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OTSOCHODZI O BYCIU SOBĄ, ROSALIE. O STYLU. KWARANTANNA, MŁODA MODA I WAZONY Z ODPADÓW

Jest taka książka „Przystosowani pożyją dłużej”.
Czytałam w podstawówce przygotowując się
do olimpiady z biologii. Było o zwierzętach,
które dzięki umiejętności adaptacji do nowych
warunków radzą sobie lepiej niż inne. Utkwił
mi w głowie tytuł. I przypomina mi się różnych
momentach. Takich jak na przykład ten. Prace
nad numerem ( i nie tylko )pokrzyżowała nam
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W DZIWNYCH CZASACH
TRZEBA SOBIE RADZIĆ
NIETYPOWO. SCHODZIĆ
Z UTARTYCH ŚCIEŻEK.
ŁĄCZYĆ SIŁY, DZIAŁAĆ
RAMIĘ W RAMIĘ.
pandemia. Życie miasta zamarło, na chwilę
straciliśmy energię, ale szybko wzięliśmy się
w garść. W dziwnych czasach trzeba sobie
radzić nietypowo. Schodzić z utartych ścieżek.
Łączyć siły, działać ramię w ramię (pamiętając
o zachowaniu odpowiedniego dystansu! ).

I tak właśnie zrobiliśmy. Wspólnie
z Asfalt Shopem (wysoka piątka,
Bartek Okrój!)postanowiliśmy
dostarczyć wam coś namacalnego, konkret w czasach wirtualnej
nadprodukcji. Prosto w wasze
ręce. Ten numer „Aktivista” jest
wyjątkowy, bo to chyba jedyny
drukowany magazyn
kulturalny, który ukazał
się w tym dziwacznym
momencie. Nie epatujemy pandemicznymi
klimatami. Ocieramy
się o nie, bo inaczej
się nie da, ale mogę
zapewnić, że lektura
pozwoli wam skupić
się na czymś innym
niż newsy z pola bitwy
z koronawirusem.
Otsochodzi opowiada
o dojrzewaniu do niezależności, a Rosalie.
o tym, że przestała bać
się autentyczności.
Pokazujemy produkowane z poszanowaniem środowiska
naturalnego przedmioty UAU
Project i minimalistyczne pejzaże
Marii Kiesner. Ta wiosna jest inna.
My chcemy dać wam namiastkę
normalności.
Czytajcie. I trzymajcie się zdrowo!

redaktorka naczelna SYLWIA KAWALEROWICZ

Medicine to przestrzeń przyjazna artystom i wierna ich odbiorcom.
Celebruj sztukę artystycznego tatuażu dzięki wyjątkowej kolekcji
limitowanej Tattoo Konwent.
wearmedicine.com
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T

Y

P

Y

typy

DUŻA SCENA W SALONIE

Już wiadomo, że w tym roku raczej
nie uda nam się pojechać na jakikolwiek festiwal… Ci, którym brakuje tej
specyficznej atmosfery, mogą zobaczyć
dokument „Come Together: The Rise
of the Festival”, który pokazuje historię
fenomenu, jakim stały się letnie festiwale
muzyczne. Poruszający i jednocześnie budujący. Film zostanie pokazany na kanale
SundanceTV 1 maja o godz. 23.05.

typ

„NAJLEPSZE
MIASTO ŚWIATA”

Grzegorz Piątek, znawca
Warszawy i architektury,
kreśli niezwykle wciągający
obraz wysiłku planistycznego i urbanistycznego, który
towarzyszył powojennej
odbudowie stolicy. Pokazuje, że działając ramię w
ramię, można odbudować
świat nawet po największej
katastrofie. Ku pamięci.
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„PANDEMIA”

Pierwszy tom serii
„Green Class” to historia
dzieciaków, które
wyjeżdżają na zieloną
szkołę. Po powrocie
okazuje się, że jakaś zaraza
zdziesiątkowała ludzkość,
a wiele osób zamieniło
się w potwory. W obecnej
sytuacji grzechem byłoby
nie sprawdzić.

#FOTOGRAFIADOMOWA

#fotografiadomowa to hasztag, pod którym
można publikować (i wyszukiwać) zdjęcia
dokumentujące nasze prywatne kwarantanny.
Pomysłodawczynią projektu, który ma stać się zbiorowym portretem Polaków w czasie pandemii, jest
fotografka Kaśka Marcinkiewicz zachęcająca do
tego, byśmy w tym dziwnym czasie zostali reporterami własnego życia.
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typ

„KRÓL DARKNETU”

Znakomicie zdokumentowana
i rewelacyjnie opisana historia
jednego z największych śledztw
w historii Stanów Zjednoczonych
przedstawiająca jednocześnie najbardziej mroczną wersję opowieści
o domorosłym startupowcu, który
w zaciszu swojego pokoju tworzy
wirtualne imperium. Ross Ulbricht
stworzył imperium zła.

SPACEREK Z PULP
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Nie najnowszy (2014),
ale niezmiennie zabawny i wzruszający dokument „PULP: film
o życiu, śmierci
i supermarketach”.
Godna polecenia każdemu
wycieczka
z Jarvisem Cockerem po
jego rodzinnym Sheffield
i krętych meandrach kariery
w show-biznesie. Dokument zostanie pokazany
w cyklu „To jest muzyka”
w SundanceTV, 22 maja
o godz. 22:00.

COVIDY

Kwiaciarnia
Grafiki,
sitodrukowa i miejskoaktywna
warszawska
pracownia,
postanowiła
przerobić na
sztukę towarzyszące nam
teraz na co
dzień dość absurdalne widoki: opakowane
w folię zabawki z placów zabaw. Nowe
wykwity można obserwować na stronie:
covidy.graphicsflowershop.com

W PÓŁ DO NIEPSUJ

Polska graficzka i ilustratorka Ola Niepsuj przygotowała
serię autorskich cyferblatów
dla Mińskiej Fabryki Zegarków,
która tym samym otwiera nową
markę – Minsk Watch Plant.
Pod tą nazwą MFZ wchodzi na
europejskie rynki. Cieszymy się,
że z polską ilustracją pod rękę.
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MOGĘ

nasza okładka
rozmawiał: FILIP KALINOWSKI, foto: KAROL GRYGORUK

Z Młodym Janem widzimy się na łamach „Aktivista” po raz drugi. Kiedy
spotkaliśmy się dwa lata temu, warszawski raper świętował jeszcze
spektakularny sukces albumu „Nowy kolor”. W międzyczasie wypuścił nieco
chłodniej przyjęty przez publikę (natomiast chwalony przez krytykę) krążek
„Miłość”. Dziś, tuż po premierze longplaya noszącego tytuł „2011”, znajduje
się już zupełnie gdzie indziej. Określany nową nadzieją starej szkoły, a później
naczelnym piewcą… newschoolu, Otso ma już dosyć tych wszystkich łatek
i skupia się wyłącznie na muzyce.

WSZYSTKO

AKTIVIST: „Miłość” pełna była uniesień i wzlotów,
natomiast na „2011” pojawiło się nieporównywalnie
więcej przyziemnych, codziennych tematów.
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OTSO: Bo w międzyczasie zacząłem mieszkać
z moją dziewczyną. Z tego mogą wynikać te
powszednie frustracje, bo wiadomo, że z początku zawsze jest beztrosko, a jak zaczyna się
robić poważniej, to na twojej głowie lądują nagle
zupełnie nowe tematy. I choć muszę być teraz
nieporównywalnie bardziej odpowiedzialny, to
nadal jest zajebiście, nic bym nie zmienił.
A: Twój związek znajduje odbicie w muzyce, którą
nagrywasz?
O: Wydaje mi się, że tak. Często piszę o mojej
dziewczynie i naszych relacjach, bo to z nią
spędzam najwięcej czasu. To przychodzi bardzo
naturalnie. Nigdy nie planuję tego, co napiszę.
Dosłownie dwa czy trzy razy miałem w głowie
jakiś temat, zanim jeszcze siadłem do tekstu.
Zazwyczaj to jest freestyle – dostaję bit, siadam
i piszę. To są szybkie, świeże emocje; nie kminię,
czy o czymś już przypadkiem nie wspomniałem w innym numerze i czy to ewentualnie nie
będzie sprzeczne. Wszystko się dzieje w danej
chwili.
A: Często w jednym numerze potrafisz wyrzucić
z siebie myśli, które mogą być postrzegane jako
niespójne.

Kurtka i spodnie: JARMULA @jarmulaofficial
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O: To prawda. Podobnie jest też ze stylistyką
numerów, które nagrywam. Na „2011” są luźne,

przechwałkowe kawałki, takie „Mac Miller vibes”,
i wręcz punkowe wtręty. Równocześnie jednak
nieraz się zastanawiałem nad tym, czy nie lepiej
byłoby nagrać cały album w jednym, spójnym
klimacie i dać ludziom jaśniejszy obraz tego, kim
ja właściwie jestem. Ale ja już chyba nie potrafię
czegoś takiego zrobić.
A: Być może to kwestia tych szybkich, świeżych
emocji. Czy taki tryb pracy nie sprawia, że twoje
numery się szybko dezaktualizują?
O: Poniekąd tak, ale moim zdaniem to jest fajne,
bo po kilku miesiącach mogę wrócić do któregoś numeru i wyciągnąć z tego wnioski. Nie
wczuwam się w to, czy ktoś będzie to uważał za
wiarygodne czy spójne. W momencie kiedy to
pisałem, myślałem właśnie tak, a dziś już mogę
myśleć zupełnie inaczej. Przy tej płycie mieliśmy taki pomysł, żeby w trackliście zaznaczyć
daty powstania każdego numeru. I choć finalnie
tego nie zrobiliśmy, to być może jeszcze do tego
wrócimy.
A: Jakie masz refleksje, słuchając zapisów swoich
dawnych emocji?
O: Jutro kończę 24 lata i na pewno jestem już
nieco innym człowiekiem niż w momencie, kiedy
nagrywałem „7” czy „Slam”. Zmieniło się moje
postrzeganie wielu spraw i niektórych wersów,
które kiedyś napisałem, już bym nie nawinął.
W numerze „0 słów” rapowałem na przykład coś
o Sarsie, że „jak chcesz polatać, to sobie odpal gibona, młoda” i to było głupie. Nie powtórzyłbym

nasza okładka

nasza okładka
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Spodnie: DOOM 3K @doom3k
Marynarka: PAWEŁ WOJDA @wojdapawel_
Buty: REEBOK

tego. Ale – z drugiej strony – nie potrafiłbym też
odtworzyć klimatu, jaki mi wtedy towarzyszył,
tego, jak to brzmiało, i nawet gdybym chciał
zrobić teraz coś podobnego, toby wyszło zupełnie
inaczej.
A: To właśnie z nostalgii za tym czasem wynika pomysł na „2011”? Bo w notce prasowej towarzyszącej
albumowi piszesz, że to materiał, który jest swego
rodzaju wehikułem czasu. Zarówno pod kątem
brzmienia, jak i wspomnień.
O: Ten krążek kojarzy mi się z moją dzielnicą,
z ludźmi z którymi spędzałem czas, i różnymi faj-

nymi wspomnieniami z tego okresu. I stąd tytuł
„2011”, bo mniej więcej wtedy zacząłem poznawać
fajniejszą muzykę i diggować hip-hop, a nie tylko
słuchać mainstreamu.
A: Piszesz o „czasie największej zajawki na muzykę”.
W kolejnych latach ona ci w jakiś sposób umknęła?
O: Myślę, że mogła, bo kiedy twoja kariera
nabiera tempa, zaczynasz automatycznie planować swoje kolejne ruchy, tracisz spontaniczność i podchodzisz do wszystkiego bardziej
profesjonalnie – masz z tego pieniądze, więc
pojawiają się takie myśli, że już nie możesz być

aktivist.pl

Kurtka jeansowa: J ARMULA @jarmulaofficial
Spodnie : WERONIKA SZPERKOWSKA @wszperkowska
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małolatem, robić tego byle jak
i wrzucać numerów w dniu nagrania na soundcloud. Ale jednocześnie też w kwestiach bardziej
przyziemnych nadal mam w sobie
dużo luzu – w tygodniu staram
się wszystko ogarniać, a w weekend wciąż zdarzają mi się jakieś
szalone, osiedlowe melanże i inne
głupie akcje, które dla kogoś
z zewnątrz mogłyby nie do końca
pasować do mojego wizerunku
– to, z kim i co piję, a także to, co
później robimy.

i wiem, że mogę wyjść w dresie do
sklepu i nikt na mnie nawet nie
spojrzy, a tym bardziej nie rozpozna.

uważać przy nich na to, co się
mówi.
A: To często cena sukcesu i – co za
tym zwykle idzie – lepszego statusu
materialnego. Na „2011” nawijasz
jednak, że już zarobiłeś swoje, teraz
czas na muzykę. Wcześniej myślałeś
więcej o kasie?

A: Trafiłem ostatnio na ranking warszawskich dzielnic, w którym Tarchomin był na pierwszym miejscu pośród
tych najgorszych.

