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SIC! Szczecin, I Care!

Nadszedł wrzesień. Nie wiemy czy 
pogoda postanowi nam wynagro-
dzić niezbyt udane wakacje i obdarzy 
słońcem, czy może wczesnojesienna 
pora raczyć nas będzie deszczem.

Oddajemy Wam w ręce nowy nu-
mer magazynu pochylając się tym ra-
zem nad tematem filmu, który odnaj-
duje się w każdej pogodowej aurze.

Noszące na sobie tarczę najstar-
szego kina na świecie, skromne kino 

Pionier, obchodzi w tym roku swoje 
104 urodziny. O tym i o wielu innych 
ciekawostkach opowiada Przemek 
Głowa w swojej tekstowej wycieczce 
po kinowej mapie i historii Szczecina.

Do rozmowy redakcyjnej zapro-
siliśmy tym razem producenta filmo-
wego Rafała Bajenę, który opowie-
dział nam o swojej fascynacji kinem i 
jego zapleczu, które dla widza może 
być nieznane. Natomiast Małgorzata 
Goliszewska opowiada o dokumen-
towaniu otaczającego ją świata.

W temacie filmu pozostaje rów-
nież Sokole Oko, który jak zwykle 
w ironiczny sposób obrazuje mia-
sto. Ponadto w magazynie znajdzie-
cie m. in. felieton Zillah o korzeniach 
szczecińskiej sceny popularnej i tekst 
Marty Garbaczewskiej o weneckim 
biennale.

Polecamy również odwiedzać 
nasz portal internetowy, gdzie znaj-
dziecie rozszerzone wersje teksów, 
dodatkowe felietony oraz na bie-
żąco aktualizowane kalendarium wy-
darzeń.

Życzymy miłej lektury i do zoba-
czenia na www.SIC.szczecin.pl.fot. Studio na Tandemie
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Szczecin szczyci się jednym z najdłu-
żej działających kin na świecie. Kino 
Pionier zostało otwarte w pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku. Tuż obok 

do tej pory znajduje się budynek kina 
Kosmos z barwną mozaiką. Została 
ona wykonana z kolorowych ele-
mentów ceramiki z domów zniszczo-
nych i odgruzowanych po kataklizmie 
wojny. Kosmos otwarto w 1959 roku. 
Pierwsza projekcja odbyła się 7 listo-
pada. Zagrano radziecki film „Los 
człowieka” oraz film ze szczecińskiej 
wytwórni filmowej „Piękne dzielnice”.

Kino to było jednym z pierwszych 
nowoczesnych obiektów zbudowa-
nych w polskim Szczecinie. (...)

Do dziś w centrum miasta znaj-
duje się budynek po centrum han-
dlowym Posejdon. Modernistyczna 
budowla czeka na nowego inwe-
stora. Jej historia zaczęła się w 1925 
roku, kiedy to w Berlinie największa 
niemiecka wytwórnia filmowa pod-

jęła decyzję o budowie wielkiego 
kina w Szczecinie. I tak w 1929 roku 
otwarto UFA Palast, dysponujące salą 
na ponad 1000 osób.

Wcześniej, w 1912 roku, wybu-
dowano pawilon, który miał być halą 
do oglądania panoram, czyli wielkich 
obrazów historycznych. W 1914 roku 
pawilon został przebudowany na 
kino Urania na 800 miejsc. Oprócz 
filmów odbywały się tam prelekcje 
popularno-naukowe. Już w statucie 
założycielskim postanowiono, że re-
pertuar kina będzie ambitny i posłuży 
kształceniu dobrego gustu.

Obiekt nie przetrwał wojny. 
Budynek możemy zobaczyć jedy-
nie na starych zdjęciach i fotogra-
fiach, między innymi w książce Rafała 
Makały „Między prowincją a metro-
polią. Architektura Szczecina w la-
tach 1891-1918”.

Obecne czasy sprzyjają bada-
niu dziejów Szczecina, starego i no-
wego. Kina, które nie przetrwały 
II Wojny Światowej, czy te, które zo-
stały zamknięte w wyniku przemian 
gospodarczych w latach 90-tych, 
można oglądać w wielu książ-
kach i wydawnictwach, takich jak 
Zeszyty szczecińskie – zeszyt 8 „Quo 
Vadis”, „Żyd Süss”, „Świniarka 

i Pastuch”... w szczecińskim starym ki-
nie 1910-1952.

Z kartek zeszytu dowiadujemy się, 
że pierwszym filmem dla polskiej pu-
bliczności w Szczecinie był obraz 
„Sekretarz Rajkomu”. Projekcja od-
była się 7 lipca 1945 roku w kinie 
Polonia na Niebuszewie.

Tego roku otwarto jeszcze kino 
Bałtyk na Pogodnie.

Obydwa zamknięto w końcu 
XX wieku.

Na planie miasta z 1978 roku 
(PPWK, Warszawa) wymienione są 
kina:
• Bałtyk – ul. Adama Mickiewicza
• Koloseum – ul. 5 Lipca
• Delfin – al. Mariana Buczka
• Derby (Letnie) – ul. Kaszubska
• Drużba – al. Wojska Polskiego
• Hetman – ul. 9 Maja
• Hutnik – ul. Kolejowa

Film i kino – zabytki 
Szczecina

tekst: Przemek Głowa

dziś możemy oglądać kino w technologii 5D, otwarte na Turzynie. Kilkanaście 
lat temu, też na Turzynie, otwarto porno-kino w miejscu dawnego kina Promień

fot. Daniela Swoboda
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• Kosmos – al. Wojska Polskiego
• 1 Maja – ul. Przodowników Pracy
• Mars – ul. Piotra Wawrzyniaka
• Mewa – ul. Teodora Axentowicza
• Pionier – al. Wojska Polskiego
• Polonia – al. Rewolucji Październi- 

kowej
• Promień – al. Bohaterów 

Warszawy
• Przyjaźń – ul. Racławicka
• Szmaragdowe – ul. Stefana 

Jaracza

Z tych obiektów, funkcję kina 
do dzisiaj pełni Pionier i okresowo 
Przyjaźń – już jako Klub Delta, przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Dąbiu.

(...) Lata 90-te XX wieku to także 
czas kina Kontrasty, gdzie Doland 
Paszkiewicz prowadził klub dysku-
syjny. Projekcje odbywały się również 
w kinie Zamek. Jego działalność kon-
tynuuje dzisiaj kino Obserwatorium, 
które współorganizowało pokaz 
„Konstelacja Szczecin” w 2010 roku. 
Przypomniano wtedy postaci aktorów 
urodzonych w niemieckim Szczecinie 
oraz filmy, w których zagrali, m. in. 
Heinrich George, jeden z najbar-
dziej znanych szczecińskich aktorów 
(SIC! [#09] 07/2011).

