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Anna Czaban opowiada  
o najnowszej wystawie  
w warszawskim Centrum Sztuki 
Współczesnej, a chłopaki  
z zespołu Lordofon zdradzają, 
dlaczego wolą outsiderskie bity. 
Sprawdzamy też, co dzieje się na 
mieście – przedstawiamy nowe 
warszawskie miejscówki, które 
pomimo pandemii wyrastają 
dzielnie w miejskich zakamarkach
– i poza nim, zapraszając na 
wycieczkę do miejsca, w którym 
można całe dnie wylegiwać się 
wygodnie, podziwiając nadbie-
brzańskie łąki niezależnie
od pogody. 
Dla tych, którzy wolą oglądać, 
mamy przegląd prac Weroniki 
Gęsickiej, artystki, która  
w swoich kolażach zaskakująco 
trafnie ilustruje atmosferę rosną-
cego zagrożenia wykorzystując 
pozornie bezpieczne archiwal-
ne fotografie z banków zdjęć. 
Czytajcie, oglądajcie, dbajcie  
o siebie. 

Młodziutka wokalistka i raper po 40. Wydaje się, że 
nic ich nie łączy, a jednak spotykają się na naszych 
łamach. Dwie zaskakujące, poważne, szczere roz-
mowy, pokazują, że niezależnie od wieku, doświad-
czenia, pochodzenia i priorytetów autentyczność to 
coś, co pozwala pozostać w zgodzie z samym sobą 
i stawić czoło bezwzględnej machinie showbizu. 

OKŁADKA: foto: FILIP SKROŃC 

NIEZALEŻNIE  
OD WIEKU  
I POCHODZENIA 
SZCZEROŚĆ TO 
KLUCZ DO SUKCESU

Viki Gabor idzie jak burza, zdobywając kolejne 
muzyczne laury. Włodi powraca z rewelacyjnym 
materiałem, a w rozmowie z Filipem Kalinowskim 
okazuje się wyjątkowo szczery, kiedy mówi
o swoich nałogach i empatii, którą skrywa pod ma-
ską twardego ulicznika. Gdyby było wam mało – to 
niejedyne rozmowy, jakie mamy dla was! Kuratorka 
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TYPOGRAFY

Cykl typograficznych przedstawień dzieł 
polskiej architektury, w którym za budulec 
służą jedynie glify (litery, znaki, cyfry)
z kroju pisma Futura. Prace Henryka Kwiatka to 
typograficzna próba uchwycenia miasta, pokaza-
nie budynków ciekawych, ale często pomijanych.  
typografy.pl/.

„KSIĄŻKA 
O MIŁOŚCI”

Dwie autorki, które 
cenimy, Olga Drenda  
i Małgorzata Halber, 
rozmawiają o miłości. 
Olga z analitycznym podej-
ściem człowieka rozumu, 
Małgorzata z przekona-
niem, że rozum ma niewiele 
wspólnego z emocjami. Jest 
o seksie, mężach i zdra-
dach. Ale nie tylko. 

Specjalnie zaprojektowana przestrzeń na najwyższym 
poziomie Galerii Mokotów jest zbudowana ze szla-
chetnych materiałów takich jak marmur i naturalne 
drewno. Tak zaplanowana strefa w zestawieniu
z żywą zielenią pozwala zapomnieć, że jest się
w centrum handlowym.  
Wśród starannie wyselekcjonowanych propozycji 
Grand Kitchen znajduje się Tokyo Sushi  specjali-
zujące się w kuchni japońskiej.  Amatorom kuchni 
azjatyckiej z pewnością przypadnie do gustu również 
restauracja Izumi Japanese Grill & Street Food, która 
na nowo pozwala odkryć i poznać piękno tkwiące 
w prostocie kuchni japońskiej.  Prawdziwą gratką dla 
koneserów steków jest  Pini Grill & Delikatesy. Wśród 
serwowanych steków miejsce znalazły: Ribeye, 
New York, Rump Steak, Picagna, Taliata czy Fioren-
tina. Domowej roboty makarony, ręcznie robione, 
rozkręcane na oczach Gości ciasto pizzy w otwartej 
kuchni Vapiano na pewno zaspokoją głód małych 
i dużych. Amerykańska Restauracja Jeff’s serwująca 
kuchnię Tex, Mex to propozycja beztroskiej uczty 
w klimacie, który przenosi nas za ocean.  A jeśli 
akurat mamy ochotę na odrobinę egzotyki  to dzięki 
atmosferze i umiejętnościom kucharzy restauracji 
Nandana przeniesiemy się do pachnących Indii, 
wraz z ich bogactwem i różnorodnością, które kryją 
się w przygotowanych regionalnych smakołykach. 
W ofercie znajduje się również urokliwe miejsce 
Monique, którego menu opiera się na świeżo 
wypiekanym pieczywie oraz wyrobach cukierniczych 
na bazie naturalnych składników.  Najlepsze miejsce 

SZTUKA ŚCIĄGANA

„GAMBIT KRÓLOWEJ”

Sześcioodcinkowa adaptacja  
bestsellerowej powieści Waltera 
Tevisa opowiada o rozgrywkach
szachistów w okresie zimnej wojny  
i jest opowiedziana z perspektywy  
głównej bohaterki, Beth Harmon.  
Premiera 23.10 na Netfliksie.

Jedno z najlepszy muzeów 
na świecie – nowojorskie 
muzeum imienia Solo-
mona R. Guggenheima – 
udostępniło ponad  
200 książek i albumów  
o sztuce. Pozycje traktu-
jące o dokonaniach takich 
twórców jak Picasso, van 
Gogh czy Kandinsky można 
ściągnąć zupełnie za darmo.

KUCHNIE Z CAŁEGO ŚWIATA 
W DESIGNERSKIEJ STREFIE RESTAURACYJNEJ 

GALERII MOKOTÓW
Koncept gastronomiczny Grand Kitchen prezentowany w Galerii Mokotów 
jest daleki od wszystkim znanego food courtu. Osiem wyjątkowych miejsc 
serwuje dania z różnych zakątków świata w oryginalnych przestrzeniach 

i z powodzeniem konkuruje z miejskimi lokalami. Sushi, wyjątkowej 
jakości steki, prawdziwa włoska pasta czy świeżo wypieczone rogaliki? 

Wszystko to, w bezpiecznych warunkach, do wyboru w lokalach 
restauracyjnych w Galerii Mokotów. 

na spotkanie lunchowe to zdecydowanie Fragola. 
Restauracja zlokalizowana w strefie The Designer 
Gallery proponuje lekką kuchnię śródziemnomorską. 
Ostrzegamy, że szybki lunch może przeciągnąć się 
do słodkiego podwieczorku. 

Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia czemu miałby
wybrać Grand Kitchen na planowaną kolację czy
spotkanie biznesowe, to ważną informacją jest fakt,
że Galeria Mokotów zdobyła najwyższą ocenę w
audycie „Health&Safety”. Dzięki skrupulatnemu
wypełnianiu wszystkich zaleceń organów ds. zdrowia,
zarówno strefa Grand Kitchen, jak wszystkie prze-
strzeniewspólne Galerii są poddawane gruntow-
nemu czyszczeniu i dezynfekcji, a centrum oferuje 
komfortowe i bezpieczne warunki przebywania 
w miejscu publicznym.

 Nandana Indian restaurant & coffee
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„PIES ZAWODOWIEC”

Laura 
Greaves, 
dziennikarka, 
pisarka 
i szalona 
psiara, 
a także była 
redaktorka 
naczelna 
magazynu 
„Dogs Life”, 
opisuje historie 

czworonogów, które żadnej pracy się nie boją 
– pomagają chorym, pozują do zdjęć, pełnią 
zaszczytne funkcje w lokalnych społeczno-
ściach.

NA BALKON!

Zestaw mebli i akcesoriów 
Heleny Wierzbowskiej
i Agnieszki Cieszanowskiej, 
który powstał jako odpo-
wiedź na potrzeby osób 
posiadających niewielkie 
balkony, został nagrodzony 
podczas make me! – między-
narodowego konkursu wzorni-
czego będącego elementem 
Łódź Design Festival.

PORTRET OSOBISTY

„ZAMIANA OKIEN”

WindowSwap to projekt 
uroczy i szczególnie
dobrze rezonujący 
w czasach pandemiczno-
-kwarantannowych. Po-
zwala bez ruszania się sprzed 
ekranu podziwiać widoki
z dziesiątków 
okien na całym świecie. 
Klik i wyglądamy przez 
okno Eduarda w Boliwii, 
klik, widzimy to,  co Enrique
w São Paolo. 
Wasz widok też może 
dołączyć do okiennej 
międzynarodówki!

Po raz kolejny najlepsi 
fotografowie i fotografki stanęli 
za aparatem, aby wybranym 
przez siebie osobom wykonać 
niepowtarzalne portrety. 
W projekcie udział wzięli Silvia Po-
goda, Bartek Wieczorek oraz duety 
Dyba i Adam Lach oraz Marta 
Zgierska i Mateusz Sarełło. 
Wystawa prac startuje 18.11 w Galerii 
Promocyjnej w Warszawie. 

fo
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BEZ WZGLĘDU

NA WIEK

rozmawiał: FILIP KALINOWSKI, foto: FILIP SKROŃC

Viki Gabor – rozśpiewana 13-latka w ciągu kilkunastu miesięcy zdążyła wejść 
do finału The Voice Kids, wygrać Eurowizję dla dzieci i rozkochać w sobie setki 

tysięcy fanów z Kayah włącznie. 
Chwilę po ukazaniu się debiutanckiej płyty i premierze klipu do tytułowej 
piosenki z albumu „Getaway”, który powstał w ramach projektu PUMA 

Talents, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, co jest najtrudniejsze na 
jej drodze zawodowej, dlaczego nie chce śpiewać o cukierkach i gumkach do 
włosów, a także o tym, czemu świat byłby lepszy, gdybyśmy częściej słuchali 

dzieciaków i nie zawracali sobie głowy hejterami.

Zacznijmy może od kwestii twojego zaangażo-
wania w ekologię – poruszyłaś ten temat w pio-
sence „Superhero”, a cały dochód ze sprzedaży 
singla przeznaczyłaś na WWF. W kontekście ka-
tastrofy klimatycznej, z którą mamy do czynienia, 
dosyć często pojawiają się czarne wizje, które 
wręcz wieszczą koniec świata na rok 2050…

Wydaje mi się, że ludzie w końcu zdadzą sobie 
sprawę, że nie mamy żadnego planu B i każdy 
musi wziąć się w garść i coś z tym zrobić. Dla 
mnie to bardzo ważne, bo kocham naturę i nie 
rozumiem, jak ludzie mogą traktować naszą 
planetę w ten sposób. To smutne i… dziwne. 
Jest wiele pięknych miejsc, w których kiedyś 
byłam, a kiedy później do nich wracałam, to 
już tak nie wyglądały, były zaśmiecone. Ludzie 
często nie doceniają tego, co ich otacza, ale im 
więcej się o tym mówi, tym więcej osób zdaje 
sobie z tego sprawę. Wspólnie jesteśmy bardzo 
silni i możemy bardzo wiele, tylko musimy 
dotrzeć do wszystkich. I choć to nie jest łatwe, 
trzeba próbować.

Dużą rolę w tej kwestii odgrywają młodzi ludzie, 
dla których perspektywa 30 lat jest na wycią-
gnięcie ręki. Choćby Greta Thunberg.

Bardzo ją podziwiam za to, że nie boi się 
mówić o tych wszystkich ważnych kwestiach. 
Niektórzy twierdzą, że rodzice ją do tego zmu-

szają, ale po niej widać, że chce to robić, że jej zależy.  
Ona jednak mówi o tym w zupełnie inny sposób niż ja.  
Bo ja też próbuję, ale nikt przecież nie będzie słuchał…  
13-letniej dziewczynki.

Czasami wydaje mi się, że ten świat byłby dużo lepszy, gdybyśmy 
częściej słuchali młodych. Bo przez lata mówiło się, że dzieci i 
ryby głosu nie mają, a dziś w show-biznesie chociażby jest całkiem 
sporo donośnych nastoletnich głosów.

Niektórzy wspierają innych niezależnie od ich wieku i mają 
świadomość, że bez względu na wiek chcemy spełniać swoje 
marzenia. Bardzo dziękuję wszystkim takim osobom, bo to 
mnie motywuje. Gdyby ich nie było, to ja – czy inni nasto-
latkowie albo dzieci, którzy idą podobną drogą – mogliby się 
mocno zdołować. Bo robienie kariery to nie jest łatwa i zawsze 
fajna rzecz. Ja śpiewam, robię to, co kocham, i nie ma dla mnie 
znaczenia to, ile mam lat – wiem, że mam 13, zdaję sobie z tego 
sprawę, ale robi mi się przykro, kiedy słyszę: uspokój się, nie 
powinnaś robić kariery w tym wieku. Ciężko pracuję i myślę,  
że kiedyś będę się cieszyć z tego, że nikt mnie nie powstrzymał. 
Ludzie powinni bardziej szanować tych, którzy robią to, co ko-
chają, bo to nie jest łatwe – trzeba w to włożyć mnóstwo czasu, 
siły i wytrwałości.

Żyjemy jednak w czasach, w których ludzie mają ogromną łatwość 
wydawania pochopnych, radykalnych sądów i oceniania innych.

Niektórzy siedzą w domu, nudzą się i tylko czekają, żeby komuś 
dogryźć. Sama spotkałam się z dużym hejtem, ale udało mi się  
z nim jakoś sobie poradzić. Na początku bardzo mnie to  

Bluza Puma

nasza okładka
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Trudniej było ci zaśpiewać pierwszą piosenkę po polsku?

Tak. Bo w języku polskim zazwyczaj potrzeba dużo więcej słów, 
żeby tekst miał w ogóle sens, a dodatkowo jeszcze, żeby je 
zaśpiewać, trzeba mieć dobrą dykcję. „Afera” jest moją pierwszą 
piosenką w całości zaśpiewaną po polsku i muszę przyznać, że 
trochę czasu nad nią spędziłam. Już po wyjściu ze studia wra-
całam do niego na kolejne poprawki, ale to… dobrze, bo ja chcę, 
żeby każda moja piosenka była jak najbardziej dopracowana. 
Na mojej debiutanckiej płycie są dwie piosenki, które napisała 
moja siostra – melodia do „Guilty” pojawiła jej się w głowie 
przy odrabianiu pracy domowej czy pomaganiu mamie w kuch-
ni i od kiedy mi ją zaśpiewała, nie mogłam jej wyrzucić z głowy. 
Pomyślałam więc, że jeśli mi tak zapadła w pamięć, to pewnie 
innym ludziom też zapadnie. Nagraliśmy więc demówkę, przy 
której pomógł nam nasz wujek Mateusz, i na koniec trafiła ona 
na płytę.

Wspomniałaś o swojej siostrze i wujku, a z tego, co wiem, twoja 
mama i tata też śpiewają i grają na instrumentach. Nie chciałbym, 
żeby zabrzmiało to jak stereotyp, ale myślę, że na muzykalność 
waszej rodziny może mieć wpływ to, że wywodzicie się z kultury 
romskiej.

i nie będę nigdy udawać osoby, którą nie jestem. Spróbowałam  
po swojemu i się udało. Bardzo bałam się otworzyć, ale teraz mam 
wręcz na odwrót – lubię spotykać nowych ludzi, poznawać ich.

Wspomniałaś o tym, że to, co robisz, to nie jest łatwa i zawsze fajna 
rzecz. Co w tym wszystkim jest dla ciebie najtrudniejsze?

Nie wszystko jest dla mnie łatwe – od samego rana do późnego wie-
czora mam właściwie codziennie pełno różnych zajęć, nie tylko tych 
muzycznych, ale i szkolnych. Muszę tak zorganizować swój dzień, 
żeby znaleźć czas na wszystko. Mam bardzo dużo energii, więc jakoś 
sobie z tym radzę. Sprawia mi to dużą radość, ale i tak kiedy wracam 
wieczorem do domu albo hotelu, to czuję się wyczerpana. Często 
mam jednak jeszcze trochę siły i na koniec dnia śpiewam sobie  
w pokoju albo odrabiam lekcje. I nie chciałabym tu na nic narzekać,  
bo naprawdę lubię to wszystko robić.

Poza natłokiem obowiązków na pewno też musisz się mierzyć ze stre-
sem i odpowiedzialnością. Występując dwa lata temu w The Voice Kids 
zostałaś wrzucona na dosyć głęboką wodę…

dobijało – codziennie miałam jakieś takie moje 
smutasy z tym związane – ale w końcu zrozumia-
łam, że ci ludzie nigdy nie przestaną i ja z tym nic 
nie zrobię. Dziś już się tym nie przejmuję, nawet 
tego nie czytam. Nie wszystkim musi się podobać 
moja muzyka i nie wszyscy muszą mnie lubić. 
Na szczęście mam swoją grupę fanów i oni mnie 
wspierają, więc robię to nie tylko dla siebie, ale też 
dla nich. A że dodatkowo mam bardzo fajnych 
rodziców, którzy mnie dopingują, to potrafię 
przez to wszystko przejść. Duże oparcie mam też 
w mojej najlepszej przyjaciółce Samancie, która 
wie, jaka jestem, i nawet jak nic jej nie powiem,  
to czuje, kiedy jestem smutna, i mnie wspiera.

Mój kolega raper często powtarza, że jest wdzięczny 
wszystkim swoim hejterom, bo jak komuś coś się 
podoba, to zwykle zostawi łapkę w górę i… tyle,  
a ci, którym coś się nie podoba, zawsze coś napiszą, 
powiedzą czy jeszcze pokażą innym.

Coś w tym jest. Bo zwykle hejterzy 
skupiają się na jakiejś konkretnej 
osobie i choć jej nienawidzą, to 
ją obserwują, klikają, wyświetlają 
i jeszcze pokazują innym, jaka to 
ona jest najgorsza. To pokazuje, 
że ten człowiek jest jakiś – trudny 
do zapomnienia. A żeby mu jak 
najbardziej dogryźć, trzeba się 
nim interesować. Jakiś więc plusik 
chyba w tym jest. Jedyne, co dalej 
mnie w tym denerwuje, to fakt, 
że ci wszyscy hejterzy są odważni 
tylko w internecie – w realu proszą  
o zdjęcie czy autograf i mówią miłe słówka,  
a potem dopadają człowieka w sieci i oczerniają.  
W rzeczywistości noszą maski, a w internecie 
pokazują, jacy są naprawdę. To jest smutne, bo… jak 
nie lubisz, to nie słuchaj i nie oglądaj, to jest proste.

A ty – jako człowiek i wokalistka, piosenkarka i artyst-
ka estradowa – masz też jakąś swoją maskę, którą 
zakładasz na niektóre okazje?

Nie mam. Moi rodzice wychowali mnie tak, 
żebym była taka, jaka jestem, i się tego nie wsty-
dziła, żebym nie nosiła maski, którą niektórzy 
ściągają tylko do spania. Nie chciałbym być inną 
osobą przed moimi fanami, a inną, kiedy jestem 
sama czy z bliskimi. Wobec moich przyjaciół  
i rodziny jestem dokładnie taka sama jak wobec 
moich fanów. Mam taki charakter, jaki mam,  

Ludzie w końcu zdadzą sobie sprawę, że nie mamy 
żadnego planu B i każdy musi wziąć się w garść i coś 

z tym zrobić. Dla mnie to bardzo ważne, bo kocham 
naturę i nie rozumiem, jak ludzie mogą traktować 

naszą planetę w ten sposób. Wspólnie jesteśmy bardzo 
silni i możemy bardzo wiele, tylko musimy dotrzeć do 
wszystkich. I choć to nie jest łatwe, trzeba próbować.

wywiadami – byłam w nich jeszcze bardzo 
zamknięta. Dobrze jednak, że to się stało, bo 
już się z tym oswoiłam, przeżyłam, co miałam 
przeżyć, i teraz już czuję tylko takie motywujące 
motyle w brzuchu.