A: Biorąc poprawkę na twoją rozpoznawalność, nie martwisz się, że może
to kiedyś zobaczyć ktoś z zewnątrz?
O: Zwykle kręcę się osiedlowo. Nie
lubię bywać w klubach, bo wtedy
tracę prywatność i choć nie jestem
Taco ani Quebo, to wiem, że ktoś
może mnie skojarzyć i zrobić
zdjęcie albo opowiadać potem
o tym na mieście. Dlatego jestem
zwolennikiem picia w domu,
w gronie osób, które znam od lat
i wiem, że nic poza nasz krąg nie
wyjdzie. I oni się czasem na mnie
wkurwiają, że zamulam i nie chcę
iść na miasto, ale ja nie do końca
mogę to robić, choć – oczywiście –
zdarza mi się, zwykle jak już jestem
mocno podpity i mówię „chuj,
jedźmy”.
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O: Bo tam jest najtaniej. Trafia
tu najwięcej przyjezdnych. Chyba tylko na Tarcho możesz kupić
dwa pokoje za 350 tys. zł. Nowe
osiedla wyrastają więc jak grzyby
po deszczu, a wiadomo, jak jest na
nowych osiedlach – wszystko jest
tak ściśnięte, że nie ma miejsca do
życia. Ludzie narzekają więc na to,
że mieszkają okno w okno z drugim
człowiekiem, i to chyba odgrywa
w takich rankingach najważniejszą rolę. Bo jeśli chodzi o kwestie
bezpieczeństwa, to nie jest Pekin
czy Brzeska – wszystko tam jest git.
Ludzie przechadzają się z małymi dziećmi, rodzinki spacerują.
Sielanka.
A: Słuchając twojego nowego krążka,
można wyczuć pewną niechęć do
ludzi – nawijasz o szarym tłumie,
dystansie do środowiska rapowego
i o tym, żeby wreszcie wyprowadzić
się z bloków.
O: Mam swoje wąskie grono osób,
wśród których czuję się dobrze, nie
muszę przy nich uważać na słowa
i mogę być w pełni sobą. Bo nieraz
już się przejechałem – spotkałem
ludzi, których polubiłem, a później
okazywało się, że działali interesownie i czekali tylko na moment,
kiedy będą mogli wykorzystać
moje zaufanie. Szczególnie jest to
widoczne na różnych hiphopowych spędach – niby gadasz
normalnie, ale nigdy nie wiesz, czy
to, co powiesz, nie pójdzie dalej
w świat. I stąd pewnie wynika ta
niechęć, bo chyba nie jest tak, że
ludziom nie warto ufać. Ale warto

A: Często wspominasz o swoim
osiedlu, czyli Tarchominie.
O: Bo spędzam tam zdecydowaną
większość czasu. Teraz przyjechałem do centrum spotkać się z tobą
i zaraz stąd znikam – przyjeżdżam
furą, załatwiam sprawy i po chwili
wracam do siebie. Właściwie całe
moje życie ogranicza się do Tarcho
– tam się wychowałem, tam dorastałem i choć mógłbym się teraz
wyprowadzić, właściwie gdziekolwiek by mi pasowało, to… nie chcę.
Tylko tam czuję się jak w domu

aktivist.pl

MOGĘ ROBIĆ
DOKŁADNIE
TO, CO CHCĘ.
BYŁBYM
SZCZĘŚLIWY,
MAJĄC ZAWSZE
STAŁĄ GRUPĘ
ODBIORCÓW,
A TO, CZY
KIEDYŚ JESZCZE
DOSTANĘ PLATYNĘ, NIESZCZEGÓLNIE MNIE
INTERESUJE.

O: Nigdy nie myślałem o tym,
co mógłbym nagrać, żeby więcej
zarobić, ale teraz, kiedy liczby są
nieporównywalnie mniejsze niż
na „Nowym kolorze”, mam chyba
czystsze spojrzenie na to wszystko. Wtedy robiłem pół miliona
wyświetleń w tydzień, a teraz robię
100 tys., ale dzięki temu, że zarobiłem już trochę pieniędzy, nie muszę
się martwić. Nie potrzebuję singla,
który przypadnie do gustu tysiącom
małolatów, mogę robić dokładnie
to, co chcę. I choć wydaje mi się, że
zawsze byłem artystycznie wolny, to
moich myśli nie zaprząta już teraz
to, czy będę miał na rachunki, i to
daje mi nieporównywalnie większy
komfort. Byłbym szczęśliwy, mając
zawsze stałą grupę odbiorców, która
przychodzi na koncerty i kupuje płyty, a to, czy kiedyś jeszcze
dostanę platynę albo zyskam taką
popularność jak w czasach „Nowego
koloru”, nieszczególnie mnie interesuje i na pewno nie mam zamiaru
się do tego naginać.
A: A tak normalnie, po ludzku frustrował cię ten spadek?
O: Proste, że tak. Strasznie się
wkurwiałem i zastanawiałem się,
z czego to wynika – że jak wypuściłem „Nie, nie” czy „Nowy kolor”,
to miałem dziesiątki milionów
wyświetleń, a jak wyszła dosyć przecież podobna „Euforia”, to do dzisiaj
obejrzało ją siedem milionów. Kiedyś patrzyłem na te liczby, przejmowałem się i pytałem sam siebie, czy
przypadkiem nie robię czegoś źle.
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nasza okładka

OTSOCHODZI
Jeden z najciekawszych polskich raperów
młodego pokolenia. Zadebiutował w 2015 r.
podziemnym albumem „7”. Niedługo później
artysta znany także jako Młody Jan podpisał
kontrakt z Asfalt Records. W 2016 r. ukazał
się jego oficjalny debiut „Slam”, a następnie
kolejne albumy: „Nowy kolor” (2017) oraz
„Miłość” (2019). Współpracował m.in
z Pezetem, Włodim, Taco Hemingwayem.

nasza okładka

Ale dziś już się tym nie martwię – cieszę się tym,
że robię coś, czego nigdzie indziej w Polsce nie
słyszałem, i też tym, że ludzie piszą w komentarzach, że im się to podoba. Bo nigdy nie ukrywałem, że czytam to, co ludzie piszą w sieci, i ich
odbiór jest dla mnie ważny. A wyświetlenia już
nie są, bo znam wartość tych numerów.
A: W międzyczasie udało ci się też chyba wyrwać
z tych wszystkich szufladek, w które cię pakowali
odbiorcy.
O: Przy każdym kolejnym krążku byłem do
kogoś porównywany. Jak zrobiłem „7” i „Slam”,
to zostałem polskim Joey’em Bada$$sem, jak
wyszedł „Nowy kolor”, to byłem podróbką Lil
Uzi Verta, a teraz jak wychodzi „Warsaw Local
Boy”, to mi ludzie piszą, że to slowthai. Już chyba
byłem każdym i zupełnie przestało mnie to
obchodzić. Chciałbym, żeby po latach to moje
brzmienie mogło być inspiracją dla innych. Bo
przez to, że moje pierwsze wydawnictwa były
oldschoolowe, „Nowy kolor” newschoolowy, a od
czasu „Miłości” eksperymentuję z bardzo różnymi rzeczami, to wiem, że mogę wszystko – mogę
sprawdzić się na każdym bicie, w każdej estetyce
i być może to właśnie jest mój styl.
A: Eklektyzm, który ci towarzyszy od czasów „Miłości”, nie wynika przypadkiem z przekory? Z tego, że
już miałeś dość tych wszystkich łatek?
O: Nie. Wydaje mi się, że to kwestia tego, że
ja od kilku lat staram się udowodnić sobie
i wszystkim wokół, że nie jestem tylko raperem, ale pełnoprawnym artystą. Raz więc robię
coś bardzo prostego na auto-tunie, a innym
razem – coś oldschoolowego. Raz nawinę coś
bardzo klasycznie, a innym razem – zaśpiewam.
Chciałbym w pewnym momencie zostać określony muzykiem, nie raperem i być może z tego
wynika moja potrzeba, żeby nieustannie robić
coś więcej; żeby w 10 lat od premiery „7” zostać
w pełni świadomym artystą, zdolnym do tego,
żeby samemu wyprodukować sobie bit, napisać
tekst i zaśpiewać albo zarapować go w swoim
domowym studio. A że „siódemka” wyszła
w 2016 roku, to jeszcze chwilę mam.

Zdjęcia: Karol Grygoruk
Stylizacja: Vasina Studio
Produkcja: Ewa Dziduch, Sylwia Kawalerowicz

aktivist.pl
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ognia

FEVER PITCH

NA LINII

NOWE BRZMIENIE
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Razem z marką Levi’s, która aktywnie włącza się
w promowanie oryginalnych głosów na muzycznej scenie,
doceniając ich odwagę i determinację w kreowaniu nowego
brzmienia, przedstawiamy najciekawszych artystów projektu

pionierskiej inicjatywy wytwórni płytowej Kayax, która
stworzyła swoisty inkubator dla debiutujących muzyków.
Cyklicznie przedstawiamy wam najbardziej interesujące
głosy młodej sceny.
NOHONO

aktivist.pl

CUKIER

foto: WOJTEK KOZIARA

NOHONO to poznańska elektroniczna grupa
artystyczna założona na początku 2015 r. Jej skład
tworzą osobowości o bardzo zróżnicowanej
przeszłości artystycznej, łączące ze sobą
wiele dziedzin sztuki. Główną ideą projektu
jest łączenie doświadczeń i umiejętności
poszczególnych członków zespołu w celu
zapewnienia kompaktowego, nastrojowego
doświadczenia audiowizualnego. NOHONO
na scenie to mieszanka żywiołowej elektroniki,
żywych instrumentów, hipnotyzującego wokalu
oraz wizualizacji z wykorzystaniem technologii
3D mappingu. Wszystkie te elementy tworzone
na żywo podczas występu sprawiają, że dźwięk
i światło przestają być osobnymi elementami,
łącząc się w spójną całość.
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FOTO: Wojtek Koziara

STYLIZACJA: Michał Koszek / @van_dorsen_artists
MAKIJAŻ / WŁOSY: Martyna Nowak Sadowska

PRODUKCJA: Ewa Dziduch, Sylwia Kawalerowicz

Wszystkie ubrania użyte w sesji pochodzą
z kolekcji Levi's.
Zgłoś się do
na www.mynameisnew.pl

już teraz

aktivist.pl
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Jak byście opisali waszą muzykę w trzech słowach?
Blask, moc, wolność.
Najfajniejsza sytuacja związana z muzyką, jaka się
wam przydarzyła?
Zdecydowanie współpraca z gwiazdą lat 80. (nie
możemy jeszcze powiedzieć kto to!), dzięki której
mogliśmy połączyć dobrze znane nam brzmienia
z elementami zupełnie obcymi. Kompozycja co prawda
w całości była nasza i mogliśmy zrobić wszystko
tak, jak to robimy zazwyczaj, ale po części przez
szacunek dla osoby, z którą pracowaliśmy, a po części
z ciekawości, dołożyliśmy do niej brzmienia bardziej
znajome fanom właśnie tego artysty. Wyszło coś
naprawdę fajnego – zderzenie dwóch zupełnie różnych
pokoleń i podejść do muzyki. Wkrótce sami będziecie
się mogli przekonać. Przy okazji okazało się również, że
pracowaliśmy z najmilszą osobą pod słońcem.
Co jest dzisiaj największym wyzwaniem dla
młodych muzyków?
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Wydaje nam się, że najtrudniejsze jest znalezienie
swojego miejsca pośród dużej ilości naprawdę
dobrej muzyki. MNIN to najlepszy przykład tego, jak
wielu mamy aktualnie zdolnych, młodych twórców.
Wykreowanie własnego, niepodrabialnego stylu
i wyróżnienie się spośród innych – oto jest wyzwanie.
W NOHONO staramy się jednak nie myśleć o tym
więcej, niż to potrzebne, żeby nie wpaść z kolei
w pułapkę kreacji, która odbiera autentyczność.
Staramy się, żeby nasza muzyka wychodziła z nas
spontanicznie, dlatego pomysły pojawiają się u nas
błyskawicznie.
W jakim momencie rozwoju waszej kariery
jesteście?
Nagrywamy debiutancki album. Materiał jest w dużej
mierze gotowy i wreszcie jest taki, jaki czujemy, że
powinien być, dlatego wydaje nam się, że będzie to dla
nas duży krok do przodu. Jednocześnie nie czujemy
presji, żeby wypuszczać coś, co nie jest skończone
w 100 procentach, i dajemy sobie czas na to, aby
wszystko było dopięte na ostatni guzik. Nie tylko pod
względem muzycznym, ale także promocyjnym. Jeśli
czegoś się przez kilka ostatnich lat nauczyliśmy, to
zdecydowanie tego, że spontaniczne, nieprzemyślane
działania kompletnie mijają się z celem.