W 1944 roku wystąpił on w pro-
pagandowym filmie „Kolberg” 
(Kołobrzeg). Był to film kolorowy, je-
den z pierwszych na świecie. Akcja 

rozgrywała się w Kołobrzegu w cza-
sie wojen napoleońskich i ukazywała 
dzielnych pruskich żołnierzy, walczą-
cych m. in. z polskimi ułanami w służ-
bie „Wielkiej Armii” Napoleona.

Dzieło wyprodukowano nakła-
dem wielkich kosztów. Produkcją kie-
rował sam Goebbels.

Film miał zmotywować niemiecki 
naród do walki w obronie III Rzeszy.

W 1969 roku Szczecin zagra 
czarno-biały Kołobrzeg, już z pol-
ską nazwą, w obrazie „Jarzębina 
czerwona”. Ten film, również pro-
pagandowy, opowiada o walkach 
o Kolberg (Kołobrzeg) w 1945 
roku. Zdjęcia kręcono w okoli-
cach Książnicy Pomorskiej, na ulicy 
Podgórnej i na terenie portu w miej-
scu przedwojennego Stettin-Breslauer 
Bahnhof (Dworca Wrocławskiego).

Z gwiazd światowego i pol-
skiego kina warto wspomnieć jeszcze 
Hansa Heinrich von Twardowskiego, 
który zagrał z innym szczeciniani-
nem, Emilem Döblinem, w eks-
presjonistycznym filmie „Gabinet 
Doktora Caligari” (1920 rok) oraz 
w „Casablance” (1942 rok) u boku 
Humphreya Bogarta.

Z polskich gwiazd filmu przy-
pomnieć należy kreacje Zbigniewa 
Cybulskiego i Zdzisława 
Maklakiewicza w „marynarskim pa-
prykarzu” pt. „Cała naprzód” (1966 

rok). W tle aktorów widzimy odgru-
zowane place po starym mieście 
i osmolone ruiny katedry.

Dziś możemy oglądać kino 
w technologii 5D, otwarte na 
Turzynie. Kilkanaście lat temu, też na 
Turzynie, otwarto porno-kino w miej-
scu dawnego kina Promień, które pa-
miętam, bo byłem tam na jednym 
z pierwszych seansów w swoim życiu 
pt. „Błękitna płetwa” (film o poławia-
czach tuńczyków).

Z kolei w kinie Polonia, w którym 
odbył się pierwszy seans po wojnie, 
po zamknięciu otwarto sklep rybny 
Orka. Przez jakiś czas w przedsionku 
wisiała jeszcze tabliczka z rozkładem 
miejsc.

Czy jesteś na festiwalu filmów 
w Ińsku, czy w Gryfinie, wspo-
mnij o kinie, co go nie ma już 
w Szczecinie, a może sam nakręcisz 
film i historia kin ożyje.

fot. Daniela Swoboda
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Fragmenty rozmowy z Rafałem Bajeną 
- prezesem Stowarzyszenia Twórców 
i Producentów Sztuki; z pasji, doświadcze-
nia i wykształcenia - kierownikiem produk-
cji filmowej

Rozmawiały: Karolina Głowińska, Anna Tuderek

Kiedy film po raz pierwszy pojawił się 
w Twoim życiu?

Ostatnio opowiadałem ko-
muś o pewnym filmie, który obej-
rzałem jako bardzo małe dziecko. 
Powiedziałem, że to właśnie wtedy 
zainteresowałem się filmem. Ale była 
to tylko dywagacja, którą niedawno 
sobie wymyśliłem. (...)

Czy czujesz się animatorem środowiska 
kulturalnego tego miasta? Czy raczej po 
prostu dzielisz się swoją pasją?

Całkowicie odcinam się od po-
jęcia animatora kultury. Jestem kie-
rownikiem produkcji z całym etosem 
tego zawodu. Jestem osobą, która 
w przypadku realizacji filmu należy 
do trójcy: reżyser, operator, kierow-
nik produkcji.

Jeżeli chodzi o działa-
nia w Szczecinie, to w ramach 

stowarzyszenia robimy rzeczy, któ-
rych uważamy, że brakuje w mie-
ście. Stwarzamy rzeczywistość. Jeżeli 
chcemy coś zobaczyć, kogoś usłyszeć 
musimy to zrobić samodzielnie. (...)

Interesujesz się fotografią. Czy wiąże się 
to ze sposobem wyrażania siebie poprzez 
obrazy? Czy widzisz związek między foto-
grafią a filmem?

Film jest przede wszystkim do 
oglądania, tutaj nie ma o czym mó-
wić. Fotografią zajmowałem się kie-
dyś bliżej i faktycznie jest ona dla 
mnie ważna. Przez pewien czas stu-
diowałem fotografię w Antwerpii.

Realizowane przeze mnie filmy fa-
bularne, a właściwie krótkometra-
żowe, które nie były dokumentami 
czy żartami filmowymi, są przygoto-
wywane z kadru. Powiązania fabu-
larne nie są zaś tak silne dramatur-
gicznie. Jest to raczej seria łączących 
się obrazków, gdzie łącznikiem jest 
element plastyczny.

Czy krajobraz lub historia Szczecina mo-
głyby zainspirować twórców filmowych?

Niektórzy mówią, że Szczecin jest 

dobrym miejscem do kręcenia fil-
mów z racji starych budowli i plene-
rów. Ja mogę wypowiedzieć się od 
strony pragmatycznej i praktycznej 
- jako kierownik produkcji - Szczecin 
jest dobrym obszarem do robienia 
filmów, ale współczesnych. Ilość re-
klam, samochodów, plakatów unie-
możliwia zrobienie filmów z fabułą 
osadzoną w latach 50-tych, 60-tych.

Oczywiście jestem zwolenni-
kiem tego, aby w Szczecinie odby-
wały się różnego rodzaju produk-
cje. Jednak jest to kwestia możliwo-
ści. W Szczecinie nie ma studia filmo-
wego, hal zdjęciowych czy sprzętu. 
Duże produkcje filmowe tutaj się nie 
udadzą. Poza tym, miasto jest za da-
leko, aby aktorzy mogli swobodnie 
dojeżdżać. (...) Szczecin byłby idealny 
do filmów krótkometrażowych z moż-
liwością zaangażowania szczeciń-
skich aktorów, dla których byłaby to 
możliwość realizowania siebie na in-
nych polach. (...)