Twój występ w The Voice Kids wydarzył się bardzo 
prędko po tym, jak razem z rodzicami przeprowa-
dziliście się z powrotem do Polski. Jako że  
w Wielkiej Brytanii mówiłaś pewnie głównie po 
angielsku, ciekaw jestem, w jakim języku myślisz 
albo śnisz?

Po… angielsku. I tak samo jest z piosenkami – 
chyba jeszcze nie zdarzyło mi się myśleć  
o przyszłej piosence po polsku; wolę zapisać 
sobie pomysł po angielsku i później ewentual-
nie przetłumaczyć na polski. Dalej zdarzają mi 
się jakieś potknięcia w języku polskim, ale cały 
czas się staram – próbuję jak najwięcej czytać 
i rozmawiać po polsku, choć też z siostrą cały 
czas rozmawiamy po angielsku, żeby nie zapo-
mnieć jakichś słówek czy akcentu.

„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.

To był mój pierwszy występ na jakiejkolwiek scenie! Od razu  
z mikrofonem, przed publicznością i kamerami, więc można po-
wiedzieć, że tak. Dzisiaj cieszę się, że podjęłam taką decyzję i spró-
bowałam swoich sił – jestem z siebie dumna, że zdecydowałam się 
skoczyć na głęboką wodę, bo trudno mi sobie teraz wyobrazić, że 
nadal siedzę w domu i śpiewam tylko dla siebie. Bardzo chciałam 
czegoś więcej – śpiewać na scenie, wydać płytę i mieć fanów.  
Tego potrzebowałam, bo muzyka to jest moja najlepsza przyjaciółka.

A ten stres…

Było go bardzo dużo – świetnie pamiętam te wszystkie chwile, 
w których bardzo się denerwowałam, i to nie był taki motywu-
jący stres jak teraz, tylko wielki strach przed wyjściem na scenę 
i tym, jak odbierze mnie publiczność. Ludzie mówią mi, że nie 
było tego po mnie widać, ale za kulisami działo się bardzo wiele 
i ja cały czas starałam się odsunąć ten moment prawdy – może 
za chwilę, może jeszcze 5 minut… I tak samo było z Voice’owymi 

Bluza Puma
Spodnie Puma

Bluza Puma
Kurtka H&M
Spodnie Puma

nasza okładka
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Ja się wychowywałam z językiem romskim; 
jestem Polką, ale mam romskie korzenie. Moja 
babcia jest Romką i ona mi opowiada o tej kul-
turze i tradycji. Ta kultura jest bardzo piękna, 
ale też bardzo często przedstawiana w złym 
świetle – wiele osób nie ma pojęcia, jak ona  
w ogóle wygląda, i wręcz nie chce jej poznać, 
bo zna jej obraz tylko przez pryzmat stereoty-
pów. A to, co najłatwiej znaleźć w sieci  
o Romach, nie ma nic wspólnego z tą kulturą.  
I ja nie twierdzę, że nie ma Romów, którzy 
robią te wszystkie okropne rzeczy, ale też 
smuci mnie to, że oni są jedynymi, których się 
publicznie prezentuje.

Dezinformacja w tej kwestii sięga samego 
początku – wiele osób uważa, że Romowie po-
chodzą z Rumunii, podczas kiedy tak naprawdę 
wywodzą się oni z Indii.

Dokładnie. I u nas w domu bardzo dużo słucha 
się właśnie takiej wschodniej muzyki – hin-
duskiej, arabskiej i tureckiej. Bardzo lubimy 
taneczną muzykę – mamy swoje tradycyjne 
stroje sceniczne, swoje melodie i swoje święta, 
podczas których wspólnie śpiewamy. Bardzo 
bym chciała napisać kiedyś taką piosenkę, któ-
ra będzie trochę po angielsku, trochę po pol-
sku, a jej refren będzie po romsku, żeby ludzie 
usłyszeli, jak nasz dialekt – bo jest ich bardzo 
dużo – pięknie brzmi. Romski język jest pięk-
ny, a wiele naszych piosenek potrafi wzruszyć 
nawet tych, którzy nie rozumieją słów; wsłu-
chując się w samą melodię, można przepłakać 
całą pieśń. Bo my, Romowie, jesteśmy bardzo 
muzykalni – kiedy się spotykamy w święta, to 
ja w ogóle nie myślę o jedzeniu, tylko czekam, 
aż będziemy śpiewać. Cała rodzina się zbiera – 
przyjeżdżają wszyscy wujowie, ciotki i kuzyni, 
siadamy wspólnie i śpiewamy. Wujek gra, tata 
gra, a my nie siedzimy przy stole i nie gadamy, 
tylko śpiewamy.

Tego mi strasznie brakuje w polskiej kulturze, 
tego wspólnego śpiewania, które zanikło  
w ogromnym stopniu wraz z tym, jak ludzie 
wyprowadzili się ze wsi do miast.

Ale jest przecież mnóstwo pięknych polskich 
piosenek… Ja bardzo lubię polską kulturę, ona też 
jest wspaniała – jest w niej wiele pięknych słów  
i melodii, tylko wydaje mi się, że niektórzy już 
nie czują potrzeby tego pielęgnować i wspólnie  

śpiewać, nie garną się do tego. A my, Romowie, nie wyobrażamy 
sobie życia bez muzyki, bez tego wspólnego śpiewania przy stole.

Zanim jednak nagrasz pierwszą piosenkę po romsku, chciałbym cię 
zapytać, skąd u ciebie – młodej przecież dziewczyny – tak wiele 
poważnych tematów w tych tekstach, które wybierasz.  
Śpiewałaś już przecież i o ekologii, i o solidarności kobiet…

Bo chciałabym, żeby moje piosenki zawsze miały sens i były 
pełne emocji. Od najmłodszych lat sięgałam po ambitny reper-
tuar i właściwie nigdy nie słuchałam muzyki dla dzieci. Bardzo 
prędko autorytetami muzycznymi stali się dla mnie Whitney 
Houston, Michael Bublé czy Jessie J. Słuchałam tego, co dorośli, 
i nawet jeśli nie do końca rozumiałam, o czym śpiewają,  
to czułam te emocje.

FOTO: Filip Skrońc 
MAKE UP/WŁOSY:
Weronika Wróblewski 
STYLIZACJA: Rafał Kruhlik
PRODUKCJA: Ewa Dziduch

Bluza Puma
Spodnie Puma 
 

Bluza Puma 
Spodnie Puma 
Buty Puma

PUMA TALENTS – to platforma 
prowadzona przez markę PUMA, której 
zadaniem jest wspieranie młodych 
artystów, muzyków. W roku ubiegłym 
w ten sposób marka współpracowała 
między innymi z Darią Zawiałow, 
White 2115 czy Jankiem Rapowanie.

nasza okładka
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Wspólny krążek weterana warszawskiego rapu i producenta znanego 
dotychczas głównie z duetu Syny to jedna z najbardziej zaskakujących 

premier tego roku i jednocześnie jedna z bardziej spójnych i porywających. 
Współtwórca Molesty znalazł bowiem w bitach 1988 idealny grunt do 

wypowiadania swoich bacznie ważonych, celnych i dobitnych słów,
a minimalizm i głębia tych primeshitowych konstrukcji dopełniły się

w ascetycznych i monochromatycznych wersach Włodka. Nad całą płytą 
„W/88” unoszą się duchy bloków, chmury z jointów i widmo nadciągającego 
triumfu. Na wywiad więc nie mogliśmy się umówić w innym miejscu niż na 

ursynowskiej Kopie Cwila, gdzie powstały ikoniczne ujęcia do wideoklipu 
towarzyszącego utworowi „Wiedziałem, że tak będzie”. Zamiast jednak 
grzebać w tym, co było, skupiliśmy się głownie na tym, co jest teraz – na 

niespodziewanych obrotach spraw, zwyczajnym życiu, produkcyjnych 
niuansach i poetyckiej prostocie, wrażliwości, pogardzie i… stylówie.

rozmawiał: FILIP KALINOWSKI, foto: FILIP SKROŃC

WŁODI I 1988. 
ICH WSPÓLNA 

PŁYTA TO  
JEDNA

Z NAJBARDZIEJ 
ZASKAKUJĄCYCH 
PREMIER TEGO 

ROKU

FILIP KALINOWSKI: Dla wielu osób informa-
cja o tym, że nagrywacie wspólnie album, była 
nie lada zaskoczeniem. Jak wpadliście na ten 
pomysł?

WŁODI: Bardzo lubię robić rzeczy, które przy-
najmniej w jakiejś mierze opierają się na tym, 
czego jeszcze nie doświadczyłem, są przygodą. 
A że nigdy wcześniej nie zrobiłem całej płyty
z jednym producentem, to chciałem tego spró-
bować. Tyle tylko, że potrzebowałem do tego 
człowieka, który bardzo charakternie i charak-
terystycznie podchodzi do swojej muzyki, wie 
dokładnie, czego chce. Potrzebna mi była oso-
ba, która nie pyta o to, czego ja bym chciał, tyl-
ko ma swój nienaruszalny rdzeń, swój własny 
dźwiękowy świat, w który ja mogę wejść. A że 
w muzyce najbardziej pociągają mnie minima-
lizm i swego rodzaju monochromatyczność, to 
z Przemkiem bardzo prędko się dogadaliśmy. 
Do jego produkcji bardzo wiele można sobie 
dopowiedzieć i zinterpretować je na wiele spo-
sobów, podczas gdy większość współczesnych 

bitów jest bardzo kolorowa, rozbudowana 
i bezduszna w swoim dopieszczeniu. 
W jego produkcjach jest ten trudny do zde-
finiowania element transu, którego zawsze 
szukam w muzyce; są bardzo ascetyczne, a 
jednocześnie nie potrafisz przestać ich słu-
chać, choć nie do końca potrafisz wytłumaczyć 
dlaczego.

Twoje bity na „W/88” są natomiast chyba najbar-
dziej hiphopowymi produkcjami, jakie kiedykol-
wiek stworzyłeś. To świadome działanie?

1988: Zupełnie nie. Właściwie gdyby wycią-
gnąć kilka bitów z płyt Synów i dać je jakie-
muś innemu raperowi, to też może okaza-
łyby się bardziej hiphopowe. Robert jest tak 
charakterystycznym MC, że samą swoją osobą 
narzuca pewien klimat i atmosferę kawałków 
– nawet gdyby nawinął do jakiegoś popowe-
go hitu, to pewnie okazałby się on w jakiejś 
mierze synowski. I tak samo jest z Włodkiem 
– wydaje mi się, że gdyby rapował pod bardziej 

BRUDNE 
METAFORY 
I ŻYCIE 
W CZYSTEJ 
POSTACI
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piosenkowe struktury, to one też stałyby się 
w pewien sposób jego. Faktem natomiast jest 
to, że na tej płycie dużo mniej eksperymentu-
ję – narzuciłem sobie pewną formę i nagrałem 
bardzo hiphopowy album. Kluczowy jest tu ten 
minimalizm, o którym wspominał Włodek – nie 
chciałem, żeby bity za bardzo ewoluowały, żeby 
to MC trzymał się bitu, a nie żeby produkcja go 
osaczała.

Jednocześnie jednak wypracowałeś przez lata swój 
bardzo charakterystyczny styl, który słychać we 
wszystkim, co robisz – nieważne, czy to rap, dub, 
czy dubstep.

WŁODI: Słuchając tegorocznej EP-ki Przemka
i naszej wspólnej płyty, od razu można zauwa-
żyć, jak diametralnie różne są te rzeczy, a jed-
nocześnie też czuć, że zrobiła je ta sama osoba. 
Niuanse, które da się wychwycić na naszym 
albumie – pauzy pojawiające się w odpowied-
nich momentach, delikatne filtry na wokalach 
czy bardzo głębokie pogłosy na pojedynczych 
werblach – to wszystko są smaczki, które wyła-
puje się dopiero przy kolejnych odsłuchach i to 
właśnie one sprawiają, że ten krążek jest jedno-
cześnie minimalistyczny i wciągający, wpisujący 
się w pewne trendy, ale jednak osobny.

Tego typu rozwiązania wymagały od ciebie 
wyjścia poza strefę komfortu? Bo jednak przez lata 
uchodziłeś za MC, który bardzo twardo trzyma się 
swego…

WŁODI: W pełni świadomie mam swój zakres 
działań muzycznych, którego się trzymam i nie 
czuję powinności, żeby się z niego wychylać, 
bo… niby czemu? Na rynku co rusz pojawiają 
się jakieś nowe rozwiązania – choćby podziałki 
rytmiczne, które kiedyś były mniej popularne
– i większość osób ze sceny od razu zakłada, że 
każdy powinien się w nich sprawdzić, pokazać, 
że umie to zrobić. A ja się z tym nie zgadzam
i uważam, że wymaganie od wszystkich, żeby to 
robili, za swego rodzaju faux pas. Nikomu nie 
muszę niczego udowadniać ani tym bardziej 
sprostać żadnym potrzebom rynku. Mam swoje, 
bardzo czytelne ramy, w których się poruszam, 
i uważam to za mój atut; w ten sposób kreuję 
moją stylówę. Bo jak chcesz się przejechać no-
wym bugatti, to wsiadasz do bugatti, a jak masz 
ochotę poprowadzić starego mercedesa, to wy-
bierasz merca. Nie oczekujesz od niego, że będzie 

miał komputer pokładowy i silnik elektryczny, 
bo on ma tylko te rozwiązania, które były stoso-
wane w latach jego produkcji, ale jednocześnie 
wszystkie one są w najlepszej możliwej opcji. 
Wciąż są w zajebistym stanie i jak w niego wsią-
dziesz, to czujesz się jak w latach 90.

Skoro Włodi już wspomniał lata 90., ciekaw jestem 
czy twoja przeprowadzka do Warszawy
w jakimś stopniu odbiła się na bitach, które trafiły 
na „W/88”?

1988: Nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił 
sobie w bani jakiegoś świata. Zaraz po tym, 
jak się przeprowadziłem, zaczął się lockdown, 
ale jak tylko zdjęto pierwsze obostrzenia, 
ruszyłem w miasto eksplorować. Z Włodkiem 
pojechaliśmy na Służewiec, spotykaliśmy 
się zwykle w takich miejscach jak to, gdzie 
teraz siedzimy, czyli Kopa Cwila, i codziennie 
właściwie mijam mur wyścigów konnych, 
który wcześniej widziałem w niejednym klipie. 

1988:
SPORA CZĘŚĆ 

LUDZI, KTÓRZY 
NIEUSTANNIE 

MÓWIĄ O 
WRAŻLIWOŚCI 
I TOLERANCJI, 
W OGÓLE NIE 

ZAUWAŻA TEGO, 
JAK SAMI SĄ 
POGARDLIWI 

Wkręciłem sobie korbę, jak dziecko, ale ja też 
zawsze to robię, muszę wręcz to zrobić – coś 
obejrzeć, przeczytać, czymś się zainspirować.
A to, że – z zupełnie innych, dużo bardziej pro-
zaicznych powodów – zamieszkałem akurat na 
Ursynowie, na pewno miało wpływ na tę płytę 
– jakaś taka nieokreślona magia tego miejsca, 
duchy Molesty.

Wszystkie niuanse, o których wspominaliście w 
kontekście produkcji, wydają mi się również klu-
czem do czytania twojego rapu – rapu, który przez 
lata twojej bytności na scenie stał się nieporówny-
walnie bardziej poetycki.

WŁODI: Ewolucja w kwestii pisania tekstów jest 
czymś normalnym, ale też uważam, że to musi 
dziać się samo – musisz nieustannie wymagać 
od siebie, dążyć do tego, żeby się zaskakiwać,
i próbować wciąż nowych rzeczy, ale nie możesz 
stawiać sobie za cel tego, że na kolejnej płycie 
będziesz bardziej jakiś. Z dzisiejszej perspektywy 

wydaje mi się jednak, że największa zmiana na-
stąpiła u mnie w trakcie pracy nad płytą „Parias”. 
Kiedy pisałem teksty na ten album, założyłem 
sobie, że wciąż chcę mówić dokładnie to, co 
mam do powiedzenia, ale równocześnie spró-
buję być w tym mniej dosłowny – ukryć to pod 
kilkoma warstwami przenośni, metafor i niedo-
powiedzeń. Nadal gadać o tym, że palę jointy, 
ale zrobić to tak, że dopiero po pewnym zastano-
wieniu słuchacz skuma, o co mi chodzi. I choć o 
tym, że gry słowne są w rapie jak najbardziej na 
miejscu, wiedziałem już od lat, to dopiero wtedy 
zdałem sobie sprawę, jaką przyjemność może mi 
to sprawiać. Tego rodzaju niedosłowność kojarzy 
mi się z Bukowskim, którego prozę i poezję bar-
dzo sobie cenię – jego słowo jest zwykle proste 
czy wręcz prymitywne, nie szuka ozdobników
i… się tym cieszy, a jednocześnie na przecięciu 
tych codziennych słów dzieje się zwykle dużo 
więcej niż w nich samych. W jego książkach 
pada bardzo wiele bliskich mi stwierdzeń – jak 
chociażby to, w którym mówi, że jeśli masz swoje 
poglądy i sam nawet wiesz, że one są chujowe, 
ale i tak się ich trzymasz, to ja cię za to szanuję. 
Lubię brudne metafory i życie w czystej postaci.

Ciekawe, że zapędzamy się w tym momencie na 
pole rozmów o wrażliwości. Życie blokowiskowej 
Warszawy lat 90. zeszłego wieku – którego byłeś 
przecież jednym z naczelnych kronikarzy
– z wszelkimi przejawami wrażliwości nie obcho-
dziło się wówczas zbyt delikatnie.

WŁODI: Wrażliwość – nieco paradoksalnie – 
objawia się też czasami agresją i gniewem, ale 
masz rację – w czasach, w których dorastałem, 
nie można było zdejmować maski pokazującej, 
że dajesz sobie radę… ze wszystkim. To ona spra-
wiała, że nikt cię z niczego nie rozliczał, nawet
o nic nie pytał. Trzeba było nieustannie dbać
o status quo, które najlepiej podsumować można 
krótkim nie wchodź mi w drogę, bo ci wyjebię 
na łeb, a jednocześnie też jakoś w międzyczasie 
próbować się poukładać z tym światem i czuć 
się dobrze z sobą samym. To było na porządku 
dziennym i wciąż wydaje mi się, że jest, tylko 
przyjęło zgoła inną formę. Dziś to uprzejmość 
jest tą maską – te internetowe uśmiechy od 
ucha do ucha, spoza których widać często ból
w oczach. To kwestia czasów, ale też wydaje mi 
się, że takie postawy nie są w stanie zabić – 
przynajmniej w niektórych ludziach – wrażli-
wości. I głupio tak mówić o sobie, ale wydaje mi 
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studiu, w pięknym, odrealnionym świecie.
I choć ma to swoje plusy i minusy, to w moim 
życiu panuje równowaga. Wiodę spokojny, 
stabilny żywot, ale też cały czas muszę się kon-
frontować z tymi najzwyklejszymi, codzien-
nymi problemami – dotyka mnie czasem jakiś 
niedostatek i nieustannie załatwiam jakieś 
sprawy, zmagam się z przyziemną, szarą rze-
czywistością, z którą wielu moich kolegów już 
się zmagać nie musi, bo osiągnęło nieporów-
nywalnie większy sukces i są już gdzieś indziej. 
Moja muzyka natomiast wciąż jest odzwiercie-
dleniem mojej sytuacji życiowej, która nigdy 
się diametralnie nie zmieniła.