aktivist.pl

CUKIER powstał z inicjatywy Amadeusza Krebsa, który przygotowywał swój
producencki debiut. Początkowo miała być to płyta, do nagrania której Krebs –
producent, kompozytor i perkusista, chciał zaprosić gości z różnych muzycznych
światów. Podczas pracy studyjnej z zaproszonym na sesję wokalistą i songwriterem
Bartkiem Caboniem stało się jasne, że projekt będzie duetem. Bartek, zawodowo
zajmuje się nauką śpiewu. Trenuje głosy gwiazd polskiej sceny. Jest też rehabilitantem
głosu i propagatorem zdrowego śpiewania w każdym stylu, od klasyki po rap.
Nałogowo czyta i pisze. Obydwaj znani są w muzycznym środowisku, współpracowali
z wieloma pierwszoligowymi postaciami polskiej sceny. Teraz tworzą i występują razem.
Ich udział w projekcie My Name Is New zaowocował kontraktem z wytwórnią Kayax.
Jak byście opisali waszą muzykę
w trzech słowach?
Pomysł. Zrozumienie. Dialog.
Na początku zawsze jest muzyczna
idea, impuls, który najczęściej
wychodzi od Amka. Tak powstaje
nasza muzyka, do której Bartek tworzy
tekst. Tworzenie muzyki przez dwa
mocne charaktery nieodwołalnie
prowadzi do tarć i konfliktów, ale
właśnie na linii ognia powstają
najlepsze rzeczy. Żeby jednak
współpraca była możliwa, konieczne
są zaufanie i otwarcie na drugą
osobę. Nasze piosenki są wypadkową
realnych relacji między nami.
Najfajniejsza sytuacja związana
z muzyką, jaka się wam przydarzyła
do tej pory?
AMEK: Miałem 12 lat i tata zabrał
mnie w trasę koncertową do Stanów.
Grał wtedy z legendą polskiej sceny,
a ja siłą rzeczy wychowywałem się
w gronie muzyków i kręciłem się po
sali prób, ćwicząc grę na perkusji.
Koncert był w Nowym Jorku, na
Broadwayu, który robił oczywiście
ogromne wrażenie. I jak w filmie:
perkusista zaniemógł i nie był w stanie
wystąpić. Zagranie tego materiału
bez perkusisty nie miało sensu, więc
wybuchła panika. I ktoś wskazał na
mnie: dwunastolatka, który gra na
perkusji i znał ten materiał, bo siedział
w sali prób, czekając na tatę. I tak
wyglądał mój pierwszy koncert.
BARTEK: Moja historia ma trochę
inny charakter. Rzecz wydarzyła się na

festiwalu w Opolu. Poprosiłem kolegę
z zespołu Lemon, żeby popilnował
mojego psa, pięciomiesięcznego
beagle'a. Właśnie mieliśmy
wychodzić na scenę, kiedy okazało
się, że psiak obsikał plecak,
w którym znajomy trzymał sprzęt.
Pobiegłem szybko wyczyścić rzeczy,
przepraszając, że nie wiem, jak to
się mogło stać, że mój pies jest
przecież dobrze wychowany. Kiedy
byłem w łazience, psiak zrobił kupę
życia zaraz pod drzwiami garderoby
zespołu Lemon, a ich menedżerka
wdepnęła w to tak, że rozniosła po
całym korytarzu opolskiego teatru.
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Co jest dzisiaj największym
wyzwaniem dla młodych muzyków?
Najtrudniejsze jest chyba odnalezienie
się w roli produktu. Ale też coś,
co można nazwać kunsztem
wykonawczym. Żyjemy w czasach,
kiedy praktycznie każdy może mieć
w domu narzędzia do robienia muzyki.
Na szczęście to wcale nie oznacza,
że ta muzyka będzie dobra. Ludzie
słuchają muzyki, ale jej nie szukają.
Robi to za nich Spotify czy YouTube.
Dlatego mamy przesyt. Odnaleźć się
w tym, przebić i zaistnieć, to jest chyba
najtrudniejsze dla młodych artystów
W jakim momencie kariery jesteście?
Podpisaliśmy kontrakt płytowy
z Kayaxem. Nasz debiutancki album
ukaże się w czerwcu. Ludzie zaczynają
poznawać kolejne nasze utwory.
Cieszymy się, że mamy publiczność,
która staje się częścią tego wszystkiego.
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Jak byście opisali waszą muzykę
w trzech słowach?
Niejednorodna – każdy utwór
czerpie z innych gatunków
muzycznych i przekazuje inne
emocje.
Eksperymentalna – każdy z nas
słucha nieco innej muzyki, przez
co piosenki, które piszemy, są
wypadkową wszystkich gatunków,
które siedzą w naszych głowach.
Nieszablonowa – staramy się
wychodzić poza wszelkie schematy.

FEVER PITCH to czwórka młodych
ludzi, których łączą miłość do
muzyki i ogromne marzenia. Zespół
powstał pod sam koniec 2018 r.,
a w marcu 2019 r. zaczął udostępniać
w sieci swoje pierwsze piosenki. Nie
ograniczają się stylistycznie i nie boją
eksperymentować – w ich muzyce
można znaleźć wiele różnorodnych
wpływów muzycznych, od disco
lat 80. przez klasyczny rock lat 70.
aż po mroczny dream pop. Grupa
wkłada dużo pracy w to, żeby każdy
z utworów brzmiał indywidualnie oraz
miał swoją duszę.
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Najfajniejsza sytuacja związana
z muzyką, jaka się wam
przydarzyła?
Niespodziewane miejsce na
podium podczas naszego
pierwszego publicznego występu.
Zadebiutowaliśmy na przeglądzie
„KATAR Muzyka” w toruńskim
klubie Od Nowa. Sam występ
był fajnym doświadczeniem,
a zajęcie trzeciego miejsca dało
nam gigantyczną motywację na
przyszłość.
Co jest dzisiaj największym
wyzwaniem dla młodych
muzyków?
Największym wyzwaniem jest
przelanie swojej osobowości
i charakteru na muzykę, którą się
tworzy, i połączenie tego z jakimś
oryginalnym, nieszablonowym
brzmieniem i szczerym tekstem.
Przede wszystkim pamiętajmy
o tym, że to, co robimy jako muzycy,
musi wyzwalać emocje.
W jakim momencie rozwoju
zespołu jesteście?
Jesteśmy na samym początku.
Rozwijamy się wspólnie
i indywidualnie. Każdy z nas
muzycznie idzie nieco w innym
kierunku, ale połączenie tych dróg
tworzy nową, która wszystkim się
podoba. Idziemy przed siebie i nie
planujemy się zatrzymywać.

aktivist.pl

dizajn

ZRÓWNOWAŻONE

WYT
WÓR
STWO
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NAJNOWSZYM, ULUBIONYM PROJEK TEM JUST YNY
I MIŁOSZA SĄ WAZONY Z T WARZAMI.
Dzięki algorytmowi nadali wazonom fakturę,
która wygląda jak uproszczony rysunek twarzy.

aktivist.pl

tekst: ADA KLEPACKA

Ich znakiem rozpoznawczym są rozkosznie kolorowe
przedmioty o wyrazistych fakturach, które wyglądają,
jakby zostały żywcem przeniesione z jakiejś zwariowanej
bajki. Zaprojektowane przez UAU Project wazony,
świeczniki czy lampy są nie tylko śliczne, lecz także
– co ważne – projektowane i produkowane
z poszanowaniem środowiska naturalnego.
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Znikomy ślad węglowy, w zasadzie zero odpadów, maksymalnie skrócona droga produktu
od producenta do konsumenta.
Projekty UAU Project wyróżniają
się na polskiej scenie dizajnowej przemyślaną koncepcją
i wykorzystaniem innowacyjnej
technologii. Justyna i Miłosz,
którzy je tworzą, wcześniej projektowali przeróżne rzeczy. Na
koncie mają m.in. stołek-królika,
będący studenckim projektem
z czasów stypendium w Porto
(nagrodzony w konkursie MustHave w 2014 r. na Łódź Design
Festival), eksperymentowali z ceramiką, grafiką, przygotowali nawet linię pluszaków. Czuli jednak,
że to nie jest to. W końcu odkryli
druk 3D i zafascynowała ich
możliwość wydrukowania w zasadzie wszystkiego. Tak im się
przynajmniej wydawało. – Gdy
już przyjechała nasza pierwsza
drukarka Makerbot i zaczęliśmy
robić pierwsze próby, byliśmy
załamani. To nie było takie
proste, jak nam się na początku wydawało. Ale zawzięliśmy
się i po dwóch latach różnych
eksperymentów i rozgryzania
maszyny udało nam się zrobić

UAU PROJECT, czyli Justyna Fałdzińska i Miłosz Dąbrowski, zostali laureatami nagrody Projektant Roku
2020 przyznawanej podczas targów Arena Design.
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DO PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW UŻYWAJĄ BIOT WORZYWA PL A, które można potem recyklingować w nieskończoność.

projekt, z którego byliśmy zadowoleni – opowiadają. Każdy projekt to nowe doświadczenie:
– Z każdym coraz więcej umiemy i każdy jest coraz
bardziej zaawansowany, ma jeszcze ciekawszą
fakturę albo formę – tłumaczy Miłosz. Po licznych
eksperymentach znaleźli materiał, który spełnia
ich wyśrubowane oczekiwania. Do druku używają
tzw. filamentu PLA, a ostatnio także PET pochodzącego z recyklingu. Ten pierwszy polimer powstaje z odnawialnych źródeł (najczęściej mączki
kukurydzianej) i jest w 100% recyklingowalny,
a w warunkach przemysłowych również kompostowalny. – Ekologia jest dla nas ważna nie tylko
jako dla projektantów. Nie jemy mięsa, staramy się
żyć w najbardziej zrównoważony sposób, w jaki
umiemy, dlatego dość naturalnie również w pracy
chcemy dbać o środowisko – tłumaczą.

STARAMY SIĘ
ŻYĆ
W NAJBARDZIEJ
ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB,
W JAKI UMIEMY,
DLATEGO DOŚĆ
NATURALNIE
RÓWNIEŻ
W PRACY CHCEMY DBAĆ
O ŚRODOWISKO

Technologia, którą się posługują, umożliwia wyprodukowanie tylko tylu produktów, ilu potrzebują.
Nie muszą ich nigdzie magazynować. Sam proces
pozwala na jak najlepsze wykorzystanie surowca,
w tej technice odpady zostały zminimalizowane
niemal do zera. – Wspaniałą rzeczą jest to, że do
druku można wykorzystywać materiał pochodzący z recyklingu – cieszy się Justyna i dodaje, że
niedawno zostali zaproszeni do projektu, w którym
do druku będzie wykorzystany materiał odzyskany
z sieci dryfujących w oceanach. – Tak naprawdę
to jest największy śmieć w oceanie, porzucone
sieci rybackie, a nie słomki – przypomina.
Ich najnowsze projekty charakteryzują efektowne, jaskrawe kolory, które zupełnie nie kojarzą
się z produktami eko. – Chcielibyśmy zerwać
ze stereotypem, że wszystko, co jest eko, musi
być szare albo zrobione z grzybów – śmieje się

aktivist.pl
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foto: K. Pacholak (4), C. Król (3), materiały prasowe.
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Justyna i dodaje: – Nie o to chodzi,
że plastik jest zły. Złe jest wszystko,
co jest jednorazowe. Jeżeli jakiemuś
materiałowi przedłużamy życie, bo
robimy z niego obiekt, który nas
zachwyca i jest z nami długo, to
jest OK. A jeżeli później – tak jak
w przypadku naszych projektów –
można go jeszcze poddać recyklingowi albo skompostować, to nawet
jeszcze lepiej.
Czas kwarantanny starają się wykorzystywać twórczo i pomagać, na
ile mogą. Ich drukarki 3D wspierają
akcję „Przyłbice dla medyków”,
w porozumieniu z lekarzami drukują
przejściówki na filtry do masek do
nurkowania. Prowadzą zajęcia online
dla studentów ze School of Form,
wymyślają nowe projekty, eksperymentują: – Nadchodzi ciekawy czas
dla druku 3D. Kryzys pokazał jego
niesamowity potencjał. Możliwe, że
projektanci zaczną działać i myśleć bardziej lokalnie oraz że będą
pracować szybciej. Projekty, których
wdrożenie trwa dwa-trzy lata, stają
się bez sensu, bo nie wiadomo, co
może się wydarzyć.

ładne rzeczy

eko trendy

WYŚNIONE

PANELKI

Klocki architektoniczne
to rewelacyjny pomysł dla małych
i dużych. Zestaw składa się z podstawy i kilkunastu
różnorodnych paneli, z których można zbudować
elegancką chatkę w rozmaitych wersjach. Wykonane z wysokiej jakości sklejki liściastej mogą stanowić
efektowny element wystroju wnętrza.

Książka przybliżająca historię wielkopłytowych systemów budowlanych ZSRR i krajów ościennych
(z rewelacyjnymi zdjęciami), a do tego 164 małe
wielkie płyty gotowe do wyciśnięcia z arkuszy
i złożenia trójwymiarowego bloku o wysokości
27 cm. Akurat na czas odosobnienia.

Wyśnione.pl

www.zupagrafika.com

SZACHY
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Kolekcjonerskie wydanie przepięknych minimalistycznych szachów zaprojektowane przez Kasię Rysiak
i Agnieszkę Wach jest ukłonem w stronę stylistyki
Bauhausu. Artystki użyły tradycyjnych technik stolarskich
i wysokiej jakości drewna - czarnego dębu oraz buku.
a00.pl

THIBAUT MALET

JIGGY

Wakacje w tym roku zapewne nie będą przypominać
tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego
sielski pejzażyk zamiast za oknem można sobie
zorganizować w słoiku. Te minicuda pochodzą
z mieszczącej się w Montpelier stolarskiej pracowni
Thibaut Maleta.