Jak wygląda w naszym regionie możli-
wość pozyskiwania środków finansowych 
na realizacje filmów? W jakim stopniu 

O filmach
z kierownikiem
produkcji

fot. Panna Lu
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potrzeby zaspokaja Zachodniopomorski 
Fundusz Filmowy?

(...) Aby starać się o środki 
z Funduszu trzeba mieć gotowy wnio-
sek: budżet, scenariusz, komplet do-
kumentów. Brakuje etapu, w którym 
jakaś instytucja wsparłaby autora 
w realizacji pomysłu. W Szczecinie 
jest sporo dziennikarzy, literatów, któ-
rzy mają gotowe materiały, ocenione 
przez scenarzystów jako dobre i cie-

kawe z możliwością np. koproduk-
cji polsko-niemieckiej. Jednak au-
tor tekstu potrzebowałby pomocy, 
aby język papieru przełożyć na ję-
zyk filmu, aby to „sfotooglądać”. 
Potrzebowałby pomocy przy doko-
naniu decyzji dotyczących obsady, 
miejsc realizacji zdjęć, scenografii 
itd. To wszystko jest potrzebne, aby 
móc w ogóle zacząć mówić o bu-
dżecie, który jak wiadomo, pomiędzy 

pierwszym pomysłem a realizacją 
może zmienić się radykalnie. 

Czy jest szansa, aby takie wsparcie na 
wcześniejszym etapie można było uzy-
skać od prywatnych inwestorów, przed-
siębiorców?

Za produkcją filmową w wielu 
krajach stoi przemysł filmowy. Może 
to być ryzykowna inwestycja, jed-
nak bywa i opłacalna. W Stanach 

Zjednoczonych często już pierwszy 
tydzień pokazów filmowych to udo-
wadnia. Za duże pieniądze realizo-
wane są filmy mainstreamowe, finan-
sowane za pośrednictwem kapitało-
wym wspomnianych instytucji prze-
mysłu filmowego. Jest to jednak zja-
wisko dobre, ponieważ te filmy za-
rabiają, twórcy mają praktykę, firmy 
producenckie mogą zakupić ko-
lejny sprzęt, firmy mają zysk i mogą 

ryzykować produkcję filmów niszo-
wych i artystycznych.

Wracając do Szczecina: myślisz, że byłby 
sens, aby pojawiło się tu jeszcze jedno 
kino?

To zależy od repertuaru. Jest wiele 
obszarów kinematografii, które nie 
są nigdzie prezentowane, jak np. 
cykl „Inne Kino”, który obecnie sta-
ramy się prezentować w Muzeum 
Narodowym.

Fajnie, gdyby powstało miej-
sce będące poniekąd ośrodkiem fil-
mowym, bez powielania tego, co 
dzieje się w innych kinach. Brakuje 
w Szczecinie miejsca dla ludzi, któ-
rzy działają w obszarach szeroko po-
jętej sztuki - miejsca, które mogłoby 
stać się pewną płaszczyzną wymiany 
wrażeń, katalizatorem przeżyć. Teraz 
odbywa się to incydentalnie i w róż-
nych miejscach.

Problem pojawia się jednak z fi-
nansowaniem takiego miejsca. Aby 
wyświetlać filmy trzeba bowiem po-
zyskać licencje i prawa autorskie. To 
powinno być połączeniem działalno-
ści kulturalnej i komercyjnej. Aby jed-
nak do tego doszło, współpraca po-
winna odbywać się pomiędzy różnymi 
grupami interesów. To wymaga jed-
nak małej ilości przeszkód formal-
nych i serdeczności ze strony miasta 
i urzędów.

fot. Panna Lu
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Fragmenty rozmowy z Małgorzatą 
Goliszewską, studentką Multimediów 
na szczecińskiej Akademii Sztuki, na co 
dzień zajmującą się fotografią analogową 
i filmem

Rozmawiała: Aleksandra Gieczys-Jurszo

Kiedy postanowiłaś, że będziesz artystką?
Postanowiłam? To nie tak, że po-

stanowiłam. Wydaje mi się, że każdy 
człowiek jest artystą. Podobno jeśli 
zapytasz dzieci w przedszkolu, które 
z nich jest artystą, wszystkie podniosą 
ręce. Gdy tę samą grupę dzieci - 
tyle, że kilkanaście lat później - spy-
tasz o to samo, to rękę podniosą nie-
liczne, najczęściej zbuntowane, eks-
centryczne jednostki. (...)

Twoja droga do Akademii Sztuki była jed-
nak dosyć wyboista.

Faktycznie, nie obyło się bez kom-
plikacji. Wcześniej studiowałam fil-
moznawstwo, grafikę, a ostatecznie 
skończyłam rybactwo. Moim marze-
niem zawsze było pójść na artystyczny 
kierunek. Ten pomysł nie podobał się 
mamie, starała się pchnąć mnie na 
bardziej praktyczną ścieżkę kariery. 

Zawarłyśmy układ: jeśli zdobędę 
„normalny zawód”, mogę później 
iść na „te swoje studia”. (...) Dlatego 
najpierw zostałam inżynierem rybac-
twa, a później postanowiłam dać so-
bie szansę.

Umieściłaś siebie na liście priorytetów.
To wcale nie przychodzi łatwo. 

(...) Zwlekanie obrabowało mnie 
już ze zbyt wielu cennych sposobno-
ści. Mój zapał do pracy jest inny. Nie 
zniechęca mnie to, ile jeszcze muszę 
się nauczyć. Mam w sobie więcej mo-
tywacji, pozytywnej adrenaliny i pod-
chodzę do wszystkiego z pełnym za-
angażowaniem.

Dlatego nieustannie dokumentujesz świat 
wokół siebie?

Nie istnieje dla mnie nic ciekaw-
szego, piękniejszego, zabawniej-
szego niż rzeczywistość, niż samo ży-
cie! Będąc uczestniczką i obserwa-
torką tej rzeczywistości, chcę ją poka-
zywać innym. To są zbyt niesamowite 
obrazy i chwile, by je trzymać tylko 
dla siebie.

Nie musiałaś wyruszać daleko poza swoje 
cztery ściany, aby znaleźć temat prac.

Skupiłam się na problemach ak-
tualnych dla mnie osobiście. Dlatego 
jeśli moje prace stawiają jakieś pyta-
nia, to są to pytania, które w pierw-
szej kolejności postawiłam sobie. 
To, że bohaterami moich prac stali 
się członkowie mojej rodziny poka-
zuje tylko, że każda rodzina jest nie-
wyczerpanym tematem inspiracji. Ale 
oczywiście wielkie znaczenie ode-
grała świadomość, że nie czuję się 
jeszcze wystarczająco pewnie, je-
śli chodzi o twórcze poszukiwania 
w dziedzinach innych niż własne ży-
cie. Chciałam zacząć od czegoś, co 
rzadko się nie udaje.

