architektonicznej, 
żeby nadgonić z robotą. Po miesiącu przedłużył go 

rzemiosło
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o kolejny i… już więcej nie pojawił się w pracy. Tak po-
wstały Kłosy, marka jakościowych, ręcznie robionych 
noży kuchennych i prężnie działająca firma rzemieślni-
cza. Wiosną 2019 r. Jędras przeniósł się na warszawską 
Tamkę – w niemalże stumetrowym lokalu urządził nie 
tylko swój warsztat, ale także przestrzeń wspólnej pracy 
dla innych rzemieślników. Swój kącik mają u niego 
stolarz, kaletnik, a na dobudowanej antresoli pracują 
projektantki wnętrz. 

DOBRY NÓŻ

– Dobry nóż powinien mieć dobrego właściciela – 
podkreśla Jędras. – Oczywiście powinien być dobrze 
wyważony, wykonany z dbałością z jakościowych 
materiałów, dostosowany wagą do użytkownika, ale 

Dobry nóż powinien mieć 
dobrego właściciela.

POZA T YM MUSI BYĆ DOBRZE WY -
WAŻONY, WYKONANY Z DBAŁOŚCIĄ 

Z JAKOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW.

rzemiosło
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DUŻY NÓŻ 
W STYLU 

JAPOŃSKIM 
MOŻNA 

ZROBIĆ NA 
WARSZTATACH 
TRWAJĄCYCH 
CZTERY DNI.

nawet najlepszy nóż stanie się badziewiem, jeśli będzie 
źle używany. Trzeba wiedzieć, jak się nim opiekować, 
żeby go nie zniszczyć – tłumaczy. To ważne zwłasz-
cza w przypadku produktów z elementami z drewna. 
Jędras co prawda poleca heban czy drzewo żelazne, 
ale nawet najtwardsze drewna egzotyczne czy stabi-
lizowane ciśnieniowo żywicami może nie wytrzymać 
nocy w garnku z wodą czy sesji w zmywarce. Noże 
z charakterystycznymi trzema kłosami powstają z wy-
sokiej jakości stali narzędziowych, ale nawet je można 
zniszczyć nieumiejętnym ostrzeniem. Noże Jędrasa 
to nie tylko jakościowe materiały i godziny pracy nad 
dopieszczaniem efektu końcowego, np. długim saty-
nowaniem ostrza czy polerowaniem rękojeści. To także 
projektowanie noży, które łączą użytkowość z czystym, 
niekiedy bardzo odważnym wzornictwem. – Nóż 
kuchenny musi być superfunkcjonalny, bo używa go 
się często. Nóż stołowy już taki być nie musi, zwłasz-
cza jeśli powstaje na zamówienie drogiej restauracji 
– wyjaśnia Jędras i dodaje: – Używa się go tylko przez 
chwilę, porcje są zazwyczaj niewielkie, nie wyma-
gają solidnego krojenia. A tutaj liczy się całościowe 
doświadczenie – smakowe i wizualne. Dlatego taki nóż 
może być bardziej futurystyczny, przypominać wręcz 
rzeźbę. Jednocześnie jednak jeśli coś wygląda nietypo-
wo, to wcale nie znaczy, że nie spełnia swojej funkcji. 
Noże z logo Kłosów już trafiły na stoły warszawskich 
restauracji Hotelu Europejskiego i Ale wino, powstają 
też projekty dla kolejnych. 

KĄCIK NOŻOWNIKA

Dwa lata temu Jędras pojawił się w reklamie Samsun-
ga. Deklarował w niej, że najbardziej kręci go to, że 
efektem jego pracy jest konkretna rzecz, której ktoś 
może używać. Parafrazując powiedzenie, mówił, że 
trzeba znaleźć to, co lubi się robić i co ludziom może 
się do czegoś przydać, i dopiero wtedy można zacząć 
to robić i próbować z tego żyć. Jemu się udało. Co 
prawda dziś sam już robi coraz mniej noży, skupiając 
się na trudniejszych projektach, ale swoim podejściem 
do wytwarzania rzeczy zaraża innych na prowadzo-
nych warsztatach. Przez sobotę i niedzielę można 
w jego pracowni własnoręcznie zrobić obierak, czyli 
mały nożyk kuchenny. Dwa razy więcej czasu potrzeba 
na „szefa”, czyli duży nóż w stylu japońskim, jakim 
operują szefowie kuchni. Wykrój noża jest wcześniej 
przygotowany (laserowo wycinany ze stali nierdzew-
nej) i zahartowany. Na warsztatach trzeba zrobić szlif, 
osadzić ostrze w rękojeści, nadać całości odpowiedni 
kształt, wypolerować i naostrzyć. Wydaje się to trudne, 

ale Jędras prowadzi nas krok po kroku, od teorii przed-
stawianej na sugestywnych rysunkach po praktykę 
nad szlifierką, wiertarką i pilnikami. Choć wyjściowy 
projekt jest konkretny, to Jędras jest bardzo otwarty 
na modyfikacje i w efekcie można zrobić coś bardzo 
swojego. Cały czas jednak dba, żeby nie przekraczać 
granicy, za którą nóż straci funkcjonalność, bo będzie 
za gruby czy zbyt krzywy, żeby kroić lub obierać. Na 
absolwentów takich warsztatów czeka kącik nożownika. 
To kolejny pomysł Jędrasa, który polega na udostęp-
nieniu warsztatu i narzędzi osobom, które już potrafią 
coś zrobić i chciałyby realizować własne pomysły. A ta-
śmy szlifierskiej nie trzeba się bać, palce lepiej jednak 
trzymać od niej z dala, choć jej przypadkowe, lekkie 
dotknięcie nie zostawia prawie śladu. Groźniejszy jest 
dobrze naostrzony nóż! 

rzemiosło
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Biała sukienka / Wear
Koronkowy golf / TENDERPERSON
Granatowy płaszcz / TENDERPERSON
Marynarka / Jean Paul Gaultier
Buty / Balenciaga
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W SHINJUKU
Biznes

foto: LOLA BANET
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Lola Banet do Japonii jeździ 
od kilku lat co roku. Łączy 
podróżowanie z pracą z 
lokalnymi artystami. Fascynuje 
ją eklektyzm Tokio, połączenie 
wielu światów, na pozór ze 
sobą sprzecznych.
Zdjęcia, które pokazuje 
w „Aktiviście”, zostały zrobi-
one w biznesowym obszarze 
Shinjuku i fragmentach części 
mieszkalnej tej dzielnicy. 
 
Tokio jest bardzo zróżnicow-
ane – są tam ogromne parki 
i świątynie, w których można 
się wyciszyć, kilkupiętrowe 
salony gier z głośną muzyką 
i przestrzenie, w których nie 
ma nawet skrawka ziele-
ni. Lola: – Ta betonowa 
dżungla, budynki, biurowce 
i przestrzenie biurowe 
(zwłaszcza starsze), do których 
udało się nam ukradki-
em dotrzeć, zawsze były 
w obszarze moich zaintereso-
wań, być może ze względów 
estetycznych – zazwyczaj są 
przyjemnie pastelowe i monu-
mentalne, a może dlatego, że 
lubię takie anime jak „Exper-
iments Lain”, „Pale Cocoon” 
czy „Angel’s Egg”. 

Marynarka w kratę 
 / JOHNLAWRENCESULLIVAN
czarne rękawy / rokh
koszula / MIHARA YASUHIRO
szorty / FIORUCCI
buty / BALENCIAGA

Zdjęcia: Lola Banet / Art Faces 
Stylizacja: Kazuyo Shinato / AVGVST
Włosy i Make-up: Mika Iwata / Mods Hair Agency
Modelka: Aoi / BELLONA Model Agency
Produkcja: Waste Production
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Poza Tokio podróżuje zazwyczaj 
w mniej turystyczne miejsca. Lola: 
– Szukamy miast, miasteczek, 
wiosek, w których możemy zo-
baczyć bardziej tradycyjną Japonię, 
bez wielkomiejskiego zgiełku. Są to 
miejsca, gdzie można poczuć się 
częścią naturalnego cyklu
– po zmroku robi się tam 
w zasadzie całkowicie ciemno, 
bo latarnie to rzadkość, a ludzie 
znikają w swoich domach. Natura 
w Japonii jest absolutnie niesa-
mowita i można odczuć jej ducha.

biała koszulka / Hanes
biała koszula / JOHN
koronkowa bluzka  
na ramiączkach / Yohji 
Yamamoto
spodnie / MAGLIANO
buty / Balenciaga
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tekst: MICHAŁ KOSZEK, foto: KASIA MIKOŁOWICZ

DO KONTROLI
BILET 

Wojtek Laskowski nie osiągnął jeszcze pełnoletności, ale 
zdążył stać się głosem młodego pokolenia. Urodzony w 
2003 r. raper i producent na co dzień bardziej znany jest 
pod pseudonimem Schafter. Ksywą posługuje się od kilku 
lat – wzięła się z gry „GTA IV”, w której samochód o iden-
tycznej nazwie funkcjonuje jako wzorowany na mercedesie 
czterodrzwiowy luksusowy sedan. Zresztą początek XXI 
w. to nie tylko data urodzenia i topowe gry Wojtka. Z tego 
okresu pochodzi również jego ulubiony film. „Kontrol-
erzy”, czyli pokazywany na festiwalu w Cannes węgierski 
komediodramat, wyreżyserowany 16 lat temu przez Nim-
róda Antala, który opowiada historię kontrolerów biletów 
pracujących w budapeszteńskim metrze. Być może dlatego 
tekst do jednego ze swoich najbardziej znanych kawałków 
„Double D’s” (nagranego razem z Żabsonem) Schafter 
zaczyna słowami: „Proszę bilet do kontroli, to jest metro”. 
Jeśli już jesteśmy przy kinematografii, warto wspomnieć o 
klipach, które w ostatnim czasie zrobiły na Schafterze na-
jwiększe wrażenie. Na pierwszy plan wybija się A$AP Rocky 
i jego „L$D”. Melancholijny i piękny w obrazku teledysk 
reżyserował Dexter Navy we współpracy z samym Lordem 
Flacko. Wojtek docenia amerykańskiego muzyka nie 
tylko za oprawę wizualną piosenek, ale także za stylówkę. 
A$AP-a, Yung Leana i Lil Uzi Verta wymienia jako najlepiej 

ubranych artystów na hiphopowej scenie. Gdy pytam, jaki 
stosunek do mody mają rówieśnicy Schaftera, w odpowied-
zi słyszę, że jest dla nich ważna, bo pozwala wyrazić siebie 
bez użycia słów. Wojtek, jak sam mówi, ubiera się raczej 
casualowo, wybiera rzeczy zasłaniające ciało (longsleeve’y 
i bluzy), ale dba o detale – na teoretycznie zwykłej bluzie 
musi pojawić się fajny print lub slogan, lubi pokazywać się 
wąskich okularach lub buckecie, chodzi w ciuchach od 
polskich marek i przeszukuje second handy. Raz przysze-
dł do szkoły ubrany w barwioną metodą tie dye bluzę 
MISBHV z serii Club Wear Solutions – z umiejscowioną 
na plecach dziewczyną z anime, ubraną w wycięte bikini. 
Pomysł nie spodobał się gronu pedagogicznemu. – Jedna 
z pań stwierdziła, że obrazek jest mocno wyzywający i nie 
na miejscu – wspomina Schafter. Inaczej jest w internecie, 
tam wciąż zamiast zgryźliwych komentarzy w stylu „Widzę, 
że się powodzi” zbiera więcej pochwał i pytań, gdzie można 
kupić rzeczy, w których się pokazuje. Zastanawiam się, jak 
Schafter podszedłby do tematu ubrań, gdyby przyszło mu 
napisać poświęcony im tekst. – Podejrzewam, że ubrałbym 
w jakiś sprytny wordplay nazwy marek czy projektantów lub 
alegorycznie opisał jakieś mniej istotne aspekty odzieży, np. 
wiązanie sznurówek jako metaforę zbierania swojego życia 
do kupy – kwituje.

Chodzi w ciuchach polskich marek i przeszukuje second handy. 
Moda jest dla niego ważna ale woli wyraziste detale niż awangardę. 