Puzzle tak ładne, że można je skleić, oprawić i powiesić na ścianie (w zestawie jest specjalny klej). Każdy wzór został przygotowany przez innego artystę.
Te z różnorodnością kobiecych piersi, składające
się z 450 elementów, zaprojektowała nowojorska
rysowniczka Julia Heffernan.

www.thibautmalet.com

jiggypuzzles.com

aktivist.pl
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foto

foto: MARE KACZMAREK

/quarantine/
34
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CIENKA TAFLA
MATERIAŁU
ODDZIELA CIĘ
OD CIEPŁA
INNYCH CIAŁ.
WYOBRAŻASZ
SOBIE, ŻE TO
NAMIOT JAK
KAŻDY INNY,
W KTÓRYM
JESZCZE JAKIEŚ
TRZY SEZONY*
TEMU BYŁO CI
DANE SPĘDZAĆ
NOCE I DNIE.

foto

foto

WTEDY GORĄCZKA FESTIWALOWA,
SEN NOCY LETNIEJ,
DZISIAJ JUŻ SAMO GORĄCO I CIEMNO,
CHYBA PRAWIE NOC.
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KIEDYŚ MYŚLAŁO SIĘ WIELE O TYM,
GDZIE WYJECHAĆ – TO AKURAT POZORNIE
POZOSTAŁO BEZ ZMIAN.

aktivist.pl
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MYŚL O DALSZEJ DESTYNACJI NADAL ROBI ENERGICZNE
ÓSEMKI W UMYŚLE, POJAWIAJĄC SIĘ NA HORYZONCIE
ŚREDNIO DWA RAZY NA GODZINĘ. SKĄD NIE BĘDZIE TRZEBA
W KOŃCU UCIEKAĆ?

Zdjęcia/art directors: M
 are Kaczmarek & Michał Bona
Stylizacja: Jenya Volkonska
Asystentka stylistki: Olga Kulieshova
Make-up & włosy: Kamila Vay
Scenografia: Miranda Walczak
Movement director: Anita Sawicka
Asystent techniczny: B artłomiej Dominik
Models: Paulina Łachnik (Model Plus), Adrianna
Witkowska (United4Models), Weronika Wood, Anita
Sawicka, Marcin Smorawiński (Rebel Models),
Sebastian Memer (Uncover Models), Roberto Cura,
Kinga Molińska
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WODA

W PIWNICY
Nie kupuje nowych ubrań, buszuje w lumpeksach. Lubi ciuchy z historią.
Rosalie., która właśnie wydała płytę „IDeal” , nie boi się eksperymentów
– ani w muzyce, ani w szafie.
– Nie chciałabym go pamiętać – śmieje się Rosalie., wspominając swój pierwszy koncert, sprzed prawie pięciu lat. –
Stałam sztywna jak kołek, a ubrana byłam w szary prążkowany
sweter i szerokie spodnie – dodaje. Od tego czasu w życiu
uzdolnionej wokalistki wiele się zmieniło. – Nastolatkę mam
już za sobą – tłumaczy. Rosalie. polubiła siebie i przestała
przejmować się tym, co myślą o niej inni. Zmianę zawdzięcza
swojemu chłopakowi Dawidowi, który nauczył ją pewności
siebie i uświadomił, że to, co ogląda w mediach społecznościowych, jest swego rodzaju iluzją. W internecie wszyscy wyglądają tak samo, dominuje jeden kanon piękna – zadbane
długie włosy, full make-up, idealna cera. Ludzie nie bawią się
modą, mimo że do tego pretendują – takie podejście przeszkadza Rosalie., dla której w cenie jest autentyczność. To
dlatego nie kupuje nowych ubrań, a na shopping chodzi do
lumpeksów. Lubi, gdy ubrania opowiadają historię, ewoluują
w czasie i zużywają się. Z dzieciństwa pamięta, jak jej koledzy
wkładali portfele do jeansów i wstawiali je do zamrażarki,
żeby odcisnęły się i wyglądały na znoszone. W końcu wyrobione buty są fajniejsze niż nowe białe sneakersy.
– Na maksa podobają mi się eleganckie rzeczy z shape’em, np. kwadratowe marynarki. Wszędzie włożyłabym
vintage’owe poduszki, takie jak nosiła moja mama. Do tego
bufiaste spodnie „woda w piwnicy” i duże skórzane kurtki i
płaszcze – uzupełnia. Zaopatruje się głównie pod jednym
adresem. To sklep z odzieżą używaną w Galerii MM w rodzinnym Poznaniu. – Gdy tam wjeżdżam, wychodzę
po dwóch godzinach z siatami pełnymi ubrań, płacę za
wszystko 180 zł, a mam za to kilka płaszczy, marynarek i butów – zachwyca się. Jej ostatnia zdobycz to neoprenowe buty
na obcasie z kwadratowym czubkiem. Podobne podpatrzyła
u influencerki @panianiani. – Imponuje mi, że wszystko robi
sama, łączy modę z architekturą, ma na siebie pomysł – komentuje. Rosalie. trzyma rękę na pulsie – nie tylko obserwuje
minimalistyczne konta na Instagramie, ale także śledzi mię-

dzynarodowe fashion weeki – z ostatnich zapamiętała krótkie
marynarki, gorsety, paski i prześwitujące materiały. Zauważa,
że te ostatnie to wpływ Solange, współczesnej ikony mody. –
Jest szykowna, elegancka, nie przesadzona i piękna – komplementuje. Fascynacja Rosalie. nie polega jednak na ślepym
naśladowaniu, lecz na ciągłym poszukiwaniu. Jeszcze nie tak
dawno nie wyobrażała sobie, że kostium sceniczny będzie
odkrywał jej ciało. Teraz czuje się na tyle pewnie ze sobą,
że na koncertach potrafi odsłaniać brzuch, a w najnowszym
teledysku do „Nie mów” występuje w uciętej marynarce i
body z paskami. Raczej nie przywiązuje się do przedmiotów, może z wyjątkiem biżuterii. – Od dziecka jestem małą
sroką. Doskonale wiedziałam, gdzie mama chowa biżuterię.
Szczególnie upatrzyłam sobie złote kolczyki po mojej babci.
Błagałam mamę, żeby mi je sprezentowała, ale była nieugięta, mówiła, że nie ma szans. Dopiero gdy dorosłam, uwierzyła
mi, że będę je nosić, że to nie jest fanaberia – mówi wokalistka, opisując najbardziej sentymentalne akcesorium w garderobie. Zresztą biżuteria to znak rozpoznawczy Rosalie. Na
okładce niedawno wypuszczonego albumu „Ideal” jej uszy
zdobią kolczyki w rozmnożonej ilości, a na nosie założony ma
elegancki plaster. Portrety sfotografowała Zuza Krajewska. –
To była jedna z najprzyjemniejszych sesji, jakie miałam. Zuza
dostrzega w człowieku emocje, nie tylko ubrania – mówi
wokalistka, która zaczęła otaczać się ludźmi wkładającymi w
projekt całe serce. – Mam mega fun z tego, że mogę zrobić
coś z ludźmi, których lubię i szanuję, a nie dlatego, że warto
coś z kimś zrobić – tłumaczy. To dlatego tak ściśle działa ze
swoim wspomnianym wcześniej chłopakiem Dawidem Misiornym, uzdolnionym fotografem i pierwszym konsultantem
jej wszystkim pomysłów. Z okazji nadchodzącej trasy koncertowej para planuje wyjątkowy merch w postaci oversize’owej
bluzy, powstały we współpracy z projektantką i kolorystką
Sandrą Kpodonou. – Działam na zasadzie kolabów, to chyba
najprzyjemniejsza opcja – kwituje wokalistka.
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NAJBARDZIEJ
CENI AUTENTYCZNOŚĆ.
TAKŻE W MODZIE. NIE LUBI
NAŚLADOWAĆ.
ZAINSPIROWANA
SZUKA WŁASNEJ
INTERPRETACJI
CIEKAWYCH
TRENDÓW.

moda
tekst: MICHAŁ KOSZEK

MADE IN

POLAND
Młodzi polscy projektanci sprzeciwiają się masowej konsumpcji,
analizują lokalną tradycję i sięgają do czasów dzieciństwa, a ich pracę
dostrzegają krytycy z całego świata. Przedstawiamy najciekawszych
reprezentantów nowego pokolenia.
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FAL-ASH
Za eksperymentalnym projektem Fal-ash
stoi uzdolniony projektant Przemysław Falarz, absolwent Katedry Mody
Wydziału Wzornictwa warszawskiej ASP.
Jego marka jest jednocześnie manifestem
skierowanym przeciwko regułom rządzącym przemysłem odzieżowym. Fal-ash
sprzeciwia się nadkonsumpcji, wskazując,
że przyszłością młodych projektantów
jest tworzenie ubrań dostosowanych do
indywidualnych potrzeb klienta i powstałych w pojedynczych egzemplarzach,
a nie robienie masówki. W tak unikatowy sposób powstaje każde z ubrań
– zbudowane na opływowych liniach
formy przylegają ściśle do skóry, detale
wykończone są laserem, a w skład kombinezonów i topów oprócz marszczeń
i ściągaczy wchodzą gumki i sznurki.
Wszystko to w duchu początku XXI w.
i ikon popkultury, które towarzyszyły
autorowi w procesie dojrzewania. Mowa
o Paris Hilton, Nicole Richie czy J.Lo.
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RAD
Istniejący od trzech lat duet RAD
tworzą Maciej Jóźwicki i Juliusz Rusin.
Nazwą marki oddają hołd Marii
Skłodowskiej-Curie, kobiecie, która jako
jedyna w historii dwukrotnie zdobyła
Nobla. W centrum zainteresowań związanych z Poznaniem projektantów leży
technika – rzemieślnicze metody łączą
z nowoczesnymi rozwiązaniami. Ich
ostatnia kolekcja, „Wiesia”, jest opowieścią o Polsce oraz słowiańskiej tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej.
To także niezła lekcja historii – w skład
kolekcji wchodzą oryginalne huculskie
kilimy, jugosłowiańskie dywany z lat
60. słoma, wiklina i wycinanki znane
z Cepelii, funkcję guzików pełnią autentyczne gałki starych szafek kuchennych,
kordonkowe narzuty robione przez
babcie tworzą suknie, a haftowana
szopka krakowska staje się kapeluszem.

moda

DRAUS

moda

PATRYCJA
PAGAS

Punktem wyjścia Draus, nowej polskiej
marki, jest spinka w kształcie łzy. Niewielkie akcesorium ma wprowadzić nowy
pomysł na wykorzystanie istniejących już
i niechcianych ubrań. Założycielki marki
(Weronika Draus, absolwentka Katedry
Mody Wydziału Wzornictwa warszawskiej
ASP, i Marysia Duda, stylistka i kostiumografka), namawiają do przekształcania
ubrań vintage czy skrawka materiału bez
konieczności krawieckiej przeróbki, lecz
za pomocą spinki. Dziewczyny dokładają
swoją cegiełkę do walki z nadmierną konsumpcją i ilością odpadów, produkowanych
przez przemysł odzieżowy. W końcu co
sekundę na polskim wysypisku śmieci ląduje
ciężarówka wyrzuconych ubrań. Ubrania
z metką Draus, będące rozwinięciem idei
spinki, powstają z niesprzedanych materiałów, zalegających u polskich dostawców.
Limitowana seria spodni, topu, longsleeve’u i spódnicy wpisuje się w motyw
zero waste, który z lokalnego trendu przekształca się w globalną konieczność.
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KAMIL
WESOŁOWSKI
Dla Kamila Wesołowskiego, studenta Katedry
Ubioru ASP w Łodzi, w modzie najbardziej liczy
się mrugnięcie oka. Młody projektant określa
swój styl mianem błyskotki. Chodzi o kicz,
zgrzyt i elegancję. Swoją ostatnią kolekcję
zatytułował „Polska Roma”, odwołując się do
zamieszkującej Polskę mniejszości romskiej.
Projektant miesza tradycje polską i romską,
przekładając je na współczesne warunki –
hołduje przesadzie, skrajnościom i dziedzictwu
lat 80. Stąd też w projektach Kamila obecność
wzorów w kratkę jak z bazarowych toreb,
wyraźnie zaznaczona linia ramion, krótkie spódniczki, długie suknie, pomarańczowy garnitur
oraz marszczone, zgniatane i przerabiane
tkaniny, które uzupełniają się z ręcznie wyszywanymi błyskotkami na topach i sukienkach.
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Mimo że młoda projektantka Patrycja Pagas
dopiero niedawno skończyła prestiżową uczelnię University of the Arts London, w krótkim
czasie zdobyła uznanie międzynarodowych
krytyków i stylistów, a także gwiazd z pierwszych
stron gazet. O Patrycji pisał m.in. amerykański
„Vogue”, gdy relacjonował przygotowania piosenkarki Jorji Smith przed galą Mercury Awards.
Brytyjska wokalistka wystąpiła na imprezie
w gorsetowej skórzanej marynarce i sukience
od Patrycji. Oszczędna w kolorach (głównie
czerń, biel i pomarańcz) kolekcja Pagas zbudowana jest na asymetrii i przeskalowaniach.
Oversize’owa wielka skórzana kurtka sięga praktycznie ziemi, odkrywające ciało topy i sukienki
wykończone są marszczeniami, a przedłużenie
marynarek stanowią zwisające, długie pasy.
W realizowanej niedawno kampanii Pagas
wystąpiła Oliwia Lis, modelka współpracująca
m.in. z francuskim domem mody Balenciaga.

sztuka

sztuka

tekst: SYLWIA KAWALEROWICZ
DESSAU akryl, 120 x 160 cm, 2011

Scenografia

ciszy
dla
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Często spotyka się z pytaniem, dlaczego na jej
obrazach nie ma ludzi. Zazwyczaj odpowiada, że
interesują ją budynki, a ludzie za bardzo zawłaszczają
uwagę widza. Więc stoją same, często wyseparowane z otoczenia, jakby nagie. Ale przez to intrygujące.
Nigdy jeszcze jej obrazy nie pasowały tak bardzo do
sytuacji za oknem – opustoszałe
z powodu pandemii koronawirusa miasta, opuszczone ulice. – Rzeczywistość za oknem obezwładnia
mnie – przyznaje Kiesner i dodaje, że nie potrafi
teraz malować: – Moje puste pejzaże mają swój
początek w doświadczeniu z września 2001 r.
w Nowym Jorku. Byłam świadkiem tamtych zdarzeń.
Po powrocie powstał cykl obrazów dyplomowych.
Miasta takie jak Nowy Jork czy Warszawa to miejsca,
które zawsze pełne są przechodniów. Nagle zdarza
się coś dramatycznego i się wyludniają. Stają się
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MARIA KIESNER

Geometryczne kształty
modernistycznych willi.
Oczyszczone z detali,
zredukowane do prostych
brył, których wyrazistość
podkreśla gra światłem.
Maria Kiesner maluje domy.
Jeszcze nigdy jej obrazy nie
pasowały do rzeczywistości
tak bardzo.

sztuka

sztuka

KIBUC, akryl,
120 x 60 cm,
2019
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scenografią dla ciszy. Wydawało
mi się, że nigdy więcej to doświadczenie mi się nie powtórzy
– przyznaje.