W jednej z prac (która – nie ukrywam - naj-
bardziej mnie zainteresowała) w sposób 
dosyć przewrotny dokonujesz perspekty-
wicznego oglądu własnej historyczności. 
Pokazujesz prywatną przestrzeń kobiet 

Fotografie w szafie

projekt Małgorzaty
Goliszewskiej
„Basia, Gosia, Marysia”
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w twojej rodzinie przez pryzmat dziedzi-
czonej skłonności do bałaganu.

Chciałam pokazać intymny świat 
trzech kobiet – mój, mojej mamy 
i mojej babci - żyjących samotnie 
w swoich mieszkaniach. Sama by-
łam zaskoczona, jak bardzo poka-
zana na zdjęciach przestrzeń tworzy 
kontynuacyjny ciąg pewnych nawy-
ków, przyzwyczajeń, upodobań este-
tycznych. Na pierwszym etapie przy-
gotowywania tej pracy skupiłam się 
tylko na dokumentacji rzeczywisto-
ści i zupełnie niespodziewanie dla 
mnie samej zaczęłam wyłapywać na 
tych zdjęciach zaskakujące szczegóły. 
Np. każda z nas ma w swojej kuchni 

sztuczne owoce, a co dziwniejsze, 
wszystkie trzy trzymamy je w podob-
nym miejscu. Są też inne uderza-
jące podobieństwa (...) Generalnie, 
ktoś patrzący z boku na te zdjęcia 
i widzący trzy różne przecież miesz-
kania, które są tak bardzo do sie-
bie podobne, możne pomyśleć, że 
ma do czynienia z trzema warian-
tami życia jednej i tej samej osoby. 
(...) Wystarczy rozejrzeć się po swojej 
kuchni, by zauważyć, że nie wszyst-
kie nasze upodobania - a co za tym 
idzie, też opinie – pochodzą rzeczywi-
ście od nas. (...)

Kiedy wchodzisz do czyjegoś mieszkania, 
myślisz, że poznajesz osobowość, cha-
rakter, styl życia gospodarza. Albo tak ci 
się tylko wydaje. Bo dla twoich oczu zo-
stała tu wykreowana pewna społecznie 
akceptowalna rzeczywistość, czyli taka, 
którą można się pochwalić. Prawdziwe ży-
cie domu zostało schowane na ten czas do 
szafy, zamiecione pod dywan. Bałagan re-
alnego życia głosi dopiero: „oto kim jeste-
śmy, oto jak żyjemy”. Dlatego właśnie te 
prace eksponowałaś schowane w szafie? 

Pokazywanie swoich słabości jest 
krępujące. Człowiek całe życie uczy 
się, jak pokazywać światu najlep-
szy wizerunek swój i swojej rodziny. 
Niewygodne fakty chowamy głęboko 
przed światem. Ułomności i wady są 
jednak częścią prawdziwego życia 

i nie uciekniemy od nich. Dla mnie 
te prace, pokazanie tego bałaganu, 
było czymś wstydliwym. Wcale mnie 
nie cieszy mój bałagan w mieszka-
niu i oczywiście chciałabym być bar-
dziej schludna. Dlatego symbolicz-
nie schowałam te fotografie do szafy. 
Tam jest ich miejsce. Leżą tam też 
schowane przed moją mamą, która 
nigdy nie wyraziła zgody na pokaza-
nie tych prac. Ta lokacja jest też tro-
chę przewrotnym skinieniem ku od-
biorcy. Żyjemy przecież w świecie, 
w którym nic nie ciekawi ludzi bar-
dziej niż czyjeś intymne życie, słabo-
ści i tajemnice. Ta szafa ma zachęcić 
do podglądania.

projekt Małgorzaty
Goliszewskiej
„Basia, Gosia, Marysia”

projekt Małgorzaty
Goliszewskiej

„Basia, Gosia, Marysia”
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Zachodniopomorski 
Fundusz Filmowy 
„Pomerania Film”
powstał w 2009 r. w Szczecinie, 
w Zamku Książąt Pomorskich, z ini-
cjatywy Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz Prezy-
dentów Miast: Szczecin i Koszalin. Jest 
jednym z 11 regionalnych funduszy 
filmowych (RFF-ów), które rozpoczęły 
działalność koprodukcyjną wspie-
rając finansowo produkcje filmowe 
związane z regionem ich działania. 
Celem Pomeranii Film jest finansowe 
wspieranie produkcji filmowych, 
związanych z promocją Województwa 
Zachodniopomorskiego ze szczegól-
nym uwzględnieniem Miast Szczecin 
i Koszalin. Polega ona na ukazywaniu 
w koprodukowanych filmach walorów 
krajobrazowych, aspektów historycz-
nych, tematyki lokalnej, udziale twór-
ców, mieszkańców i przedsiębiorców 
związanych z naszym województwem, 
albo wspieraniu produkcji wywiera-
jących korzystny wpływ na gospo-
darkę rynku lokalnego. O przyzna-
nie środków finansowych mogą ubie-
gać się producenci filmowi, a udzie-
lane jest ono raz w roku w drodze 
konkursu. Laureatów wyłania mery-
toryczna Rada Programowa, wspie-
rana opiniami niezależnych eksper-
tów filmowych. Radę tworzy dwójka 

doświadczonych telewizyjnych do-
kumentalistów – Monika Szwaja 
i Marek Osajda oraz od 2011 r. 
Paweł Strojek p.o. dyrektora Centrum 
Kultury 105 w Koszalinie (w latach 
2009-2010 funkcję tę pełnił Jacek 
Paprocki dyrektor Centrum Kultury 
105 w Koszalinie), obaj od lat zwią-
zani z filmem m. in. poprzez organi-
zację festiwalu „Młodzi i Film”. W la-
tach 2009-2011 łącznie udzielono 
wsparcia finansowego 20 produk-
cjom filmowym, z których zakończono 
już prace nad 11 filmami (trzy z nich 
czekają na pokazy kolaudacyjne). 
Mimo tak krótkiego okresu działa-
nia, Fundusz może poszczycić się już 
pierwszymi sukcesami jak np.: „Wielki 
Jantar” 2010 (główna nagroda 
XXIX Międzynarodowego Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 
w Koszalinie) dla filmu „Lincz” w re-
żyserii Krzysztofa Łukaszewicza czy 
międzynarodowe projekcje filmu 
w reżyserii Ryszarda Macieja Nyczki 
pt. „Belcanto” (International Festiwal 
Of India oraz XXII Festiwal Filmów 
Polskich w Ameryce – Chicago 
2010, regularna dystrybucja kinowa 
filmu „Lincz” (zajmującego II miej-
sce wśród rodzimych projekcji fil-
mowych z 2010 r na stronie por-
talu internetowego „Filmweb.pl”), 
czy planowana na 2012 r. w Berlinie 
premiera kostiumowego filmu 

w reżyserii Kordiana Piwowarskiego 
pt. „Genialer Pole” o Stanisławie 
Przybyszewskim. Fundusz umożliwił 
też powstanie 9 filmów dokumen-
talnych, które z różnej perspektywy 
ukazują historię lub współczesność 
Szczecina, Koszalina i wybranych lo-
kalizacji naszego województwa.