Schafter opowiada, czym jest dla niego moda.

moda
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SCHAFTER, 
AUTOR HITU 

„HOT COFFE”, 
TO PRAWDZIWY 

ROOKIE 
MIJAJĄCEGO 
ROKU.  JEGO 
DEBIUTANCKI 
ALBUM „AU-

DIOTELE” JEST 
JEDNĄ

Z NAJBARDZIEJ 
WYCZEKIWA-
NYCH PŁYT 

2019.
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GRANICE
ZACIERAĆ

W PURPURZE
Jeśli cały poprzedni rok poświęcony był 
odcieniom różu, to jesień 2019 należy do 
fioletu. Millennial purple to nowa wersja 
ulubionego koloru generacji Y. Podobnie 
jak poprzedniczka (czyli słynne millenial 
pink), fioletowa jest lekko rozbielona, 
pastelowa, ma zacierać granicę między 
damskim i męskim. Jacquemus i Ba-
lenciaga proponują, żeby w fiolecie 
chodzić od stóp do głów. Pierwszy 
z nich lansuje oversize’owy fioleto-
wy płaszcz, który zestawia z lejący-
mi się spodniami i przeskalowany-
mi kolczykami kołami – wszystko 
w tym samym kolorze. Z kolei 
Demna Gvasalia z Balencia-
gi stawia na sięgające ziemi 
puchowe kurtki i zwiewne tuniki 
wykończone grubym golfem. 
Czyli w sam raz na listopadowe 
warunki atmosferyczne.
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tekst: MICHAŁ KOSZEK 

EFEKTOWNE 
FIOLETY

I PIÓRA JAKO 
PEŁNOPRAWNY 

ELEMENT 
GARDEROBY. 
PROPOZYCJE 

PROJEKTANTÓW 
NA SEZON 

ZIMOWY MOGĄ 
ZAINSPIROWAĆ 
DO MODOWYCH 

EKSPERYMENTÓW.  
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PIÓRA WSZĘDZIE
Zamiast ciężkiej skóry – 
dodające skrzydeł delikatne 
pióra. Już nie tylko jako 
detal przy buduarowych 
pantoflach, ale pełno-
prawny element gardero-
by. Najwięksi projektanci 
zdobią piórami całe swoje 
jesienno-zimowe kolekcje. 
Valentino pokrywa nimi 
powierzchnię oversize’owej 
pomarańczowej kurtki,
Prabal Gurung wykorzystu-
je je do konstrukcji kolo-
rowego płaszcza niczym 
z „Ulicy Sezamkowej”, 
a duet Proenza Schouler 
mocuje je do rękawów
minimalistycznej bluzki. 
Okazuje się, że pióra są 
idealne na każdą okazję.

VA
LE

NT
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O

moda
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INSTAX MINI LIPLAY 
APARAT NATYCHMIASTOWY  

NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW 

Fujifilm Instax Mini LiPlay nie tylko robi świetne 
zdjęcia i natychmiast je drukuje, lecz także nagry-
wa dźwięki i zapisuje je w formie kodów QR. Dzięki 
Bluetooth łączy się ze smartfonem, oferuje też mnóstwo 
efektownych 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. 

LiPlay jest dostępny w sprzedaży w cenie sugerow-
anej 725 zł w trzech wersjach kolorystycznych: Ele-
gant Black, Blush Gold oraz Stone White.Z

A
K

U
P

Y
MÓW DO MNIE ŁADNIE 

Dopatrywanie się w ludziach dobrych 
stron i mówienie o nich nie tylko po-
prawia nastrój komplementowanych, 
ale i tych prawiących komplementy! 
Dlatego mów miłe rzeczy często. Tak 
po prostu. Miłość do piwa kraftowe-
go, świeżych owoców i aromatycznych 
przypraw oraz wszystkiego, co naturalne i 
polskie, to jedna z rzeczy, która połączyła 
dziewczyny z browaru Hoplala. Jednak 
największą przyjemność sprawia im wy-
woływanie uśmiechu na twarzach odbi-
orców. Ich najnowsze piwo „Ładnie dziś 
wyglądasz” – lekki pils z tymiankiem – łączy 
obie te idee. To świetny pomysł na prezent 
„bez okazji”. Drobna rzecz, a może sprawić 
tak wiele radości, prawda? To jednak nie 
wszystko! Dziewczyny zapowiadają, że to 
dopiero początek projektu skupiającego 
się na aromatycznych polskich ziołach i 
wywoływaniu pozytywnych emocji. Cieka-
we czym zaskoczą nas w nadchodzących 
miesiącach?

zakupy
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Bohaterki jej prac nierzadko są hybrydami, jakby 
zostały złapane w trakcie metamorfozy; można 
zauważyć w nich pewną zwierzęcość. Zapytana, 
czy tym, co maluje, są bardziej ciała, czy raczej 
to, co w środku, Gosia odpowiada: – Przez 
pryzmat ciała definiuję formę, a przez formę 
staram się nazwać jej wnętrze, środek i pokazać, 
czym jest wypchana. Przy czym ciała dobieram 
bardzo różnorodnie, deformuję je, by czytelniej 
wskazywały na emocje. Ze zwierzęcości czerpię 
też detale – skóry, kły, futra, pazury czy kości. 
W zestawieniu z codziennością ludzką, domową, 
ikeowską takie elementy chwieją doskonałym 
porządkiem. Nie pasują. Bywają celowo brzyd-
kie, budzą lęk, odrazę, ale jednocześnie wskazują 
na to, co istotne, albo chociaż, mam nadzieję 
prowokują do zastanowienia. Uruchamiam język 
sprzeciwu. A bohaterki swoją hybrydalnością 
wskazują na drzemiącą w ich wnętrzu siłę. 

PSY,
STWORY

Techno,
Cycki

Feministka i postwandalistka. 
W swojej twórczości zadaje 
często pytania o bliskość, 
szacunek, szczerość i oddanie. 
Gosia Bartosik maluje dziwne 
stwory, które zaskakująco 
często okazują się nami samymi. 

tekst: SYLWIA KAWALEROWICZ 
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LUXUS akryl, spray, tusz i kredka na desce, 2013
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KSIĄŻĘ czerwona kredka olejna na płótnie, 2018 

MOSTEK
czerwona kredka olejna na płótnie, 2018 
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Kamuflaż, zbroja, kokon, 
pancerz, warstwa, jakkolwiek 
by to zostało nazwane czy 
namalowane, ma pomóc we 
wskazaniu tego, co w środku, 
jak w przypadku „Etny”. Wiemy 
przecież, co drzemie w wulka-
nach. Istota środka.
Praca „Etna”, którą wspomi-
na Gosia, została pokazana 
w Muzeum Sztuki Współcze-
snej podczas wystawy „Farba 
znaczy krew” prezentującej 
polską sztukę kobiecą. – Udział 
w tej wystawie był dla mnie 
istotny, bo to była ważna 
wystawa. Ważna przez wzgląd 
na głos i widoczność kobiet 
w artworldzie. Czułam się 
bardzo dobrze w reprezentacji 
malarek, wyselekcjonowanych 
przez kuratorkę wystawy Nata-
lię Sielewicz. Wybrała mocno 
krwiste i mięsne sztuki, w tym 
moją, i nie ukrywam, że miło 
mnie łechce ten fakt – przy-
znaje Bartosik. 

KORONA
technika mieszana, akryl pastele na płótnie, 2017
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NAJPIĘKNIEJ 
spray, tusz, 
kredki, pastel, 
emulsja na 
desce, 2013

Jej twórczość, jak sama mówi, to „badanie na 
człowieku”. – Bardzo istotna jest dla mnie relacja 
ludzi wobec przyrody. Penetruję też samą ciele-
sność, ciekawią mnie jej deformacje, przyzwy-
czajenia, ochoty. Najbliższe jest mi ciało kobiece, 
więc wątki związane z seksualnością, macie-
rzyństwem i nagością są dla mnie najciekawsze. 
Fascynują mnie brzydota, wstręty, inność, kicz. Fi-
gura ludzka. Wieloznaczności. Czasem przypra-
wiam ironią, czarnym humorem czy nonsensem, 
na przekór. Personifikuję, antropomorfizuję. I te 
zjawiska są elastyczne, ruchome, zmieniają się 
jedynie przez kąty nachylenia w patrzeniu i też 
w doświadczeniu – tłumaczy Gosia. 

GDYBY ISTNIAŁY TAKIE CZARY, TOBYM CIĘ WZIĄŁ DO BUZI  
mix technic [collage, acrylic,  

ink, chalk, crayons,spray], 2018
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ŁABĘDZIE spray, akryl, kredka na płótnie, 2019
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Listopad to nie jest jeszcze koniec roku, ale każda 
szanująca się jesieniara zabiera się już za porząd-
ki i podsumowania. Czas na rachunek sumienia 
przed zimowym snem. Gdyby spytać, co było 
najlepszym wydarzeniem tego roku w sztuce, 
miałbym kłopot, ale największy flop wskazałbym 
bez wahania – sytuacja w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, kiedy to nowy dyrektor postanowił 
zdjąć kilka prac wiszących dotychczas w gale-
rii sztuki XX i XXI w. Na celowniku znalazła się 
jedna z najważniejszych artystek polskiej sztuki 
feministycznej Natalia LL, a konkretnie jej „Sztuka 
konsumpcyjna”. Praca z tego samego cyklu, tym 
razem z kiełbasą, a nie bananem w roli artefak-
tu, otwiera wystawę „O wiele historii za dużo, 
by zmieścić w tak małym pudełku” w Centrum 
Sztuki Współczesnej. Na razie wciąż wisi. Czasy 
jednak niepewne, warto więc do CSW wybrać 
się jak najszybciej.

tekst: ALEKSANDER HUDZIK / NEWSWEEK

MYSZY 
Zwłaszcza że na Ujazdowie ten rok zaliczyć moż-
na do udanych – instytucja zaskoczyła kilkukrotnie 
i wciąż nie spuszcza z tonu. Zaskoczeniem była 
wyśmienita wystawa Marii Lobody „Siedzę tutaj 
znudzona jak lamparcica”. Artystka zdecydowanie 
zasługuje na większe uznanie w kraju swojego 
pochodzenia. Jeszcze ciekawszy okazał się orga-
nizowany przez instytucję program rezydencji dla 
zagranicznych artystów. Jednym z gości programu 
była Lina Lapelyte, która pracowała tu nad wysta-
wą prezentowaną w pawilonie Litwy na tegorocz-
nym Biennale w Wenecji, dodajmy, pawilonie 
nagrodzonym Złotym Lwem.

Kolejni rezydenci to duet Bik Van Der Pol. Oni 
z kolei postanowili przypomnieć, co CSW trzyma 
w szafach, piwnicach i na strychu, jak wygląda 
kolekcja gromadzona przez ostatnie 30 lat. Bo 
właśnie z okazji tej okrągłej rocznicy przygotowali 

HIT
 naj-

nowszej 
wystawy 
futrzasta 

praca 
Nedko 

Solakova

I LUDZIE



sztuka

53

wystawę „O wiele historii za dużo, by zmieścić 
w tak małym pudełku”.  To właśnie oni postano-
wili przypomnieć kontrowersyjną (dla niektórych 
dyrektorów) pracę Natalii LL. Wystawa, która 
właśnie otworzyła się w CSW, przypomina o czymś 
naprawdę ważnym. W ostatnich dekadach w Zam-
ku Ujazdowskim, jak w żadnej innej warszawskiej 
instytucji, gościły gwiazdy sztuki, takie jak chociażby 
Yoko Ono, Jenny Holzer czy Kara Walker, której ol-
brzymią rzeźbę można dziś oglądać w londyńskim 
Tate Modern. CSW było też motorem napędowym 
najważniejszych artystycznych wydarzeń w kraju.
To dzięki jego pomocy powstała praca „Pozdro-
wienia z Alej Jerozolimskich”, zwana przez miesz-
kańców stolicy Palmą, a przyjezdnym służąca jako 
punkt orientacyjny w centrum miasta. W archiwum 
zamku znajdują się prace kanoniczne dla polskiej 
sztuki, jak instalacje Zbigniewa Libery, i absurdalnie 
śmieszne, jak kamienie przekazane CSW przez 
światową gwiazdę sztuki współczesnej Martina 
Creeda. Na wystawie zobaczyć można korowód 
plakatów i katalogów przypominających, jak wiele 
istotnych zjawisk i postaci pojawiło się pod adre-
sem Jazdów 2.

CSW było świadkiem, sprawcą i tłem najważniej-
szych wydarzeń artystycznych ostatnich trzech 
dekad, ale jego codzienność jest znacznie bardziej 
prozaiczna i o tym też jest ta wystawa. Być może 
najbardziej jesienna, żeby nie powiedzieć jesieniar-
ska, praca w salach CSW to futrzasta rzeźba Bułga-
ra Nedko Solakova. Nie jest to wybitnie popularne 
dzieło, a artysta jest mniej znany niż otaczające go 
gwiazdy. Do pracy dołączono za to cudowny opis 
zdradzający perypetie tego obiektu. Biały futrzak 
tułał się po magazynach, zalęgły się w nim myszy, 
które z kolei próbowały przepędzić koty i, jak twier-
dzą kuratorzy, z czasem praca stała się domem dla 
jednych i drugich.

To lekcja na przyszłość, na kolejny rok, może i na 
dłużej – cokolwiek zalęgnie się w galerii, czy będą 
to myszy, koty, czy ludzie, instytucja sprawi, że staną 
się jego mieszkańcami, a potem tylko historią, 
może ważną jak Yoko Ono i Kara Walker, a może 
taką, o której niewiele się będzie mówić, jak o ko-
tach, które zamieszkały w pracy Solakova. Na razie 
cieszmy się z dobrej wystawy, bo kto wie, może 
wkrótce zjedzą ją myszy.