I dzięki temu masz tę „życiową surowiznę” na wy-
ciągnięcie ręki, bo wielu raperów żyje w złotych 
klatkach własnych sukcesów.

WŁODI: Tak może być, bo kiedy osiągasz 
sukces i twoje życie składa się już tylko z tras 
koncertowych, sesji nagraniowych i wywia-
dów, to automatycznie odsuwasz się od wielu 
życiowych tematów. Kiedy spotykasz się już 
tylko z ludźmi, którzy nieustannie ci słodzą, 
a jak wychodzisz z Żabki, to jakiś gość rzuca 
ci się na szyję, bo widział cię w teledysku, to 
może wypaczyć twoje postrzeganie rzeczy-
wistości. Zawsze wtedy możesz jednak zadać 
sobie pytanie – może chcesz iść na kasę do 
Lidla na dwa tygodnie? Bo kiedy sobie tam 
posiedzisz, to na pewno popchniesz swoje 
życie artysty i te 20 milionów na twoim koncie 
zyska zupełnie inną wartość, ale to na pewno 
nie będzie łatwe. I ja nie mam pojęcia, jak 
zachowałbym się w takiej sytuacji, bo jeszcze 
nigdy nie doświadczyłem takiego przypływu 
gotówki i sukcesu, który może odwrócić twoje 
życie o 180 stopni. Wydaje mi się jednak, że 
jest to podobnie trudne, jak to, kiedy nie masz 
nic. Szczególnie w Polsce, gdzie zwykle sukces 
się piętnuje i wraz z nim przychodzi mnóstwo 
żółci i zazdrości.

Myślisz, że gdziekolwiek na świecie jest inaczej?

WŁODI: Nie mam pojęcia, ale jak patrzę na 
rap, to wydaje mi się, że w Stanach jest jednak 
inaczej – tam jest kult sukcesu i tamtejsi 
raperzy często dopiero po tym, jak go osiągną, 
zaczynają mieć o czym rapować. Nawijają
o swoich nowych kajdanach, furach i butach, 
ale jednocześnie robią to nadal z tym ulicznym 

sznytem i jest to porywające. Bo braggowy, 
przechwałkowy rap trzeba czytać jak wrestling 
– to są markowane ciosy i uderzenia, marko-
wane trupy i przemyty, markowane wszystko, 
ale jednocześnie jest to zrobione
w tak fajny sposób, że chce się to oglądać
i w tej całej nieprawdziwości oni są jak najbar-
dziej autentyczni.

Wydaje mi się, że w ogromnym stopniu wiąże 
się to z pewnością siebie, z tym, że większość 
amerykańskich raperów albo wysysa ją z mlekiem 
matki albo zdobywa podczas dorastania
w getcie, a wielu naszych rodzimych raperów 
tylko ją markuje, nieustannie gadając o tym, jacy 
to oni nie są pewni.

WŁODI: Bo też zwykle taka przesadna, nie-
ustannie podkreślana pewność siebie wiąże 
się z tym, że ktoś, kto tak robi zupełnie taki 
nie jest. Jak mówi stare porzekadło – krowa, 
która dużo ryczy, mało mleka daje. Tak działa 
psychologia – zazwyczaj budujemy sobie jakąś 
fasadę, za którą skrywamy nasze lęki czy oba-
wy, i ja też to pewnie w jakiś sposób robię. Mój 
nałóg palenia jointów też ma na pewno jakąś 
przyczynę i gdyby by go rozebrać na części 
pierwsze, to nie jest tylko kwestia tego, że po 
prostu lubię ten zapach, smak i całą otoczkę.

Skoro wspomniałeś o trawce – przyznam się, że 
dzielę z tobą ten nałóg, a w pewnym stopniu to 
właśnie ty za niego odpowiadasz, bo jak byłem 
szczeniakiem, to powiedziałeś mi, że marihuana 
nie przeszkadza w niczym, a ja głupi uwierzyłem.

WŁODI: U mnie taką osobą jest B-Real. Bo 
kiedy byłem małolatem, to jak zapaliłem zioło 
raz na kilka dni, to było dla mnie wydarze-
nie – dwa dni przeżywałem, że paliłem, i z 
kolegami wspominaliśmy to, jak byśmy byli na 
jakiejś zajebistej imprezie. A później posłucha-
łem Cypress Hill i… nie mogłem uwierzyć, że 
ci goście cały czas chodzą zjarani, codziennie 
palą sobie od rana do wieczora; nożeż kurwa, 
to jest życie, jakiego ja chcę, chcę być polskim 
B-Realem!
W taki szczeniacki sposób sobie to wymyśli-
łem, a później już się tego trzymałem. I choć 
nie do końca było to zawsze uzasadnione
i dla mnie dobre, to… chuj, trzymam się tego 
i koniec, nie będę z tym walczył. I nie będę tu 
gloryfikował marihuany, ale to jest moja używka 

się, że ja zawsze miałem w sobie duże pokłady em-
patii – bardzo ważna jest dla mnie przyroda, lubię 
zwierzęta i też bardzo źle znoszę to, jak w moim 
otoczeniu dzieje się komuś krzywda. Nie umiem 
przejść obok tego obojętnie, zawsze próbuję się 
jakoś zaangażować i pomóc – czy to własną ręką 
czy tekstem. Pisanie zawsze było dla mnie formą 
reakcji – jak wokół mnie dzieje się coś złego, na co 
nie mam fizycznego wpływu, to piszę.

To jest ta estyma do ulic, o której rapujesz w jednym 
z numerów z płyty?

WŁODI: Rap jest z ulic i nieważne, czy ktoś re-
prezentuje jego bardziej inteligencki odłam, i tak 
forma wypowiedzi, którą się posługuje, wywodzi 
się właśnie stąd. A przez słowo „ulica” rozumiem 
zwyczajnych ludzi, którzy zajmują się swoimi 
zwyczajnymi, codziennymi sprawami; ludzi, 
których darzę od zawsze ogromnym szacunkiem. 
Bo choć szanuję również tych, którzy zajmują 
kreatywne stanowiska w różnej maści agencjach 
czy też są artystami – bo sam się dzisiaj do nich 
zaliczam – to największym źródłem inspiracji 
i obserwacji jest dla mnie ta życiowa surowi-
zna. Bardzo sobie cenię opinię takich ludzi, bo 
uważam, że zwykle są niesamowicie trafne; często 
powierzchowne, ale wydaje mi się, że ta powierz-
chowność jest nam – artystom – niezbędna
w tym górnolotnym zazwyczaj postrzeganiu wła-
snej twórczości. Za każdym razem, kiedy zaczy-
nasz obrastać w pawie piórka, przychodzi zwykły 
koleżka w szeleściakach i mówi jedno słowo, które 
sprowadza cię do parteru albo otwiera ci głowę
i mówisz: kurwa, rzeczywiście. Moja babcia 
powiedziała mi kiedyś, że nawet najgorszy bej 
na ulicy wie coś, czego ty nie wiesz i do dziś jest 
to dla mnie bardzo ważna lekcja. To może być 
naprawdę tylko ta jedna rzecz, która wynika z 
jego doświadczeń – czegoś, czego ty nigdy nie 
przeżyłeś – a dla ciebie może ona stać się źródłem 
zmiany czy też inspiracji, motorem napędowym 
do działań albo impulsem do przemyśleń. Jestem 
więc bardzo czujny, żeby nie stracić kontaktu
z tym prawdziwym, rzeczywistym światem.

Będąc artystą, dosyć łatwo jednak stracić tę 
łączność.

WŁODI: Ja nigdy nie osiągnąłem takiego 
wymiernego supersukcesu w rapie i nie 
jestem milionerem, który kupił sobie dom na 
odludziu i zamknął się w swoim prywatnym 
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– jest ona w moim życiu bardzo ważna i nic 
mnie nie interesuje to, czy się to komuś podoba, 
czy nie.

Ale zgodzisz się ze mną, że twierdzenie, iż marihu-
ana nie przeszkadza w niczym, jest nieco przesa-
dzone.

WŁODI: Nie ma na tym świecie rzeczy, które nie 
mają skutków ubocznych – czy to będą rośliny, 
substancje, leki, czy używki – wszystko ma swoje 
jasne i ciemne strony. Ja na przykład nie lubię 
alkoholu i całej jego otoczki, mam wręcz alkoho-
lowstręt – nieważne, czy to będzie piwo, wino, 
czy wódka, to dla mnie wszystko jest destylarnia 
– zjebane pH w buzi i rozgardiasz w głowie. Ale 
że większość moich ludzi pije, to nie wyobrażam 
sobie, żebym teraz stał się jakimś piewcą an-
tyalkoholowym, bo znajdujemy w tych różnych 
środkach właściwie to samo – jakąś formę satys-
fakcji – sprawdzamy sobie różne rodzaje, smaki 
i zapachy. A że ze wszystkim można przesadzić, 
to chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Jedz 
codziennie 10 kilo ziemniaków i… dziękuję, do 
widzenia; będziesz chory, nawet jeśli to będzie
w pełni ekologiczny ziemniak wyhodowany
w najlepszych możliwych warunkach.

Wróćmy jeszcze na moment do tych ulic i zamiesz-
kujących je zwyczajnych ludzi. Z nich właśnie rap 
czerpie moim zdaniem jedną ze swoich najwięk-
szych wartości – to, że w odróżnieniu od innych 
gałęzi sztuki jest w nim naprawdę niewiele pogardy. 
Czegoś, czym polska literatura, teatr czy film w 
ogromnym stopniu się żywią.

1988: Bo też spora część ludzi, którzy nieustan-
nie mówią o wrażliwości i tolerancji, w ogóle nie 
zauważa tego, jak sami są pogardliwi. Najlepiej to 
widać zawsze przy okazji wyborów – że na PiS to 
głosują chamy i wieśniaki, jadą po tych ludziach, 
robiąc dokładnie to samo, co im nieustannie 
zarzucają. I ta hipokryzja jest bardzo dojmująca.
WŁODI: Rap natomiast wywodzi się zazwyczaj
z klas – nikomu niczego nie ujmując – niższych. 
Charakterystyką tej muzyki jest to, że mogą ją 
tworzyć ludzie niewykształceni, a jednocześnie 
jak już dłużej ją robią, nabierają pewnej ogłady
i świadomości, stają się artystami. Dobierają coraz 
to bardziej wyszukane słowa, żeby lepiej się wyra-
zić, sięgają po literackie metafory czy porównania, 
a jednocześnie wciąż pozostają jedną nogą w tym 
codziennym, szarym życiu. Stają się poniekąd po-

etami, ale jednocześnie wciąż są ordinary people. 
U mnie to musi nieustannie korelować – gdyby 
ta szala przeważyła się w którymś momencie na 
tę bardziej artystyczną stronę, to… chyba bym 
przestał robić rap. Może bym wtedy spróbował się 
jakoś dokształcić muzycznie i zajął się jakąś inną 
formą muzyki, w której nie musiałbym operować 
słowem. Bo słowo jest moim zdaniem zobowią-
zujące. Dużo bardziej zobowiązujące niż muzyka, 
która jest formą otwartą i możesz ją interpreto-
wać na nieporównywalnie więcej sposobów niż 
tekst.

Ciekawy w tym kontekście jest stosunek innych 
gałęzi sztuki do rapu – przez lata wrogi, nieufny 
i protekcjonalny, a dziś coraz częściej otwarty na 
współpracę i dalej protekcjonalny.

1988: To się zmieniło dosłownie kilka lat temu, 
kiedy nagle rap stał się dla środowisk artystycz-
nych bardzo atrakcyjny. Ja przez lata siedzia-
łem w tak zwanym niezalu i kiedy w pewnym 
momencie zacząłem wracać do moich korzeni 
– czyli właśnie hip-hopu – to bardzo często 
spotykałem się ze strony tego środowiska
z zupełnym niezrozumieniem czy wręcz pogar-
dą. Często słyszałem pytania: niby co to, kurwa, 
jest? Ludzie się odwracali, bo coś im nie pasowa-
ło, a minęło ledwie kilka lat i ci galeryjni artyści 
coraz bardziej zaczęli się interesować ulicą, a rap 
powoli przesiąkał do awangardy. Ale zwykle też 
to było w ich rękach tylko kolejne narzędzie; nie 
wynikało z ich wrażliwości, tylko podchodzili do 
tego jak do obiektu socjologicznego. Ja nigdy nie 
potrafiłem tego zaakceptować, a jednocześnie to 
właśnie zarzucano nam, kiedy z Robertem zało-
żyliśmy Syny. Ludzie mówili i pisali, że jesteśmy 
galeryjnym zespołem, a ja się wkurwiałem, bo 
od 13. roku życia katowałem rap i chodziłem w 
beggach. To jest mój rdzeń i naprawdę nie wiem, 
gdzie w tych moich bitach jest galeria!
WŁODI: U Przemka to wychodzi bardzo natu-
ralnie; bo wydaje mi się, że mnie jako MC dosyć 
łatwo jest wyczuć, kiedy bit jest wykalkulowany. 
Kiedy producent pyta cię, czego potrzebujesz 
– podaje referencje i zna mniej więcej obowią-
zujący kanon, w który potrafi się wpasować – ale 
nie dodaje do tego nic od siebie, wtedy to jest 
podparte tylko i wyłącznie analizą. A tu… po 
prostu jest, wynika z czystej zajawki, a że to była 
zawsze moja naczelna moc napędowa, to jak 
trafiasz na kogoś, kto też tak ma, to po prostu 
trzeba działać.

WŁODI:
NAJWIĘKSZYM 

ŹRÓDŁEM 
INSPIRACJI 
JEST DLA 

MNIE ŻYCIOWA 
SUROWIZNA. 

JESTEM BARDZO 
CZUJNY, ŻEBY 
NIE STRACIĆ 
KONTAKTU 

Z TYM 
PRAWDZIWYM, 
RZECZYWISTYM 

ŚWIATEM.
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Pandemia trwa w najlepsze. Perspektywy na unormowanie 
kulturalno-imprezowego życia miasta nie są najbardziej 

optymistyczne. Ale duch w narodzie nie gaśnie. 
Chociaż wiele miejsc pod pandemicznym ciężarem padło, 

inne wyrastają na gruzach. Może nie dosłownie. 
Ale wyrastają. A my za te nowe inicjatywy trzymamy kciuki. 

Bo to bardzo zacne miejscówki. 

DIZAJN, GRILL, JAZZ 
I PĄCZKI NOMAD.WARSAW

Absolutnie przepiękne miejsce z absolutnie przepięk-
nymi przedmiotami. Dywany z Maroka, wykręcone 
(dosłownie) świece z Holandii, wdzięczne wazony 
z Izraela i Australii, ceramika pokryta zieloną glazurą 
z miasteczka Tamegroute na obrzeżach Sahary. Za 
każdym projektem, który znaleźć można na półkach 
NOMAD, stoi człowiek, artysta, rzemieślnik. Tu nic nie 
jest przypadkowe. Joanna Marcysiak, która dużą część 
życia spędza, podróżując w najpiękniejsze zakątki 
świata, prezentuje znalezione podczas wojaży skarby
i dzieli się miłością nie tylko do pięknych przedmiotów, 
ale i szacunkiem do tradycji i pracy ludzkich rąk. 

Nomad.Warsaw, ul. Solec 56

tekst: SYLWIA KAWALEROWICZ nowe miejscanowe miejsca
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JASSMINEBARON THE FAMILY GRILL BAR

Wyjątkowe, kameralne i piękne miejsce koncertowe. 
Ukrywa się dwa piętra poniżej skrzyżowania Koszy-
kowej z Wilczą, w podziemiach Hotelu Nobu. Dzie-
ląc mury budynku z jednym z najbardziej ekskluzyw-
nych, stołecznych hoteli, Jassmine ma zamiar służyć 
za pomost łączący salonowy wizerunek jazzu, jakim 
obrósł on u schyłku zeszłego wieku, z dancingowymi 
korzeniami gatunku i niczym nieskrępowaną, oddol-
ną kreatywnością, w jaką obrodził w ciągu ostatniej 
dekady. O tym, że jazzowa świeżynka znalazła swoje 
miejsce w sercach warszawskich bywalców, świad-
czą wyprzedane do ostatniego miejsca koncerty. 

Aleksander Baron, baron warszawskiej gastronomii 
ekstremalnej, ostatnimi czasy skupiał się na działal-
ności delikatesowej, oferując pod marką Baron The 
Family wędliny, kiszonki, pieczywo i inne frykasy. 
Teraz powraca na restauracyjny rynek z projektem 
śmiałym i bezkompromisowym – bardzo w swoim 
stylu. Na świeżym powietrzu, bez zadęcia, za to
w towarzystwie żywego ognia. Są serwowane 
prosto z grilla wieprzowe szaszłyki, wołowe burgery, 
poza tym kiełbasy, ale i dużo opcji wege. Dla kone-
serów: pieczone w całości jagnięta i wieprze, a
dla prawdziwych twardzieli świński łeb.

Jassmine, ul. Wilcza 73Baron The Family Grill Bar
ul. Krakowskie Przedmieście 4

nowe miejscanowe miejsca
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MOD DONUTS

Ociekające lukrem, kolorowe pączki z ulicy 
Oleandrów na stałe zagościły na cukierniczych 
szlakach warszawiaków. Teraz dziewczyny odpaliły 
nową miejscówkę na Saskiej Kępie. Paryska 37
to jednak nie tylko flagowy sklep MOD Donuts,
to concept store łączący trzy kobiece biznesy: 
@moddonuts, @cosmosplantea Magdy Naumo-
wicz oraz @rugstories Anny Szczęsny. Wszystkie 
trzy związane z rzemiosłem i rękodziełem.
W butiku możecie więc zakupić pudełko pączków 
i kawę, bukiet kwiatów, rośliny doniczkowe oraz 
ręcznie tkane marokańskie dywany. 

MOD, ul. Paryska 37

nowe miejsca
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Stacja pokaże zróżnicowane dokumenty, w których 
to muzycy grają główne role. Poznacie fascynują-
ce historie powstania najważniejszych płyt Duran 
Duran – album „Rio” (7 listopada), Amy Winehouse 
– „Back to Black” (16 grudnia) czy Johna Lennona 
– „Imagine” (30 grudnia) ubarwione materiałami 
archiwalnymi, wywiadami, komentarzami artystów 
i okraszone dużą ilością dobrej muzyki. Kanał 
wyemituje także filmy przedstawiające historie 
wybitnych artystów, w tym dokument o inspiracjach 
Boba Dylana (7 listopada) czy film „Springsteen & I” 
poświęcony ikonie rock'n'rolla (14 listopada). 
Za sprawą SundanceTV będziecie mogli także prze-
żywać wielkie emocje podczas występów uznanych 
artystów, słynących z elektryzujących koncertów: 
Kasabian (21 listopada), The Killers (28 listopada), 
Aerosmith (2 grudnia), Hansa Zimmera (9 grudnia) 
czy BB Kinga (23 grudnia). Koniec roku zapowiada 
się całkiem przyjemnie, prawda?
Rockowe soboty w listopadzie od 22.00,
a Muzyczne wieczory w grudniowe środy o 22.00 
na SundanceTV.