Wielu ze wspaniałych projektów, 
które zostały nasyłane do ZFF nie-
stety nie udało się dofinansować, ze 
względu na ograniczony budżet, lecz 
mamy nadzieję, że w miarę rozwoju 
Funduszu oraz dzięki przychylności 
jego donatorów, zrealizowanych zo-
stanie jeszcze wiele filmów.

Mottem funduszu jest hasło: 
„Pomagamy robić filmy”. Jeżeli 
masz pomysł na film i jesteś produ-
centem filmowym zapraszamy na 
stronę: www.pomeraniafilm.pl, za-
dzwoń do nas, weź udział w konkur-
sie, my pomożemy zrealizować twoje
marzenia. 
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Wśród szpargałów pozostawionych 
przez H., oprócz notatek do dwóch 
nieukończonych powieści i obszer-
nego eseju na temat czegoś, co nazy-
wał „estetyką rezygnacji”, znajdujesz 
notes z wycinkami ze starych dzienni-
ków: niemieckie, brytyjskie oraz wło-
skie doniesienia na temat tajemni-
czych obozów pracy na Księżycu. Są 
tam też wzmianki dotyczące rezer-

watu, gdzie w specjalnych warunkach 
miały być rzekomo przetrzymywane 
wybrane gatunki ziemskich zwierząt. 
Według różnych „niezależnych” źró-
deł, rezerwat na Księżycu składać 
się miał z prehistorycznych gadów 
(„wskrzeszone czy przetransporto-
wane?” – dopisek ołówkiem), ptaków 
(Gobipteryx minuta, Palaelodus am-
biquus, Struthis alexejevi etc.), a na-
wet ryb („chimery!”). Jego notatki na 

ten temat obejmowały rozmaite teo-
rie dotyczące historii powstania se-
kretnej kolonii na Księżycu jeszcze 
podczas trwania II Wojny Światowej 
(spekulacje obejmowały również 
możliwość przeniesienia części labo-
ratoriów z Nowej Szwabii): „Tak sze-
roko zakrojony projekt mógłby mieć 
coś wspólnego z ideą Arki, gdyby nie 
fakty wskazujące, że został on zapo-
czątkowany przez nazistów […]”. Te 
fantastyczne teorie - najwyraźniej po-
padając już wówczas w obłęd - H. 
klasyfikował w innym miejscu jako 
„prawdopodobne przyczyny ekono-
micznego upadku III Rzeszy”. Jego 
umysł, wypełniony zagadkowymi de-
talami alternatywnych wersji histo-
rii ludzkości, dostrzegał wyłącznie 
ciemną stronę Księżyca. W zaciszu 
swojej sypialni na zagraconym pię-
trze, otoczony reprodukcjami płócien 
Luciena Freuda, Bacona, Boscha 

oraz Goi z lubością oddawał się eks-
perymentom z trudno dostępnymi od-
mianami LSD.

Wiele tygodni po jego śmierci ga-
zety rozpisywały się o odkrytym na ty-
łach domu imponującym składzie 
broni oraz niewielkiej plantacji mari-
huany. „To na wypadek III wojny” – 
stwierdził pewnego razu, pospiesznie 
zamykając drzwi do składziku i kieru-
jąc twoją uwagę w stronę ogrodu. – 
„Akacje rzucają o tej porze dnia spe-
cyficzny cień”. Sadził drzewa według 
ustalonego wzoru, który pielęgnował 
w swojej niepojętej wyobraźni przez 
całe świadome życie. Schlegel na-
pisał kiedyś: zawsze trzeba mieć sys-
tem. Napisał również: nigdy nie na-
leży mieć systemu. Tymczasem całe 
życie H. było starannie zaprojektowa-
nym systemem, który wykluczał dzieło 
przypadku. Czyste szaleństwo.

System to zbyt wiele

tekst: Marcin Czerkasow, www.ghstworks.blogspot.com

nigdy nie należy mieć systemu

zawsze trzeba mieć system

fot. Karolina Głowińska



s
ł

o
w

o

12.

Kto z nas nie oglądał „Młodych wil-
ków”? Ta niezwykle zacna produkcja 
filmowa pokazała milionom Polaków 
miasto, co się Szczecinem zowie. 
Potem już było gorzej. Filmowcy sze-
rokim łukiem omijali gród Gryfa. 
Wypadałoby to zmienić. Tylko jak?

Na pomysł wpadłem, śledząc 
z zapartym tchem losy Zlaty – stu-
dentki dziennikarstwa z Londynu, 
która przybyła do nas, żeby spraw-
dzić, czy poradzimy sobie z organiza-
cją Euro 2012. Bacznie obserwowała 
życie miasta, zwiedzała i oceniała tu-
rystyczne atrakcje. Zajrzała też na 
Głębokie. I co powiedziała?

A co mi tam. Zacytuję: „Siermiężna 
infrastruktura może być paradoksal-
nie największym atutem miejsca. Dla 
turysty, który przyjedzie do Polski na 
Euro, wypad na Głębokie może być 
ciekawym doświadczeniem”.

Czy tylko dla turystów? 
Oczywiście, że nie. Z powodze-
niem mogliby tam zajrzeć rosyjscy fil-
mowcy. Przecież wciąż kręcą produk-
cje przedstawiające twarde realia ży-
cia w Związku Radzieckim. Po cięż-
kiej pracy robotnicy udawali się na 

wypoczynek. Gdzie najlepiej można 
się zrelaksować? Nad jeziorem oczy-
wiście. Oczami wyobraźni widzę ko-
lejne sceny poetyckiego obrazu.