DOM L ACHERTA
akryl,
140 x1 00 cm
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KOSTKA SZARA
akryl,
100 x 120 cm,
2018

Kiedy wybiera budynek, który
chce wziąć na warsztat, decydują
uczucia. – To rodzaj zauroczenia
– śmieje się. Malując budynek,
wchodzi z nim w bliższą relację.
– Próbuję zrozumieć konstrukcję,
proporcje. Tym, co mnie zawsze
zachwyca, jest prostota projektów, detale, to, jak budowla jest
położona, jaka zieleń ją otacza.
Po latach zrozumiałam, że w
głębszym sensie interesuje mnie
utopijność modernistycznej
architektury, jej nierealność, radykalność w myśleniu o człowieku,
który ma w niej zamieszkać –
tłumaczy Kiesner.
Punktem wyjścia jej obrazów jest
fotografia. Początkowo malowała

sztuka

sztuka

CZERWONY DOM
akryl,
120 x 160 cm,
2020
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MAKIETA
akryl,
140 x 200 cm,
2020
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DOM RÓŻOWY akryl, 100 x 130 cm, 2018

ze starych pocztówek i książek krajoznawczych z
czasów PRL-u. Dzisiaj korzysta z internetu, coraz częściej przygląda się archiwalnym rysunkom architektów. Podczas współpracy z Muzeum POLIN, gdzie
brała udział w wystawie „Gdynia – Tel Awiw”, miała
okazję obcować z pracami wybitnych projektantów.
– Obwiedzione czarną linią rzuty fasad stały się dla
mnie niezwykle ciekawe – przyznaje.
Są budynki, do których wraca. Wtedy organizuje
serię prac wokół danego budynku, jak np. willa
Bohdana Lacherta na ul. Katowickiej w Warszawie,
czy projektów konkretnego architekta, jak obrazy opowiadające o Karolu Schayerze. Chociaż
można odnieść wrażenie, że Kiesner wciąż w jakiś
sposób maluje to samo, jej twórczość przechodzi
zmiany. – Kiedyś malowałam srogie nieba, kłębiaste
chmury. Dzisiaj eliminuję z moich płócien przyrodę, pejzaż przestaje być ciekawy. Płótna są coraz
bardziej abstrakcyjne, domy na gładkich tłach stają
się odcięte, uproszczone i suche.

BLOK akryl, 150 x 200 cm, 2018

MAPA akryl, 100 x 140 cm, 2010
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FILMY BARBARY HAMMER  
Zestaw filmów Barbary Hammer, jednej z pionierek
awangardy, bohaterki retrospektywy prezentowanej
w kinie w Zamku Ujazdowskim w 2016 roku, można obejrzeć w serwisie Vimeo pod adresem vimeo.
com/showcase/incompanywith. Znajdziemy tam jej
najbardziej znane filmy, takie jak „Dyketactics”, ale także
rzadziej pokazywane prace. Filmy są dostępne za darmo
– można jednak przy okazji wesprzeć założoną przez
Hammer fundację.

KINO W U–JAZDOWSKIM
ONLINE

„HE WHO EATS CHILDREN”, REŻ. BEN RUSSELL, USA 2016, 25’
Ben Russel, jeden z najlepszych i najważniejszych artystów tworzących filmy na styku dokumentu, eksperymentu i etnografii, udostępnia
część swoich filmów za darmo. Wśród nich „He who eats children”
– spekulatywny portret Duńczyka mieszkającego w surinamskiej
dżungli. Zajmuje się naprawianiem motorówek i jest oskarżany o
pożeranie dzieci.

Seanse filmowe organizowane przez kino
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski zostały zawieszone w związku
z ogłoszeniem stanu epidemii. Do czasu
ponownego otwarcia kino działa jednak nadal, online. Na stronie internetowej i na profilu kina na Facebooku jego kurator Michał
Matuszewski poleca filmy artystyczne,
eksperymentalne, trochę klasyki oraz treści,
których nie można pokazać w sali kinowej,
jak internetowe projekty interaktywne.
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Przedstawiamy subiektywny wybór filmów, na
które warto zwrócić szczególną uwagę.

3 MIESIĄCE NIEZALEŻNEGO KINA ONLINE ZA DARMO  

SEKCJA LEGENDARY SHORTS NA STRONIE MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH W OBERHAUSEN  
Co tydzień w internetowej sekcji Legendary Shorts na stronie
festiwalu pojawiają się legendarne krótkie filmy, które tworzyły
zarówno historię festiwalu, jak i kina eksperymentalnego jako
takiego. Znajdziemy tam między innymi filmy Stana Brakhage’a,
Dagie Brundert (której filmy prezentowane były w ramach
przeglądu Koniec przyjęcia w U–jazdowskim w 2019 roku),
Bruce’a Connera, braci Quay, Orsona Wellesa, Joyce Wieland (w
tym jej film „Cat Food”, który również był pokazywany w ramach
przeglądu Koniec przyjęcia) oraz wielu innych.

„ZIELONA MGŁA” [„GREEN FOG”],
REŻ. GUY MADDIN, USA 2017, 63’

LUX ONLINE EXHIBITION: L ANDSCAPE INTO FILM  

Pozycja obowiązkowa dla wszystkich filmowych
geeków – jeden z najnowszych filmów Guy
Maddina, udostępniony za darmo przez artystę.
„Zielona mgła” to szalony pomysł kinofila:
remake „Zawrotu głowy” Hitchcocka, a zarazem
filmowy portret San Francisco, stworzony z
fragmentów dziesiątków archiwalnych filmów.

LUX, brytyjska organizacja wspierająca i promująca sztukę, w cyklu swoich
„wystaw online” prezentuje wybór filmów, w których artyści i artystki wykorzystują
przyrodę, a szczególnie krajobraz, jako temat oraz inspirację. Znajdziemy tu
takie przełomowe prace jak „Vertical” Davida Halla albo „The Cow’s Drama”
Paula Busha – portret krowy żyjącej na walijskim wzgórzu, a zarazem studium
patrzenia na nie-ludzi i roli kamery. Bardzo estetyczny zestaw, tak analogowy, jak
tylko to możliwe w internecie!

FILMY Z KOLEKCJI U–JAZDOWSKIEGO
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski udostępnia filmy ze swojej kolekcji. Na stronie można już obejrzeć
filmy Karoliny Breguły, Mateusza Sadowskiego i Józefa
Robakowskiego. Wkrótce dostępne będą prace Krzysztofa
Zarębskiego, C.T. Jaspera i Joanny Malinowskiej.

Dzięki współpracy z Mubi i Europa Cinemas kino
w U–jazdowskim, jako pierwsze w Warszawie,
umożliwia skorzystanie z darmowego trzymiesięcznego dostępu do platformy prezentującej filmy festiwalowe, kino niezależne i
eksperymentalne. Tytuły, które można obejrzeć
online, zmieniają się cyklicznie, w jednym czasie
jest ich około trzydziestu. Żeby skorzystać z
trzymiesięcznego okresu próbnego dla nowych
użytkowników, wystarczy zarejestrować się na
stronie: mubi.com/u-jazdowski

ARCHIWUM „INNYCH TAŃCÓW”
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Internetowe archiwum rejestracji spektakli i performansów zawiera blisko 60 dokumentacji
najważniejszych dokonań rodzimego środowiska eksperymentu teatralnego i tanecznego
ostatnich lat. Na stronie innetance.u-jazdowski.pl znajdują się dokumentacje performansów
Agnieszki Kryst, Ramony Nagabczyńskiej, Renaty Piotrowskiej-Auffret, Magdy Ptasznik,
Pawła Sakowicza, Anny Smolar, Marii Stokłosy, Weroniki Szczawińskiej, Izy Szostak, Cezarego
Tomaszewskiego, Wojtka Ziemilskiego, Marii Zimpel, Marty Ziółek i innych.

Więcej informacji: www.u-jazdowski.pl/kino

teatr

film

TEGO JUŻ NIE ODZOBACZYSZ #9

ELEGANCJA
OSOBISTA
Hipotetyczny scenariusz: idziesz ulicą, masz
wolny wieczór. Powietrze jest zimne i przeszywające | pada bardzo drobny deszcz | słońce pali
cię w ramiona. Na nogach masz buty sportowe,
a w perspektywie spędzania czasu jedynie otwartość na cokolwiek, co nowe. Wchodzisz do okolicznej instytucji kultury, widzisz, że za godzinę
jest spektakl twórcy, którego cenisz | o temacie
na czasie | o którym opowiadał ci wczoraj kolega
z pracy | który już udawałeś, że widziałeś, więc
może warto byłoby nadgonić tę wersję siebie.
Ale te tfu, tfu, adidasy i jeszcze – przysłowiowe
zaprzeczenie odświętności – dżinsy, wyglądasz
jak co dzień, jak w każdy czwartek i żeby tak
DO TEATRU? W butach sportowych, swetrze
w serek czy z włosami zawiązanymi niedbale? Toć uczony byłeś, że w dżinsach to tylko
osoby bez manier maczają się w doświadczeniu
wysokim, niedookreślonym uczuciu obcowania
ze sztuką, które wydają się nam bardziej zręczne
i mniej marnujące czas niż choćby, ot – martwienie się o przyszłość, rozwieszanie prania
i chodzenie na pocztę.

Więc swoje sportowo obute nogi kierujesz ku
drzwiom wyjściowym, rezygnujesz z wejścia na
ten spektakl, a co za tym idzie:
Twoja dusza, nie otrzymawszy duchowej strawy,
głoduje. Nie spotykasz wielkiej miłości swojego
życia, która sprawdzała bilety. Omija cię impuls do wielkiej życiowej zmiany | inspiracja do
napisania powieści | oniemienie w mistycznym
przeżywaniu absolutu | salwy perlistego śmiechu
i samotna łza wzruszenia. Twoje życie wygląda
zgoła inaczej, niż jakbyś na ten spektakl poszedł:
a to wszystko przez co? Przez błahostkę.
Dlatego radzimy: rodzajem elegancji, który należy w instytucjach kultury sobą reprezentować,
jest elegancja osobista, wyrażająca się poprzez
szacunek do ludzi: aktorów, techniki, obsługi,
innych widzów. Tak samo mile widziani są widzowie, którzy lubią poczuć odświętność takiego
wyjścia, jak i tacy, którzy decyzje o zobaczeniu
sztuki podjęli spontanicznie. Oto aktualny savoir-vivre teatru XXI w.
[Maria Dutkiewicz]
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komiks

tekst: ŁUKASZ CHMIELEWSKI

Shirley
ShirleyJackson
Jackson

LOTERIA
LOTERIA
S h i r l ey J a c k s o n

„Najbardziej kontrowersyjna rzecz opublikowana
kiedykolwiek w »The New Yorker«”
Jonathan Lethem

Życie

ZA PŁODY

„Loteria” to bodajże najsłynniejsze opowiadanie
specjalizującej się w powieściach grozy pisarki Shirley Jackson. Ukazało się w czerwcu 1948 r. w piśmie
„The New Yorker”, wywołując ogromne oburzenie
społeczne. Czytelnicy wycofywali prenumeraty
magazynu, a autorkę spotkała fala hejtu (zanim
jeszcze nazwano tak obraźliwą i niemerytoryczną
krytykę). Pomysł na fabułę był genialny w swojej
prostocie. Jackson przeniosła koncept krwawego
rytuału zapewniającego pomyślność
i dobre zbiory we współczesne jej czasy. Co roku
w małej amerykańskiej mieścinie organizowana
jest tytułowa loteria. Mieszkańcy karnie ciągną
losy, choć wiedzą, co może to dla nich oznaczać.
Tego, kto wyciągnie ze skrzynki kartkę z czarnym
kółkiem społeczność solidarnie ukamienuje. Prawie

W KOMIKSIE
DOBRZE
WIDAĆ BEZSENSOWNOŚĆ
PRZEMOCY,
PODTRZYMYWANIE RYTUAŁU,
W KTÓRY NIKT
NIE WIERZY,
A JEDNOCZEŚNIE
NIKT NIE MA
ODWAGI, BY
PRZERWAĆ
ZAKLĘTY KRĄG
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Komiksowa adaptacja słynnego
opowiadania Shirley Jackson
nie straszy, ale daje do myślenia.