KAMIENIE
podarowane muzeum
przez Martina Creeda

 

DUET BIK 
VAN DER 
POL przy-
gotował 
wystawę, 
selek-
cjonujac 
prace
z archiwów 
CSW
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RODZINNE TRUPY

„ROYAL CIT Y: KREWNI, SONIC YOUTH,  
PŁYNIEMY Z PRĄDEM”, JEFF LEMIRE
Non Stop Comics 2018-19  

Wciągająca saga rodzinna, w której duchy przeszłości decydują 
o teraźniejszości. Jeff Lemire specjalizuje się w kameralnych dra-
matach, których akcja dzieje się na prowincji. Interesują go przede 
wszystkim człowiek, jego tożsamość i emocje; równie ważny są 
wpływ rodziny i środowiska na jednostkę, a także jej zdolność
do samokonstytuowania. Nawet kiedy Lemire sięgał po 
skonwencjonalizowany gatunek (postapo w „Łasuchu” czy super-
bohaterowie w „Czarnym Młocie”), skupiał się na bohaterach i ich 
relacjach, a ich losy zawsze eksplorowały współczesne problemy 
społeczne, często będąc ich metaforą. W tym kontekście trylogia 
„Royal City” (kolejne jej tomy zatytułowane są „Krewni”, „Sonic 
Youth” i „Płyniemy z prądem”) zapowiadała się bardzo obiecująco. 
Akcja komiksu rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku, gdzie 
po latach wraca ceniony pisarz. Zły stan chorego ojca, który go 
ściągnął w rodzinne strony, szybko okazuje się
najmniejszym problemem. Relacje rodzinne są bardzo pogma-

twane, pełne skrywanych przez lata problemów i urazów. Nikt nie 
jest tym, kim się wydaje. Nad wszystkim unosi się duch zmarłego 
tragicznie młodszego brata, a w tle widać nieuniknione zmiany 
społeczno-gospodarcze, które przekształcają tradycyjny porządek 
świata. Lemire bardzo sprawnie prowadzi fabułę, odsłaniając kolejne 
elementy tajemniczej układanki. Zwroty akcji zaskakują, a dramaty 
ludzkie mają swoją wagę i bolą. Zawodzi jednak sama narracja, która 
przy takim natłoku wątków i poruszanych zagadnień (od niemocy 
twórczej przez traumę rodzinną po zamknięcie fabryki) daje poczu-
cie skrótowości, powierzchowności i niewykorzystanego potencjału. 
W przeciwieństwie do innych komiksów napisanych przez Lemire’a 
w „Royal City” dzieje się dużo i dość szybko, brakuje za to oddechu 
i czasu na refleksję. Nie zmienia to jednak faktu, że trylogia jest bar-
dzo ciekawym studium więzi rodzinnych i szukania samego siebie
w wymiarze ludzkim i artystycznym.  [Łukasz Chmielewski]           
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ISBN: 978-83-8110-793-8  44,00 zł
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Collects ROYAL CITY #6-10

In this second installment of Eisner Award-winning, 
New York Times bestselling author Jeff Lemire’s (DESCENDER, 

Essex County ) ambitious and deeply personal new series, we travel 
back to the year 1993 to follow the then-teenaged Pike siblings as 

the last week of Tommy Pike’s life unfolds.

The mysteries of Tommy’s death—and all the sins that now haunt 
the Pike family—are brought to light in this heartbreaking 

new storyline.

In this second installment of Eisner Award-winning, 
New York Times bestselling author Jeff Lemire’s (DESCENDER, 

Essex County ) ambitious and deeply personal new series, we travel 
back to the year 1993 to follow the then-teenaged Pike siblings as 

the last week of Tommy Pike’s life unfolds.

The mysteries of Tommy’s death—and all the sins that now haunt 
the Pike family—are brought to light in this heartbreaking 

new storyline.

$16.99 USD
Fantasy

Rated M / Mature

ISBN: 978-1-5343-0552-6

“Lemire has crafted the perfect way to illustrate nostalgia with all 
its melancholy sadness” – Monkeys Fighting Robots

“If you love comics you should be reading this book. 
If you love television you should be reading this book...

Just saying.” – Pop Culture Uncovered TM

VOLUME 2: SONIC YOUTH

“An intimate and affecting character study showcasing 
Jeff Lemire at his finest.” – Multiversity Comics

"Jeff Lemire is the hardest-working man in comics... 
He’s the rare comics creator who can do a ROYAL CITY 

at the same time as an Inferior Five, and the even rarer one 
who can write and draw for both." – Vulture

„Złożone i osobiste…”
 — IGN

Przeszłość i teraźniejszość splatają się w jedno 
w upadającym przemysłowym miasteczku Royal City. 

Żyjąca w cieniu tragicznego wydarzenia sprzed lat rodzina 
Pike’ów niespodziewanie powiększa się o nowego członka. 

Kolejna osoba stara się znaleźć odpowiedzi na dręczące 
ją pytania.

Ostatni rozdział „Royal City” – międzypokoleniowej sagi 
o rodzinie nawiedzanej przez duchy przeszłości od 

bezkonkurencyjnego Jeffa Lemire’a („GIDEON FALLS”, 
„Sweet Tooth”, „Opowieści z hrabstwa Essex)

Przeszłość i teraźniejszość splatają się w jedno 
w upadającym przemysłowym miasteczku Royal City. 

Żyjąca w cieniu tragicznego wydarzenia sprzed lat rodzina 
Pike’ów niespodziewanie powiększa się o nowego członka. 

Kolejna osoba stara się znaleźć odpowiedzi na dręczące 
ją pytania.

Ostatni rozdział „Royal City” – międzypokoleniowej sagi 
o rodzinie nawiedzanej przez duchy przeszłości od 

bezkonkurencyjnego Jeffa Lemire’a („GIDEON FALLS”, 
„Sweet Tooth”, „Opowieści z hrabstwa Essex)

„Intymne i poruszające studium charakterów.  
Jeff Lemire w najlepszym wydaniu”. — Multiversity Comics

„Lemire doskonale wie, jak zaskoczyć, wzruszyć i zachwycić. 
Trzeba mu to przyznać – gość idzie jak burza”.  

— All-Comic

c1_royalcityvol03 [okladka] pl_G7_poKOREKCIE.indd   1 2019-06-07   10:47:57

„Intymna i wzruszająca opowieść o zwykłych ludziach.
Dowód na wielkość Jeffa Lemire’a” — Multiversity Comics

„Jeff Lemire to najciężej pracujący człowiek w świecie komiksowym…  
Jedyny, który potrafi jednocześnie pracować nad „Royal City” oraz „Inferior Five”.  

Jako scenarzysta i rysownik” — Vulture

„Lemire idealnie oddaje uczucie nostalgii z całą jej melancholią i smutkiem”. 
— Monkeys Fighting Robots

„Jeśli kochasz komiksy, powinieneś przeczytać tę książkę. Jeśli kochasz telewizję, powinieneś 
przeczytać tę książkę… Tak tylko mówię”. — Pop Culture Uncovered
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TOM 2: SONIC YOUTH
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Tajemnica śmierci Tommy’ego oraz wszystkie 
grzechy, które do dzisiaj prześladują rodzinę Pike’ów, 

wychodzą na światło dzienne w drugiej odsłonie 
przejmującej i chyba najbardziej osobistej serii  

Jeffa Lemire’a, zdobywcy Eisnera i autora z listy 
bestselerów „New York Timesa”. Tym razem akcja 

komiksu przenosi nas do roku 1993. Jesteśmy 
świadkami ostatnich chwil Tommy’ego.

Tajemnica śmierci Tommy’ego oraz wszystkie 
grzechy, które do dzisiaj prześladują rodzinę Pike’ów, 

wychodzą na światło dzienne w drugiej odsłonie 
przejmującej i chyba najbardziej osobistej serii  

Jeffa Lemire’a, zdobywcy Eisnera i autora z listy 
bestselerów „New York Timesa”. Tym razem akcja 

komiksu przenosi nas do roku 1993. Jesteśmy 
świadkami ostatnich chwil Tommy’ego.

ISBN: 978-83-8110-781-5  44,00 zł
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charakterów. Ostateczny dowód na geniusz
Jeffa Lemire’a” — Multiversity Comics

„Buzująca intensywnością opowieść
ze świetnie skonstruowanymi

bohaterami”. — IGN

„Royal City” to portret połączonej 
traumatycznymi relacjami rodziny 

z upadającym robotniczym miasteczkiem w tle.  
Patrick Pike, gasnąca literacka gwiazda, niechętnie wraca 

do swojego rodzinnego domu, pochłoniętego małymi dramatami 
rodzeństwa, apodyktycznej matki i wiecznie przygnębionego 

ojca. Dodatkowo czeka go konfrontacja z widmem Tommy’ego — 
najmłodszego brata, który wiele lat temu zginął  

w tragicznym wypadku.

„Royal City” to powrót Lemire’a do tematów  
i stylu znanych z jego przełomowej powieści graficznej 

„Opowieści z hrabstwa Essex”, a jednocześnie jego 
najbardziej ambitny i osobisty projekt.

„Royal City” to portret połączonej 
traumatycznymi relacjami rodziny z 

upadającym robotniczym miasteczkiem w tle. 
Patrick Pike, gasnąca literacka gwiazda, niechętnie wraca 

do swojego rodzinnego domu, pochłoniętego małymi dramatami 
rodzeństwa, apodyktycznej matki i wiecznie przygnębionego 

ojca. Dodatkowo czeka go konfrontacja z widmem Tommy’ego — 
najmłodszego brata, który wiele lat temu zginął 

w tragicznym wypadku.

„Royal City” to powrót Lemire’a do tematów 
i stylu znanych z jego przełomowej powieści graficznej 

„Opowieści z hrabstwa Essex”, a jednocześnie jego 
najbardziej ambitny i osobisty projekt.

TMTM

ISBN: 978-83-8110-638-2  44,00 zł
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Bolesław Chromry, rysownik i malarz, który wyjątkowo trafnie 
opisuje w swoich pracach stan ducha i rzeczywistość wielko-
miejskich trzydziestoparolatków oraz ogólną kondycję polskiego 
narodu postanowił napisać powieść. I w zasadzie dalej robi to 
samo, co do tej pory, tylko obrazy maluje zdaniami, a nie grubą 
czarną kreską (chociaż ilustracje w książce też są).

Bohaterowie – Dorota, Bartek i ich ukochany pies Gizmo, żyją 
życiem, jakim chcieli żyć. Imprezy, narkotyki, śniadanka i brancze, 
cotygodniowe wypady na bazar staroci i oglądanie „Ukrytej 
prawdy” dla beki. Oczywiście zawsze może być lepiej (np. 
można pozbyć się mebli z Ikei i inwestować tylko w dizajn sprzed 
lat), ale nie jest źle. Do czasu. Bo ich piękne życie krzyżuje się z 
plugawym żywotem kilku zmenelałych dresiarzy z osiedla. Oraz 
Nikotynki. Suczki. I nagle okazuje się, że nie wszystko jest takie, 
jakie się wydaje. A mrok czai się nie tylko pod przepoconym 
tiszertem ze znakiem Polski Walczącej. Pamiętamy.

Chromry z wyjątkową spostrzegawczością portretuje środowisko 
wielkomiejskiej bohemy, punktując jej powierzchowność, pogoń 
za lajkami, egocentryzm i zachwyt nad własną wspaniałością 
jaśniejącą szczególnie spektakularnie na tle burego żywota nor-
mików. To oczywiście satyra – wszystko jest przerysowane,
a bohaterowie, czy to hipsterzy czy dresiarze, stają się karykatu-
rami samych siebie, ale celność w opisach codzienności boha-

terów budzi niepokój – to naprawdę jesteśmy my. Tacy może 
trochę bardziej, ale jednak. Maryjkę z Rzeczy Stefana widziałam 
w niejednym mieszkanku znajomych.  

„Pozwólcie pieskom...” to w zasadzie kryminał, który w pewnym 
momencie zamienia się w makabreskę z elementami nadprzyro-
dzonymi, ale przyjemność z lektury wynika raczej z zamiłowania 
Chromrego do formułowania zgrabnych zdanek, przerzucania 
się z samym sobą celnymi panczlajnami. 