Siergiej wraz ze swoją koleżanką 
udaje się na kąpielisko. Najpierw 
podchodzą do brudnej, szarej kasy, 
z której odpada tynk. Chcą kupić 
bilety. Kasjerka nie zwraca na nich 
uwagi. Po kilku znaczących chrząk-
nięciach zdenerwowana podnosi 
wzrok znad czasopisma. Patrząc 
z wyrzutem na przybyłych podaje dwa 
szare, papierowe świstki. Para po-
dąża w kierunku wejścia. Dwaj znu-
dzeni panowie oglądają wejściówkę. 
Jeden z nich głośno beka, drugi je 

kanapkę z salcesonem.
Młodzi wchodzą do środka. Na 

plaży walające się papierki. Z po-
malowanych na zielono ławek scho-
dzi farba. Chcą wypożyczyć ka-
jak. Mijają nieco śmierdzącą, pla-
stikową toaletę, nieco przechylone 
coś, co przypomina prysznic i udają 
się do wypożyczalni sprzętu wod-
nego. W budzie siedzi dwóch osiłków 
w strojach roboczych. Jeden pali pa-
pierosa. Drugi wchodzi do baraku po 
plastikowy kajak.

Siergiej ciągnie kajak za sobą. 
Przed wypłynięciem chce jeszcze coś 
zjeść. Pani w budzie przypominają-
cej sklep wydaje mu wafelka obla-
nego masą czekoladopodobną. Ta, 
co prawda, stopniała, ale Sergiej 
nie zwraca na to uwagi. Wypływają 
z ukochaną na środek jeziora. 
W blasku słońca wyznają sobie mi-
łość. Muzyka. Cięcie.

Takich produkcji mogłoby powstać 
w Szczecinie więcej. Nawierzchnia na 
ul. Potulickiej spokojnie nadawa-
łaby się do jazdy dorożką. Mógłby 
tam powstać przejmujący obraz hi-
storyczny. Północne dzielnice miasta 
to natomiast świetne miejsce na film 
science-fiction, który podejmuje wą-
tek codziennego życia tuż po zagła-
dzie nuklearnej.

Tyle świetnych plenerów. Aż żal 
z nich nie skorzystać...

(sokolim) okiem szczecinianina

Szczecin przyjazny Dziesiątej Muzie
tekst: Sokole Oko

fot. Studio na Tandemie
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„Między prowin-
cją a metropolią. 
Architektura Szczecina 
w latach 1891-1918” - 
Rafał Makała

wyd. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Pod koniec XIX wieku Szczecin stał 
się wielkim miastem. Było to wyni-
kiem zjednoczenia Niemiec i dobrej 
koniunktury w gospodarce. Powstały 
wtedy śródmiejskie dzielnice miasta 
w charakterystycznym stylu nawiązu-
jącym do historii.

Jako przewodnik jestem czę-
sto pytany o „starówkę” Szczecina. 
Niestety, II Wojna Światowa znisz-
czyła tę najstarszą dzielnicę i dzisiaj 
największą pozostałością dawnego 
Szczecina jest Śródmieście.

Książka Makały rozwiewa mity 
i legendy, narosłe przez lata i utoż-
samiające układ ulic śródmieścia 

Szczecina np. z paryskim. Tak na-
prawdę był to okres hegemonii 
Berlina w sztuce i architekturze, czyli 
czas narzucania stylu historycznego, 
czerpiącego z charakterystycznej dla 
dziedzictwa budowlanego Niemiec 
architektury romańskiej i gotyckiej.

Dzięki książce poznajemy naj-
ważniejszych architektów Szczecina, 
takich jak Wilhelm Meyer-
Schwartau i Friedrich Liebergesell. 
Pierwszy z nich jest twórcą m. in. 
Hakenterrasse (dzisiejsze Wały 
Chrobrego), a drugi – kamienicy 
A. Netza przy ul. Wojciecha 1 (daw-
niej Karkutschstrasse) oraz wielu do-
mów przy Bolesława Śmiałego.

Tekst uzupełniają rzuty i foto-
grafie budowli. Co ważne, poka-
zane są też budynki, które były in-
spiracją i do których nawiązywali ar-
chitekci w stylistyce oraz materiale, 
np. Kościół Garnizonowy, dzisiaj 
Kościół Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, o nowatorskiej wówczas kon-
strukcji żelbetu (architekt Adolf Stahl).

W książce można prześledzić 
także proces administracyjny, od kon-
cepcji powstania projektu aż do re-
alizacji oraz sposobów użytkowania 
i przeznaczenia.

Książka Rafała Makały jest niezwy-
kle ważna ze względu na rozpoczęte 
wielkie renowacje obszaru, który au-
tor opisuje. Pomocna także w zrozu-
mieniu związków architektury miasta 
z europejską, opisuje formy i techniki 
jej tworzenia w dobie epoki wilhel-
mińskiej, która nadała wielkomiejski 
charakter śródmieściu Szczecina.

Przemek Głowa
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„Nieobecni”
- Bartosz Żurawiecki

Wydawnictwo Krytyki Politycznej 

Żurawiecki zaskarbił sobie uczucia 
czytelników konsekwencją i odwagą 
podejmowanych tematów. Autor tak 
dobrych powieści jak „Trzech panów 
w łóżku, nie licząc kota” oraz „Ja, 
czyli 66 moich miłości” poszedł na 
łatwiznę: znów wziął pod pióro geja, 
tym razem ze staruszką pod ręką.

Banał i mizerność powieści obja-
wia się już na początku. Postaci nie 
mają historii czy charakterów, a jedy-
nie pretensje i roszczenia. Chce się 
w nich poszukać czegoś wyższego, 
nad czym można się pochylić i poża-
łować, lecz zostaje wyłącznie irytacja. 
Podobnie jak według słów Pani Marii 
prawe i porządne życie, tak dotarcie 
do końca tej krótkiej książki potwier-
dza cytat: „A jednak nie ma nagrody, 
jest tylko kara”. Autor do niczego nie 
doprowadza, zwykła destrukcja bez 
kreacji. Bohaterowie strzelają sło-
wami na oślep, bez przekonania - 
nieco znużeni, jednak bardziej nudni. 
A szkoda. Powieść w swym zalążku 
zapowiadała się ciekawie, jednak 
stała się nierozwiniętą fiszką, tworząc 
pseudo manifest społecznego niezro-
zumienia.