70 lat później po tę klasyczną historię sięgnął Miles
Hyman, wnuczek pisarki. Jego komiksowa adaptacja
jest raczej ciekawostką i nie powtórzy sukcesu oryginału. Albumowi nie można jednak nic zarzucić. To
sprawna adaptacja, dobrze zrealizowana od strony
komiksowego warsztatu. Cierpi jednak na syndrom
powtórki. Historia Jackson jest znana i fabularnie
mało kogo zaskoczy. Hyman nie jest mistrzem
budowania napięcia elementami wizualnymi. Potrafi
jednak sugestywnie opowiadać. W komiksie dobrze
widać bezsensowność przemocy, podtrzymywanie rytuału, w który nikt nie wierzy, a jednocześnie
nikt nie ma też odwagi, by przerwać zaklęty krąg.
Przekonujące i wiarygodne są reakcje ofiary, dobrze
wybrzmiewają również sielski początek i koniec
opowieści. Brakuje jednak zaskoczenia, dramatu,
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niepewności. Komiks nie jest przerażający. Strach
może pojawić się jedynie jako doświadczenie
intelektualne. I w tym kontekście komiks jest bardzo
dobrym punktem wyjścia do rewizji tradycji jako
fundamentu ładu społecznego czy mitu zamkniętych społeczności ukonstytuowanych na lokalnych
formach despotyzmu. Szkoda jednak, że autor nie
zdecydował się na zabieg, po jaki sięgnęła jego babcia, i nie przeniósł loterii kolejny raz w czasie
– do zamkniętego osiedla VIP-ów.

MILES HYMAN
„LOTERIA”
Marginesy 2020

książki

książki

CO CZYTAĆ

WIOSNĄ?

Polecają szefowe
Big Book Festival i Big Book Cafe.

ANNA KRÓL poleca:

PAULINA WILK poleca:
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Jedna niefortunna decyzja, jeden trudny do
spłacenia dług i... budzisz się bez domu,
bez grosza i bez perspektyw. Gorzej, że
jesteś po pięćdziesiątce, a twój mąż właśnie
usłyszał diagnozę, która jest wyrokiem. Co
robisz, jeśli de facto nie możesz zrobić nic?
Wrzucasz do plecaka śpiwór, parę skarpet,
i kurtkę przeciwdeszczową. I ruszasz przed
siebie. Tak zrobiła Raynor Winn, hodowczyni
owiec i ogrodniczka, która wpadła w życiową
czarną dziurę. Wydostała się z niej, pokonując pieszo blisko półtora tysiąca kilometrów
wzdłuż wybrzeży Kornwalii i Dewonu.
Bez pieniędzy, bez dachu nad głową, bez
gwarancji. A potem brawurowo opisała te
zmagania z przyrodą i samą sobą w książce,
którą każdy z nas powinien mieć w domu
jako pigułkę ratunkową. „Słone ścieżki“ to
nieoceniony ekstrakt mocy na wszelkie
załamania i zwątpienia.

Ponury rewers Kopenhagi, miasta uchodzącego za najszczęśliwsze na świecie.
W jednym z jego betonowych osiedli żyje
Sus – nastoletnia, jeszcze nie dorosła, ale
od dawna brutalnie wybudzona z dzieciństwa dziewczyna, która nie liczy na nikogo
i nikomu nie ufa. Często się boi i często czuje
złość, a ponieważ w jej zaułku rzeczywistości
wygrywają silniejsi i bardziej cyniczni, Sus
kradnie, handluje narkotykami i szuka broni,
która jej – kruchej dziewczynie o posturze
dzieciaka – da poczucie supermocy
w niewybaczającym i obojętnym świecie.
W krótkich, niemal wystrzeliwanych zdaniach,
młody duński pisarz kreśli niebanalny portret
drapieżnej miejskiej dziewczyny i Europy,
która bardziej niż sen o jedności przypomina
stertę niespełnionych życzeń i złamanych
obietnic. Ostra, otrzeźwiająca proza do
połknięcia w jeden wieczór.

Raynor Winn:
„Słone ścieżki“.
Wydawnictwo Marginesy

Jonas T. Bengtsson:
„Życie Sus“.
Wydawnictwo Poznańskie

Okrzyknięta Salingerem epoki Instgrama
i nowym głosem generacji Z irlandzka pisarka
jest mistrzynią precyzyjnego aranżowania
scen. Jej opowieść o młodych ludziach
budujących pierwsze uczuciowe relacje –
z wyboru, nie z rodzinnego nadania – ułożona jest z misternych sekwencji, w których
niepozorne czynności i zdania niosą
najwyższe stężenie emocji i okazują się dla
bohaterów powierzchownego, migawkowego świata nie do wytrzymania. Sama historia
pozbawiona jest ciągłości, a ukazani w niej
ludzie zgadzają się na zbliżenie tylko pod
warunkiem możliwości nagłego oddalenia
– oto nowi normalni. Piszą własne biografie
epizodycznie, szukają bliskości po omacku
i tracą dech przytłoczeni tym, jak wiele
potrafią czuć.
Sally Rooney:
„Normalni ludzie“.
W.A.B
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Rozmowa dwóch kobiet. Trochę jak poważna dysputa – o życiu, tożsamości, kryzysach
i dobrych relacjach, trochę jak artykuł z pism
kobiecych – o tym, co kobieta ma między
nogami, dlaczego „wagina” to wstydliwe
słowo i jak kochać swojego faceta pomimo wszystko. Wspaniałe spotkanie dwóch
doświadczonych kobiet, które nie tylko
dzielą się swoją wiedzą, ale też nie boją się
zadawać sobie wzajemnie trudnych pytań.
Lektura obowiązkowa dla kobiet i mężczyzn.
A przede wszystkim dla mam i córek – bo
uczy sztuki rozmowy na trudne tematy,
zrozumienia siebie i życia w zgodzie z własną
kobiecością.
Aneta Borowiec, Beata Wróbel:
„Sztuka kobiecości”.
Wydawnictwo Agora

To pierwszy tom trylogii wspaniałego
norweskiego prozaika Larsa Saabye Christensena – od lat wymienianego w gronie
najważniejszych norweskich kandydatów do
Literackiej Nagrody Nobla. „Ślady miasta”
to powieść bardzo osobista, autor sięga
do rodzinnych historii, a akcja umieszczona
jest pod adresem Oslo, Kirkeveien 127, czyli
w domu, w którym niegdyś mieszkali dziadkowie autora.
Książkę Christensena tym razem czyta się
nie tylko jak powieść złożoną ze zmyślonych
historii, ale jak uniwersalną przypowieść
o ludzkim losie, utraconych złudzeniach
i czasie, który nie zawsze jest naszym sprzymierzeńcem. Wspaniała literatura.

Ula Ryciak:
„Poławiaczki pereł”.
Wydawnictwo Znak

Lars Saabye Christensen:
„Ślady miasta”.
Wydawnictwo Literackie

Big Book Cafe
Big Book Cafe podczas kwarantanny prowadzi akcję #książkanawynos. Książki, podobnie
jak ulubione dania bywalców BigBook Cafe, można zamawiać na wynos albo z dostawą.
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O kobietach, które niczego się nie boją,
o mężczyznach, którzy stoją w cieniu,
o dziewczynach, które samych siebie szukają
w najdalszych podróżach. „Poławiaczki
pereł” to opowieść o czterech kobietach,
które na początku XX w. robiły to, na co
nawet mężczyźni odważali się rzadko –
podróżowały do miejsc odległych, próbując
poznać nieznany świat przyrody. Opowieść
o dzikiej pasji życia i bezkompromisowej
walce o własne marzenia. I o kobietach, które
robiły coś jako pierwsze.

ul. Dąbrowskiego 81
Warszawa

muzyka

muzyka

MUZYKA
PRO8L3M
„ART BRUT 2”
RHW RECORDS
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NIE

GADAMY

NAJNOWSZY
KRĄŻEK
PRO8L3M-U
PRZEPEŁNIAJĄ MOCNO
STONOWANE,
CODZIENNE
UCZUCIA, Z KTÓRYMI PRZYSZŁO
SIĘ ZMIERZYĆ
DZIECIOM
PRZEŁOMU

O BZDURACH
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Gdyby Kieślowski czy Zanussi nadal komentowali Polskę doby transformacji równie celnie jak przełom lat 70.
i 80. – a skala ich produkcji rosłaby wprost proporcjonalnie do ekspansji równie drapieżnego, jak wolnego
rynku początków III RP – być może to któryś z nich
opowiedziałby historię zawartą na drugiej części
klasycznego mixtejpu „Art Brut”. Jako że pierwszy z nich
zajął się już wtedy ciut bardziej eteryczną Francją,
a drugi począł się mierzyć z przeszłością, stołeczny
duet po trzech dekadach od upadku PRL-u wciąż może
wejść na ziemię… niczyją. Bo choć Krzysztofowi Krauzemu udało się w „Długu” i „Placu Zbawiciela” zdiagnozować jedne z największych bolączek budzącego się do
życia, nowonarodzonego kraju, to zawsze ciągnęło go
do wielkich emocji i dramatycznych finałów. Środków,
które Oskarowi są zwykle obce. Pomimo tego bowiem,
że chętnie obnosił się zawsze ze swoimi zwycięstwami,
to czas pokazał mu porażki, a nawet kiedy nurza się w
tak chętnie przez niego nawiedzanym miejskim bagnie,
to zawsze mówi o nim charakterny i hardy, ale zwykły
chłopak, a nie jakaś mafia w kominiarkach. A że z płyty
na płytę coraz częściej wobec swojej wrażliwości staje
on nagi jak 5-latek, który nie lubi się ubierać, najnowszy
krążek PRO8L3M-u przepełniają mocno stonowane,
codzienne uczucia, z którymi przyszło się zmierzyć
dzieciom przełomu – samotność, chciwość, miłość (w
czasach zarazy) i moralny niepokój towarzyszący każdej
właściwie decyzji podejmowanej w tych chaotycznych

latach. Grając w misternie rozplanowanego ping-ponga
z oczekiwaniami słuchaczy i popkulturowymi odniesieniami z najntisów i czasów obecnych, raz po raz myli
tropy, rozbija narrację na kilku bohaterów i kreśli kolejny
z mocno problematycznych żywotów, jakich pełno w
dyskografii stołecznego duetu. Towarzyszące mu w tym
karkołomnym zadaniu bity Steeza znów pełnymi garściami czerpią z rodzimej muzyki rozrywkowej schyłku
zeszłego millenium, jednak tym razem, pozostając wciąż
– mixtejpowo – brudne i chropowate, są nieporównywalnie bardziej nowoczesne i przystępne. Podobnie
jak na zeszłorocznym „Widmie” – kierowane melodią,
nie samym samplem, podszyte niskopiennym basem i
misternie zaaranżowane; retrofuturystyczne – ciśnie się
na usta bodajże najczęstszy przymiotnik służący dziennikarzom do opisu twórczości Piotra Szulca i znów pasuje
on tu jak ulał. Druga odsłona sztuki marginesu nie jest
bowiem żadnym przełomem w estetyce wypracowanej
przez P8M, ale kolejną, porywającą historią odmalowaną w ich niepowtarzalnym stylu. A że od reżyserów
kina autorskiego nikt przecież nie oczekuje, że porzucą oni nagle swój język i wykonają stylistyczną woltę,
to pozostaje nam cieszyć się z tego, jak bogate jest
uniwersum, którego zaczątkiem była EP-ka „c30-c39”, i
jak konsekwentnie jego demiurdzy pracują nad swoim
warsztatem. Bo weź Steeza i Oskara, daj im chwilę i masz
film; poznaj każdą z dawnych zasad, ale nie daj się im
uwięzić… i masz hit. Tyle. [Filip Kalinowski]

muzyka

muzyka

ANTIBALAS

CARIBOU

„FU CHRONICLES”

„SUDDENLY”

APE CHIMBA

LIL UZI VERT

„KWO”

Daptone otrzymał w ostatnich latach dwa mocne
ciosy. Śmierć Charlesa Bradleya i Sharon Jones kompletnie przestawiły układ sił w najfajniejszej amerykańskiej wytwórni. Na pierwszą gwiazdę firmy wyrósł
teraz projekt Antibalas, który rozdaje karty
w zachodnim afrobeacie. Wydany w 2017 r. „Where
the Gods Are in Peace” był koncept albumem z
powalającym dziesięciominutowym singlem. Wtedy
było o kowbojach, teraz przyszła pora na inne zajawki dla chłopców, czyli karate. „Fu Chronicles” to płyta,
która balansuje gdzieś między parkietem słynnego
Kalakuta a wypożyczalnią wideo z pirackimi chińskimi filmami. Może i afrobeat przyjechał znad Zatoki
Gwinejskiej, ale dzięki połączeniu z funkiem stopił
się z amerykańską kulturą bardziej niż inne gatunki.
Choć akurat funku na „Fu Chronicles” jest najmniej.
To album tak na wskroś „afrykański”, że chwilami ma
się wrażenie, jakby słuchało się doskonale zachowanego nagrania z archiwum radio Togo czy Benin.
A to – niespodzianka – grupa chłopaków z Brooklynu pod kierownictwem charyzmatycznego Duke’a
Amayo. [Michał Kropiński]

„ETERNAL ATAKE”