Groteskowa rzeczywistość u Chromrego utkana jest ze sloga-
nów reklamowych, modnych powiedzonek, hasztagów na insta, 
cytatów z hitów Radia Złote Przeboje i powiadomień z aplikacji 
Ubera. Powierzchownych emblematów dobrego życia. Pleca-
ków Fjällräven Kånken, prenumeraty „Pisma” i „Zwykłego Życia”, 
Maryjek z targu staroci, tagliatelle z krewetkami i drinków aperol 
spritz. Pod grubą warstwą tych wspaniałości można jednak do-
szukać się skrywanych pod modnymi tiszertami lęków
i robaczywych myśli. [Ija KaloliĆ] 

BOLESŁAW CHROMRY
„POZWÓLCIE PIESKOM PRZYJŚĆ DO MNIE”
W.A.B . 2019  

MAKABRESKA 
NA CZEŚĆ  

PIESKA

książka
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NIE 

GADAMY 
O BZDURACH

Czekając na sobotę. Łatwo jest się śmiać z tych spośród 
mieszkańców mniejszych miast, brzydszych, gorzej ubranych 
i bez szans na codzienne wydawanie trzydziestu złotych na 
lunch. Bezpiecznie jest toczyć bekę, wylegując się na kanapie 
kupionej na Patyna.pl i kiepując blanta do popielniczki vintage 
od Stefana Piwowara. Fajnie jest pomyśleć sobie, że jednak  
nieodbieranie telefonu przez dilera marihuany wcale nie jest 
problemem i że niektórzy ludzie to mają w życiu naprawdę 
przejebane. Na szczęście Dorota z Bartkiem mieli super, więc 
dokładnie tak mogli sobie myśleć. Ale podobnie jak całe 
społeczeństwo – również czekali na sobotę.

– idziecie na barke ?
– choddzcie dzis do mozgu
– jakiesx piwko??
– ja bede dzis w csw dawajcie tez
– no chodzccieeeeee
– nie zamulajcie na chacie znowu
– idziecie na slowdive?
– wisełka?
– piachu gra z zespolem, wbijajcie
– bedzie janek, cmon
– mam bilety na film o whitney, dolaczycie?
– ruszcie sie z domu w koncu
– chodz na piwo bedzie fajnie zobaczysz
– moze jakis piknik w weekend czy cos
– graliscie kiedys w bule?
– spicie?

Tak mniej więcej brzmiały wiadomości od ich przyjaciół  
i znajomych. A z każdym tygodniem było ich coraz mniej, bo 
ile można się starać, kiedy druga strona ma w głowie tylko, no 
właśnie, Namysłowską. 

I tak od soboty do soboty. Jak inaczej określić styl życia osób, 
które nie tyle przestały imprezować, ile po prostu odmawiały 
jakiegokolwiek kontaktu z przyjaciółmi? Zarówno w weeken-
dy, jak i w tygodniu. Zawsze. Odmawiały też alkoholu, przy-
godnego seksu i słodyczy. Osoby niedostępne. Tajemnicze. 
The artist is not present. Interesował ich tylko bazar. Białe kruki, 
białe kruki. Nie znajdziesz tego na Allegro. 

I każdego sobotniego ranka budził ich ten podniecający 
skurcz brzucha wywołany emocjami, które siedziały w nich tak 
głęboko, że nawet sen po skunach z dobrej jakości marihu-
any i tabletkach psychotropowych był na tyle płytki, że zegar 
biologiczny budził ich punktualnie o siódmej rano. I nie, że 
#lazymorning #saturday i #ilovemylife. Skończył się poranny  
petting pod pościelą z H&M Home. Nie było już odżywcze-
go seksu na dzień dobry i #happyweekendbaby. Był za to po-
ranny trucht do piekarni po croissanty i „Gazetę Wyborczą”, 
będący jednocześnie spacerem z Gizmem. I potem dziesięć, 
no maksymalnie piętnaście minut na zjedzenie i coś na kształt 
porannej toalety. I nie, że poranny chilloucik przy Netflixie czy 
Kuchennych rewolucjach. Na sucho. Na głucho. Na szybko. 
Namysłowska czeka.

–  Kurwa, pospiesz się. Widziałaś, ile ludzi już rano zapierdalał 
z przystanku na bazar?

– Jezu, nie wytrzymam tego.

Ale wytrzymywała. I nawet bardzo to lubiła. Jebani masochi-
ści.

I szli na ten bazar. Niby jak dziady, bo z wózkiem zakupowym 
na kółkach, ale oczywiście takim ładniejszym. Nie, że z baza-
ru, że za 10 zł. Ikea. Szwedzki dizajn. Skandynawskie wzornic-
two. Street Fashion in Poland. 

4
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Trudno mówić o jakimkolwiek przekroczeniu bramy, bo sprze-
dawcy (zwłaszcza ci, którzy nie zdecydowali się na opłacenie 
stoiska) rozkładali swój towar na chodniku. I już im oczy latały. 
Świdrowały te święte obrazki zdjęte ze ścian w mieszka-
niach osób zmarłych, te nic niewarte wazoniki i kubki z gipsu 
produkowane masowo pod koniec lat dziewięćdziesiątych. 
Albo średnio czyste maskotki – gadżety  promocyjne firm, 
których już nie ma. Patrzyli na to wszystko i chłonęli atmosferę. 
Zaczarowani. Zachwyceni nie wiadomo czym szli między tymi 
stoiskami, obijając się o grube i sflaczałe ramiona zmęczo-
nych życiem kobiet, które przyszły tutaj kupić ziemniaki, włosz-
czyznę i mięso, a nie wazoniki z PRL-u i szybkie okulary. 

Czego szukali? Szczęścia oczywiście. Podobno prawdzi-
wy kolekcjoner nigdy nie wie, czego szuka, bo interesuje 
go wszystko. Wszystko i nic. Wszystko albo nic. Potargana 
koperta z winylem z największymi przebojami Hildegard Knef 
leżała na czubku góry innych zniszczonych winyli. Jak wisienka 
na torcie. Taka zgniła na skwaśniałym cieście. Jak na chacie 
Catherine Deneuve we Wstręcie Polańskiego. 
Ale to jest właśnie ta magia. Ten świat, ten smród. 
Rzeczy ze spalonych piwnic. Pamiątki nieżyjących 
ludzi, o których nikt nie pamięta. Handlarze z bra-
kami w uzębieniu i opuchlizną alkoholową. 

I wśród nich Dorota z Bartkiem rzucali okiem na 
rzeczy nietypowe. To znaczy dziwne na Na-
mysłowskiej, typowe na Instagramie. Dizajn po 
przejściach, wysoki połysk. Lampy tukany, misie 
kioskowce, meble na nóżkach, krzesła czyichś tam projektów. 
Szperali czystymi palcami w brudnych pudłach z zacietrze-
wionymi minami i zmarszczkami na czole. Że się niby znają. 
Szkoda tylko, że Dorota miała na sobie sukienkę za tysiąc 
złotych, a targowała się o pięć złotych za plastikową Maryjkę 
z Lourdes. 

To są właśnie te tarcia w społeczeństwie. To przez takie sy-
tuacje wybuchają w krajach wojny. To przez takich ludzi giną 
nasze dzieci. Biednemu w oczy piach, a bogatemu kolekcja 
Solar jesień/zima. 

No i handlarz był ewidentnie zniesmaczony. Najwyraźniej 
skojarzył widoczną metkę firmy. Na Namysłowskiej można 
w krótkim czasie przejść kurs współczesnej mody przez  wiel-
kie M, więc pana od płyt Hitlerjugend Knef z zalanej piwnicy 
niczym nie zaskoczysz.

– Ostatnio kupowałam u pana Maryjkę za złotówkę.
– Kiedy to było…
– No całkiem niedawno.
– Dobra, cztery złote.
– Trzy?
– Chryste Panie.

No bo kto bogatemu zabroni & biednemu zawsze Namy-
słowska w oczy. Tak szarżowała ta Dorota, a Bartek przeglądał 
książki dwa złote za sztukę i znalazł jakiś tam stary reportaż 
Krzysztofa Kąkolewskiego, nawet z dedykacją dla jakiegoś 
kolegi. Fajny kolega, skoro wypierdala książki od przyjaciół na 
śmietnik. No i wziął oczywiście, bo wmówił sobie, że to takie 
super. Archeologia na śmietniku. Jak Mariusz Szczygieł. Tylko 
że Bartek nie napisze o tym felietonu do „Dużego Formatu”. 
Co najwyżej na InstaStories. Ale przecież nikogo w tym kraju 
nie obchodzi Kąkolewski. Trudno, położy na półce i nie prze-
czyta. Półkownik jeden.

Przechadzali się ci nasi przedstawiciele polskiej klasy kreatyw-
nej z coraz cięższym wózkiem. Apetyt rośnie w miarę jedze-
nia, więc białka w ich oczach rozlały się z pragnienia zdobycia 
białych kruków. Ale zamiast nich natrafili na beżowego psa. 
To znaczy Bartek trafił, to jego serce zabiło mocniej. Znowu 
się spotkali. On i on. Niebo i grom. Bartłomiej był pewny, że 
nigdy go już nie zobaczy. Że nigdy nie pogłaszcze tego mię-

ciutkiego futerka i nie zobaczy promyczka nadziei 
w jego pięknych błyszczących oczkach. Nazy-
wał się Punio i jak się okazało, jest tu co tydzień. 
Towarzyszy swoim właścicielom w sprzedaży 
akcesoriów do telefonów komórkowych. Kto by 
nie kupił ładowarki do Samsunga od Punia? No 
proszę was. 

Nawet słońce zaczęło świecić jak jarzeniówka. 
Oświetliło ten dziadowski świat, to życie kurew-

skie. Punio merdał ogonem, a Dorota i właściciele psa nie 
wiedzieli, jak się zachować. Więc zachowali się przyzwoicie 
i próbowali zainteresować młode małżeństwo swoją ofertą. 
Bartek jednak zamiast na ładowarki i powerbanki zwrócił uwa-
gę na guzka, jakiego wyczuł pod sierścią czworonoga.

– On coś tu ma. O, tu, pani dotknie.
– Oj tam, wie pan.
– No naprawdę.
– A, to kaszak, niech sobie rośnie.
– No ja nie wiem.

I Dorota nie wytrzymała, i pociągnęła go za rękaw. Ten wielce 
oburzony:

– Co ty robisz??!

Ale wystarczyło, że zamiast na psa spojrzał na nią i wiedział, że 
zabawa się skończyła. Dorota potrafiła się złościć i on dobrze 
o tym wiedział. Znał jej gniew i się go bał, więc szybciutko 
wstał, szepnął jak szczeniaczek:

– Dziękuję, do widzenia.

I oddalili się z tym wózkiem w stronę stoisk z przeterminowaną 
żywnością, o których pisała kiedyś „Wyborcza”.

FRAGMENT POCHODZI  
Z KSIĄŻKI

BOLESŁAWA CHROMREGO
„POZWÓLCIE PIESKOM  

PRZYJŚĆ DO MNIE”
wyd. W.A.B.
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GADAMY 
O BZDURACH
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Metronomy dorobiło się w Polsce statusu zespołu 
kultowego. Chyba możemy zaryzykować takie stwier-
dzenie, bo ich koncert okazał się jednym z większych 
hitów pierwszej edycji Fest Festiwalu (a konkurencja 
była spora i wcale nie tak często koncertująca w Pol-
sce). Przed koncertem w Chorzowie zespół nie miał 
jeszcze na koncie najnowszego albumu, który ukazał 
się 13 września. „Metronomy Forever” jest trochę jak 
podsumowanie pewnego etapu w twórczości i swoiste 
best of zespołu. Znajdziemy tu wszystko, za co poko-
chaliśmy „Summer 08” czy „The English Riviera”. Z tą 
różnicą, że każdy z 17 (!) kawałków na albumie jest pro-
pozycją premierową, a zarazem na maksa przebojową. 
I nie dajcie się zwieść opartemu na „komputerowych” 
melodiach singlowi „Salted Caramel Ice Cream”,

bo znajdziecie tu o wiele więcej. Od bangerów,
od których Metronomy są totalnymi ekspertami,
po nostalgiczne ballady. Wszystko to przepięknie 
sklejone w coś w rodzaju koncept albumu, którego 
psychodeliczna okładka tylko dodaje klimatu tej do-
skonałej produkcji. Nie oszukujmy się, Metronomy nie 
jest zespołem, który zbawi pop i wzniesie go na kolejny 
poziom. Jest za to zespołem, który ma swój styl i w tym 
stylu jest absolutnie niepodrabialny. No i sądząc po 
najnowszej dawce hitów, Brytyjczycy cieszyć nas będą 
swoim graniem jeszcze przez dobrych kilka sezonów. 
Aha, kolejna okazja do zobaczenia się z Metronomy 
w Polsce już w kwietniu 2020 r. [Michał Kropiński]