Jeśli brakowało wam w tym roku muzycznych doznań i w dodatku nie macie 
jeszcze planów na długie jesienno-zimowe wieczory, to mamy coś dla was! 

W listopadzie i grudniu na kanale SundanceTV zagości 
muzyka w dużych dawkach. 

MUZYCZNY  
KONIEC ROKU NA 

SUNDANCE TV

„Springsteen & I”- 14 listopada
o 22.00 w SundanceTV
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NA LAS
Z WIDOKIEM

– Tworząc Into The LAS wiedzieliśmy, że chcemy 
stworzyć miejsce, w którym nicnierobienie będzie 
wartością samą w sobie. Sami, żyjąc w wielkim 
pędzie, od jakiegoś czasu zauważyliśmy ogromną 
potrzebę wyhamowania i nauki słodkiego leniu-
chowania. Tu przyroda jest gospodarzem, dlatego 
też do minimum ograniczyliśmy ingerencję w to 
miejsce – tłumaczy Kamil Pawelski. Długo był 
stuprocentowo miejskim chłopakiem. Jako Ekskluzy-
wny Menel prowadził poczytnego bloga o męskiej 
modzie, występował w telewizyjnym show, żył pełnią 
miejskiego życia. W pewnym momencie jednak 
poczuł zew przyrody. I przygody. Bo stworzenie 

Kontener na środku łąki. 
Dookoła biebrzańskie 

widoczki, jelenie wpadają 
z wizytą, krzyczą 

żurawie. Ekologicznie, 
minimalistycznie, z dala 

od ludzi, w bliskości 
z przyrodą, ale elegancko
i z dizajnerskim sznytem. 

Najlepiej. 
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mikrowioski w zupełnej głuszy 
to niezłe wyzwanie. 
Zwłaszcza gdy chce się wprow-
adzać w życie ducha zero waste 
i stworzyć całoroczne domki 
mieszkalne z upcyklingowanych 
morskich kontenerów. Prace 
trwały kilkanaście miesięcy, 
były wzloty i upadki, ale koniec 
końców na rozległych łąkach
w Sojczynku, w otulinie Bie-
brzańskiego Parku Narodowe-
go, można mieszkać. Wygod-
nie, z dostępem do wszelkich 
udogodnień.
No i z tym widokiem!
Ale to nie jest tak, że Kamil po-
jawił się tu znikąd. W Sojczyn-
ku, gdzie stworzył swój azyl, 
urodził się jego tata, a w okolicy 
wciąż mieszka jego babcia. 
Sosny, które widać z okien 
domków, sadzili jego rodzice. 
On sam spędzał tu praktycznie 
każde wakacje i większość ferii 
zimowych: – Po latach, już z 
rodziną, zupełnie na nowo 
odkryliśmy piękno rejonów 
otulonych Biebrzańskim Parkiem 
Narodowym – wspomina. 
Into The LAS to dwa całoroczne 
domki mieszkalne. Każdy

z domków ma strefę dzienną z wyposażoną w pełni 
kuchnią, stołem dla czterech osób oraz sofą; strefę 
sypialnianą z dużym, wysokim, małżeńskim łóżkiem 
otoczonym dużymi oknami – tak aby budzić się 
i zasypiać z widokiem na łąki lub las, oraz strefę 
sanitarną z dużą kabiną prysznicową. Każdy
z domków ma też dwa duże tarasy z leżakami oraz 
paleniskiem. Domki są klimatyzowane i ogrze-
wane. Przy każdym z domków, pod gołym niebem, 
znajduje się duża, ośmioosobowa balia fińska z 
hydromasażem. – Chyba dopiero po trzydziestce 
na dobre zrozumiałem powiedzenie: jak sobie 
pościelisz, tak się wyśpisz! Dlatego też jeżeli chodzi 
o In to the LAS, to do tematu spania podeszliśmy jak 
do sprawy życia i śmierci – śmieje się Kamil i dodaje, 
że opcja spania w lesie jest atrakcyjna sama w sobie. 
Ale jeżeli możemy w dodatku spać na wygodnym 
łóżku, zaczyna być atrakcją w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Bo takie łóżko to w domku wypoczynk-
owym centrum wszechświata: można się w nim nie 
tylko wyspać nocą. Za dnia to miejsce idealne do 
relaksu, polegiwanek z książką, drinkiem w ręku
i widokiem na lasy, pola i dziką zwierzynę, jaka się 
tam pojawia. W domkach króluje minimalizm, tak 
by kolorystyka i wyposażenie nie odciągały uwagi 
od tego co najważniejsze – widoków za oknem!

Into The Las
www.intothelas.com

Into The LAS 
to nowa jakość 

doświadczenia jakim 
jest nocleg 

w bliskości natury. 
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WYPOWIEDZI
TERYTORIUM

Agnieszka Wolnica to tegoroczna absolwentka 
krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania 
Ubioru. Jej dyplomowa kolekcja „Fartuszek” zebrała 
bardzo dobre recenzje. Przygotowując się do 
obrony, projektantka zainspirowała się babcinymi 
fartuszkami, charakterystycznymi dla gospodyń do-
mowych z PRL. – Punktem wyjścia stały się prosty, 
luźny krój, kolorowe kwiatowe printy, praktyczne 
kieszonki oraz wykończenie lamówkami, od razu 
przywodzące na myśl tę specyficzną część odzieży 
– tłumaczy projektantka, która własnoręcznie uszyła 
całą kolekcję. „Fartuszek” jest bardzo sentymentalny, 
inspiracją były kobiety z najbliższego otoczenia 
Wolnicy. – Babcia zazwyczaj kojarzy się z ciepłem, 
dobrocią, cierpliwością, choć rodzinne relacje nie 
zawsze są łatwe. Starsze kobiety w fartuszkach – 
swoich codziennych uniformach, zajęte codzienną 
domową krzątaniną, są częścią świata, który powoli 
odchodzi w zapomnienie. Kolekcja opowiada o 
tym, że to, co proste i zwyczajne, również może być 
piękne – mówi Agnieszka.
.

tekst: MICHAŁ KOSZEK 

Polskie marki modowe stawiają na zrównoważony rozwój, a młodzi 
projektanci posługują się modą, zabierając głos na tematy do tej pory 

pomijane przez branżę odzieżową. Co proponują rodzimi twórcy, 
którzy muszą odnaleźć się w nowych realiach społeczno-politycznych?

ANTONINA 
POPPY AGNIESZKA 

WOLNICA
Antonina Poppy pochodzi z Warszawy, ale projek-
towania mody uczyła się na prestiżowej Gerrit Riet-
veld Academie w Amsterdamie. W swoim CV może 
już pochwalić się kilkoma angażami w światowych 
domach mody (m.in. Iris Van Herpen czy Vivetta), 
a teraz zaczyna pracować na własne nazwisko. W 
skład zaplanowanej na jesień kolekcji wchodzą 
przede wszystkim różne modele białych koszul. 
Wśród nich m.in. falbaniasta, romantyczna koszula 
z kołnierzem na stójce oraz unisexowa, inspirowana 
Alem Pacino, z kołnierzem stylizowanym na lata 70. 
i przeskalowanymi, ostro wyciętymi mankietami. 
Projektantka traktuje koszule jako DNA swojego 
przedsięwzięcia. – Wymyślam modele, które sama 
chciałabym nosić. Wierzę, że biała koszula jest pon-
adczasowa i że należy traktować ją jako ważną część 
polskiego dziedzictwa kulturowego – komentuje 
Poppy. Antonina rozwija równolegle także specjalną 
linię zrównoważonej mody, nad którą pracuje z 
Savage Taste Studio. W tym celu pozyskują tkaniny 
z odnawialnych surowców, a materiały farbują natu-
ralnymi sposobami. 



modamoda

3736

aktivist.pl

This is Commitment wyrosło z wielu lat przemyśleń 
i doświadczenia. Za nową marką na polskim rynku 
stoją Monika Kapłan (ostatnio global marketing 
director marki Reserved), Kama Bojarczuk (wcze-
śniej konsultantka współtworząca strategie mar-
ketingowe w branży mody, współpracowniczka 
Moniki) i Ewelina Wydra (projektantka z międzyna-
rodowym stażem). Twórczynie czerpią inspiracje ze 
sportowej estetyki retro i współczesnych trendów, 
proponując funkcjonalne ubrania do jogi, których 
przeznaczenie nie ogranicza się do maty i sali 
gimnastycznej. Chodzi o minimalistyczne kroje, 
szeroką, ale spójną kolorystykę i przywiązanie do 
detali – łączenie typowo sportowych elementów 
z eleganckimi fasonami. Monice, Kamie i Ewelinie 
zależy na budowaniu społeczności świadomych 
konsumentek, które pod koniec dnia spotykają się 
na wspólnej sesji jogi, a wcześniej docenią proces 
produkcji Commitment, w całości realizowany w 
Polsce i utrzymany w duchu mody zrównoważonej. 
Szlachetne surowce (naturalna skóra, wełna me-
rynos, jedwab) zapewniają trwałość produktów, a 
sportowa bezszwowa linia Commitment wykonana 
jest z recyklingowanego poliamidu. 

THIS IS 
COMMITMENT

Świeżo upieczona absolwentka projekto-
wania ubioru w Katedrze Mody Wydziału 
Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie poświęciła swoją dyplomową 
kolekcję dekonstrukcji kultury poprawności 
religijnej. – Zdecydowałam się dekon-
struować ubrania obrazujące garderobę 
pokolenia moich dziadków, którzy są dla 
mnie symbolem pewnego rodzaju „kultu-
ry poprawności religijnej”, w której wiara 
praktykowana była i jest w formie wielu 
nakazów i zakazów religijnych. Głównym 
przesłaniem mojej kolekcji jest opowiadanie 
nie o rytuałach religijnych, ale o żywej relacji 
z Jezusem – mówi Sara. Projektantka rozumie 
wiarę jako wolność. To dlatego dekonstruuje 

SARA 
KUKIER

sztywny strój zakrywający sylwetkę od szyi 
po stopy, rozdziela warstwy, rwie tkaniny 
i zostawia surowe brzegi. Poprzez dobór 
różnorodnych pod względem urody, 
sylwetki i płci modeli, stara się zmienić 
utarty w religijnych schematach kulturo-
wych poprawny kształt sylwetki damskiej 
i męskiej. – Uważam, że moda jest 
jeszcze nieodkrytym i niezgłębionym 
terytorium wypowiedzi oraz dyskusji 
na tematy wiary. Moim celem przy 
pracy nad kolekcją dyplomową było 
budowanie przestrzeni do dialogu 
poza instytucjami – dodaje Sara.
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KREATYWNOŚĆ
NIEOGRANICZONA

NOSTALGIA, 
ZABAWA I 
KREATYWNOŚĆ 
TO ZNAKI 
ROZPOZNAWCZE 
NAJNOWSZEJ 
KOLEKCJI LEVIS'.

Kolekcja zawiera pierwszą w historii innowacyjną, elastyczną 
płytkę LEGO. Panel wykonany z giętkiego silikonu pozwala 
tworzyć swoje własne personalizowane projekty z LEGO 
DOTS, czyli nowego produktu wprowadzonego przez LEGO 
Group wcześniej w tym roku. Panel jest wszyty bezpośrednio 
na ubranie, dzięki czemu każdy może stworzyć swój własny 
projekt przy pomocy wybranych przez siebie elementów 
klocków, które przyczepia się do płytki.

Płytki bazowe będą dostępne w formie personalizowanej 
naszywki na kurtce vintage stonewash Levi’s Trucker Jacket, 
kurtce Dad Crop Trucker Jacket, spodniach 501 ‘93 Straight 
Jeans oraz wybranych bluzach i akcesoriach. Do produktów
z możliwością personalizacji będzie dołączona torba zawie-
rająca 110 klocków LEGO DOTS. Taka liczba elementów daje 
fanom możliwość tworzenia nieograniczonej ilości kom-
binacji. W kolekcji znajdą się również koszulki z nadrukami. 
Chociaż nie będą one miały płytek do personalizacji, to na 
pewno ucieszą fanów obydwu marek.

Połączenie przywiązania do ulubionej pary jeansów Levi’s 
oraz sentymentu, jakim darzy się zabawę klockami LEGO 
sprawia, że ta kolekcja jest nostalgiczna, zabawna i kreatywna.

Elementy LEGO pojawiają się także w detalach, takich jak 
guziki w kultowych dla duńskiej marki kolorach: żółtym, czer-
wonym, zielonym, niebieskim, białym i czarnym. Standardowa 
skórzana wszywka Levi’s także została przekształcona
w elastyczną czerwoną płytkę LEGO.

Levi’s uwielbia każdą formę kreatywności, a także niczym nieograniczoną 
możliwość personalizacji produktów. Tym razem marka połączyła siły 

z innym kultowym graczem – klockami LEGO, które kojarzą się z radosną 
i nieskrępowaną twórczą zabawą. Efekt – specjalna kolekcja, 

która pozwoli spersonalizować poszczególne elementy garderoby 
i zamienić je w niepowtarzalne projekty. 

moda
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ARCHITEKTURA
NA RAMIĘ

Ewa i Sylwia Jeżewskie, twórczynie marki Kulik, w swojej łódzkiej pracowni projektują 
unikatowe, minimalistyczne torebki i drewniaki z drewna owocowego. Korzystają

 z  umiejętności doświadczonych kaletników, bo cenią tradycyjne rzemiosło.

Jak zaczęła się wasza przygoda z projektowaniem torebek
i butów?

EWA: Kilka lat temu bardzo dużo pracowałyśmy. Żyłyśmy 
w ciągłym biegu. Ja zajmowałam się projektowaniem 
wnętrz, Sylwia pracowała dla producenta odzieżowego, 
często latała do Azji w poszukiwaniu najnowszych 
tkanin. Spędzałyśmy w pracy siedem dni w tygodniu, 
dwadzieścia cztery godziny na dobę. Powiedziałyśmy 
,,stop” w tym samym momencie i tak nasze drogi 
się spotkały. Odkąd pamiętam, zawsze chciałam 
projektować dla kobiet, pomyślałam, że torebki to 
idealny pomysł. To one są dla mnie odzwierciedleniem 
architektury w miniaturze. Ważna są w nich forma 
i symetria, a przy tym to, czy są funkcjonalne, oraz
 z jakich materiałów zostały wykonane. Sylwii pomysł 
torebek od początku bardzo się spodobał. Zanim 
wystartowałyśmy, długo przygotowywałyśmy się
do pierwszej kolekcji. Byłyśmy we Włoszech, szukając 

najlepszych skór. Przez kilkanaście miesięcy tworzyłyśmy 
modele, które nosiły i testowały nasze koleżanki. I tak 
powstał Kulik. 

Co jest dla was najważniejsze, kiedy przystępujecie do nowe-
go projektu?

SYLWIA: Ważna jest dla nas funkcjonalność. Na pierwszym 
miejscu stawiamy potrzeby  klientek. Każdy model 
najpierw nosimy same. W ten sposób sprawdzamy 
wytrzymałość, ale też komfort konkretnych modeli. 
Przywiązujemy także dużą wagę do unikatowości naszych 
projektów, a przy tym kochamy dodatki, np. paski, które 
można dowolnie nosić, odpinać i zmieniać.

Jaki jest wasz ulubiony projekt? 

SYLWIA: Uwielbiam wszystkie nasze torebki! Każdy model 
powstaje w innych okolicznościach i każdy ma dla mnie 

sentymentalne znaczenie. Ostatnio najczęściej wybieram 
torebkę Half Moon z gładkiej, licowej skóry. Do niej na 
co dzień noszę nasz ręcznie pleciony pasek, który dodaje 
całości sportowego charakteru. Na wieczorne wyjścia 
zamieniam ten pleciony na skórzany, co sprawia, że moja 
stylizacja staje się bardziej elegancka. Podobne rozwiązania 
zaprezentujemy w naszej najnowszej jesienno-zimowej 
kolekcji. 
EWA: Ja jestem wierna Mini Modern i jej wszystkim 
odsłonom — od klasycznej wersji po ultraelegancką, 
sportową, glam i „dwukolor”! Uwielbiam możliwość 
dobrania do niej w zasadzie każdego paska. Ponadto jest 
mała, a mieści wszystko! 

Współczesność wymusza na projektantach nowe rozwiązania. 
Co z aktualnych tendencji jest dla was najważniejsze?

SYLWIA: Mocny trend to działanie w duchu slow fashion 
i mam nadzieję, że wpisze się on na stałe w DNA marek 
modowych. Najwięksi projektanci zwracają uwagę na 
wysoki poziom konsumpcjonizmu w modzie, a przy tym 
nadprodukcję ubrań i dodatków o średniej jakości. Obecnie 
wchodzimy w nową rzeczywistość, gdzie ,,mniej” będzie 
znaczyło ,,więcej”. Ta filozofia jest nam bardzo bliska.  
Od początku istnienia Kulik stawiamy na najlepszej jakości 
materiały oraz ponadczasowy styl, co sprawia, że nasze 
torebki mogą być noszone przez długie lata.  
W samych kolekcjach obecnie dużą popularnością cieszy 
się możliwość personalizacji produktów. My również 
chcemy dawać naszym klientkom szansę na stworzenie 
unikatowego modelu, do każdej torebki proponujemy różne 
paski, np. mocno ozdobny, gruby łańcuch, pleciony czy 
biżuteryjny. 
EWA: Bardzo ważny jest dla nas zrównoważony, 
odpowiedzialny rozwój. Dlatego też nasze kolekcje 
tworzymy ze skór garbowanych roślinnie, a każdy produkt 
jest wykonywany od początku do końca ręcznie. Wierzymy 
w przyszłość prawdziwego tradycyjnego polskiego 
rzemiosła i takie też oferujemy naszym klientkom.

tekst: SYLWIA KAWALEROWICZ 



sztuka

4342

aktivist.pl

sztuka

W
ER

O
N

IK
A

 G
ĘS

IC
K

A

przesunięcia
Drobne

Wycina, przerabia, przekleja. Pod jej ręką sielskie 
pejzaże zaczynają budzić niepokój, a niepozorne 
portrety mogą przyprawić o gęsią skórkę. Kolaże 

Weroniki Gęsickiej bazują na archiwalnych zdjęciach, 
ale opowiadają o bardzo współczesnych lękach 

i frustracjach. 

tekst: SYLWIA KAWALEROWICZ 

UNTITLED #1 z cyklu „Traces” 2015-2017
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Korale, które duszą, radosne dzieci skaczące
w głąb wiru, podmiejskie rezydencje bez wyjść. 
Prace Weroniki Gęsickiej igrają z wyidealizowa-
nymi obrazami archiwalnych fotografii. Artystka 
przekopuje banki zdjęć, przeglądając tysiące fo-
tografii z lat 50. i 60., i wybiera te, w których widzi 
potencjał. Potem je przerabia, nadając zdjęciom 
zupełnie nową wymowę. Rozpoznawalność przy-
niósł artystce cykl „Traces”, prezentowany
w 2016 r. w sekcji ShowOFF krakowskiego Mie-

UNTITLED #12 
z cyklu „HOLIDAY”

UNTITLED #8
z cyklu 
„SMASH”
2019-2020 

siąca Fotografii. Jej najnowsze prace kontynuują 
fascynację pozornym obiektywizmem fotografii, 
ale wydają się jeszcze bardziej mroczne i niepo-
kojące. Najnowsze prace Gęsickiej podzielone 
są na trzy cykle: „Holiday”, „Cocoon” i „Smash”. – 
Każdy z nich w jakimś stopniu opowiada
o poczuciu rosnącego napięcia i kulturze strachu, 
w której od jakiegoś czasu żyjemy – tłumaczy ar-
tystka i dodaje: – Można zauważyć coraz większy 
rozdźwięk między rzeczywistością

Gesty są jednym z wielu elementów budowania 
obrazu, tu stają się głównym tematem zdjęć. 
Neutralne początkowo układy dłoni poprzez drobne 
przesunięcia i ingerencje stają się narzędziem opresji, 
biorą udział w akcie autoagresji. 