Jedną z najfajniejszych rzeczy w pisaniu recenzji dla
„Aktivista” jest możliwość wyboru artystów, o których
większość z was pewnie nie słyszała. Bo kto wie,
kim jest Ape Chimba? Facet z niecałymi 2 tysiącami
fanów na Facebooku raczej nie będzie konkurował
z Billie Eilish. Tymczasem ten wydredowany bard objeżdża plaże świata, organizując kameralne koncerty
od Hiszpanii po Bali. Brzmi jak mokry sen fana New
Age i trochę tak jest. Ape Chimba to klimatyczna,
uduchowiona elektronika w stylu tego, co serwują
nam w tej chwili didżeje z Ameryki Południowej
(gościnnie na płycie występuje totalna czołówka
gatunku). To jednak także masa totalnie popowych
przebojów, i to takich, które wystarczyłoby wcisnąć
do repertuaru kolejnego latynoskiego maczo, by za
dwa lata usłyszeć je „na żywo” podczas sylwestra
w Zakopanem. I właśnie dlatego, wbrew pozorom,
to może być najbardziej „popowa” propozycja z naszej wiosennej selekcji muzycznej. [Michał Kropiński]
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Nie ma na świecie wielu twórców, którzy umieliby
w tak delikatny i interesujący sposób opowiadać
o miłości, jak Dan Snaith. Z każdym kolejnym
wydawnictwem Caribou coraz mniej przejmował
się otaczającym go światem. Zamiast tego rozwijał własne wyjątkowe brzmienie, tworząc muzykę
bardziej osobistą i zarazem dziwnie bezpośrednią
w swojej delikatności. Nie ma w niej miejsca na
dłużyzny i przesadnie rozbudowane aranżacje. Na
„Suddenly” słuchacz otrzymuje 12 idealnie wyważonych utworów, łączących w sobie szerokie spektrum
muzycznych fascynacji artysty. Dan opiera się na
house’owych samplach, które nałożone na boom-bapową perkusję porwą wyobraźnię każdego słuchacza. Obok nich znajdziemy słoneczno-taneczne
dźwięki, które nawet 30-letniego gbura zmuszają
do tańca. Każdy kolejny utwór to dotknięcie innego
brzmienia, ale mimo ogromu różnych fascynacji nie
ma na albumie momentów zgrzytu. Wszystko idealnie wkomponowuje się w jedyny w swoim rodzaju
głos, jaki przez lata wypracował Snaith. Trudno znaleźć drugiego producenta na świecie, który umiałby
bawić się oldschoolowym brzmieniem UK Garage,
wplatać oczywiste fascynacje disco, używać żywych
rockowych gitar, a czasami nawet zahaczać o wymęczony w ostatnich latach trap i robić to w sposób
składny, logiczny i po prostu przekonujący. Możliwe,
że nie jest to najlepszy projekt w karierze muzyka, ale
od lat nie słyszałem elektronicznej płyty, która
w podobny sposób spływałaby z głośników, wciągając słuchacza i uzależniając od każdej kolejnej
piosenki. [Kacper Peresada]

W ciągu ostatnich trzech lat LUV podkreślał, że
jego wytwórnia powstrzymuje wydanie płyty
„Eternal Atake” i fani bali się, że Vert odłoży ten
projekt do szuflady na zawsze. Na szczęście obawy
były bezpodstawne. „Eternal Atake” się ukazało. Na
pierwszy rzut oka płyta udaje koncept album, który
miałby się opierać na bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Jednak już po pierwszym odsłuchu
łatwo się przekonać, że jest to tylko sztuczka mająca na celu przykucie uwagi. Lil Uzi Vert nie próbuje
poruszać nowych tematów. Nadal rapuje głównie
o hajsie, o rzeczach kupionych dzięki temu, że ma
hajs, kobietach, które lecą na hajs i odchodzą, gdy
większy hajs pojawia się na horyzoncie. LUV zawsze lubił opowiadać o złamanym sercu, mieszając
linijki sugerujące, że jest niepoprawnym romantykiem, z tekstami, w których deklaruje, że jest tak
dobry w łóżku, że kobiety tracą zdolność mówienia.
Uzi pozostaje tym samym raperem, którego pokochaliśmy. Jest zabawny, wyjątkowy, ale zarazem
ograniczony w swoich treściach. Nie zmienia to
faktu, że jest w najlepszej formie w swojej karierze.
Zarówno pod względem nawijania, jak i doboru
bitów, w których nie boi się bawić transem, popem,
rockiem i hardkorowym rapem. Co najdziwniejsze,
po odsłuchu płyty Uziego możemy bez żenady
stwierdzić, że odsłuchaliśmy kawał solidnej rapowej
płyty. Oczywiście jest ona dziwna i dla starych
headsów może być niezrozumiała. Może brakuje
urozmaicenia w tekstach i flow, ale ostatecznie Lil
Uzi dał fanom to, czego oczekiwali – najlepszy
album w swojej karierze. [Kacper Peresada]

@oliviabyature

#ZOSTAŃWDOMU.

NOON

W DOBRYCH CIUCHACH

„NOBODY NOTHING NOWHERE”

66

@piacattapan
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www.hibou.pl

@victoriaquitzau

się, że nieustannie stara się wyrwać z tej własnoręcznie
wyszlifowanej szufladki – by zgłębiać obrzeża brytyjskiej
sceny tanecznej, neo-klasyki czy wręcz muzyki folklorystycznej – to jego niepodrabialny sznyt dźwiękowy
zawsze odciskał swoje piętno na każdej z tych ekspedycji. Na swoim najnowszym wydawnictwie natomiast
skrzętnie wykorzystując doświadczenia minionych lat
pracy twórczej, a także posiłkując się talentami swoich
koncertowych kolaborantów – Awierianowa na bębnach,
Połoza na basie i Mreńca na skrzypcach – podróżuje po
„spirali swoich zmagań i prób zmiany przeznaczenia”,
o których pisze we wspomnianej notce prasowej. „Nobody Nothing Nowhere” jest więc płytą dojrzałą
i skupioną, a jednocześnie dojmująco uwolnioną i swobodną, nieustannie dialogującą ze światem i zarazem do
cna tutejszą, nagłą i aktualną, ale też głęboko zakorzenioną i w pełni ugruntowaną. I choć nie miałaby ona szansy
powstać w podobnej formie zaraz po nagraniu „Gier
studyjnych”, to jest zarazem naturalną kontynuacją podjętych tam wątków. Albumem, który nie mógłby powstać
nigdzie indziej niż w Polsce. I nie mógłby go wyprodukować nikt inny niż NOON. [Filip Kalinowski]

@horkruks

HIBOU to marka oferująca pełne spektrum tzw. homewear.
W linii SLEEPWEAR znajdziemy klasyczne ubrania do spania: szorty, długie
spodnie, bokserki, czy topy.
ESSENTIAL to z kolei linia ciuchów, które mogą stanowić podstawę
garderoby miłośniczek minimalizmu: T-Shirty, bluzy, spodnie
oraz największy hit marki - oversize’owy dres, który stał się absolutnym
must have dziewczyn, które lubią nowoczesny look.
Hibou wykorzystuje głównie certyfikowaną bawełnę, len oraz wiskozę.
Dla najbardziej wymagających klientek, w tym sezonie HIBOU
wprowadziło produkty kaszmirowe.

@andicsinger

Płyta „Nobody Nothing Nowhere” jest albumem
o ucieczce, która okazuje się niemożliwa – napisał
Mikołaj Bugajak w zapowiedzi swojego nowego, piątego
longplaya. Z każdym kolejnym odsłuchem tego krążka ja
natomiast utwierdzam się w przekonaniu, że nie dotyczy
to tylko jego przeżyć z ostatnich dwóch lat, ale również
całej, długiej i wyboistej drogi twórczej, którą przeszedł
od momentu, w którym jego pierwsze bity trafiły na
debiutancką EPkę Grammatika. Producent ukrywający
się pod aliasem NOON jest bowiem rzadkim przypadkiem artysty, który wszystkie swoje muzyczne inspiracje
z przełomu milleniów – od pierwszych trip-hopowych
fascynacji, przez lata pracy na rynku hiphopowym, aż po
awangardowe ciągoty słyszalne najdobitniej w jego późniejszych nagraniach – przekuł w formę rdzennie lokalną.
Nie uciekając się – jak DJ Vadim czy duet Skalpel – do
wschodnich nawiązań wizerunkowych czy narracyjnych, na fundamencie zachodniej muzyki rozrywkowej
zbudował on brzmienie na wskroś słowiańskie. Ów
przytulny chłód, ułańską nostalgię i swawolną powagę,
w 2003 r. Bugajak zamknął w formie „Gier studyjnych”,
po czym… uciekł. I choć w kolejnych latach wydawało

@andicsinger

@victoriaquitzau

muzyka

film
rozmawiała: JAGODA MURCZYŃSKA

Wietnamska społeczność żyjąca w Polsce nie jest tak hermetyczna, jak
może się wydawać. Thang Long Do, który wciela się w rolę wietnamskiego
kucharza w filmie „ Smak pho”, opowiada o tym, co kuchnia wschodu ma
wspólnego z budowaniem wrażliwości na innych, czego uczą wietnamskie
mamy i kiedy pho smakuje najlepiej.

J: A czy prywatnie lubi pan gotować? I czy jest to
kuchnia wietnamska?

JAGODA MURCZYŃSKA : Pana drogę na plan
filmowy można zaliczyć do nietypowych. Jak to się
stało, że inżynier stał się aktorem, w dodatku od
razu w głównej roli?
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THANG LONG DO: Tak naprawdę nigdy nie
miałem takich planów, to mój syn chciał zdawać
na aktorstwo. Starałem się go przekonać, że to
bardzo ciężki zawód, niepolegający tylko na
przeskakiwaniu z planu na plan, ale częściej – na
odwiedzaniu kolejnych castingów i szukaniu
pracy. Tak się złożyło, że pojawiło się wtedy
ogłoszenie o filmie Mariko Bobrik. Wybrałem się
z synem na przesłuchanie, żeby pokazać mu trudy
zawodu. I rzeczywiście – on roli nie dostał. Ale
pozostał przy swoim wyborze.
J: Jak wyglądały przygotowania do roli? Nie ma
pan wiele wspólnego ze swoim bohaterem.

smaku

WSPÓLNOTA

aktivist.pl

T: Przede wszystkim nie jestem kucharzem.
Na co dzień pracuję w firmie związanej
z e-commerce, to zupełnie coś innego, działamy
wirtualnie. Udział w filmie to była dla mnie
duża przygoda, zupełnie niespodziewana.
W ramach przygotowań uczestniczyłem
w specjalnych warsztatach, prowadzonych
metodą Meissnera. Mieliśmy tylko dwa
miesiące, żeby nauczyć się funkcjonowania na
planie, a ta technika pozwala na opanowanie
takich umiejętności w krótkim czasie.
W trakcie takich sesji uczyłem się aktorskiego
wyrażania emocji, miałem przećwiczone
poszczególne sceny. Ale z zawodu jestem
fizykiem, studiowałem na Politechnice.
Miałem w życiu związek z kulinariami,
ale nie bezpośredni, do niedawna byłem
współwłaścicielem restauracji, ale oczywiście
gotowaniem zajmował się tam ktoś inny. Choć
dzięki temu wiem, jak wygląda to od zaplecza.

KAŻDY SMAK
JEST POWIĄZANY Z DANYM
ŻYWIOŁEM, A
ICH UMIEJĘTNE
POŁĄCZENIE
DAJE HARMONIĘ
NIE TYLKO W
DOŚWIADCZENIU ZMYSŁOWYM, ALE TEŻ
W ENERGIACH,
KTÓRE PRZYJMUJEMY

T: Kiedy wyjechałem z Wietnamu, miałem 19 lat,
przyjechałem do Polski w 1989 r. Przed wyjazdem
moja mama, wiedząc, że będę teraz mieszkał
sam, postanowiła nauczyć mnie najważniejszych
rzeczy. Nauczyła mnie gotować podstawowe
wietnamskie potrawy, wszystkiego po trochu.
Wysłała mnie nawet na kurs szycia, więc
rzeczywiście tak jak główny bohater potrafię szyć.
Kiedy założyłem rodzinę, obowiązki domowe
przejęła żona, bo ja pracowałem, co zajmowało
dużo czasu, teraz gotuję znacznie mniej. Ale
pamiętam wszystko z czasów studenckich
i muszę się pochwalić, że dobrze to robię. Mam
taką smykałkę do tego, zwłaszcza jeśli chodzi
o organizowanie większych spotkań. Kiedy na
studiach organizowaliśmy imprezy, to zwykle ja
zarządzałem zespołem zajmującym się jedzeniem.
Umiałem tak zaplanować potrawy smakowo, żeby
wszystko do siebie pasowało, a przy tym zadbać
o odpowiednią ilość, żeby niczego nie zabrakło.
Jeśli chodzi o dania wietnamskie, to część z nich
jest już znana w Polsce, ale tak naprawdę każda
rodzina ma swoje receptury. Ja przyrządzam je
inaczej, moi znajomi zupełnie inaczej.
J: Kuchnia wietnamska to nie tylko przyrządzanie
posiłków, ale także cała kultura.
T: Tak, kuchnia wietnamska jest wyjątkowo
finezyjna, jeśli chodzi o kompozycje smakowe.
Wietnam geograficznie jest bardzo długim
krajem, rozłożonym w kilku strefach
klimatycznych, co daje nam na przykład dostęp
do ogromnej różnorodności ziół, przypraw. A przy
tym w większości jest rejonem tropikalnym,
jest tam bardzo gorąco. A jak wiemy, nawet
w Polsce, w lecie, w czasie upałów, nie chce

film
się nam za bardzo jeść. I też chyba z takiego
powodu jedzenie w krajach o takim klimacie
musi być wyjątkowo smaczne, żeby zachęcić
do jedzenia, nawet kiedy nie ma się ochoty
napełniać żołądka. Dzięki temu, że natura
oferuje tam takie bogactwo smaków, mamy
dużą możliwość tworzenia różnych wariantów
potraw. Różne receptury dopracowywane były
przez dziesiątki, setki lat. Przez ten czas, metodą
prób i błędów, powstały wspaniałe kompozycje
i harmonie smaków. Te potrawy i sposób ich
przyrządzania są zgodne z teorią pięciu żywiołów.
Każdy smak jest powiązany z danym żywiołem,
a ich umiejętne połączenie daje harmonię nie
tylko w doświadczeniu zmysłowym, ale też
w energiach, które przyjmujemy do siebie. Kiedy
nie ma w daniu żadnych konfliktów, jest ono nie
tylko smaczne, ale też zdrowe.
J: A filmowa zupa pho? Na czym polega fenomen
jej popularności?