O tyle, o ile homoseksualizm za-
domowił się w literaturze na stałe, 

temat ludzi starych wciąż jest niewy-
godny i trudny do ujęcia. Według in-
formacji od wydawnictwa, społecznie 
wykluczeni gej i stara kobieta łapią za 
broń i realnie wykluczają cały świat, 
zaczynając od polskiego episkopatu. 
W moim odczuciu Żurawiecki do-
konał smutnego podsumowania ży-
cia ludzi uzależnionych od drugiego 
człowieka; odrzuceni, nie mogą zna-
leźć sobie na tym świecie miejsca, nie 
dając światu niczego oczekują aten-
cji. Był pomysł, zabrakło sposobu 
na realizację. Jeszcze raz powiem - 
a szkoda. [kg]

„Władczynie spojrzenia. 
Teoria filmu a praktyka 
reżyserek i artystek” - 
Małgorzata Radkiewicz

wyd. Korporacja ha!art

Obok niedawno wydanej nakładem 
Korporacji ha!art książki „Władczynie 
spojrzenia” Małgorzaty Radkiewicz, 
nie sposób przejść obojętnie. To in-
terdyscyplinarne spojrzenie na pro-
blem uczestnictwa oraz obec-
ność kobiet w świecie filmu i kina.
Przeprowadzani przez ramy histo-
ryczne oraz pojęcia teoretyczne od-
bywamy podróż mentalną po sfe-
rze kobiecego obrazowania. Podróż 

ta nie ma związku z tanim femi-
nizowaniem. Jest rzetelnym ma-
teriałem ukazującym drogę ko-
biet do uzyskania ugruntowanej po-
zycji na mapie kultury wizualnej.
Książka jest swego rodzaju kolażem. 
Autorka koncentruje się na wybra-
nych twórczościach reżyserek świa-
towych oraz dziełach polskich ar-
tystek. Wyjaśnia także wieloaspek-
towe pojęcie kina kobiet, które zwy-
kle utożsamiane jest z kinem ko-
biecym, deprecjonującym ważność 
i rolę kobiet w historii kinematografii.
Niniejsza pozycja jest warta polece-
nia zarówno kinomanom, osobom 
zainteresowanym sztukami wizual-
nymi - z uwagi na ciekawą stronę 
graficzną oraz dobór prezentowa-
nych odniesień filmowych, jak rów-
nież osobom zainteresowanym kwe-
stiami gender studies.
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wystawy

Mieczysław Ziomek 

– malarstwo, Zamek 

Książąt Pomorskich (do 

04.09)

Pasja i miłość
- wystawa 

Stowarzyszenia 

Twórców 

Niepełnosprawnych 

Nasza Galeria, Zamek 

Książąt Pomorskich

(do 04.09)

Moda Majów. 

Elita i dwór-Jaina 

600-900 n.e., Gmach 

Główny Muzeum 

Narodowego

(do 18.09)

Mieczysław Welter
– rzeźba, Zamek 

Książąt Pomorskich

(do 18.09)

Odkrywanie tajemnic 
Majów. Polskie wyko-

paliska w Gwatemali 

w obiektywie Roberta 

Słabońskiego,

Gmach Główny 

Muzeum Narodowego

(do 18.09)

Bursztyn – złoto 
Bałtyku. Wystawa 

ze zbiorów Muzeum 

Bursztynu w Gdańsku, 

Gmach Główny 

Muzeum Narodowego

(do 20.09)

XIX-wieczna Azja 

Środkowa okiem fo-

tografa, badacza 

i podróżnika Leona 
Barszczewskiego 

(1849-1910)

- wystawa fotogra-

ficzna, Książnica 

Pomorska (06-28.09)

Julian Ochorowicz 

(1850-1917). Człowiek 

renesansu w czasach 

pozytywizmu. Śmiały 

myśliciel – wystawa, 

Książnica Pomorska

(06-28.09)

Świat koloru - wy-

stawa Aliny Polak-
Kalwaryjskiej, Cafe 22

(do 30.09)

Wystawa malarstwa 

Jana Szewczyka, 

Odra Zoo Galeria Café

(15-30.09)

Norweskie
inspiracje
– wystawa

fotografii, Zamek 

Książąt Pomorskich

(09.09-02.10)

Bez granic
- prezentacja wspól-

nych działań twórców 

ze Stowarzyszenia 

Artystycznego 

Integracji Europejskiej 

SAIE oraz „umKunst”, 

Zamek Książąt 

Pomorskich

(10.09-03.10)

Małgorzta Łempicka-
Brian Transgresje, 

Muzeum Historii 

Szczecina (do 16.10)

Zofia Stryjeńska - 

gwiazda dwudziesto-

lecia, Zamek Książąt 

Pomorskich (do 06.11)

Sztuki Piękne. 

Zbiory artystyczne 

Muzeum Narodowego 

w Szczecinie

(do 08.01.2012)

PRZESZŁOŚĆ 

PRZYSZŁOŚCI. Zbiory 
Fundacji Książąt 
Czartoryskich, Gmach 

Główny Muzeum 

Narodowego

(do 12.2012)

Świat toruńskiego 
piernika, Gmach 

Główny Muzeum 

Narodowego (od 12.07)

1 IX 2011 cz/ do/ thu

19:00 Konfederacja 

Sound System Party 

vol. 3, Klub Hormon

20:00 Rosyjskie 

wieczory, Paweł 

Kuprianowicz-Kluczko, 

Statek Ładoga

21:00 Kanapa Trippin, 

Alter Ego

2 IX 2011 pt/ fr/ fri

19:00 Słodka Fibi,
spektakl Teatru 
Niekonsekwentnego, 

fot. Panna Lu
projekt:
Maciej Plater-Zyberk
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(10-11.09)

19:00 Ożenek, 

spektakl, Teatr 

Współczesny 

(10-11.09)

19:00 Noc, spektakl, 

Teatr Polski

19:00 Zegarmistrz 

światła: Tadeusz 

Woźniak, kon-

cert, Zamek Książąt 

Pomorskich

19:00 W podróży 

do Albionu, kon-

cert, Muzeum Historii 

Szczecina, Oddział 

Muzeum Narodowego

21:00 Dirty Team 

Presents, Alter Ego

11 IX 2011 n/ so/ sun

11:00 Trzy bajki o 

smoku, spektakl, Teatr 

Lalek Pleciuga

12:00 Miejskie wy-

cieczki kajakowe, ul. 