METRONOMY
„METRONOMY FOREVER”
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 „All My Heroes All Cornballs” to idealny millienialny pro-
jekt, który może przybliżyć szerszej publiczności, czego 
słuchają dzieciaki spędzające całe dnie w internecie
i śmiejące się z memów o samobójstwie. Jest też 
idealnym dopełnieniem poprzedniego wydawnictwa 
Peggy’ego. Bo jeśli „Veteran” był imprezą, to „AMHAC” 
jest afterem spędzanym z przyjaciółmi. Są na płycie 
mocniejsze produkcje i wykrzykiwane rymy, jednak 
Mafia skupia się na melodyjnych bitach, połamanych 
samplach wypełnionych kaszlem (JPEGMAFIA kaszle 
w KAŻDYM utworze), dymem i świetnymi featuringami, 
które powodują, że płyta, która początkowo odrzuca 
swoimi dziwactwami, z każdym kolejnym odsłuchem 
coraz bardziej przyciąga.  Jakimś cudem bity, które wydają 
się początkowo pokraczne, z każdym kolejnym zapę-
tleniem okazują się idealnie wyszlifowanymi perełkami. 
Perełkami łączącymi szaleństwo, sample, przesterowane 
synthy, gitary i wokale artysty w zgrabną całość. Lirycznie 
JPEGMAFIA jest nadal sobą - nie wstydzi się śpiewać 
o miłości do anime i amerykańskiego wrestlingu. Tym, co 
zawsze odróżniało go od innych twórców, jest całkowity 
brak obaw przed oceną fanów, recenzentów czy innych 
raperów. I tak jest też na tej płycie. Bo jaki raper nie miał-
by problemu, aby nazywać siebie Peggy i śpiewać jako 
kobieta na swoich trackach? Tylko Peggy. Płyta JPEGMA-
FIA jest dziwaczna i idealna zarazem, ale nie próbujcie jej 
puszczać normalnym ludziom. [Kacper Peresada]

To pewnie jeden z bardziej undergroundowych wyko-
nawców, o jakich kiedykolwiek pisaliśmy w naszym dziale 
z recenzjami. W chwili powstawania tego tekstu Ancestral 
Elephants mieli dokładnie 615 fanów na Facebooku! 
Nie przeszkodziło im to jednak w nagraniu płyty, która 
będzie grzała wasze uszy i serca tej jesieni. Holenderski 
kolektyw to specjaliści od chillowej elektroniki w klimacie 
new age i psycho. W Polsce ze świecą szukać takich 
dźwięków na dużych imprezach, ale w innych krajach 
każdy szanujący się festiwal elektroniki rozstawia namiot, 
pod którym rozbrzmiewają słoneczne, kojące dźwięki. 
Ancestral Elephants mają na swoim koncie aż cztery 
krótkometrażowe wydawnictwa. Tegoroczne jest chyba 
najbardziej przystępne dla neofitów. Główną osią całej 
produkcji są genialne wokale, w tym te, których użyczyła 
azjatycka wokalistka Aluna. Znajdziecie tu też obowiąz-
kowe dla gatunku i zapowiadane przez tytuł („indigena” 
to po hiszpańsku „rdzenny”) szamańskie klimaty. Tej zimy 
nie znajdziecie lepszego substytutu biletu na południową 
półkulę! [Michał Kropiński]

ANCESTRAL 
ELEPHANTS

„INDIGENA” 

JPEGMAFIA
„ALL MY HEROES ARE CORNBALLS”
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W przeciwieństwie do większości moich znajomych 
nigdy nie lubiłem Danny’ego Browna, chociaż wydający 
w Warp dziwak powinien mi się podobać z miejsca. Nie-
stety Danny, z tą jego fryzurą i niechęcią do dentystów, 
po prostu mnie odrzucał. Kiedy wszyscy czekali na to, by 
znowu zachwycił ich swoim dziwacznym flow i rapem 
o seksualnych eskapadach, ja martwiłem się, że będę 
musiał słuchać gościa, który brzmi jak Alvin. Okazało się 
jednak, że Danny potrafi zaskoczyć nawet mnie. Muzyk 
ściął włosy, naprawił zgryz i nagrał płytę, która mi się 
podoba. Wyprodukowany przez Q-Tipa album brzmi 
jak mieszanka klasycznego rapu z typową dla Danny’ego 
weirdo-estetyką. Raper, korzystając z siły swojego głosu, 
tym razem wybrał bity operujące na granicy ciszy. Brown 
wypełnia ją swoimi irracjonalnymi metaforami, które po-
twierdzają, że mimo czterdziestki na karku facetowi dale-
ko do bycia poważnym. W „uknowwhatimsayin¿”, zamiast 
serwować nam typową dla siebie kakofonię brzmieniową, 
Danny – dzięki współpracy z legendą ATCQ – oferuje 
mieszankę niespodziewaną. Nie ma tutaj niepotrzebnych 
wrzasków na przesterowanych bitach. Jest Brown, który 
trochę wydoroślał i zamiast po raz kolejny szokować mę-
czącymi wulgarnymi brzmieniami, chce tworzyć coś, co 
trafi również do takich normików, jak w tym przypadku ja. 
Dla purystów Danny’ego jest to dobra płyta. Tym, którzy 
dotąd nie mogli się do niego przekonać, raper uchyla 
drzwi do swojego świata. [Kacper Peresada]

Można zaryzykować stwierdzenie, że Baba Zula to dla 
tureckiej muzyki taka sama instytucja jak Kult dla polskie-
go rocka. Czwórka wariatów, pomimo kilku dekad stażu 
scenicznego, nie poprzestaje jednak na odgrywaniu 
starych hitów na festynach, tylko z płyty na płytę zanurza 
się coraz głębiej w psychodeliczny świat. Wydany pod 
koniec września „Derin Derin” to chyba najkrótszy, ale też 
najbardziej mroczny album w dorobku Turków. Wyda-
wałoby się, że po ultraprzebojowej i dubowej „XX” Baba 
Zula mogą już do końca świata grać przebojowe „Hopçe”. 
Tymczasem w 2019 r. ekipa idzie o kilka kroków dalej 
i brnie w paranoiczny klimat rodem z nastoletnich wizji po 
pierwszym blancie. Nie ma tu jednak nic z gówniarstwa 
i amatorki. Wprost przeciwnie, „Derin Derin” jest tak ciężkie 
i przytłaczające (pomimo kryjących się w tym chaosie pięk-
nych melodii), że to my czujemy się jak małolat z wapory-
zatorem, który stanął przed obliczem opiumowego bossa 
gdzieś w górach Kurdystanu. To płyta nie dla każdego, ale 
odważnym zapewni niesamowite wrażenia!
[Michał Kropiński]

BABA ZULA
„DERIN DERIN”

DANNY BROWN
„UKNOWWHATIMSAYIN¿”
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REŻYSERIA: SOLAR 
CZTERY POKOJE  
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Raper i biznesmen. Razem z Białasem ma decydujący głos w SBM Label, 
poważnym graczu na polskim rynku hiphopowym. I właśnie wydał płytę 

„Pokój Zero”, nawiązując tytułem do koncepcji Walta Disneya, który 
dzielił pracę kreatywną na etapy-pokoje. Jak to lepiej wyjaśnić? Najlepiej na 

przykładzie. Solar przeprowadza nas od sceptycyzmu aż do czystej formy, 
źródła idei. Przy okazji dzieli się wnioskami, które pozwolą spojrzeć inaczej 

na niego samego i branżę. 

notował: MARCIN FLINT foto: PIOTR PYTEL @OSIEMDZIEWIEC

POKÓJ TRZECI  
– gabinet dziury w całym

Jestem dociekliwy, zawsze pytam, co z czego wynika 
i dlaczego zostało zrobione w ten akurat sposób. 
Jestem gościem, który zawsze chce wiedzieć, czy nie 
dało się lepiej. Moi pracownicy zwracają mi uwagę 
na sytuacje, w których wszystko wydaje się gotowe, 
a wtedy przychodzę ja z kilkoma dezorganizującymi 
uwagami. Tego akurat staram się oduczyć, bo wyłapy-
wanie istotnych problemów w ostatniej chwili to jedno, 
ale uciążliwy perfekcjonizm – drugie. Wciąż muszę się 
podszkolić w trafnej ocenie zasadności poprawek.
Przez lata nauczyłem się posługiwać krytyką w sposób 
nieskrępowany. Kiedyś było mi trudno wygarnąć 
komuś w twarz, ale w tej dziedzinie, jak w każdej innej, 
warsztat zdobywa się roboczogodzinami. Obecnie to 
kolejne narzędzie używane przeze mnie bez emo-
cjonalnego obciążenia, choć opakowane w możliwie 
zjadliwą dla innych formę, związaną z tym, by mówić 
również o tym, co robią dobrze, i przekonaniem, że nie 
atakuję w ten sposób niczyjej osobowości czy kariery. 
Od krytyki, krytykanctwa do czarnowidztwa nie jest 
daleko. Przydarza mi się. Modne jest mówienie o bi-
polarze, wszyscy są teraz dwubiegunowi. To jednostka 
chorobowa dotycząca przechodzenia z jednego skraj-
nego stanu w drugi w mgnieniu oka. Mam o tym utwór 
na płycie. Może u mnie to nie dzieje się w chwilę, ale 
w ciągu jednego dnia potrafię czuć zarówno, że mam 
świat u stóp, jak i to, że jestem skończony.
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POKÓJ DRUGI  
– salon racjonalizacji

Trudno pozbyć się krytyki emocjonalnej – coś jest 
słabe, bo mi się nie podoba. Najlepiej zrobić research. 
Niestety, nie jestem osobą dysponującą świetną pa-
mięcią – zostają mi w głowie uczucia, które miałem po 
zapoznaniu się z czymś, ale już nie zawsze to, z jakimi 
działaniami się to wiązało. Przed spotkaniem zasta-
nawiam się, co konkretnie chcę powiedzieć. Często 
proszę o pomoc współpracowników. Warto pokrywać 
emocje faktami, bo wtedy można podyskutować, nie 
przerzucając się dzidami.
Mam w otoczeniu parę osób, które są w stanie mnie 
przekonać. Na pewno należą do nich moja dziew-
czyna i kilku moich przyjaciół, choć czasem i przy-
padkowa osoba jest mi w stanie zmienić pogląd, o ile 
będzie tylko dobrze argumentować. Cierpię jednak na 
przypadłość, którą przy poprzednim pokoju krytyko-
wałem – zmiany wprowadzam dopiero wtedy, gdy 
już je przetworzę. Tak, mechanizmy, które zauważam 
u młodych artystów, widzę również u siebie. 
Nie da się oceniać obiektywnie. Można co najwy-
żej napisać program, który zbierze pełne spektrum 
komentarzy, policzy łapki na YouTubie, zerknie na OLiS 
i najlepiej jeszcze zrobi wywiad z człowiekiem. Wtedy 
da się tę opinię zobiektywizować poprzez analizę 
danych. Koniec końców i tak będzie subiektywna. 
Nasza branża jest nieprzewidywalna, nie do zamknię-
cia w excelach. Pieniądze na rynku fonograficznym 
w Polsce nie mają aż tak dużego znaczenia, zwłaszcza 
przy nowych twarzach, bez presji oczekiwań i wysoko 
postawionej poprzeczki. Oczywiście, pomagają, a już 
na pewno ich brak szkodzi. Ale bywa, że pieczemy na 
jednym ruszcie różnych artystów – mam tu na myśli 
wybór podwykonawców, czyli tych samych ludzi od 
klipów czy podobnych producentów, i trzymanie się 
zbliżonej estetyki. A jednak jeden twórca sprzeda 300 
płyt, a drugi 30 tysięcy. Wychodzą z wytwórni z tym 
samym bagażem, gdzie indziej dochodzą.

POKÓJ PIERWSZY  
– apartament szalonych idei

Im bardziej nasz kraj się cywilizuje i odchamia – choć 
to odchamianie to też temat na długą dyskusję – tym 
bardziej kreatywność popłaca. Jasne, pewna publicz-

muzyka
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ność na nią się nie godzi, bo oczekuje sztampy, nie 
lubi zmiany, chce tę samą lub co najwyżej troszeczkę 
inaczej opakowaną śpiewkę. Wielu ludzi lubi być 
zaskakiwanymi, szuka nowych bodźców. Wtedy kre-
atywność jest kluczowa. Myślę, że układ sił się zmienia 
na korzyść tej drugiej grupy. Wraz z bogaceniem się 
ludzi, tym, że stać ich na to, żeby gdzieś pojechać, coś 
zobaczyć, pęka beton światopoglądu i horyzontów. 
Po drugiej stronie barykady są totalnie ogłupiający 
internet i klasyczne media. Ci, co chcą żyć ogłupieni, 
tak żyć będą, korzystając z debilnych form rozrywki. 
A ci, co chcą się rozwijać, mają do tego narzędzia, 
których kiedyś nie mieli. I dlatego kreatywność może 
zbierać swój plon.
Płyty wizjonerskie to mimo wszystko rzadkość. Kanye 
West wiedzie prym w takich szaleństwach i wizja aż mu 
się przelewa, choć też nie wiem, w jakim stopniu dałem 
złapać się w sieć budowanego przez niego image’u. 
Tak czy siak, trudno nie oddać Westowi tego, że parę 
przełomowych rzeczy dla rynku muzycznego wymyślił, 
nadał kierunek, cały czas potrafi zaskakiwać. Wydaje 
mi się, że płyta Maty to krążek, który przygotował 
wizjoner. Widzę, jak on pracuje, nadaje całemu ze-
społowi rytm i w tym przypadku wystarczy tylko tego 
nie zepsuć, bo wizja jest kompletna. To miła odmiana 
w czasach, w których wizjonerem jest nie artysta, tylko 

jego menedżer. Wszystko jest świetnie opakowane 
wizualnie, komunikacyjnie, tylko samo mięso okazuje 
się nieco podpsute.
Prawdziwa kreatywność nie polega na siedzeniu 
w piwnicy i myśleniu nad tym, co można by zrobić 
w kosmosie, lecz na błyskotliwym wykorzystaniu zaso-
bów, którymi się dysponuje, rozdysponowaniu ich tak, 
by była między nimi synergia i powstawało z tego coś, 
co ma wartość. 