film
T: To było ciekawe doświadczenie, zupełnie inne
od tego, które znam, bo sam mam trzech synów.
Wyobrażam sobie, że mając córkę, trzeba chyba
tak jakoś delikatnie podchodzić do niej. Ale to
było bardzo miłe przeżycie, mieć taką filmową
córkę. Chłopcy cały czas rozrabiają. Maja w filmie
oczywiście też ma charakter – ale i tak wydawała
mi się w tym łagodna. No i musiałem nauczyć się,
jak wiązać włosy w kucyk.

drugą osobę. Sądzę że to się przekłada na relacje
międzyludzkie, uczymy się uważać na innych,
reagować na ich zachowanie, jesteśmy cały czas
w kontakcie.
J: Gotowanie to też dla pana bohatera sposób na
okazywanie uczuć.
T: To bardzo specyficzna, ciekawa postać.
Niewiele mówi, jest cichą osobą. Wszystko
przekazuje przez swoje czyny. Potrafi swoimi
działaniami pokazać ludziom, że miłość nie
potrzebuje słów. Jest zamknięty w sobie, ale
w tym, co robi, jest troska, czułość. Wiele
drobnych gestów, które składają się na ważne
relacje z ludźmi.

J: A czy są jakieś wyraziste różnice między wychowaniem dzieci w Wietnamie i w Polsce?
T: Dzieci w Polsce na pewno mają większą
swobodę i bardzo szybko uczą się tego, że mają
prawo być takim człowiekiem, jakim chcą być, że
mogą podążać swoją drogą. To jest bardzo duża
różnica w wychowaniu. Rodzice w Polsce też
bardzo liczą się ze zdaniem dzieci. W Wietnamie

J: Zwłaszcza w kontakcie z córką. Czy znalazł pan
z bohaterem jakieś wspólne cechy jako ojciec?

T: Pho jest rzeczywiście bardzo często spożywaną
zupą, można ją jeść w każdą pogodę, o każdej
porze dnia. To jest związane z harmonią, o której
mówiłem – ona zawsze w jakiś sposób daje taki
balans, mocny zastrzyk energii. Kiedy jemy ją
zimą, ze względu na imbir czy czosnek, które
są jej składnikami, ma działanie rozgrzewające.
Latem działa trochę jak sauna. Choć zupa jest
bardzo gorąca, po jej zjedzeniu wychodzimy na
zewnątrz i czujemy orzeźwienie, mamy wrażenie
że otoczenie jest chłodniejsze niż to, co mamy
w środku. Jest dobra na każdą temperaturę, a przy
tym bardzo pożywna, bardzo szybko ładuje nam
baterie, ale w łagodny sposób.
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J: W „Smaku pho” jedzenie to także sposób na
opowiadanie o relacjach między ludźmi.
T: Rzeczywiście tak jest, kuchnia to jeden ze
sposobów, żeby się zbliżyć do innych osób.
W kuchni wschodniej potrawy często są
podawane wspólnie, na tacach na środku stołu,
każdy z uczestników posiłku dokłada sobie przez
cały czas małe porcje na swoją miskę. To sprawia,
że nieustannie wchodzą ze sobą w interakcje.
Oczywiście wspólne jedzenie to dobra okazja
do rozmowy i bycia razem, ale też takie mijanie
się nad stołem powoduje, że musimy być
cały czas uważni na inne osoby. Nie jest tak
jak w Europie, że każdy siedzi nad własnym
talerzem. Podczas wielokrotnego sięgania po
różne potrawy musimy unikać kolizji, patrzeć na
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inny system wychowania wynika też po części
ze struktury społecznej, z otoczenia. Popularny
model to trzy pokolenia mieszkające pod jednym
dachem. Często zdarza się tak, że to nie rodzice
bezpośrednio wychowują swoje dzieci, zajmują się
tym przede wszystkim dziadkowie, którzy mają
więcej czasu, podczas gdy ojciec i matka pracują.
Sprawia to, że jest taki przeskok pokoleniowy:
o całokształcie rozwoju dzieci decyduje starsza
generacja, która ma mniej aktualną wiedzę
społeczną. To może mieć wpływ na wolniejszy
rozwój, działać hamująco. Bardzo duży nacisk
kładzie się przy tym na posłuszeństwo, dzieci
muszą się podporządkowywać starszym osobom,
co sprawia, że mają mniej możliwości wyrażania
swojego ja.
J: „Smak pho” to rzadki przykład polskiego kina,
w którym pojawia się temat Wietnamczyków
żyjących w Polsce. To naprawdę zaskakujące,
że w popularnym kinie czy telewizji jest tak mało
wietnamskich postaci.
T: Tak, to łatwo zauważyć, jest nas tu dużo i jest
wiele niezwykłych historii, które warto byłoby
pokazać szerszej publiczności. Przez wiele lat
rzeczywiście społeczność wietnamska była dość
zamknięta, choć nie aż tak hermetyczna, jak to się
czasem przedstawia. Mogło to jednak utrudniać
czy zniechęcać potencjalnych scenarzystów
czy pisarzy. Ale to się dawno zmieniło, jest też
coraz więcej dostępnych materiałów. Powstało
ostatnio wiele stowarzyszeń, które pracują nad
poprawieniem tych relacji, chcą zbliżyć ludzi,
działać na rzecz wzajemnej komunikacji. Sam
działam w jednej z takich organizacji, zajmującej
się kulturą, chcemy pokazywać kulturę Wietnamu
– nie tylko kulinarną czy muzyczną, co często
prezentują oficjalne kanały promocji kraju, ale
też sztukę współczesną, także tę powstającą
wbrew cenzurze, czy kulturę popularną, ponieważ
Wietnam mimo szczególnej sytuacji politycznej
nadąża za tym, co dzieje się na świecie. Mam
nadzieję, że tego rodzaju działania zaowocują
w bliskiej przyszłości.

THANG LONG DO
W 1989 r. , mając 19 lat, przyjechał do Polski
jako stypendysta z Wietnamu. Jest prezesem
Stowarzyszenia Artystyczno-Kulturalnego
Wietnamczyków w Polsce. W filmie "Smak
Pho" zagrał przypadkowo - na casting trafił
z synem, który marzył o karierze aktorskiej.

aktivist.pl

SKECHERS D´LITES

Kolekcję Skechers D´Lites wyróżniają detale
przypominające malarską technikę batiku oraz
cholewka, która jest biała lub czarna i stanowi idealne tło dla wzoru. Mocno zabudowana
podeszwa to znak markowy modelu D´Lites 3.0,
który w nowym sezonie oferuje świeżą, pastelową
paletę barw i styl color-blocking. Lekka, amortyzująca
i dobrze podtrzymująca podeszwa wewnętrzna oraz
wkładka typu Air-Cooled Memory Foam zapewniają
najwyższy komfort noszenia.

PUZZLE MUNO

Domowa kwarantanna znacząco podnosi zapotrzebowanie na niezobowiązujące
ale i zajmujące rozrywki. Dla tych, którzy chętnie
zajmą ręce i umysł składaniem całości z małych
kawałeczków puzzle Muno mogą być dobrym
rozwiązaniem. munopuzzle.com
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KOMIKSOWA TRAWKA

Kadry z „Easy Ridera” z podkładem „Don’t
Bogart That Joint” to klasyka klasyki. Nawet
dla niepalących. „Trawka. Jak zdelegalizowano marihuanę”
autorstwa Boxa
Browna (tego od
komiksu o Tetrisie)
to nieautoryzowan
biografia skręta.
Komiks dokumentalny, który opowiada
historię jednej
z najbardziej zmitologizowanych używek
świata towarzyszących ludzkości od
zarania dziejów.

aktivist.pl

CZYNIE CERAMIC

Naczynka Czynie Ceramic znaleźlismy na Instagramie. Urzekły nas prostotą, bezpretensjonalnością i tym odręcznym sznytem, który bardzo
lubimy. Okazało się, że Czynie to jednoosobowa
manufaktura ceramiki. Wszystkie naczynia są ręcznie
wytwarzane z porcelany i kamionki.

zakupy

#MADEBYLOCALS

SZLACHETNA MODA PRZYJAZNA PLANECIE

Ponadczasowe kapsułowe kolekcje, szacunek dla rzemiosła, certyfikowane materiały i dbałość o środowisko to kluczowe wartości, które
przyświecały Paulinie Wardak i Paulinie Sołtyk – twórczyniom Osnowy.
Doskonałe krawiectwo, jako część branży odzieżowej, może iść
w parze z poszanowaniem dla przyrody i pracy człowieka – dowodzą założycielki Osnowy. Minimalistyczne ubrania z materiałów pozyskanych z ekologicznych i certyfikowanych źródeł są szyte ręcznie w Polsce. Wyróżniki marki
stanowią ekologiczne i pochodzące z recyklingu materiały, produkowane
przy wykorzystaniu minimalnej ilości wody, bez użycia pestycydów i farbowane naturalnymi barwnikami roślinnymi.

Centrum Praskie Koneser
jest miejscem, które tworzą
ludzie pełni pasji i wzajemnej
życzliwości. Poznajcie
producentów, kucharzy,
designerów i sprzedawców,
którzy tak jak i Wy tworzą
niesamowity klimat tego
miejsca.

Za bramą dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” nigdy nic nie było przypadkowe. W latach swojej świetności fabryka należała do jednych z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych w stolicy. Wrosła w klimatyczny
krajobraz Pragi i życie jej mieszkańców. Gruntowna rewitalizacja
przywróciła tej XIX-wiecznej infrastrukturze magię współczesności i puls energetycznego miasta. Do Konesera powrócili też
ludzie pełni pasji i nowatorskich pomysłów. Centrum stało się
zagłębiem kreatywności. To tu warszawiacy poszukują autentyczności i niepowtarzalności w każdym produkcie, serwowanym
daniu, podczas koncertów czy artystycznych wystaw, a szczegóły historii tego miejsca poznają podczas wizyty w unikatowym
Muzeum Polskiej Wódki.

#TWORZYMYLOKALNIE

74

Z

A

K

U

P

Y

DOMOWA MYDLARNIA

Mydlarnia Cztery Szpaki to rodzinna firma,
która za cel postawiła sobie tworzenie prostych, funkcjonalnych produktów do pielęgnacji opartych na naturalnych surowcach.
W ofercie mydlarni znajdują się m.in. naturalne mydła,
szampon do włosów w kostce, serum do włosów,
wygładzające serum do twarzy, dezodoranty w kremie, olejki do ciała, masła do ciała i peelingi. Do ich
produkcji używane są nierafinowane, zimnotłoczone
oleje roślinne, naturalne olejki eteryczne, ekstrakty,
glineki, zioła czy maceraty najwyższej jakości. Dzięki
temu kosmetyki pielęgnują skórę; działają ujędrniająco,
zmiękczająco i odżywczo. Z kolei naturalne kosmetyki
do włosów (w tym kultowy szampon w kostce) sprawiają, że z dnia na dzień stają się one mocniejsze, gęstsze,
błyszczące i nabierają ekstraobjętości.

aktivist.pl

PRZEMEK PŁACHETKA
założyciel i szef restauracji
Ferment Praski.

Po latach pracy w dużych korporacjach Przemek postanowił wziąć
sprawy w swoje ręce i tak narodził się
Ferment Praski – miejsce, które jego
założyciel określa mianem „start-upu
gastronomicznego”. Można tu odkrywać polską kuchnię na nowo – lokalne
produkty przygotowywane są tutaj
technikami gotowania z całego świata.

KASIA KUCHARSKA

stoi za projektem Triki Tashka.
Kasia swoją karierę związała z kulturą i sztuką, pracując
m.in. przy produkcji filmów animowanych i realizacji scenografii w Teatrze Wielkim. Jej artystyczne doświadczenie
w połączeniu z niezwykłą kreatywnością w prowadzeniu
biznesu zaowocowały stworzeniem magicznego miejsca,
wypełnionego po brzegi literaturą, teatrem, sztuką i...
energetycznym aromatem bio kawy i czekolady!
Triki TASHKA to nie tylko strefa kultury, ale także punkt
spotkań, który każdego dnia inspiruje nas do poznawania
nowych rzeczy: podstaw beatboxu czy robienia makram.

koneser.eu
www.instagram.com/centrum_praskie_koneser
www.facebook.com/CentrumPraskieKoneser/

Poznajcie wszystkich pasjonatów. Śledźcie profil Konesera, wspierajcie lokalne biznesy.