45
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z programów informacyjnych, w których jesteśmy 
zalewani negatywnymi informacjami ze świata, 
a rzeczywistością social mediów, dziwną, 
sztucznie wykreowaną krainą, gdzie życie toczy 
się swoim rytmem, a możliwość pełnej kreacji 
przedstawianych treści sprawia, że możemy się 
tam poczuć bezpiecznie. Trudno jest czasem 
poruszać się między tymi tak odmiennymi rze-
czywistościami, co powoduje napięcia i frustra-
cje – tłumaczy Gęsicka. Artystka pracowała nad 
kolażami równolegle. W każdym z projektów jej 
uwaga była skupiona na jakimś innym aspekcie, 
ale po jakimś czasie okazało się, że cykle te w pe-
wien sposób się przenikają. Jej najnowsze prace 
są czarno-białe, co może być zaskoczeniem dla 
tych, którzy znają kolorowe fotografie z nagra-
dzanego cyklu „Traces”. Tam kolor był bardzo 
ważny i spełniał określoną funkcję: charaktery-
styczne pastelowe barwy budziły skojarzenia 
z amerykańską sielanką, wprowadzały widza 

46 47

w ten idylliczny nastrój. – W nowych pracach 
zdecydowałam się na czerń i biel, gdyż narzu-
ca to pewnego rodzaju wyciszenie i pozwala 
skupić uwagę na innych elementach. W cyklu 
„Smash”, w którym przekształcam archiwalne 
portrety, ważne było dla mnie skoncentrowanie 
się na gestach; są one jednym z wielu elementów 
budowania obrazu, u mnie stają się głównym 
tematem zdjęć. Neutralne początkowo układy 
dłoni poprzez drobne przesunięcia i ingerencje 
stają się narzędziem opresji, biorą udział w akcie 
autoagresji – tłumaczy artystka. W serii „Coco-
on”, pokazującej typowe domki na przedmie-
ściach przerobione na prywatne twierdze, ważna 
była dla niej konstrukcja budynków, skupienie 
się na ich formie i detalach. Ostatni z projektów, 
„Holiday”, wykonany jest na bazie pamiątkowych 
zdjęć z wakacji: – To prace ukazujące moment 
„pomiędzy”: między końcem starej rzeczywistości 
a początkiem nowej, między strefą bezpieczną 
a zagrożeniem, krótka chwila, kiedy zbliża się 
zmiana, ale my jeszcze tego nie dostrzegamy. 
Czarno-białe fotografie budzą w nas nostalgię za 
przeszłością, tęsknotę za dawnymi czasami, które 
wydają się ucieczką w bezpieczną, bo dobrze już 
poznaną przestrzeń. Chciałam pozostawić w tych 
pracach taki właśnie rodzaj emocji. Ludzie na 
zdjęciach wydają się zawieszeni w błogostanie, 
ale to, co do nich zmierza, wydaje się nieuniknio-
ne – opowiada Gęsicka. Pierwsze prace najnow-
szych serii zaczęły powstawać już w 2018 r.,
na długo przed pandemią i globalnym lockdow-
nem, ale wydaje się, że świetnie oddają dzisiejsze 
lęki i obawy. – Myślę, że już od jakiegoś czasu 
czujemy ogólny niepokój wynikający z różnych 
zdarzeń na świecie. Człowiek ma tendencję do 
odsuwania od siebie problemów, które mogą 
wydarzyć się dopiero w przyszłości lub dzieją się 
daleko od nas. Nie da się jednak pewnych rzeczy 
odsuwać w nieskończoność, bo zaczynają się 
wtedy nawarstwiać i w pewnym momencie przy-
tłoczą tak, że będzie już za późno na jakiekolwiek 
działanie. Mam wrażenie, że znajdujemy się 
właśnie w momencie tego nawarstwiania
i obecna pandemia to tylko początek serii róż-
nych zdarzeń, które dotkną znaczną część świata.

Prace Weroniki Gęsickiej będzie można 
zobaczyć podczas wystawy „Cliffhanger” 
w warszawskiej galerii Jednostka 
w dniach 1-17.10.

UNTITLED #23 
z cyklu 

„Traces”
2015-2017 

UNTITLED #14
z cyklu 
„SMASH”
2019-2020  
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Tytuł pierwszej indywidualnej wystawa Ursuli Mayer
w Polsce został zaczerpnięty z wiersza Philipa Larkina.
Z miłosnego poematu, który kończy się słowami 
„What Will Survive of Us is Love” (Tylko miłość 
nas przetrwa). U nas tytuł jest otwarty: „Co nas 
przetrwa”; umożliwia różne odpowiedzi. Jedną 
z nich jest zoe, w rozumieniu koncepcji filozofki 
Rosi Braidotti, którą się inspirowała artystka, 
oznaczająca nieustępliwość życia jako taką, bez 
podziału na to, co ludzkie, rozumowe, zwierzęce 
czy organiczne. Przewodnikiem po ekspozycji 
będzie minipowieść science fiction napisana 
przez Brytyjkę Rachel Hill. Prowadzi ona widza 
przez kolejne sale wystawy, wchodząc w relacje 
z poszczególnymi jej elementami. Wchodzimy 
w mikroświat SF, posthumanizmu oraz planu 
filmowego. Ujawniło się tutaj kinematograficzne 
myślenie artystki, która pracowała nad wystawą 
tak, jak pracuje się nad filmem. 

Co zobaczymy w salach zamku?
Wystawa została stworzona w istniejącej prze-
strzeni i do niej dostosowana. Każde z pięciu 

rozmawiała: OLGA WRÓBEL, foto: BARTOSZ GÓRKA Dokąd prowadzą rurki serca-pompy?
Do „pokoju serca”, bo tak nazywamy też przestrzeń 
poświęconą żywiołowi powietrza. Zobaczymy 
w nim projekcję wideo wykonanego metodą 
tomografii laserowej, wyglądającej jak kolorowa 
abstrakcja. W rzeczywistości jest to skan zwierzę-
cego serca. Jedna z pierwszych inspiracji, które 
pojawiły się w kontekście tej wystawy, to praktyka 
medytacyjna heartfulness, skupiająca się na kon-
trolowaniu rytmu serca, pozwalająca uspokoić 
się i osiągnąć harmonię. Jest też aspekt nauko-
wy – otóż każdy organ ludzki wytwarza pole 
elektromagnetyczne. Największe wytwarza serce, 
które jest o wiele bardziej unerwione niż mózg. 
Odczuwane emocje powodują innego rodzaju bi-
cie serca i wpływają przez to na wytwarzane przez 
ten organ pole elektromagnetyczne. Prowadzone 
są badania nad tym, w jaki sposób pole elektro-
magnetyczne ludzkiego serca może wpływać 
na pole elektromagnetyczne Ziemi i odwrotnie. 
Braidotti pisze, że nieustępliwy pęd życia, czyli 
zoe, przekracza śmierć ciała i nieustannie krąży 
w innych bytach. Kwantowa teoria świadomości 
także mówi o przekraczaniu śmierci ciała, o nie-
skończonym życiu ruchu atomów, które stanowi-
ły ludzką świadomość. 

Został jeszcze jeden pokój. 
Ostatnia przestrzeń to eter, akasza, czyli prze-
strzeń, która wszystko spaja; w niektórych 
tłumaczeniach słowo to oznacza też dźwięk. 
Nieprzypadkowo więc usłyszymy tu sześciokana-
łową kompozycję muzyczną – stworzoną przez 
izraelską artystkę o polskich korzeniach, Na’amę 
Zisser – sprzężoną z odgłosem tłoczonego przez 
serce-pompę powietrza. To przestrzeń, w której 
można się wyciszyć, rozpłynąć. Według fizyki 
kwantowej akasza jest polem energetycznym, tzw. 
polem punktu zerowego, i obejmuje wszystko, co 
istnieje, transportując, gromadząc i przechowując 
wszystko, czego doświadczamy. 

A więc co z nas pozostanie?
Hmm… Jeśli nie miłość, to, cytując Roberta 
Macfarlane’a, „plastik, świńskie kości i ołów 
207, stabilny izotop będący produktem rozpadu 
radioaktywnego uranu 235”.
 
Wystawę Ursuli Meyer można oglądać w Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od
25 września. 

pomieszczeń poświęcone jest innemu żywiołowi: 
ogniowi, ziemi, wodzie, powietrzu i akaszy, zwa-
nej także eterem, znanej w tradycji wschodniej. 
Jedną z inspiracji był wygląd buddyjskich świątyń 
– ich kamienne ściany są często ciemne, osma-
lone dodatkowo przez ogień świec. Na wystawie 
Mayer widoczne jest to szczególnie w pierwszej 
sali, której ściany zostały pomalowane popiołem, 
w innych zastosowaliśmy glinę bądź mieszankę 
gliny i popiołu. Sprawia to, że pojawia się dodat-
kowa warstwa wrażeniowa – zapachy spalonego 
drewna i geosminy, odpowiadającej za specy-
ficzną woń ziemi po deszczu. W przestrzeniach 
wystawy pojawia się też awatar – performerka 
będąca swoistym symbolem postczłowieka, uno-
wocześnioną wersją człowieka-cyborga, o którym 
pisała Donna Haraway w „Manifeście cyborga”. 
Zresztą całą wystawę możemy potraktować jako 
hybrydalny organizm, którego sercem jest dwu-
membranowa pompa przemysłowa, pompująca 
przez system metalowych arterii wodę i powie-
trze. W przestrzeni wystawy obecne są też sigile 
(symbole oznaczające każdy z żywiołów), dla 

Na wystawie Ursuli Mayer duchowość spotyka się
z nowoczesną wiedzą technologiczną, a żywioły

z przemysłowymi artefaktami. O tym, czym pachnie 
glina i dokąd zaprowadzi nas posthumanoidalny 

awatar, opowiada kuratorka wystawy „Co nas 
przetrwa”, Anna Czaban. 

NIEUSTĘPLIWOŚĆ

ŻYCIA

których inspiracji dostarczyły zarówno tradycyjne 
symbole wschodnie, jak i infografiki umieszczone 
w instrukcji obsługi pompy. Znajdziemy też w 
jednej z prac sanskryckie mantry. Ponoć sanskryt 
jest językiem idealnym do programowania… Du-
chowość spotyka się zatem z nowoczesną wiedzą 
technologiczną i wszystko łączy się ze sobą. 

To przenikanie uwidoczniło się też w technicznej war-
stwie wystawy, w której przygotowanie zaangażowany 
był liczny zespół. 
Tak, w przygotowaniu ścian pomogły nam kolek-
tywy Vabalas i Mr. Clay z Litwy. W sali poświęconej 
wodzie centralnym elementem jest wspomniana 
dwumembranowa pompa, dostarczona przez part-
nera wystawy. Pompowana przez nią woda spłynie 
do glinianych naczyń, które pod wpływem wilgoci 
zaczną wydzielać specyficzny zapach. Przygoto-
wał je dla nas Mateusz Grobelny. Przypominają 
wypalone pnie drzew bądź inne organiczne formy 
– serce, organy wewnętrzne. To glina z dużą ilością 
żelaza, stąd jej ciemna barwa. Obiekty były wypala-
ne w piecu dołowym razem liśćmi i gałązkami, by 
uzyskać odpowiedni zapach. 
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Kiedyś: toczył się dzień za dniem, miesiąc za miesią-
cem – czy ktokolwiek myślał wtedy, jak kruche są oko-
liczności zwykłych dni? Graliśmy spektakle, jedliśmy 
w trakcie prób, piliśmy wino po premierach, śmiejąc 
się sobie w twarz z otwartymi ustami. Siadaliśmy na 
widowni ramię w ramię – czasem z wejściówką zdoby-
tą w ostatniej chwili, z gronem szczęśliwców takich jak 
my, tak blisko sceny, że głos aktorów nie tylko słyszysz, 
ale też jest bodźcem, który czujesz w całym ciele.
I nagle: już nie.
Już nie staliśmy bardzo blisko siebie w kolejce do 
szatni, już nie śmialiśmy się w głos w swojej obecno-
ści – pokazywanie swoich ust stało się czymś niemal 
wulgarnym, niemile widzianym w większym gronie. W 
teatrze, w którym chcieliśmy zbliżać, coraz częściej  
musieliśmy trzymać dystans. Rzeczywistość zmieniała 
się na naszych oczach. 
A my stanęliśmy przed wyzwaniem, by dziedzinę 
sztuki, która oparta jest na fizycznym doświadczeniu i 
budowaniu efemerycznej wspólnoty, w jakiejś formie 
przenieść do dni, w których zapośredniczenie było 
musem, a nie wyborem. Nie ma złudzeń: to wielkie 
wyzwanie. Tworzyliśmy namiastki obecności, pokazy-
waliśmy przepastne archiwa – nie zawsze dokładnie 
takie i tak jak byśmy chcieli. Czasem nasze pomysły 
okazywały się trafne, a czasem popełnialiśmy błędy. 
Co kilka dni jakiś widz pisał: „Czekamy na powrót!”. 
Codziennie czuliśmy wsparcie.
Dziś: toczy się dzień za dniem, miesiąc za miesiącem.  
Wiemy już, jak kruche są rytuały codzienności, ale 
też dowiedzieliśmy się, na jak stabilnym gruncie stoją 
nasze relacje.  
Dziś: wracamy. 
Mimo fizycznego dystansu bardzo cieszymy się na 
jesiennie Zbliżanie. 
Do zobaczenia w teatrze!

ZBLIŻANIEZBLIŻANIE  
WYZWANIEMWYZWANIEM

AROMA BODY
THERAPY

Ujędrniające serum olejowe głęboko nawilżające to kompozycja 
ośmiu wysoce skoncentrowanych olei botanicznych (m.in. olej 

awokado, sojowy, bazyliowy, migdałowy, z krokosza), które mają 
właściwości wygładzające i ujędrniające. 

Przeznaczone do codziennego modelującego  
i odmładzającego masażu ciała o właściwościach  
antycellulitowych. Dzięki aktywnej, odżywczej 
formule serum działa rozgrzewająco na skórę, 
stymulując ją i przywracając młodzieńczy blask. 
Wygładza nierówności, odbudowuje barierę lipi-
dową. Zapobiega odwodnieniu skóry, pozosta-
wiając ją sprężystą i jedwabiście gładką.

Aromaterapeutyczne połączenie olejków 
eterycznych z paczuli, z drzewa sandałowego i 
pomarańczy sprawia, że antycellulitowy masaż 
przy użyciu serum to kojące i relaksujące dozna-
nie zmysłowe. Zaprojektowane do codziennej 
holistycznej terapii skóry z pierwszymi oznakami 
starzenia, zestresowanej, z widoczną „skórką 
pomarańczową” oraz dla osób w czasie kuracji 
odchudzających lub aktywnych sportowo. Serum 
wzmacnia, przywraca miękkość skóry i zapobie-
ga jej zwiotczeniu.

Polecany dla wszystkich typów skóry,  
w tym suchej i wrażliwej.

Ujędrniające 
serum olejowe do ciała 
z aktywnym ekstraktem 
z rozmarynu
99% surowców 
pochodzenia 
naturalnego
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tekst: ŁUKASZ CHMIELEWSKI

Jedni nazywali go wielkim budowniczym, porów-
nując do barona Haussmanna, który przebudował 
Paryż w XIX w. Inni podkreślali, że był rasistą 
 i faworyzował samochody kosztem ludzi, niszcząc 
swoimi pomysłami naturalną tkankę miejską. 
Bezdyskusyjnym faktem jest, że dzisiejszy Nowy 
Jork to w dużej mierze jego dzieło. Robert Moses 
pochodził z bogatej żydowskiej rodziny, studio-
wał na uniwersytetach w Yale i Oxfordzie, a na 
Columbii obronił doktorat z nauk politycznych. 
Przez kilka lat pracował w nowojorskim ratuszu 
jako wolontariusz, aż w końcu w 1919 r. stanął na 
czele komisji, której zadaniem było zreformowanie 
miasta. Dalej jego kariera popędziła niczym spor-
towe auto autostradą. Przez kolejne cztery dekady 
Moses nadzorował najróżniejsze urzędy, zajmując 
się przestrzenią miejską. Budował parki, mosty, 
autostrady. Zaprojektował też siedzibę ONZ
 w Nowym Jorku. Jego spór z właścicielem druży-
ny bejsbolowej Brooklyn Dogers doprowadził do 
przeniesienia zespołu do Los Angeles w 1957 r. 
Moses był zwolennikiem modernizmu
Le Corbusiera. Stawiał na wieżowce i szerokie 
arterie, którymi klasa średnia miała mknąć do pu-
blicznych parków i plaż, żeby wypocząć. Zarzuco-
no mu jednak, że jego monumentalne przedsię-
wzięcia sprawiały, iż miasto stało się nieprzyjazne 
dla ludzi, a publiczne inwestycje były pomyślane 
tak, żeby mogli korzystać z nich posiadacze 

jabłka
Biografia kontrowersyjnego urbanisty, 
który przebudował Nowy Jork.   

BUDOWNICZYBUDOWNICZY
wielkiego

MILES HYMAN
„LOTERIA”
Marginesy 2020  

samochodów. Co ciekawe, Moses nie potrafił 
prowadzić auta. Wszędzie woził go szofer. Komiks 
„Robert Moses. Ukryty władca Nowego Jorku” to 
próba biografii amerykańskiego urbanisty. Scena-
rzysta Pierre Christin starał się opowiedzieć na 100 
stronach historię Mosesa od początku do końca. 
Dlatego też komiks przeładowany jest różnego 
typu informacjami, od czysto encyklopedycznych, 
jak wyliczenie stanowisk czy inwestycji, po prze-
platające je fragmenty, które miały pokazywać 
bohatera jako człowieka i urbanistę owładnięte-
go idée fixe. Na dodatek w końcowej części na 
pierwszy plan wysuwa się Jane Jacobs, aktywistka 
i autorka słynnej książki „Śmierć i życie wielkich 
miast Ameryki”, która krytykowała Mosesowski 
sposób myślenia o mieście. Taka konstrukcja jest z 
góry skazana na porażkę, bo nie pozwala opowie-
dzieć zajmująco historii i staje się ilustrowaną notą 
biograficzną. Mimo tego sam komiks jest ciekawą 
pozycją. Po pierwsze, przypomina interesującą 
postać, stając się punktem wyjścia do własnych 
poszukiwań i dyskusji o wizji miasta. Po drugie, zo-
stał efektownie narysowany przez Oliviera Baleza. 
Duża w tym zasługa kapitalnych, stonowanych 
kolorów, udanej stylizacji dobrze oddającej realia 
i dekoracje czasów, w jakich rozgrywa się akcja 
komiksu, i wizualizacji pomysłów Mosesa, które 
pozwalają nie tylko mieszkańcom Nowego Jorku 
docenić jego wpływ na kształt tego miasta. 