POKÓJ ZERO  
– świątynia wyobraźni

Pokój Zero to jest coś, co czujemy w naszym układzie 
nerwowym, co dzieje się w obrębie naszej świado-
mości bądź podświadomości, ale nie zostało jeszcze 
wyartykułowane. To, w jaki sposób to zrobimy, zależy 
od naszych zdolności komunikacyjnych. Dziecko 
czuje coś, ale nie jest w stanie powiedzieć co. Umie 
tylko krzyknąć w jednym bądź drugim tonie. Im dalej 
idziemy w życie, bardziej się edukujemy, większą inteli-
gencją dysponujemy, tym więcej jest możliwości, żeby 
jakoś to przelać na pokój pierwszy, drugi, trzeci. Zero 
jest bazą. Zlepkiem emocji, poglądów, wrażeń, uczuć. 
Wielką plątaniną.
Pracując nad albumem, starałem się jak najbardziej 
skrócić drogę między tym, co dzieje się w „Poko-
ju Zero”, a tym, co finalnie znajduje się w nagraniu. 
Obiecałem sobie wierność impulsywności, pierwszym 
myślom i szkicom. 
Do tej pory wyrażałem się różnie. Miałem epizod 
dotyczący produkowania muzyki. Malowanie obrazu 
okazało się sposobem ekspresji, który mi się spodo-
bał. Podczas procesu tworzenia, przez pół godziny 
bezczynnie wlepiając wzrok w płótno, odkryłem, że 
mam problem ze spontanicznością i bardzo długo 
podejmuję decyzję, co w efekcie odbiera mi frajdę 
z tworzenia. Zauważenie tego mechanizmu wpłynęło 
na moje podejście do muzyki. Daję sobie więcej pola 
do eksperymentów, najwyżej nie wyjdzie.
Wyrażam się również swoją firmą, to też jest sposób 
uzewnętrznienia się, zwłaszcza że mam najwyższą de-
cyzyjność w kwestii zatrudnionych, wizji firmy, podję-
tych ruchów. SBM to coś, co mnie reprezentuje. Moje 
dzieło w pewnym stopniu analogiczne do tworzonej 
przeze mnie muzyki.

PŁYTA SOLARA 
INSPIROWANA 
JEST METODĄ 

TWÓRCZĄ WALTA 
DISNEYA, KTÓRY 
DZIELIŁ SWOJĄ 

PRACĘ NA 
ETAPY ZWANE 
POKOJAMI. 

W PIERWSZYM 
Z NICH 

POJAWIAŁY 
SIĘ POMYSŁY 
NAJBARDZIEJ 

NIEOKRZESANE
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miało dorównać pojazdom Ferrari na torze wyścigo-
wym, ale pochodziłoby z amerykańskiej ziemi. Do tego 
trudnego zadania wytypowano dwóch niepokornych 
konstruktorów – wizjonerów z dość niekonwencjonalnym 
podejściem do sztuki: Kena Milesa i Carolla Shel-
by’ego (Christian Bale i Matt Damon – obaj genialni!). 
Historia kocha takie pojedynki – dynamiczne, zażarte, 
fascynujące. „Le Mans ‘66” to klasyczny crowd-pleaser 
w najlepszym rozumieniu tego słowa – szybki, inspirujący, 
fenomenalnie napisany, zagrany i zmontowany. Trzyma 
w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty i przynosi 
ogromną satysfakcję. Wspaniałe, pełnokrwiste kino – nie 
tylko dla wielbicieli szybkich samochodów.

[Magdalena Maksimiuk]

Na przełomie lat 50. i 60. szefowie amerykańskiego 
Forda nie mieli zbyt wielu powodów do optymizmu. Po-
wojenne pokolenie wczesnych baby boomers uważało 
te auta za zbyt kanciaste i powolne, by sprawdziły się 
w czasach szybkiego rozwoju technologii. W skrócie: 
fordami jeździli rodzice. Tymczasem w Europie dokony-
wano rzeczy absolutnie niewyobrażalnych, pokonując 
kolejne granice prędkości, wychodząc poza ustalone 
ramy nowoczesnego dizajnu. To, co w tamtym czasie 
robił koncern Ferrari, było zupełnie nieuchwytne dla prak-
tycznych Amerykanów stawiających na prostotę i walory 
użytkowe. Okazało się jednak, że nie da się jednocześnie 
zarabiać dużych pieniędzy i w ogóle nie inwestować 
w nowe pomysły. Ford musiał zmienić taktykę. Pierwszym 
krokiem nowej strategii było zbudowanie auta, które 

LE MANS ‘66
 „LE MANS ‘66”

REŻ. JAMES MANGOLD

USA 2019, 152 MIN, IMPERIAL, PREMIERA: 22 LISTOPADA
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„ANGELO”
REŻ. MARKUS SCHLEINZER

„DOKTOR SEN”
REŻ. MIKE FLANAGAN

AUSTRIA/LUKSEMBURG 2018, STOWARZYSZENIE 
NOWE HORYZONTY, 29 LISTOPADA

USA 2019, WARNER, 15 LISTOPADA

Afrykańczyk na XVIII-wiecznym austriac-
kim dworze. Klejnot oświecenia: pojmany 
z odległego buszu, teraz wykształcony czy 
też raczej ukształtowany na modlę jaśnie-
państwa, czysty i usłużny, paraduje we fraku 
i gra na flecie. Po latach jednak ujawnia 
swoją niewdzięczność wobec łaskawych 
protektorów. Nie chce być marionetką, 
spełniać oczekiwań, zabawiać znudzonych 
matron. A co gorsza, wiąże się z białą 
kobietą. W swoim wspaniale zainsceni-
zowanym drugim filmie uczeń Michaela 
Hanekego, nie stroniąc od okrutnej ironii, 
ukazuje opresyjne mechanizmy narzuco-
nej siłą integracji. Choć reżyser nie sili się 
na analogie do współczesności, „Angelo” 
wybrzmiewa niestety zaskakująco aktual-
nie. W końcu i główny bohater mógłby się 
przecież cieszyć wolnością, gdyby tylko się 
nie afiszował i nie wyrażał głośno swoich 
opinii. Brzmi znajomo?

Murowana profanacja roku – konty-
nuacja „Lśnienia” Kubricka i wierna 
adaptacja bestsellerowej książki Kinga 
„Doktor Sen”. Największą zaletą ekrani-
zacji z 1980 r. było odważne odejście 
od literackiego pierwowzoru. Kubrick 
skupił się na kreowaniu klaustrofobicz-
nej atmosfery w odciętym od świata 
hotelu, a napięcie budował dzięki 
zaciemnianiu, a nie wyjaśnianiu moty-
wacji popadającego w szaleństwo Jacka 
Torrance’a. W przypadku filmu Flana-
gana już zwiastun sugeruje, że mamy 
do czynienia z niestrawnym miksem 
sztuczek rodem z trzeciej ligi horrorów. 
Jest orgiastyczny sabat w skajowych 
kostiumach, są rączki grozy wyłaniające 
się spod łóżka, jakieś posępne dziecko, 
lewitacje w supermarketach i ochrypłe 
głosy z offu. A w tym wszystkim Ewan 
McGregor, jeszcze bardziej za karę niż 
w „Trainspotting 2”. 

Loach ma 83 lata, a jak mało który twórca 
rozumie świat i problemy, jakimi żyją zwykli 
ludzie. Możemy tylko zazdrościć UK 
takiego nestora kina. Podczas gdy nasze-
mu mistrzowi Zanussiemu śni się inwazja 
nazifeministek z pejczem, a reszta tonie 
w historycznych narracjach, Brytyjczyk 
potrafi trzeźwo ocenić rzeczywistość. Nie 
schodzi z barykady, wie, co mówi, widzi 
zdegenerowany kapitalizm i ludzi, którzy 
są wobec niego bezsilni. W „Nie ma nas 
w domu” rozszerza swój filmowy świat 
o kolejną zwykłą rodzinę: ona pielęgniar-
ka, on kurier. Choć oboje mają pozornie 
normalną pracę, nie mogą związać końca 
z końcem. Ryzykują i wpadają w spiralę 
długów. Z pomocą świetnych, mało 
znanych aktorów Loachowi udaje się 
pokazać stopniową erozję więzi. Przej-
mujące, wnikliwe, unikające uproszczeń 
kino o współczesnym niewolnictwie pod 
patronatem fajnych międzynarodowych 
korporacji z super PR-em.

„NIE MA NAS W DOMU”
REŻ. KEN LOACH

BELGIA/FRANCJA/WIELKA BRYTANIA 2019, 
M2 FILMS, 15 LISTOPADA

filmy opisał: MARIUSZ MIKLIŃSKI
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„NIEWIDOCZNE ŻYCIE SIÓSTR GUSMAO”
REŻ. KARIM AÏNOUZ

„MIDWAY”
REŻ. ROLAND EMMERICH

BRAZYLIA 2019, AURORA FILMS, 8 LISTOPADA USA, CHINY 2019, MONOLITH FILMS,  
8 LISTOPADA

Siostrzana saga rodzinna osadzona w Bra-
zylii lat 50. Po tej krótkiej zapowiedzi można 
odnieść wrażenie, że to propozycja skrajnie 
niszowa, ale Aïnouzowi tym filmem udaje 
się to, co od ponad 10 lat nie wyszło
Almodóvarowi – wzbudza emocje. Brazylij-
ski reżyser ukazuje zawiłe losy dwóch sióstr, 
próbujących wyzwolić się spod władzy 
ojca i patriarchatu, który dobrze wie, co 
zrobić z samodzielnie myślącymi kobietami. 
Eurídice i Guida uciekają przed przemocą 
– fizyczną i symboliczną, często bezsku-
tecznie. Aïnouz rozpisał ich zmagania na 
barwny, angażujący film. Choć skupia 
się na skrajnych uczuciach, nie popada 
w sentymentalizm. A że rozumie emocje 
wykluczonych i desperatów, udowodnił już 
w „Madame Satã” z 2002 r. – żywiołowej, 
pokazywanej w polskich kinach historii 
homoseksualnego kryminalisty ze slumsów 
Rio. 

Sezon filmowy nie może się obyć 
bez zwycięskiej bitwy amerykańskich 
śmiałków. Świat zadrżałby w posadach, 
gdybyśmy zapomnieli, że USA nad nami 
czuwa od czasów – jak podkreślił Trump 
– Juliusza Cezara. Dzięki „Midway” 
ponownie przekonamy się, że nie 
ma nic fajniejszego od wojny w CGI. 
Dobrzy przystojni chłopcy giną w imię 
dobra, a źli chłopcy, już nie tacy przy-
stojni, też chcą ginąć – i giną, bo są źli. 
Oczywiście ci fajniejsi dobrzy nie zginą. 
Dobre kobiety czekają zaś w domach 
na dobrych chłopców. Na złych nikt nie 
czeka, bo są źli. Dobrzy generałowie są 
przystojni i mówią o honorze i wolności, 
i o tym, że ten świat jest dla dobrych. Źli 
generałowie nie są przystojni i bardzo 
się pocą, uderzając pięściami w biurka, 
i się doigrają, bo są źli. Taki właśnie jest 
świat, taka jest wojna. I o takim polskim 
kinie historycznym niektórzy marzą 
i może – po likwidacji studiów filmo-
wych – wkrótce je dostaniemy.

Wyprawa na inną planetę – z takim na-
stawieniem szedłem na ten film. Doku-
mentalista Cezary Grzesiuk przez 10 lat 
dokumentował codzienność Niebieskich 
– kibiców Ruchu Chorzów. Są wśród 
nich pisarz, uczeń, sprzedawca czy radny. 
Reżyser chodził na mecze, wypytywał, 
stawał naprzeciw policji, próbując przebić 
się przez czarno-biały medialny obraz, 
w którym pokutuje prosty podział na 
dobrych i złych. Choć z piłką nożną i kibi-
cami nigdy nie było mi po drodze, to film 
Grzesiuka jest dobrą okazją, by zobaczyć 
i przynajmniej spróbować zrozumieć 
zupełnie obcy świat, jego motywacje 
i zasady. Skonfrontować się ze swoimi 
uprzedzeniami i poczuć ukłucie zazdro-
ści, widząc łączącą kibiców solidarność. 
„Niebieski chachary” to kino uczciwe, 
niewybielające bohaterów i angażujące 
nawet dla kogoś, kto przed seansem nie 
wie, w jakich barwach gra Chorzów. 