„ROBERT MO-
SES. UKRYTY 

WŁADCA 
NOWEGO 
JORKU”

SC. PIERRE 
CHRISTIN, 

RYS. OLIVIER 
BALEZ,

CENTRUM 
ARCHITEKTURY 
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KSIĄŻKI 
NA JESIEŃ

„Sceny z życia rodzinnego” – tak można by 
zatytułować książkę amerykańskiego satyryka 
i pisarza. Właściwie tak można by zatytułować 
większość jego książek, bo członkowie rodziny 
Sedarisa nie od dziś są bohaterami jego 
twórczości. Pięcioro rodzeństwa, ojciec, Grek 
z pochodzenia – domowy tyran, dziś po-
cieszny staruszek, oraz matka topiąca smutkiw 
alkoholu to główni aktorzy opowieści ujętych 
w formę niedługich opowiadań. Jest jeszcze 
sam autor i jego wieloletni partner, z którym 
osiadł na angielskiej wsi. Sedaris często podró-
żuje, tak zawodowo, jak prywatnie, odbywając 
tournée jako uznany stand-uper i odwiedzając 
dom, który – dorobiwszy się – kupił w Amery-
ce na rodzinne zjazdy. Dynamika rodzinnego 
życia, bycia blisko i daleko, wynikających z 
tego zgryzot i korzyści – to leitmotiv jego 
pisarstwa. Dodajmy: pisarstwa niezwykłego. 
Ze względu na styl, w którym autor łączy ciętą 
ironię z czułością. Ale także ze względu na 
umiejętność takiego opowiadania o ludzkich 
upodobaniach, obsesjach i przywarach, że 
każdy odnajdzie tu cząstkę siebie. A może
i więcej.

David Sedaris:
„Calypso”

Wydawnictwo Filtry

Jean-Claude Arnault, nazywany w szwedzkich 
mediach „osobistością ze świata kultury”, to 
człowiek, który stał się w Skandynawii niesław-
nym bohaterem akcji #metoo. Tajemniczy 
Francuz od lat mieszkający w Szwecji, mąż po-
etki Katariny Frostenson – członkini Akademii 
Szwedzkiej, jednej z 18 osób wybierających 
corocznie laureata literackiej Nagrody Nobla, 
właściciel kultowego centrum kultury – Klub. 
W poruszającym reportażu młodej dziennikar-
ki staje się on symbolem szowinizmu, patriar-
chalnego postrzegania kultury oraz zła, jakie 
mężczyźni – czasem być może nieświadomie 
– wyrządzają kobietom. Książka Gustavsson 
przeraża, bo opisuje świat elit; ludzi, którzy nie 
tylko tworzą najbardziej prestiżowe środowisko 
kultury, ale także decydują o tym, kto w tym 
świecie odniesie sukces, a kto przepadnie. 
Matilda Voss Gustavsson jako pierwsza 
dociera do okrutnej prawdy – obnaża fakt, 
że w każdym środowisku istnieją mężczyźni, 
którzy molestują, gwałcą i prześladują, oraz 
ich otoczenie, które na to patrzy i nie reaguje. 
Pouczająca lektura.

Matilda Voss Gustavsson:  
„Klub. Seksskandal w Komitecie 

Noblowskim”
 Wydawnictwo Wielka Litera

Anne Applebaum, światowej sławy historycz-
ka i dziennikarka, prywatnie żona Radosława 
Sikorskiego, jest w Polsce obecna jako autorka 
głośnych książek („Gułag” „Za żelazną kurtyną”, 
„Czerwony głód”), a także jako komentatorka 
polityczna. W oczekiwaniu na jej kolejną, na 
Zachodzie już wydaną książkę o wielkich prze-
mianach polityczno-społecznych, przeczytać 
możemy wywiad rzekę Pawła Potoroczyna. 
Applebaum opowiada o swoim pochodzeniu, 
o życiu rodzinnym, o karierze dziennikarskiej, 
pracy w archiwach Rosji, prywatnych pasjach 
i o kulisach powstania swoich książek. Od lat 
związana jest zawodowo także z Wielką Bry-
tanią, więc siłą rzeczy rozmowa staje się okazją 
do porównań życia i obyczajów w czterech 
tak dobrze znanych Applebaum krajach
– z cechami charakterystycznymi współ-
czesnej klasy politycznej włącznie. Bardzo 
zajmująca to książka. Jest to zasługą nie tylko 
doświadczenia i przenikliwości bohaterki, ale 
również prowadzącego rozmowę. Paweł 
Potoroczyn świetnie przekierowuje rozmowę z 
wysokiego rejestru i doniosłych tematów
na sprawy codzienne i z powrotem tak, że ten 
wywiad rzekę czyta się jednym tchem.

Anne Applebaum, Paweł Potoroczyn:
„Matka Polka”

Wydawnictwo OsnoVa

Emerytowana policjantka, niewyjaśniona 
rodzinna tragedia sprzed lat i tajemniczy 
człowiek żyjący na odludziu – to punkt 
wyjścia dla fabuły „Wiosny zaginionych”. 
Zaczyna się więc jak w klasycznym krymi-
nale. Ale już po kilku stronach przekonu-
jemy się, że Anna Kańtoch w najnowszej 
powieści nieraz decyduje się na prze-
kroczenie granic literatury gatunkowej. 
Główna bohaterka jest nieco nieporadną 
starszą panią, która wieczorami uprawia 
nordic walking, podejrzany człowiek, któ-
rego tropi, ginie już na samym początku, 
a zagadka, która wydaje się dla fabuły 
najważniejsza – nie zostaje rozwiązana. 
Paradoksalnie – właśnie dlatego „Wiosnę 
zaginionych” czyta się z takim zaintereso-
waniem, w napięciu do ostatnich zdań. 
Ta książka spodoba się wszystkim, którzy 
czują się zmęczeni kryminałami ze sche-
matyczną, zbyt przewidywalną fabułą.

Anna Kańtoch:
 „Wiosna zaginionych”

Wydawnictwo Marginesy

„Obudziwszy się w stanie niezrozumiałej 
euforii, połączonej z bezdenną rozpaczą 
postanowiłem rozpocząć wreszcie te zapiski 
dziennikowe” – tak w kwietniu 2018 r. Krzysz-
tof Varga rozpoczyna swój diariusz. Kilka 
zdań później pięćdziesięcioletni pisarz doda-
je: „Doszedłszy […] do symbolicznego wieku 
uznałem, że czas stanąć w prawdzie i zderzyć 
się z rzeczywistością”. I słowa dotrzymuje.
W tworzonym na bieżąco dzienniku autor 
jest przede wszystkim czujnym obserwa-
torem. Raz zatroskanym i pesymistycznie 
spoglądającym na otaczający świat filozo-
fem, częściej ironicznym i sarkastycznym 
komentatorem rzeczywistości. „Dziennik hi-
popotama” to opowieść osobista – dowiemy 
się z niej, jakie książki czyta Krzysztof Varga, 
jakie oglądał filmy i z kim się posprzeczał, ale 
przede wszystkim poznamy jego auten-
tycznie wciągające i bardzo analityczne 
przemyślenia. A już najbardziej jest „Dziennik” 
wnikliwą obserwacją zmian zachodzących 
w kulturze, polityce, na rynku książki i w 
mediach. Dzięki zapiskom Vargi to nasze 
dziwaczne i pełne znaków zapytania „teraz” 
staje się trochę bardziej zrozumiałe. 

Krzysztof Varga:  
„Dziennik hipopotama”  

Wydawnictwo Iskry

W Ameryce Chabon od 30 lat jest beniamin-
kiem krytyki i ma rzesze wielbicieli. W Polsce z 
trudem przebijał się do czytelniczej świado-
mości. „Cudownych chłopców”, powieść 
sprzed dwóch dekad, wspomina się głównie 
dzięki adaptacji filmowej z Michaelem Do-
uglasem. „Związek Żydowskich Policjantów”, 
sprzed dekady, w którym przewrotnie nawiązał 
do tradycji kryminału noir, nie wzbudził u nas 
zainteresowania, na jakie zasługiwał. Od paru 
lat nadrabiamy zaległości: powieści Chabona 
ukazują się u nas regularnie, niektóre po latach 
od premiery za oceanem. „Telegraph Avenue” 
wydano tam w 2012 r., a jej akcja toczy się 
w roku 2004. W sklepie z winylami, który w 
Oakland prowadzi dwóch przyjaciół, Żyd i 
Afroamerykanin, życie płynie leniwie – obraz 
zapełniają, niczym w filmach „Dym”
i „Brooklyn Boogie”, barwne postaci klientów, 
przyjaciół i członków rodziny właścicieli.
Do czasu, kiedy wspólnikom zagląda w oczy 
widmo bankructwa. Otrzymujemy świetną 
opowieść o facetach na życiowym zakręcie, 
ale jeszcze bardziej wciągająca jest fantastycz-
na panorama codzienności ludzi zanurzonych 
po uszy w popkulturze.   

Michael Chabon:
 „Telegraph Avenue”

Wydawnictwo W.A.B.

Ironiczna ocena polskiej rzeczywistości, seksskandale 
w najznamienitszych kręgach światowej kultury

 i staruszka tropiąca tajemnice podczas spacerów. 
Jak co miesiąc najlepsze lektury na kolejne tygodnie 

poleca ekipa Big Book Cafe. Tym razem swoimi typami 
dzielą się Ania Król i Bartosz Kamiński.

Big Book Cafe
ul. Dąbrowskiego 81, Warszawa
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„To jest kiszone czy marynowane?”— zadawa-
łem sobie to pytanie, pakując w usta kolejną 
pikantną paprykę. Była kwaśna, ostra i słona 
jak morze, więc niełatwo się było zorientować, 
jak powstaje. Kiedy więc zobaczyłem sklep,
w którym owe papryczki, mój ulubiony do-
datek do kebabu, stały w słoikach na oknie, 
postanowiłem zajrzeć do środka. Tak trafiłem 
do Asri Turşucu przy Ağa Hamamı Sokağı 9A. 
Wyszedłem stamtąd objuczony jak wielbłąd 
na trzy minuty przed rozpoczęciem wędrowki 
Jedwabnym Szlakiem. W jednej dłoni trzyma-
łem marynowane główki czosnku, w drugiej 
kalafiory, w plecaku dzwoniły mi butelki
z wiśniowym octem, sos z papryki i mary-
nowane zioła. Siłą rozpędu kupiłem również 
hermetycznie zamknięte marynowane liście 
winogron, bo pomyślałem, że pewnego dnia 
zrobię sarmę, czyli tureckie gołąbki.
Uwielbiam zakupy spożywcze, więc nawet 
nie bardzo mi przeszkadzało, że plecak mam 
jeszcze cięższy niż zazwyczaj. Część marynat 
pożarłem od razu po powrocie do wynajętego 
mieszkania, a pozostałe rzeczy dokładnie owi-
nięte w koszule przyleciały ze mną do domu. 
Postanowiłem też ostatecznie rozstrzygnąć, co 
kupiłem: kiszonkę czy marynatę. Krótkie po-
szukiwania w sieci upewniły mnie, że trudno 
określić, co właśnie zjadłem. Turecka wersja 
kwaśnych, marynowanych warzyw i owoców 
bliska jest kiszonkom, ponieważ mnóstwo
w nich soli, mającej moc konserwującą,
i marynatom, bo do zalewy dodaje się rów-
nież ocet. Już w domu, kiedy zabierałem się za 
nastawienie swoich pierwszych turşu, dowie-
działem się, że miejsce, w którym zrobiłem 
zakupy, uchodzi w Stambule za kultowe. Przede 

wszystkim oczywiście z powodu smaku tamtejszych marynat,
a po drugie dlatego, że założone w 1938 roku Asri Turşucu pojawi-
ło się w niesamowicie popularnej w Turcji komedii pod tytułem 
„Radosne dni”. Wiem też, że właściciele zamykają sklep w trakcie 
wakacji, bo wówczas na polach w okolicach Bursy zajmują się 
zbiorem warzyw do marynowania. Według smakoszy znaczenie 
ma również fakt, że do swoich konserw używają źródlanej wody. 
Podobnych do Asri Turşucu sklepów jest w Stambule więcej
— w zasadzie każda dzielnica ma swojego ulubionego sklepikarza 
z kiszonkami czy też marynatami. Bardzo blisko İstiklal Caddesi 
działa Arıoğulları Petek Turşuları. Tam rownież warto zajrzeć. 
Wspaniale prezentują się tamtejsze marynowane sosnowe 
szyszki. Ucieszyłem się jak dziecko na ich widok, ale okazało się, 
że używa się ich do ozdoby, a nie do jedzenia, więc nie zdradzę 
niestety, jak smakują. Konserwowane przez zanurzenie w kwa-
śno-słonym płynie warzywa i owoce takie jak w Stambule można 
spotkać wszędzie na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach. Nazwa 
pochodzi z języka perskiego. Tam na marynaty mówiło się torshi. 
W ten sposób przygotowane warzywa i owoce świetnie spraw-
dzają się jako dodatek do mięs z grilla. Jako przekąska towarzyszą 
również zupom. Z mocnym alkoholem również tworzą znako-
mity duet, pasują do tureckiej rakı, greckiej ouzo czy bałkańskiej 
rakii. W niektórych tureckich regionach woda z marynaty, czyli 
turşu suyu, jest bardzo popularna i towarzyszy wieczorom z alko-
holem. Zainspirowany doświadczeniami ze Stambułu, po powro-
cie do domu nastawiłem trzy słoiki. Do pierwszego nawciskałem 
kalafiora i jest świetny, ale po kilku miesiącach zaczyna brzydko 
wyglądać (wciąż smakuje jednak bosko). Do drugiego wepchną-
łem rzodkiewki i tu znów po paru miesiącach niespodzianka, bo 
rzodkiewki nieco sflaczały, a marynata, która nie chrupie, jest bez 
sensu. Ogórki wyszły świetnie i czas nie imał się ich wcale. Ufam, 
że skoro pochłaniałem olbrzymi słoik, to i za mnie czas się nie 
weźmie. Małe stambulskie sklepy są jednym z powodow moich 
zachwytów tym miejscem. Miasto komercjalizuje się i zmienia 
nieustannie, ale założone przed dziesiątkami lat niewielkie ro-
dzinne biznesy trwają. Nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać 
kciuki, by tak już zostało.

Do Asri Turşucu, niewielkiego sklepu z marynatami, 
wszedłem tylko dlatego, że mieszkałem od niego rzut 

beretem. Okazało się, że lepiej trafić nie mogłem. To kultowy 
dla mieszkańcow Stambułu adres.

Fragment pochodzi z książki „Stambuł do zjedzenia”, która ukaże się 28 października 
nakładem Wydawnictwa Buchmann.

tekst: BARTEK KIEŻUN
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SALATALIK TURŞUSU
TURECKIE OGÓRKI MARYNOWANE Z DODATKIEM CYTRYNY 

I KOLENDRY

Nieduże ogórki (liczba w zależności 
od wielkości słoika)

Cytryna
Marynata:
Litr wody

100 g soli kamiennej niejodowanej
250 ml octu z białego wina
Łyżeczka gorczycy
5 ząbkow czosnku
Łyżeczka nasion kolendry

Umyte ogórki wciskamy w duży słoik. Ten również musi być dokładnie umyty. Zale-
wamy przygotowaną marynatą. Do słoika upychamy dodatkowo kawałek cytryny. 

Odstawiamy na minimum tydzień i mamy idealną przegryzkę lub zagryzkę. 
Jak kto woli!

PS: Warto w ten sam sposób przygotowywać inne warzywa: kalafior, rzodkiewki albo 
paprykę. Zwłaszcza ten pierwszy jest naprawdę świetny. Można go nawet wymieszać 

z ogórkami w jednym słoiku.

PS2: Fabuła filmu „Radosne dni” opowiada o tym, że małżeństwo prowadzi rodzinny 
interes — produkcję i sprzedaż turşu. Kością niezgody staje się technika przygotowa-
nia marynaty. Ona mówi, że zakwasza się wyłącznie cytryną, on upiera się, że octem. 

Rzecz jest tak istotna, że po latach dochodzi do rozwodu, mimo że małżonkowie mają 
już sześcioro dzieci, którymi zresztą sprawiedliwie się podzielą. Każdy weźmie po troje. 

Marynata to poważna rzecz, jak widać. No dobra, gwoli ścisłości muszę dodać, że 
po jakimś czasie za sprawą dzieci wracają do siebie, co jednak wcale nie znaczy, że 
problem zakwaszania marynaty został rozwiązany. Jak widzicie, ja używam octu, ale 

dokładam kawałek cytryny — osiągam w ten sposób kosmiczną równowagę.

Horrory dostarczają ekstremalnych emocji, na które 
raczej nie możemy liczyć w codziennym życiu. Wśród 
miłośników kina grozy znajdziemy osoby, które nie tyl-
ko się nie boją, ale wręcz odczuwają podekscytowanie 
związane z czekającą je straszną przygodą. Możemy 
też wyróżnić fanów szalonych doznań, którzy znajdują 
przyjemność w następującym po stresujących mo-
mentach poczuciu ulgi. Dla jeszcze innych horrory są 
sposobem na oswojenie strachów. Bez względu na to, 
do której grupy się zaliczacie, z okazji zbliżającego się 
Halloween warto zaplanować seans filmowy. W tym 
przypadku nie może być innej propozycji niż produkcje 
z siejącym postrach Michaelem Myersem. Na kanale 
AMC w sobotę 31 października od 22.00 czeka 
na was maraton z trzema filmami z kultowej serii: 
„Halloween 6: Przekleństwo Michaela Myersa”,
 „Halloween – 20 lat później” oraz „Halloween: 
Powrót”. 

Już niebawem Halloween – z tej okazji sprawdzamy,
czemu tak bardzo lubimy się bać i co warto obejrzeć. 

NIE TAKI HORROR STRASZNY, 
CZYLI DLACZEGO  

LUBIMY SIĘ BAĆ

Dodatkowo kanał przygotował nie lada gratkę dla 
prawdziwych fanów gatunku, a także osób, które 
chciałyby się o nim dowiedzieć czegoś więcej – już 
12 listopada o 22.00 na antenę
z 2. sezonem powróci seria dokumentalna 
„Eli Roth: Historia horroru”. Zobaczymy odcinki 
poświęcone potworom, dzieciom z piekła rodem, 
wiedźmom czy piekielnym domom. W dokumen-
cie zostaną omówione przełomowe i kultowe filmy 
oraz najnowsze dokonania kinowe w sferze horroru. 
Na wycieczkę po świecie grozy zabierze nas Eli 
Roth, a towarzyszyć mu będą prawdziwi specjaliści 
gatunku, w tym Stephen King, Quentin Tarantino, 
Jordan Peele czy Ari Aster. Obiecujemy, nie będzie 
(aż tak) strasznie… 

„Halloween – 20 lat później” 
31 października o 23.45 w AMC
o 22:00 w SundanceTV

„Halloween: Powrót” 
1 listopada o 1.30 w AMC
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„Masz tu kolejną porcję, zanim zrobię sobie przerwę, 
zanim nagram płytę życia i z Prysonem zrobię EP-kę”
– nawinął niedawno Włodi na albumie Fiska. I choć 
mam nadzieję, że weteranowi warszawskiej sceny 
uda się jeszcze przebić album „W/88”, to na razie ten 
właśnie krążek wydaje się jego opus magnum. Repre-
zentant Molesty Ewenement nigdy zresztą nie strzępił 
języka – słowa ważył wręcz obsesyjnie, a za każdym z już 
wypowiedzianych zawsze szły czyny. Każdy wers, który 
położył na bitach 1988, jest więc dogłębnie przemyśla-
ny i choć często ich logika opiera się na przejaranych 
zbitkach znaczeń, to nie ma tu nawet sylaby, która by nie 
mówiła o czymś ważnym. Ważnym dla Włodka i ważnym 
dla fundamentów stołecznego rapu, które służewiecki 
Szekspir stawiał od połowy lat 90., a dokładniej
od premiery kompilacji „Smak B.E.A.T. Records”. Są więc 
tu brudne, stołeczne winkle, stare, podwórkowe zasady 
i człowiek, który od ponad dwóch dekad robi to „nie dla 
sławy i nie dla pieniędzy”; są „stos osiedlowych legend”, 
„muzyka z marginesu” i roślina, która od niedawna zaczy-
na być postrzegana już nie tylko jako drag, ale również 
medycyna. I choć podobna tematyka towarzyszyła Wło-

NOWE, STARE CZASY
„W/88” 

RHW RECORDS

MUZYKA
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diemu jeszcze przed premierą legendarnego „Skan-
dalu”, to o tym, jak wiele czasu minęło od tamtej pory, 
najlepiej świadczą niuanse, na których zbudowany jest 
ten album. To, że duma z własnych dokonań miesza się 
tu z goryczą dotyczącą rapowej branży,
a estyma, jaką raper darzy ulice, nie przeszkadza mu 
nawijać również o swoim zwyczajnym, domowym 
życiu. Niuans jest zresztą słowem kluczem do wgry-
zienia się w produkcje 88 – kto spodziewał się po tym 
projekcie synowskich biciorów, może bowiem poczuć 
się mocno zaskoczony. Współtwórca primeshitu nigdy 
przecież nie brzmiał tak… hiphopowo. I choć te proste 
z pozoru pętle całe tętnią charakterystycznym sznytem 
rodzimej sceny przełomu milleniów, to ich przestrzen-
ność i narracyjność były wręcz niewyobrażalne dla ów-
czesnych beatmakerów. Nie znali oni wszakże nowego 
rozdania posttrapowego, rapu, nie odrobili lekcji z elek-
tronicznych eksperymentów i obce im też były dubowe 
metody pracy z dźwiękiem. To wszystko, co sprawia, 
że brzmienie „W/88” jest tak unikatowe – stare i nowe, 
lokalne i uniwersalne, surowe i… bez reszty wciągające. 
[Filip Kalinowski]
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Pamiętacie jeszcze zespół The Coral? Był 
moment, kiedy swoim emocjonalnym, ale 
przebojowym graniem panowie toczyli równą 
walkę w czołówce brytyjskiego indie. Ian Skelly 
jest perkusistą grupy i gra z nią od samego 
początku. Mało osób jednak wie, że Ian sam 
także komponuje muzykę. Bo to serio granie dla 
wtajemniczonych i płyta, która niestety pewnie 
pozostanie wyłącznie w kręgu zainteresowania 
fanów rodzimej formacji muzyka. Co znajdziecie 
na albumie? Dźwięki, które na 100% zachwycą 
fanów The Coral. Do tego bardzo solidny, ale 
absolutnie nie AOR-owy hołd dla wszystkiego, 
co w gitarowym rocku lat 60. i 70. było najlep-
sze. Od wrażliwych ballad po ocierające się
o psychrocka fragmenty. Ian po raz drugi udo-
wadnia, że potrafi pisać piosenki (jego solowy 
debiut to doskonała płyta). Czy usłyszy je ktoś 
więcej niż tylko fani The Coral? To już między 
innymi  zadanie dla was! [Michał Kropiński]

Ci, którzy byli na warszawskim koncercie Meridian 
Brothers podczas festiwalu Skrzyżowanie Kultur, 
wiedzą, że zespół nie patyczkuje się ze słuchacza-
mi. Kolumbijczycy to chyba najbardziej radykalni 
ze wszystkich artystów z kręgu południowoamery-
kańskiej alternatywy. I nie mogą się z nimi równać 
nawet królowie tamtejszego techno łomotu. 
Kolejnym dowodem potwierdzającym te tezę 
jest „Cumbia Siglo XXI”. Album nazwany na cześć 
słynnej kolumbijskiej grupy Cumbia Siglo XX to 
chora jazda po południowoamerykańskiej tradycji 
muzycznej. Znajdziecie tu zarówno cumbię 
rodem z meksykańskiego YouTube'a, jak i tę, którą 
prezentują zespoły ludowe. Do tego podane
w formule przypominającej soundtrack do gier 
z Pegasusa. Dźwięki nerwowe jak skoki Mario 
nad grzybkami. Beaty chore, jakby były tworzone, 
żeby zniechęcić słuchaczy już na starcie. A same 
kawałki przebojowe, jak… np. hiszpańskojęzyczny 
cover słynnego „Son of a Preacher Man”. 
W tym szaleństwie jest jednak metoda. Meridian 
Brothers chyba jako pierwsi pokazali, jak szerokim 
i eklektycznym zjawiskiem jest prawdziwa cumbia. 
[Michał Kropiński]

MERIDIAN 
BROTHERS

„CUMBIA SIGLO XXI”

REUBEN 
VAUN SMITH

„WARM NIGHTS”

IAN SKELLY
„DRIFTERS SKYLINE”

DELAY / DUNBAR / 
SHAKESPEARE

„DRIFTERS SKYLINE"

Dub to nie gatunek. To metoda pracy z dźwiękiem, 
sposób traktowania studia nagraniowego jako 
instrumentu muzycznego, nieustanna dekonstrukcja 
i rekonstrukcja. Dub to przestrzeń, w którą wejść 
można jedynie, wsadzając głowę w porządnych 
rozmiarów głośnik. Kiedy leci z niego akurat płyta 
„500-Push-Up”, za każdym razem ląduję w swego 
rodzaju komorze deprywacyjnej. Mój mózg łapie się 
ścinków zasłyszanych melodii, dialogów i pogłosów, 
co rusz wytwarzając kolejne halucynacyjne wizje 
– mistyczne, karaibskie rytuały, chłodne, zachod-
nie analizy i cyberpunkowe rubieże cywilizacji, na 
których nomadzi handlują z robotami. Moim ciałem 
natomiast przez cały ten czas wstrząsają kolejne 
podmuchy basu i uderzenia bębnów. Za budowę 
tej kabiny odpowiada jedna z najlepszych sekcji ryt-
micznych w historii muzyki rozrywkowej czyli – znani 
ze współpracy z Bobem Marleyem, Joe Cockerem 
czy Sinead O’Connor jamajczycy – Sly Dunbar
i Robbie Shakespeare, a także fiński elektroniczny 
eksperymentalista Sasu Ripatti kojarzony lepiej pod 
aliasem Vladislav Delay. Połączyły ich dub i seria 
zbiegów okoliczności, która zawiodła w końcu 
Skandynawa na Jamajkę. Wrócił stamtąd z godzi-
nami nagrań, na bazie których zbudował tę równie 
chwiejną, jak stabilną, odrealnioną, acz wręcz nama-
calną konstrukcję. Album, w którym łatwo się zgubić, 
jednak błądzenie po jego meandrach jest w dziwny 
sposób… uwalniające – skupione, kontemplacyjne
i oczyszczające; jest medytacją. [Filip Kalinowski]

Tej płyty miało nie być, jak i całej zabawy Reube-
na z muzyką. Pochodzący z Leeds chłopak od 
małego bowiem kochał football. Wszystko szło 
świetnie. Kontrakt ze słynnym lokalnym klubem, 
transfer do jeszcze bardziej znanej Sevilli. Smith 
za 10 lat pewnie okazałby się kolejnym „katem 
Polaków” w meczu o wszystko, przygodę
na boisku przerwała jednak kontuzja. W ramach 
pociechy dziadek zafundował chłopakowi klawi-
sze i tak oto Reuben w przydomowym ogródku 
rozpoczął nową drogę. „Warm Nights” to jego 
oficjalny debiut. Ten album to doskonała mieszan-
ka oldschoolowego disco, elektroniki z lat 80.
i lo-fi. Wszystko utrzymane jest w klimacie rodem
z Balearów, które znane są od zawsze z najbar-
dziej przyjaznych dźwięków. Chwilami pobrzmie-
wa mi tam nawet romantyzm Julia Iglesiasa. 
Czyżby wszyscy niespełnieni piłkarze mieli
w sobie wspólny pierwiastek? Zanim ogarną nas 
wszechobecny mrok i jesienna deprecha, warto 
powspominać długie ciepłe noce. Tym bardziej, 
że jak pokazuje historia Reubena, nadzieja na 
lepsze jutro jest zawsze! [Michał Kropiński]

muzykamuzyka
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SPIRALART to projekt Zbyszka Reszki, gitarzysty i współzałożycie-
la eksperymentalnej grupy Warszawska Jesionka, zespołu
z nietypowym składem instrumentalnym grającym eksperymen-
talną muzykę improwizowaną o postmodernistycznym rodowo-
dzie. Realizując ideę muzyki otwartej Reszka adaptuje wątki free 
jazzu, muzyki współczesnej, awangardy rocka, muzyki elek-
tronicznej i elektroakustycznej. Jego muzyka jest dźwiękowym 
ekwiwalentem malarstwa gestu, na wskroś intuitywna i na granicy 
jednoczącego wszystkich rytuału. W swoim autorskim projekcie 
muzyk zaprasza do współpracy innych twórców, którzy chcą 
prowadzić dialog ze sztuką i współtworzyć muzykę on-line. Tak 
podczas pandemii i wiosennego lockdownu powstały dwie płyty 
„0,1” i „0,2” nagrane wspólnie z perkusistą i multiinstrumentalistą 
z Japonii Nakamurą Syuto aka USUALNAME.  Albumów można 
posłuchać na spiralart.bandcamp.com

Detroit to jedno z najważniejszych miejsc na mapie współczesnej 
muzyki rozrywkowej. Od długich lat hegemonii na rynku soulu 
i R’n’B przez wynalazek techno aż po bitową rewolucję rozpo-
czętą przez J Dillę ta wyniszczona, postindustrialna metropolia 
po wielokroć redefiniowała pojęcia groove’u, rytmu i tego, czym 
radiowa piosenka może w ogóle być. Żeby więc mierzyć się z 
tą spuścizną, nie dość, że trzeba mieć pomysł, to jeszcze sporo 
animuszu. O jego brak mieszkańców dawnego Motor City nie 
sposób jednak podejrzewać. Wystarczy bowiem rzut oka na 
statystyki, żeby uświadomić sobie zupełnie przytłaczającą skalę 
problemów społecznych i ekonomicznych targających tym 
skrawkiem amerykańskiej ziemi. Zamiast jednak śledzić słupki 
rosnących bezrobocia, nędzy i przestępczości, można również 
wsłuchać się krążek Boldy’ego Jamesa i Sterlinga Tolesa. Pierwszy 
z nich jest raperem, którego dyskografia dopiero w tym roku 

JEDNOCZĄCY RYTUAŁ
SPIRALART

BOLDY JAMES & STERLING TOLES
„MANGER ON MCNICHOLS”

zaczyna powoli przyćmiewać jego policyjne kartoteki. Drugi 
natomiast przez lata był typowym, hiphopowym beatmakerem, 
by w końcu stać się producentem w pełnym tego słowa znacze-
niu. Przyczynkiem do tego okazał się ten właśnie konceptualny 
album poświęcony ich małej ojczyźnie; album, którego realizacja 
zajęła ponad dekadę. W międzyczasie Boldy zwiedzał wszystkie 
pobliskie zakłady karne, a jego kompan dogrywał kolejne war-
stwy tej wielopłaszczyznowej, multiinstrumentalnej epopei, która 
przyjęła formę „Manger on McNichols”. Opowieści 
o dorastaniu w strefie pełzającej wojny domowej, systemowego 
rasizmu i marzeń, których zastana rzeczywistość nie potrafi żadną 
miarą spełnić; o historii przemocy, uzależnienia i nadziei, która
w kontekście zarządzanego przez komisarza kryzysowego Detro-
it zazwyczaj w ogóle się nie pojawia. [Filip Kalinowski]

muzyka
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HALO,
TU LORDOFON!

Spot o treści „LORDOFON 22 230 22 48” wyświetla się na ekranie przy Cepelii 
w Warszawie. Dzwonię, następuje przekierowanie na numer zewnętrzny. 

Odbiera Maciek Poreda, połowa duetu Lordofon. „To jakiś cud, że dodzwoniłeś 
się za pierwszym razem. Mieliśmy już jakieś 200 połączeń, a jest przed ósmą rano”. 

Kilka godzin później trzeba było przekierować numer do drugiej połowy duetu 
– Michała Jurka, który meldował do wydawcy: – Maciek odbył już jakieś kilkaset 

rozmów i trochę nie wyrabia. Szybki rzut oka na statystyki – rzeczywiście, 
nie kłamie. Dobę później liczba połączeń dobiła do blisko 10 tysięcy. 

rozmawiał: KAMIL KOPETZ, foto: HELENA BROMBOSZCZ

Kim byli dzwoniący? Przede wszystkim zaintry-
gowani akcją promocyjną przechodnie, choć 
nie tylko. Dzwonili i nadal dzwonią: wierni 
fani, najbliżsi przyjaciele, inni artyści. Choć to 
jeszcze debiutanci, ja już wiem, że Lordofon 
to coś więcej niż „kolejny hiphopowy zespół”. 
Pierwszy album formacji o lapidarnym tytule 
„Koło” trafi do słuchaczy już 16 października. 
Wszyscy, którzy przesłuchali materiał przed-
premierowo, zgodnie określają go mianem 
kandydata do płyty roku. I coś w tym jest – 
panowie we własnym stylu mieszają gatunki, 
nie uznają utartych schematów i niczego nie 
udają – nie muszą. 

MICHAŁ JUREK: Wiesz, że 16 października 
mija dokładnie 10 lat od naszej pierwszej 
próby?
 
Pamiętacie, co wtedy graliście?
 
MACIEK POREDA: Na pewno indie rocka, 
punk, garage i jakieś tysiące coverów Arctic 
Monkeys i Nirvany. Mniej więcej w tym 
okresie, zupełnie dla zabawy, zrobiliśmy kil-
ka hiphopowych piosenek. Podpisaliśmy je 
„Lordofon”. Sami nie jesteśmy w 100 procen-
tach pewni, skąd i dlaczego taka nazwa. 

 
Tymczasem minęło kilka lat… 
 
MACIEK: …i kilka projektów po drodze, po czym wyjechaliśmy 
na studia do Warszawy. Zacznijmy od tego, że z Jurkiem pozna-
liśmy się jakieś 13 lat temu na obozie tenisowym. Jako łomżyń-
scy gimnazjaliści w 2010 r. założyliśmy nasz pierwszy zespół. 
Ledwo potrafiłem grać na gitarze, kompletnie nie umiałem 
śpiewać. Jurek nigdy wcześniej nie grał na perkusji.
 
MICHAŁ: A że jesteśmy leniami, nie chciało nam się szukać sali 
prób. Dopiero po jakimś czasie przypomnieliśmy sobie o Lordo-
fonie. Z wielu kawałków, które zrobiliśmy od tamtego momen-
tu, wybraliśmy sześć najlepszych. I tak powstała „Plastelina EP”.
 
Jaki był pierwszy utwór, który wtedy powstał?
 
MICHAŁ: To było „Lato”, które, co ciekawe, powstało jeszcze 
przed wydaniem „Plasteliny”. A że było za późno, by numer 
mógł trafić na EP-kę, zaczekał swoje i pojawi się na „Kole”.
 
MACIEK: Mieliśmy sporo czasu na rozmowy i eksperymenty. 
Wystarczająco dużo czasu, żeby nauczyć się robić trochę lepszą 
muzykę i na spokojnie zastanowić się, co chcemy robić dalej.
 
Czym zatem różni się Lordofon Anno Domini 2020 od tego
z 2019 roku?
 
MICHAŁ: „Plastelina” i „Koło” to dwie bardzo różne płyty, przy-
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najmniej z naszej perspektywy. „Plastelinę” ro-
biliśmy głównie dla nas samych i dla naszych 
znajomych. To zbiór kawałków, które powsta-
wały na luzie, z nudów. Nie podejrzewaliśmy, 
że ten album przesłucha więcej niż kilka osób. 
Podczas pracy nad „Kołem” towarzyszyła nam 
już świadomość, że tym razem ktoś już będzie 
tego słuchał i ten ktoś może mieć względem 
nas jakieś oczekiwania, którym trzeba spro-
stać. Wiedzieliśmy, że kawałki na „Kole” muszą 
trzymać pewien poziom i być czymś więcej.
 
MACIEJ: Wydaje mi się, że Lordofon w 2020 r. 
pokazuje więcej swoich umiejętności i wy-
kłada więcej różnych kart na stół. „Koło” jest 
zbiorem piosenek, które chcieliśmy stworzyć 
od dawna i cały czas chodziły nam niespo-
kojnie po głowach. Poza tym chcieliśmy, aby 
brzmiało to nowocześnie, jak materiał z 2020 r.
 
Pokazaliście mi ostatnio zdjęcia z waszego 
studia. I to nie byle jakiego studia – wieś pod 
Łomżą, cisza, spokój. Kury nawet macie…
 
MACIEK: Jeździmy sobie tam raz na jakiś czas, 
żeby nowe rzeczy porządnie nagrać i zmikso-
wać. Moi dziadkowie mają tam działkę z faj-
nym drewnianym domkiem i stodołą. Studio 
znajduje się właśnie w stodole. 
 
Z zewnątrz wygląda dość niepozornie.
 
MICHAŁ: Stodoła jest wyposażona w cały 
sprzęt, który jest nam potrzebny do nagrań. To 
zasługa Tomasza Poredy, taty Maćka, który od 
zawsze wierzył w nas i w nasze dążenie do tego, 
aby to muzyka stała się czymś, z czego mogliby-
śmy żyć. Projektantem był Maciek, o akustykę 
zadbał szwagier naszego ziomka, Lagiego.
 
Wasza dwuosobowa komuna, z tego, co wiem, 
rządzi się swoimi zasadami i konkretnym po-
działem obowiązków. Opowiedzcie, kto i za co 
opowiada w tym procesie.
 
MICHAŁ: Nasz proces w zasadzie się jeszcze 
kształtuje i zmienia.
 
MACIEK: To prawda, aczkolwiek podział obo-
wiązków jest prosty. Jurek robi w swoim miesz-
kaniu bity, a ja w swoim wokale i teksty. Totalna 
praca zdalna. Zresztą prawie wszystkie kawałki
z nowej płyty powstawały w Warszawie.

 
Prowadzisz notatnik?
 