„NIEBIESKIE CHACHARY”
REŻ. CEZARY GRZESIUK 

POLSKA 2019, HOLLY PICTURES, 15 LISTOPADA
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film

To już 10 lat z American Film Festivalem. Przez całą dekadę jesienią mogliśmy 
odkrywać we Wrocławiu różne oblicza amerykańskiego filmu: nowości bez 
szans na dystrybucję, debiuty przyszłych gwiazd, zapomnianą klasykę czy 
ikony kina niezależnego. Festiwal nie zwalnia, a my przygotowaliśmy listę 

filmów, na które warto zwrócić szczególną uwagę w tym roku.

„BRZMIENIE CISZY”, REŻ. MICHAEL TYBURSKI „THE LIGHTHOUSE”, REŻ. ROBERT EGGERS

Czasem zastanawiam się, co się stanie z zagubionymi 
30-letnimi neurotykami, którzy opanowali amerykański niezal, 
gdy skończą 40 lat. Czy znajdą spokój w jakimś nowojor-
skim lofcie? „Brzmienie ciszy” w pewnym stopniu dostarcza 
odpowiedzi. Zagubieni 30-letni neurotycy zostają zagubio-
nymi 40-letnimi neurotykami. Taka jest właśnie Ellen Chasen 
– wiecznie przemęczona, szuka swojej strefy komfortu, 
mimo że wszyscy trują, że trzeba z niej wyjść. Na jej drodze 
pewnego dnia staje podejrzany stroiciel domów, utrzymujący, 
że na ludzką psychikę wpływa układ często ledwie słyszalnych 
dźwięków. Ale ani mętlik panujący w głowie Ellen, ani jej 
cichy jak zakład pogrzebowy dom łatwo się nie poddadzą. 
Zaskakujące, kapitalnie nakręcone (ten szarobury Nowy Jork!) 
i udźwiękowione „Brzmienie ciszy”, opowiadając o spotkaniu 
dwóch ekscentryków, sprawnie unika fałszywych tonów i nie 
podsuwa rozwiązań rodem z poradników dla introwertyków.

Jeden z najbardziej zapadających w pamięć seansów tego 
roku. I kolejny z Robertem Pattinsonem, po halucynacyjnym 
science fiction „High Life” Claire Denis. Reżyser po doce-
nianej „Czarownicy” z 2015 r. pozostaje w Nowej Anglii, tym 
razem na małej, smaganej wiatrem wyspie, nad którą góruje 
latarnia morska. Niewielką przestrzeń dzieli ze sobą dwóch 
stróżów: stary, z szaleństwem w oku (jak zwykle wspaniały 
Willem Dafoe), i młody, coraz bardziej duszący się z dala od 
świata. Obaj powoli popadają w szaleństwo, prześladowani 
przez koszmary i samotność. Eggers w mistrzowski sposób 
buduje gęstą, klaustrofobiczną atmosferę. Grozę dozuje stop-
niowo, skupiając się na szczegółach: uporczywych odgłosach 
fal, niepokojącej ciszy, zbliżeniach ogorzałych twarzy. Czar-
no-biały, uwodzący gotyckim nastrojem „The Lighthouse” 
udowadnia, że dobra passa niezależnego horroru wciąż trwa. 
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Czy ktoś jeszcze ogląda MTV? Zanim stację przejęły dwunoż-
ne reklamy gabinetów medycyny estetycznej, był to program 
muzyczny, a pierwsza litera w nazwie pochodziła od „music”, 
a nie „mediocracy”. W latach 90. czekało się na klipy ulubio-
nych zespołów, niektórzy nagrywali całe godziny na wideo. Ale 
w końcu przyszedł wyrok: YouTube. Twórcy tego dokumentu 
o początkach MTV nie zabierają nas jednak jedynie w nostal-
giczną podróż śladem tapirowanych fryzur i szlagierów, które 
teraz rozbrzmiewają w Radiu Złote Przeboje. Odszukawszy 
producentów i prezenterów, reżyserzy zdradzają politykę decy-
dentów, którzy przesądzali o tym, co pojawi się na ekranie, a co 
nie. Mówią m.in. o marginalizowaniu afroamerykańskich artystów 
i przymykaniu oka na seksistowskie wyskoki białych metalowców. 
Jest tu też pewien ironiczny epilog: MTV zaczęło działalność od 
emisji klipu „Video Killed Radio Star”. W 2019 r. radio trzyma się 
nieźle, a MTV utknęło na mieliznach korpo-botoksu.

Ten sezon zdecydowanie należy do jednego clowna. Reżyser 
Michael Beach Nichols nie zamierza jednak rywalizować 
z „Jokerem”, choć bohater jego dokumentu wygląda bar-
dziej przerażająco niż smutne grymasy Joaquina Phoenixa. 
„Wrinkles” to clown w zdeformowanej, odpychającej masce, 
o którym kilka lat temu było głośno w Stanach. Zaczęło się od 
youtube’owego filmiku: dziwna postać wychodzi w środku 
nocy z pojemnika na pościel, podczas gdy tuż obok w łóżku 
śpi dziecko. Clown był widziany później w różnych miejscach 
na Florydzie. Prasa ustaliła, że jest to emerytowany wete-
ran, który w nietypowy sposób dorabia. Z jego usług mógł 
skorzystać każdy, kto chciał nastraszyć niegrzeczne dzieci 
lub zepsuć urodzinowe party sąsiada. Ale czy to prawda, czy 
też może marketingowa akcja? Kto miał na niej tak napraw-
dę zarobić? Reżyser postanowił nie tylko zgłębić fenomen 
tajemniczej postaci, lecz także przyjrzeć się, jak łatwo, żerując 
na ludzkich lękach, można kontrolować odbiorców i wywołać 
fake newsami zbiorową paranoję.

Co robiliście, gdy mieliście 19 lat? Ja np., rocznik 1984, my-
ślałem nad tym, że gdybym w wieku 16 lat zrobił coś inaczej, 
to teraz byłbym gdzie indziej. Natomiast Phillip Youmans, 
rocznik 2000, kręcił film. Został dzięki temu najmłodszym 
reżyserem, który zadebiutował na cenionym nowojorskim 
festiwalu Tribeca, gdzie zgarnął zresztą główną nagrodę. 
Chłopak napisał scenariusz, sam stanął za kamerą i całość 
zmontował, jeszcze zanim skończył liceum. „Płonąca 
trzcina” to nastrojowy, dojrzały portret biednej społeczno-
ści w odległym, zaniedbanym zakątku Luizjany. Youmans 
umiejętnie splótł ze sobą historię kilku postaci: samotne-
go chłopca, wielebnego, który zaczyna bardziej wierzyć 
w mocne trunki niż w Boga, bezrobotnego mężczyzny 
i jego matki w żałobie po psie. Starsi koledzy mogliby od 
Phillipa uczyć się empatii. Nad produkcją czuwał Benh 
Zeitlin, twórca „Bestii z południowych krain”. 

„I WANT MY MTV”, REŻ. TYLER MEASOM, PATRICK WALDROP

„WRINKLES THE CLOWN”, REŻ. MICHAEL BEACH NICHOLS

„PŁONĄCA TRZCINA”, REŻ. PHILLIP YOUMANS

Widzieliście 100 kumpelskich komediodramatów? 
Obejrzyjcie 101. Michael Covino miał faktycznie pod 
górkę, chcąc zrobić coś oryginalnego w tym temacie. 
Ale ku mojemu zaskoczeniu się udało – głównie dzięki 
chemii między głównymi bohaterami, którzy w rzeczy-
wistości też są kumplami. Tę szczerą zażyłość, ale też 
zdrowy dystans do swoich męskich wizerunków, widać 
na ekranie. Historia zaczyna się na dwóch kółkach: Mike 
i Kyle na kolarzówkach próbują pokonać wzniesienie. 
Pojawia się jednak przeszkoda. Mike oznajmia bowiem 
kumplowi, że sypia z jego narzeczoną. Kyle postanawia 
więc go zabić. Ale tak prosto nie będzie. Ich znajomość 
przetrwa i obaj zaliczą razem dziwny ślub, jeszcze dziw-
niejszy pogrzeb i święto dziękczynienia. „Pod górkę” 
jest bezpretensjonalne, dobrze napisane i autentycznie 
zabawne. I ma jeszcze jedną zaletę: to chyba pierwszy 
buddy movie ze scenami musicalowymi. 

„POD GÓRKĘ”, REŻ. MICHAEL ANGELO COVINO
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Filmowa autoterapia Shii LaBeoufa, którego znamy z „Trans-
formersów” i występów u von Triera i Andrei Arnold. Brzmi 
ryzykownie, można by się spodziewać narcystycznego wido-
wiska z krzepiącą przemianą w finale. Na szczęście amery-
kański aktor ma do siebie sporo dystansu, a scenariusz jego 
autorstwa trafił w ręce Almy Har’el, cenionej dokumentalistki, 
która ma oko do obrazów i ucho do historii ludzi, którzy 
niekoniecznie chcą wjechać na główny kurs współczesne-
go świata. W „Słodziaku” śledzimy losy dziecięcego aktora 
Otisa, wychowywanego – czy też raczej eksploatowanego 
– przez ojca pijaka (w tej roli Shia z efektowną zaczeską). 
Jak można przewidzieć, po latach chłopak częściej będzie 
bywał na komisariatach i odwykach niż planach filmowych. 
Z tego arcyhollywoodzkiego, trącącego banałem tematu 
duetowi LaBeouf i Har’el udało się stworzyć coś świeżego, 
porywającego swoim tempem i oryginalnymi pomysłami, 
m.in. kurczakiem w jednej z głównych ról. A na drugim planie 
debiut FKA Twigs w kinie. 

„SŁODZIAK”, REŻ. ALMA HAR’EL

Nie masz co robić? To nakręć film – ktoś złośliwy tak 
mógłby skwitować autobiograficzny dokument Hevii po 
zapoznaniu się z historią jego powstania. Tymczasem 
„Opuść autobus…” dowodzi, że najważniejszy nie jest bu-
dżet, lecz pomysł. I ironiczne poczucie humoru. Uzbrojony 
w kamerę i sarkazm Hevia ląduje w Hongkongu, by nakrę-
cić reportaż o tamtejszej scenie artystycznej. Tyle że nagle 
zaczyna sobie zadawać pytanie, co tam robi. I co poszło 
w jego życiu nie tak, że apartament w Miami musiał za-
mienić na schowek na szczotki w azjatyckim mrówkowcu. 
Za tę samą cenę. Dokument Hevii to szczery, nieraz gorzki 
autoportret millenialsa, nakręcony w czasach, gdy życie 
oferuje tak dużo możliwości, że żadna z nich nie wydaje się 
odpowiednio ciekawa. 

„OPUŚĆ AUTOBUS PRZEZ WYBITĄ SZYBĘ”, REŻ. ANDREW HEVIA
Niespodziewanie udane połączenie filmu o dorastaniu 
i nastrojowego thrillera. David Raboy osadził akcję swojego 
debiutu w małym, rozleniwionym letnim słońcem mia-
steczku na amerykańskim Południu. Główna bohaterka, 
Charlotte, nie może się doczekać wyjazdu do college’u, 
choć ostatnie tragiczne wydarzenia nie dają jej spokoju: 
matka nastolatki popełniła samobójstwo. Na domiar złego 
w mieście dochodzi do brutalnych zabójstw dziewczyn, co 
może mieć związek z nagłym powrotem byłego chłopaka 
Charlotte. Raboya jednak nie interesują klasycznie prowa-
dzona intryga i kryminalna zagadka. Skupia się na nastroju 
i aurze zagrożenia, powoli destyluje emocje i zaciera gra-
nicę między prawdą a złudzeniami, jawą a snem. W swoim 
przywiązaniu do wizualnej strony i precyzyjnych portretów 
dziewczyn „Gigant” może się kojarzyć z pamiętną „Marthą 
Marcy May Marlene” Seana Durkina. 

„GIGANT”, REŻ. DAVID RABOY

Jedni go nie znoszą, drudzy wielbią. Choć ta pierwsza 
grupa ostatnio rośnie w siłę, to trudno odmówić Franco 
charyzmy i pracowitości. Na pewno też nie obchodzi go 
krytyka. Porwał się na ekranizacje Faulknera, McCar-
thy’ego i Steinbecka, nakręcił found-footage’owy thriller 
złożony tylko z ujęć z nim samym z serialu „Szpital miej-
ski”, a jego największym artystycznym sukcesem pozo-
staje film o kręceniu najgorszego filmu świata. Widzowie 
AFF uznali Franco za najbardziej wpływowego twórcę 
kina niezależnego i dlatego w tym roku zobaczymy na 
fesiwalu trzy jego produkcje. Oprócz „Disaster Artist” 
zostanie pokazany „Zeroville” o rozkochanym w kinie, 
naiwnym chłopaku, który zjawia się w Hollywood, by 
odmienić swoje życie. Z kolei „Pretenders” to historia 
trójkąta uczuciowego, będąca jednocześnie hołdem dla 
francuskiej Nowej Fali. W obu gra Franco, oba przele-
żały trochę czasu na półce. Warto się przekonać, czym 
reżyser podpadł producentom. 

„ZEROVILLE I PRETENDERS”, REŻ. JAMES FRANCO
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SIŁA WĘGLA

KLOCKI Z MISJĄ

ZAKWASOWA CERAMIKA

DUCHY I SAKE

Piękne i ekologiczne. Czego chcieć więcej? 
Wykonane ze stali nierdzewnej butelki wło-

skiej marki 24 Bottles występują w kilkunastu 
oryginalnych wzorach. Są tradycyjne bidony 
oraz wersja „termosowa” – w modelu Clima 

ciepły napój pozostanie ciepły przez 12 godzin, 
a zimny zimny przez 24. 

www.Panpablo.pl

Filtr do wody KURO-BO Activated Charcoal Sticks 
jest całkowicie pozbawiony tworzyw sztucznych, 
w 100% bezpieczny i nadający się do recyklingu. 
Aktywowany węgiel drzewny wyciąga z wody tok-

syny (m.in. metale ciężkie), jednocześnie uwalniając 
minerały i równoważąc pH. Po trzech miesiącach 

codziennego użytku można poddać go recyklingo-
wi, wykorzystać jako organiczny oczyszczacz powie-

trza czy pochłaniacz zapachów w lodówce. 

Ręcznie szlifowane i malowane, drewniane klocki 
Cubolore sprawdzą się nie tylko jako zabawka dla 
dzieci, ale i efektowny element wyposażenia wnę-

trza. Ich twórczyni stawia sobie za cel uwrażliwienie 
na bogactwo kolorów i pomoc w nauce ich nazy-
wania. Aby rozwiać kolorystyczne wątpliwości, do 

zestawu dołączony jest pęk kartoników z odpowied-
nimi nazwami pozwalającymi zidentyfikować takie 

kolory jak chociażby ultramaryna czy indygo.  
www.cubolore.com

Woda będąca fundamentem środowiska, w którym 
żyjemy wkrótce może osiągnąć status towaru defi-
cytowego. Współczesne społeczeństwo wydaje się 
zapominać o jej życiodajnej roli łapczywie eksplo-

atując jej źródła i marnując hektolitry w codziennych 
sytuacjach. Ceramiczny zestaw TAP Studia Zakwas 
skłania do refleksji nad szacunkiem do środowiska, 

w którym żyjemy.
studiozakwas.pl

Małe kubeczki sprawdzą się jako podstawka na 
jajko, naczynie do espresso lub kieliszek (inspiracją 

były małe japońskie naczynka, służące do picia 
sake), większe jako pojemniki na ołówki, duszki

z kolei (każdy jest inny, jak to duszki) idealnie nadają 
się do roli przycisków do papieru albo stojaków na 

pierścionki. Wszystkie są wykonane ręcznie, pokry-
te glazurą, wypalone w piecu i powstały  duńskim 

Studio Arhoj.  
www.rzeczownik.com

BUTELKI NA KAŻDĄ OKAZJĘ
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6-8 LISTOPADA

Najnowszy album brytyjskiego mistrza intymnego 
folku ukazał się na rynku 25 października. To właśnie 
tę płytę będzie promował na dwóch koncertach 
w Polsce. Fink wpadnie najpierw do Gdańska, a dwa 
dni później przejmie stołeczne Palladium. Co tu dużo 
mówić – koleś przez kilkanaście lat swojej kariery 
współpracował m.in. z takimi tuzami, jak John Legend, 

PALLADIUM, WARSZAWA

wydarzenia

aktivist.pl

FINK

Banks, Bonobo czy nieodżałowana Amy Winehouse. 
Co więcej, pod swoim alter ego Sideshow Finian Paul 
Greenall założył renomowaną wytwórnię AUS Music 
i nagrywał całkiem sporo elektroniki. Tak czy inaczej 
– podczas nadchodzących koncertów będziemy się 
wzruszać i zachwycać. Wszechstronny artysta, złoty 
człowiek! 

WYDARZENIA

POWERED BY
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8-11 LISTOPADA

10 LISTOPADA

SMOLNA, WARSZAWA

SPODEK, KATOWICE

III URODZINY SMOLNEJ

MAYDAY  
20 YEARS

Jak świętować, to hucznie i z przytupem. W Warszawie pojawią się rozpozna-
walne nazwiska klubowej sceny – duet Bicep, Mall Grab oraz Oliver Koletzki. 
Cała czwórka, wraz z wieloma lokalnymi didżejami, uświetni 3. urodziny 
Smolnej. Z reguły myślimy „Smolna” – mówimy „techno”, ale tym razem 
włodarze klubu postanowili wpuścić nieco bardziej house’owe brzmienia. 
Oprócz zagranicznych headlinerów spodziewajcie się również kilkudzie-
sięciu lokalnych didżejów i producentów, którzy na trzy dni przejmą sale 
stołecznego klubu. Wystąpią m.in. Eltron, Deas, Phil Jensky, Sincz, Lulu Ma-
lina, Nowosad czy Siasia. Zacznijcie już intensywnie trenować, bo urodziny 
zapowiadają się na maksa grubo!

POWERED BY

Techno wraca na Służewiec! Po kilkunastu latach od pamiętnego występu 
Carla Coxa na Torze Wyścigów Konnych ponownie usłyszymy taneczną 
elektronikę. Tym razem za didżejką stanie jedna z najbardziej rozpoznawal-
nych włoskich producentek – pochodząca z Neapolu Deborah De Luca. 
Od ponad sześciu lat prowadzi własną wytwórnię Sola_mente Records, 
w portfolio ma kilka EP-ek i singli oraz występy w najważniejszych klubach 
na świecie. Czym charakteryzuje się jej twórczość? To idealnie wyważona 
mieszanka surowego techno i oszczędnego minimalizmu. Zapiszcie tę 
datę w kalendarzach – zapowiada się początek nowej ery na warszawskiej 
scenie klubowej. 

Ale ten czas leci! W tym roku w Polsce odbędzie 
się już 20. odsłona kultowego i wzbudzające-
go wiele emocji wydarzenia Mayday. Przez ten 
czas do Katowic zdążyli przyjechać najważniejsi 
reprezentanci stadionowego techno. Zanim 
jeszcze mówiło się o nim „business”, Mayday 
już ogarniał takie klimaty. W tym roku usłyszymy 
m.in. Amelie Lens, Westbama (który jest jednym 
z ojców założycieli tej imprezy), Da Hoola, Sama 
Paganiniego, Regala czy Carlę Rocę. Tańczmy 
do białego rana!

9 LISTOPADA
TOR WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC, WARSZAWA

T2: DEBORAH  
DE LUCA



wydarzenia

78

aktivist.pl

23-24 LISTOPADA
FORMATY, WROCŁAW

X MIĘDZYNARODOWY  
FESTIWAL AMBIENTALNY

18 LISTOPADA
PROGRESJA, WARSZAWA

GHOSTFACE 
KILLAH

Jeden z filarów legendarnego Wu-Tang Clanu wraca do Polski 
na jedyny koncert. Od początku swojej muzycznej drogi był 
związany z tym wpływowym nowojorskim składem. Solową 
karierę Ghostface rozpoczął w 1996 r., kiedy to ukazał się album 
„Ironman”. W ciągu kolejnych 23 lat nagrał kilkadziesiąt studyj-
nych albumów – solo i w innych konfiguracjach
(m.in. z BadBadNotGood, MF Doomem, J Dillą czy Czarfacem. 
Fun fact: Dennis Coles ma na swoim koncie pokaźną liczbę ak-
torskich epizodów. Występował m.in. w pierwszym „Iron Manie” 
(ach, ten przewrotny los!) czy u Woody’ego Allena. 

Możemy zaryzykować stwierdzenie, że Polska dla Ólafura 
Arnaldsa to prawie drugi dom. Ten utytułowany Islandczyk 
wpada do nas dość często i ma niezwykle oddaną grupę 
fanów. I to zarówno jeśli chodzi o jego solowe dokonania, 
jak i o współpracę z Nilsem Frahmem czy elektroniczny duet 
Kiasmos współtworzony z Janusem Rasmussenem. W prze-
pięknej sali katowickiego NOSPR-u zaprezentuje swój solo-
wy materiał. Spodziewajcie się najnowszych utworów, które 
ukazały się na ubiegłorocznym albumie „re:member”, a także 
nieco starszych kompozycji pochodzących z „Island Songs”, 
soundtracku do „Broadchurch” czy ze wspólnego projektu 
z Alice Sarą Ott. Chusteczki przygotowane? 

Pod koniec listopada we Wrocławiu odbędzie się 
święto fanów ambientu. Na jubileuszowej, 10. edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Ambientalnego 
wystąpią m.in. Christina Vantzou, Steve Hauschildt, 
Abul Mogard czy Birds of Passage. Większość z nich 
zaprezentuje kojące zmysły live acty z wykorzystaniem 
generowanych w czasie rzeczywistym wizualizacji. Jeśli 
piękna muzyka łączy się z porywającymi obrazami, to 
my jesteśmy kupieni. 

18 LISTOPADA
NOSPR, KATOWICE

ÓLAFUR ARNALDS
wydarzenia
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Jan Emil Młynarski

tęskno

Julia Marcell

Wojciech Bąkowski

KRÓL

Marcin Masecki

Hańba!

EABS

Najciekawsze koncerty zarejestrowane 
w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym

ZA DARMO I BEZ REKLAM!

Wejdź i sprawdź | ninateka.pl

MarcellMarcell

Wojciech Bąkowski
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Jeśli jesteście już zmęczeni ciągłą gadką o oldskulu i w zasadzie macie dość 
tych wszystkich Wu-Tangów, Public Enemy czy innych Tribe Called Questów, 
to mamy dla was rozwiązanie. Idealną opcją będzie koncert znakomitego 
i przełamującego rapowe schematy tria Injury Reserve. W jego skład wchodzą 
dwaj MC’s – Ritchie With a T i Stepa J. Groggs oraz producent Parker Corey. 
W tym roku ukazał się ich trzeci album zatytułowany po prostu „Injury Reserve”. 
A na nim featuringi m.in. z JPEGMAFIA, Freddiem Gibbsem, Aminé, Rico 
Nasty czy DRAM-em. Brzmi jak totalnie wybuchowa mieszanka i dokładnie tak 
jest w rzeczywistości. Industrialne Run the Jewels bez żadnych oporów.

21 LISTOPADA - 1 GRUDNIA
WARSZAWA

13. FESTIWAL FILMÓW ROSYJSKICH 
„SPUTNIK NAD POLSKĄ”

Trzynasta edycja największego festiwalu filmów rosyjskich w Pol-
sce to kolejna doskonała okazja do zgłębienia sztuki filmowej 
wschodniej części Europy. W ramach tego wydarzenia odbędą 
się dwa konkursy – Konkurs Filmów Fabularnych i Konkurs Filmów 
Dokumentalnych – „Rosja w dokumencie”. Jakie filmy znajdą 
się w programie imprezy? O tym dowiemy się już wkrótce – ob-
serwujcie kanały Going. i oficjalne festiwalowe źródła. Jedno jest 
pewne – nie zabraknie tamtejszych blockbusterów, art house’u, 
kina dla najmłodszych oraz dokumentów poruszających ważne 
kwestie społeczne. 

22 LISTOPADA
HYDROZAGADKA, WARSZAWA

INJURY RESERVE

80

aktivist.pl

25 LISTOPADA
TORWAR, WARSZAWA

THE NATIONAL

„I Am Easy To Find” to ósmy album w dyskografii 
The National i podobnie jak jego poprzednicy 
spotkał się z ciepłym przyjęciem. Docenili go 
zarówno die-hard fani, jak i bardziej niedzielni 
słuchacze amerykańskiego zespołu dowodzo-
nego przez Matta Berningera. Zaczynali od indie 
rocka, obecnie może nie są już tak indie, ale 
melancholijny wajb, chwytliwe melodie i poru-
szające teksty to wciąż ich znaki rozpoznawcze. 
Pod koniec listopada Torwar wypełni się piękną 
muzyką i smutkiem.

wydarzenia

POWERED BY
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WIECHA
PASAŻ

Przez 10 wakacyjnych tygodni „Aktivist” wraz z Wars Sawa Junior organizował 
kulturalno-rozrywkowe życie w samym centrum Warszawy. Postanowiliśmy 

odzyskać tę przestrzeń dla mieszkańców i tchnąć w nią twórczą energię.

Były warsztaty i dyskusje, spotkania i koncerty. 
Wszystko to w specjalnie zaaranżowanej, wy-
godnej przestrzeni w Pasażu Wiecha. 
Byli z nami m.in. Centrum Sztuki Współczesnej, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Papaya 
Films, Radio Kampus, Stand Up Polska, Katedra 
Mody ASP, Kayax, Yope, Chi-Chi Ude. 

11  
LETNICH TYGODNI 

40 
SPOTKAŃ 

WARSZTATOWYCH

20 
PANELI 

DYSKUSYJNYCH 
I ROZMÓW

20 
SETÓW 

DIDŻEJSKICH

WYSTAWY, POKAZY 
FILMOWE, SPACERY, 

POKAZ MODY 
I POTAŃCÓWKA