MACIEK: Tak, zapisuję wersy i pomysły na teksty, ale mówiąc 
szczerze, to rzadko z niego korzystam. Wolę pisać „na miarę” bitu niż 
korzystać z gotowych pomysłów. Na płycie są kawałki, do których 
teksty napisały się niemalże same, w dwie godziny. Są też teksty, nad 
którymi męczyłem się przez kilka dni. Zawsze staram się zaczynać od 
konkretnego pomysłu – muszę przynajmniej mniej więcej wiedzieć, 
co chcę powiedzieć, zanim zacznę pisać. Inaczej trudno mi sklecić coś, 
z czego będę zadowolony, chociaż takie sytuacje też się zdarzały.
 
Mnie osobiście urzekł tekst do „Głupka”.
 
MACIEK: „Głupek” to wynik frustracji, fakt, że ostatnio coraz 
częściej wymagam od siebie coraz mocniejszych opinii na każdy te-
mat, coraz mocniej wierząc, że mam absolutną rację. A tak napraw-
dę wiem coraz mniej. Czasami wszyscy jesteśmy debilami. Ja w tym 
tekście się do tego przyznaję, opisując błędy poznawcze, z których 
na razie zdaję sobie sprawę. 
 
Gdy opowiadaliście mi o płycie po raz pierwszy, wielokrotnie wspomi-
naliście o motywie powtarzalności.
 
MICHAŁ: Kiedy po „Plastelinie” zastanawialiśmy się, jak powi-
nien brzmieć nasz następny album, stwierdziliśmy, że będziemy 
się starać korzystać z brzmień i patentów, które mimo że są 
świetne, to z jakiegoś powodu w ostatnich latach są w muzyce 
nieobecne. Staraliśmy się brać na warsztat te z nich, które nie 
są jeszcze retro, ale nie są też już modne lub często spotykane. 
 
Stąd chociażby indie-rockowy „Opener”?
 
MICHAŁ: Tak jest. Zresztą „Opener” nota bene nawiązuje do 
muzyki, której można było posłuchać na Openerze w 2010 r.,
o czym Maciek napisał w tekście.
 
Zatem przypadkowo okazało się, że z debiutanckiej płyty powstał 
koncepcyjny album.
 
MACIEK: Słowo „Koło” okazało się kluczem do całej płyty, choć 
rzeczywiście wydarzyło się to zupełnie przypadkowo. „Koło” spi-
na ze sobą wszystkie kawałki, a także warstwę muzyczną
z warstwą tekstową. 
 
MICHAŁ: Zdajemy sobie sprawę, że trendy bez przerwy po-
wracają i w pewnym sensie zataczają koło, a praktycznie każda 
nowa moda jest po prostu starą modą, która zmartwychwstała. 
My spróbowaliśmy uchwycić te muzyczne elementy, które koła 
jeszcze nie zatoczyły i w pełni nie powróciły do łask.
 
To dlatego „Koło” zdaje się trochę outsiderem – chociażby pod 
względem eklektyczności jest mocno obok tego wszystkiego, co 
serwują ostatnimi czasy wasi koledzy z muzycznego podwórka.

 MICHAŁ: Zawsze słuchaliśmy zróżnicowanej 
muzyki i nigdy nie zamykaliśmy się na żadne 
gatunki. Staramy się nie sugerować stereo-
typami, które są przypisane do praktycznie 
każdego rodzaju muzyki, i ogólnie unikać ga-
tunkowych szufladek – zarówno jako muzycy, 
jak i słuchacze.

 MACIEK: Zamykając się na cokolwiek, zrobi-
libyśmy krzywdę tylko sobie. To, czy to disco, 
rap, czy reggae, jest sprawą drugorzędną. 
Dlatego jeśli zainspiruje nas jakiś artysta lub 
kawałek, to zrobimy coś w tym stylu, tylko po 
swojemu. 

Brzmi to jak statement lub co najmniej obietnica.
 
MACIEK: Wydaje mi się, że po prostu obaj lubimy wyzwania. 
Nie ma niczego lepszego niż satysfakcja, którą czujesz, kiedy 
rozwiążesz problem, który wydawał się niemożliwy do rozwią-
zania. Stąd eksperymenty z różnymi stylami i brzmieniami. 
Zawsze staramy się robić rzeczy, których nie robiliśmy wcze-
śniej. Myślę, że kurczowe trzymanie się jednej stylówy byłoby 
dla nas zwyczajnie nudne. 
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zwięźle mówi w filmie Bogna Świątkowska, o tyle pokłosie 
„Skandalu” podsumowuje tylko krótka przebitka obecnych 
gwiazd gatunku, które wspominają, jak ważna była dla 
nich ta płyta i że słuchały jej właściwie na okrągło. Ktoś, 
kto nie siedział więc wtedy w klimacie albo nie interesuje 
się historią rodzimego hip-hopu, nie dowie się niestety, jak 
bardzo ten konkretny krążek odbił się na języku rodzimej 
młodzieży, pomazanych markerem klatkach schodowych 
naszego kraju i kolejnym pokoleniu lokalnej rapgry czy też 
– szerzej – całej blokowiskowej, przejaranej chemicznym 
skunem Polski AD 1998. Po raz kolejny już w historiografii 
tutejszej „muzyki podwórkowej” postronny obserwator 
widzi zabawę kilku młodzieńców, a nie – nieświadomą 
wówczas jeszcze, ale jednak – pracę nad popkulturowym 
DNA sporej części generacji, która dziś sprawuje często 
ważne stanowiska w przemyśle kreatywnym, reklamo-
wym czy… właściwie jakimkolwiek innym. Szkoda więc, 
że tak się stało, bo kolejny film o Moleście już raczej nie 
powstanie, a zespół ten zasługuje na pomnik trwalszy niż 
ze spiżu. Obrazujący jego wszystkie blaski i cienie mo-
nument zbudowany z ursynowskiego betonu i legijnych 
rac, chłodu policyjnych suk i żaru palonych po klatkach 
skrętów, małolackiego wkurwienia i niczym niezmąconej, 
czystej zajawki. Szacunku, którym po dziś dzień Vieniowi, 
Włodkowi, Wilkowi i Pelsonowi osiedla płacą z nawiązką. 
[Filip Kalinowski]

Jest dokument, nie ma filmu – tak pokrótce można streścić 
próbę opowiedzenia o – jak najbardziej realnym – ewe-
nemencie Molesty, której podjął się Bartosz Paduk. Jest tu 
bowiem dużo wartościowych materiałów archiwalnych 
i naprawdę niewiele… czegokolwiek innego. Brakuje 
porządnej fabuły, narracyjnego napięcia i – co chyba naj-
bardziej przykre – postaci z krwi i kości. Żaden z reprezen-
tantów klasycznego warszawskiego składu nie ma niestety 
szansy błysnąć swoją niekwestionowaną charyzmą, a wątki 
takie jak edukacja Włodiego czy dom rodzinny Wilka 
powinny stać się fundamentem do budowy wciągającej 
historii, a nie jednymi z nielicznych momentów, w których 
dotykamy prawdy. I choć wynika to po części z osiedlowej 
omerty, której przestrzegają po dziś dzień bohaterowie 
tego filmu, to rolą reżysera jest kopać w tym materiale aż 
do zdarcia kłykciów, a nie zadowolić się półsłówkami, które 
padają przez większość „Skandalu…”. Jako że fenomen 
tego pionierskiego składu opierał się bardziej na powo-
dach i skutkach niż samych wydarzeniach, kluczem do 
opowiedzenia jego dziejów mogłyby być osoby trzecie, a 
także rys historyczny – społeczny, ekonomiczny, urbani-
styczny i… kryminalny – tego, z czego wynikał niepowta-
rzalny sznyt debiutanckiej Molesty, a także jego wpływ na 
całe pokolenie młodych Polaków dorastających w III Rze-
czypospolitej. O ile jednak o podwalinach dosyć celnie i 

NIC NOWEGO
„SKANDAL. EWENEMENT MOLESTY”

REŻ. BARTOSZ PADUK

FILM
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(„DRUK“)
REŻ. THOMAS VINTERBERG REŻ. MARIUSZ WILCZYŃSKI

(„OM DET OÄNDLIGA”)
REŻ. ROY ANDERSSON 

(„ŠARLATÁN”)
REŻ. AGNIESZKA HOLLAND

DANIA 2020, 115 MIN, 
BEST FILM, PREMIERA: 27.11 

POLSKA 2019, 88 MIN, 
GUTEK FILM, PREMIERA: 20.11 

SZWECJA 2019, 78 MIN,
AURORA FILMS, PREMIERA: 25

CZECHY/POLSKA/SŁOWACJA 2020, 100 MIN, 
GUTEK FILM, PREMIERA: 9.10 

Kumpelski eksperyment, którego uczestnicy 
kończą na ciężkim kacu, choć wszyscy za-
czynają w szampańskich nastrojach. Grupka 
zaprzyjaźnionych nauczycieli zapoznaje się
 z zaskakującymi wynikami badania, wskazują-
cymi, że stała obecność pół promila alkoholu 
we krwi nie tylko poprawia nastrój i zdol-
ności interpersonalne, lecz także zwiększa 
wydajność w pracy. Nie bez oporów Martin 
(Mads Mikkelsen) i jego koledzy postana-
wiają podjąć rękawicę… czy też butelkę. Ale 
na pół promila oczywiście się nie skończy. 
Po kolejnych kolejkach wkrótce na wierzch 
wypływają osobiste problemy i płyny ustro-
jowe, pękają szklanki i tamy, nikt nie zostaje 
następcą Johna Keatinga ze „Stowarzyszenia 
Umarłych Poetów”. W dość – wydawałoby 
się – przewidywalną historię o skutkach 
pijaństwa Vinterbergowi udaje się jednak 
wlać sporo życia. I tak jak w „Komunie” czy 
„Polowaniu” duński reżyser udowadnia, że jak 
mało kto potrafi trzeźwo i brutalnie demasko-
wać hipokryzję i przemoc, rządzące relacjami 
pozornie bliskich sobie osób. 

Gdybym miał wskazać ważny polski film 
z kilku ostatnich lat, taki, który za mną 
chodzi, który się przykleił i powraca w 
nieoczekiwanych momentach, to byłoby 
to „Zabij…”. Tworzona przez kilkanaście lat, 
dopracowana w najdrobniejszych szcze-
gółach animacja Mariusza Wilczyńskiego 
z sukcesem pokazywana na tegorocznym 
Berlinale. Osobista, oniryczna podróż po 
przeszłości, subiektywna mapa nieistnieją-
cego już miasta, w którym animator dorastał 
– peerelowskiej Łodzi – a zarazem portret 
ludzi, którzy już odeszli. Czuła, absurdalna, 
podporządkowana poetyce snu, czasem 
bolesna fantasmagoria o rodzinie, przyja-
ciołach i kraju, której atmosferę dopełnia 
muzyka zmarłego Tadeusza Nalepy. Wil-
czyński ożywia skrawki swoich wspomnień 
w animacjach przypominających dziecięce 
rysunki – świadomie niedbałych, czasem 
mrocznych, czasem zabawnych. „Zabij to…” 
przypomina odwiedziny w niegdyś ważnym 
dla nas miejscu, które po latach uderza 
swoją obcością. I pomaga ją oswoić. 

Sfrustrowany dentysta traci cierpliwość 
nad pacjentem, pastor chwiejnym krokiem 
wychodzi z zakrystii, para kochanków unosi 
się nad zniszczonym miastem. Tytułowa 
nieskończoność spokojnym głosem przed-
stawia nam galerię postaci zawieszonych 
między życiem a śmiercią, rezygnacją 
a szaleństwem. Jesteśmy w fantasmago-
rycznych śnie, w który niekoniecznie chcia-
łoby się zapaść, ale w który warto zanurzyć 
się w kinie. Wędrujemy między epokami 
i bohaterami, odrywamy się od ziemi 
i zaglądamy w okna kamienic, gdzie mają 
miejsce małe wielkie tragedie. W swoim 
nowym filmie autor pamiętnych „Pieśni 
z drugiego piętra” jeszcze raz oprowadza 
nas po zakamarkach swojej wyobraźni. 
Fascynującej, zbijającej z tropu, czasem 
okrutnej, czasem okrutnie śmiesznej. 
Andersson stworzył film jeszcze bardziej 
zagadkowy od poprzednich i choć może 
nieco się powtarza, to wciąż pozostaje 
twórcą jedynym w swoim rodzaju. 

Klasyczna, ale przewrotna historia czecho-
słowackiego uzdrowiciela. Jan Mikolášek to 
postać autentyczna. Przez kilkadziesiąt lat 
ustawiały się do niego kolejki: od prostych 
ludzi po polityczną wierchuszkę, naziści i 
komuniści. Nawet najbardziej dystyngowa-
nego dżentelmena potrafił odesłać na kilka 
sesji urynoterapii. Jednak, gdy po wojnie 
doszło do wymiany władzy, Mikolášek 
trafił na czarną listę. Z uzdrowiciela stał się 
szarlatanem, którego zaciągnięto do sali 
sądowej i skazano w pokazowym proce-
sie. Po zapoznaniu się z zarysem fabuły 
filmu Holland można dojść do wniosku, 
że mamy do czynienia z miszmaszem jej 
dwóch, umiarkowanie udanych produkcji 
z ostatnich lat. Fascynację obcością, naturą 
i buntem z „Pokotu” i motyw ideologicz-
nej przemocy z „Garetha Jonesa”. Ten 
patchwork przyniósł jednak film zaskaku-
jąco spełniony, tradycyjnie opowiedziany, 
ale fascynujący dzięki niejednoznacznemu 
bohaterowi, gorzko aktualny, ale nieosuwa-
jący się w łatwą publicystykę.

Austria/Wielka Brytania 2019, 100 min, 
Against Gravity, 23 października
Jeden z najbardziej zaskakujących filmów 
2019 r. Połączenie science fiction, art-ho-
use’u i kina klasy B, ryzykowny koktajl, który 
przypadnie do gustu fanom surrealizmu 
spod znaku Yorgosa Lanthimosa czy Jona-
thana Glazera. W filmowym świecie Jessiki 
Hausner naukowcy dokonują odkrycia, 
które przyniosłoby plagę większą od koro-
nawirusa. Udaje im się wyhodować roślinę 
zapewniającą jej właścicielom poczucie 
szczęścia i całkowitego spełnienia. Kon-
cerny farmaceutyczne i galerie handlowe 
mogą jednak spać spokojnie – nie wszystko 
idzie zgodnie z programem, a niepozorna, 
fluorescencyjna rosiczka zaczyna mieć nie-
pokojący wpływ na ludzi. Szczęśliwi będą ci, 
którzy nie stracą głowy… „Kwiat szczęścia” 
to ekscentryczna, hipnotyzująca obrazami 
i muzyką satyra, która na celownik bierze z 
jednej strony zabawę w Boga, a z drugiej – 
cyniczny język marketingu oferujący jedyne 
w swoim rodzaju plastry na ból życia. 

Są filmy, których seansem można w fanta-
zjach karać wrogów. W moim przypadku jest 
to „Pinokio” Benigniego, który wcielił się w 
tytułową postać. Zawsze będę widział star-
szego, upudrowanego faceta podrygujące-
go w białym kubraczku z kołnierzem. Wiem, 
że kiedyś spotkam go w ciemnym korytarzu. 
Dlatego też informację o nowej wersji 
bajki odebrałem z nerwowym uśmieszkiem, 
zwłaszcza że na ekranie ponownie pojawia 
się Benigni (tym razem jako Dżepetto, bez 
kubraczka). Nieco uspokoił mnie fakt, że 
za kamerą stanął Matteo Garrone, twórca 
mrocznej miejskiej baśni „Dogman”. Jego 
„Pinokio”, choć pozostaje zaskakująco 
wierny literackiemu oryginałowi, podkreśla 
wątki społeczne. Wydobywa na pierw-
szy plan biedę i nierówności, na które są 
skazani bohaterowie. Udało mu się również 
poskromić energię Benigniego, który jako 
ojciec ożywionego pieńka ma w sobie sporo 
ciepła (i – powtarzam – nie ma kubraczka). 
Dla mnie był to seans terapeutyczny, dlatego 
wybaczam czasem upiorne efekty specjalne.

(„LITTLE JOE”)
REŻ. JESSICA HAUSNER REŻ. MATTEO GARRONE

AUSTRIA/WIELKA BRYTANIA 2019, 100 MIN, 
AGAINST GRAVITY, PREMIERA: 23.1O

WŁOCHY 2019, 125 MIN, 
KINO ŚWIAT, PREMIERA: 9.10

filmy opisał: MARIUSZ MIKLIŃSKI

„NA RAUSZU” „O NIESKOŃCZONOŚCI” „SZARLATAN”„ZABIJ TO I WYJEDŹ 
Z TEGO MIASTA”

„PINOKIO”„KWIAT SZCZĘŚCIA“
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RAP GAME

PUMA odpaliła serię 
video quizów Rap Game, 
w których wzięli udział: 
Otsochodzi x PlanBe, 
Sarius x Deemz oraz Qry 
x Trill Pem, którzy musieli 
stawić czoła nietypowym, 
zaskakującym pytaniom. 
Program stylistyką nawiązuje 
do kampanii nowego mode-
lu RS-2K Internet Exploring. 
Buty te są połączeniem 
modowej estetyki pierwszej 
dekady XXI w. z futurystycz-
nymi elementami. Pierwszy 
odcinek można już obej-
rzeć na FB marki PUMA. 
Kolejne pojawią się 16.10 
(Sarius x Deemz) i 29.10 
(Qry x Trill Pem).
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Świeża partia spodni to 
luźniejsze modele jean-
sów o zupełnie nowym 
kroju. Spodnie szersze 
w biodrach i udach 
przywołują nostalgię  
za estetyką lat 90.
i jednocześnie odpowia-
dają na obecne trendy. 
Do wyboru są dwie opcje 
długości. Pierwsza z nich 
to regularny model Stay 
Loose, któremu bliżej do 
klasycznej długości, dzięki 
czemu nogawki opierają się 
na stopach. Z kolei wariant 
Stay Loose Crop to opcja 
ze skróconą nogawką, 
sięgającą tuż nad kostki.

LEVIS’ STAY LOOSE

W sezonie jesień-zima 
2020 Levi’s postanowił 
połączyć styl lat 70.
z estetyką prosto z lat 
2000. Tak powstała  
damska kolekcja High 
Loose, czyli nowe mode- 
le spodni o luźnym kroju. 
High Loose przesuwa grani-
ce naszej definicji idealnych 
jeansów – krój czerpie to, 
co najlepsze, z modeli takich 
jak Baggy, Dad czy Ribcage, 
tworząc współczesną  
i oryginalną sylwetkę. Wysoki 
stan i szeroka prosta nogaw-
ka optycznie wydłużają nogi. 
Stan spodni sięga aż za  
pępek, a szerokość  
nogawki gwarantuje  
100% wygody.

LEVIS’ HIGH LOOSE

 Gdyby 
Twoje życie 

było piosenką, 
to jak brzmiałby 

jej tytuł? 
Swoją wypowiedź (do 

1000 znaków ze spacjami) 
uzasadnij, możesz dołączyć do niej 
1 własnoręcznie wykonane zdjęcie, 
kolaż lub filmik o długości maks. 1 
min. Zwycięzcami konkursu zostaną 
autorzy 3 najciekawszych odpo-
wiedzi konkursowych. Odpowiedzi 
wysyłajcie na adres:
konkursy@aktivist.pl

Do wygrania: słuchawki Clam 
ANC, głośnikii Roxbox Bold X 
oraz Bold S firmy 
FRESH 'n REBEL. 
Szczegółów szukajcie na 
www.aktivist.pl oraz naszym FB.