Heyki

17:00 Cały Szczecin 

w Hormonie, Klub 

Hormon

19:00 Brendan Perry, 

koncert, Hala Opery

13 IX 2011 wt/ di/ tue

09:30 Trzy bajki o 

smoku, spektakl, 

Teatr Lalek Pleciuga 

(13-15.09)

18:00 Dyskusyjny 

klub OFFilmowy, 

Pryzmat zbrodni, Kino 

Obserwatorium

19:00 Bóg Mordu, 

spektakl, Teatr Polski

21:00 Hopes Die Last, 

The Elijah, Hands Like 

Houses, koncert, Free 

Blues Club

14 IX 2011 śr/ mi/ wed

19:00 Bóg Mordu, 

spektakl, Teatr Polski

20:00 Muzyczna ka-

wiarnia, Tequila Band, 

Cafe 22

15 IX 2011 cz/ do/ thu

17:00 Potyczki z pol-

szczyzną, Zamek 

Książąt Pomorskich

19:00 Noc, spektakl, 

Teatr Polski

20:00 Rosyjskie 

wieczory, Paweł 

Kuprianowicz-Kluczko, 

Statek Ładoga

21:00 Kanapa Trippin, 

Alter Ego 

16 IX 2011 pt/ fr/ fri

10:00 Trzy bajki o 

smoku, spektakl, Teatr 

Lalek Pleciuga

19:00 Noc, spektakl, 

Teatr Polski

19:00 Życie/ Instrukcja 

obsługi, spektakl, 

Teatr Mały

21:00 Easy Rider, kon-

cert (Polski Dzień 

Bluesa), Free Blues 

Club

21:00 Can I eat now?!, 

F*** the Fashion 

System, wernisaż 

prac Marty Jaguś, 

Brama Jazz Cafe 

17 IX 2011 so/ sa/ sat

10:00, 12:00 Teatr dla 

Okruszków: W bajko-

wym ogrodzie, Zamek 

Książąt Pomorskich

15:30 Afrykańska 

przygoda, spektakl, 

Teatr Lalek Pleciuga

16:00 Zuzu i Lulu, 

spektakl, Teatr Lalek 

Pleciuga

17:00 Love boutique, 

spektakl, Teatr Krypta

17:00 Życie/ Instrukcja 

obsługi, spektakl, Teatr 

Mały (17-18.09)

21:00 The HEALERS!, 

koncert, Free Blues 

Club

21:00 Dzieła wszyst-

kie Szekspira (w nieco 

skróconej wersji), 

spektakl, Piwnica przy 

Krypcie

21:00 Sorry , Music 

Only! G.I DISCO( Kalle 

Kuts & Daniel W.Best), 

MarioKotta, Dominik 

Szczepaniak,

Teatr Mały

19:00 Bóg Mordu, 

spektakl, Teatr Polski

20:00 Recital pieśni 

rosyjskich i gruziń-

skich, Zamek Książąt 

Pomorskich

21:00 Eliminacje do 

Festiwalu GRAMY, Free 

Blues Club

21:00 Dancehall Steps, 

Alter Ego

21:30 Pornograf, spek-

takl, Teatr Polski

3 IX 2011 so/ sa/ sat

Eco Jam Graffiti 
vol. 4, Trasa 
Zamkowa

19:00 Słodka Fibi, 
spektakl Teatru 
Niekonsekwentnego, 
Teatr Mały

19:00 Koncert chary-

tatywny Przyjaciele 

Yossariana, Zamek 

Książąt Pomorskich

19:00 Bóg Mordu, 

spektakl, Teatr Polski

20:00 Festiwal 

GRAMY, finał z gościn-

nym występem Ani 

Dąbrowskiej, Teatr 

Letni Amfiteatr

21:00 Bass and 

Culture, C.L.V.N & 

Bad Karma aka Keep 

The Vinyl Alive, Klub 

City Hall

21:00 Full of Funk, im-

preza, Klub Patio

21:00 Open Decks, 

Alter Ego

21:30 Pornograf, spek-

takl, Teatr Polski

4 IX 2011 n/ so/ sun

Eco Jam Graffiti 
vol. 4, Trasa 
Zamkowa

12:00 Miejskie wy-

cieczki kajakowe, ul. 

Heyki

12:00 Niedzielny 

Koncert Południowy, 

Zamek Książąt 

Pomorskich

19:00 Słodka Fibi, 
spektakl Teatru 
Niekonsekwentnego, 
Teatr Mały

19:00 Bóg Mordu, 

spektakl, Teatr Polski

6 IX 2011 wt/ di/ tue 

18:00 Dyskusyjny klub 

OFFilmowy, Dawno 

temu w Iłży, Kino 

Obserwatorium

7 IX 2011 śr/ mi/ wed

16:00 8. Europejski 

Festiwal Filmowy 

Integracja Ty i Ja, Kino 

Zamek

19:00 Ożenek, 

spektakl, Teatr 

Współczesny

20:00 Muzyczna 

Kawiarnia, The Fresh 

Band, Cafe 22

8 IX 2011 cz/ do/ thu

11:00 Ożenek, 

spektakl, Teatr 

Współczesny

19:00 Noc, spektakl, 

Teatr Polski

20:00 Rosyjskie wie-

czory, Krzysztof 

Kamiński, Statek 

Ładoga

21:00 Kanapa Trippin, 

Alter Ego

9 IX 2011 pt/ fr/ fri

19:00 Noc, spektakl, 

Teatr Polski

19:00 Cięte historie, 

spektakl, Teatr Mały

21:00 Dead Girls Don’t 

Say No!, Alter Ego 

10 IX 2011 so/ sa/ sat

15:30 Afrykańska 

przygoda, spektakl, 

Teatr Lalek Pleciuga

16:00 Zuzu i Lulu, 

spektakl, Teatr Lalek 

Pleciuga

17:00 Cięte historie, 

spektakl, Teatr Mały 25
 - 
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21:00 Pathfinder, 

Savetest, koncert, Free 

Blues Club

21:00 Hodo City –Brat 

Bat Birthday :Canalia 

Community (Brat Beat 

& Daniel Zachodni)

Blackcookies 

Soundsystem (Jerry, 

Moname, Modoolar) 

Heads & Tails, Klub 

City Hall

21:00 Full of Funk, im-

preza, Klub Patio

21:30 Jesiennik 

Salonowy, spektakl, 

Teatr Polski 

25 IX 2011 n/ so/ sun

11:00 Szpargały, spek-

tal – premiera, Teatr 

Lalek Pleciuga

12:00 Niedzielny 

Koncert Południowy, 

Zamek Książąt 

Pomorskich

17:00 Spotkania z we-

ganizmem, Społeczny 

Infopunkt Alert

17:00 Love boutique, 

spektakl, Teatr Krypta

19:00 Okno na parla-

ment, spektakl, Teatr 

Polski

19:00 Prywatna 

Klinika, spektakl, Teatr 

Polski

19:00 Ewa nie chce 

spać, Piwnica przy 

Krypcie 

27 IX 2011 wt/ di/ tue

09:30, 11:30 
Szpargały, spektal, 

Teatr Lalek Pleciuga 

(27-29.09)

18:00 dyskusyjny klub 

OFFilmowy, Se-ma-for 

Idzie w Górę, cz. 1, 

Kino Obserwatorium

19:00 Okno na parla-

ment, spektakl, Teatr 

Polski 

28 IX 2011 śr/ mi/ wed

18:00 Szczeciński 

Przegląd Literacki 

„FORMA”, Studio 

S1 Polskiego Radia 

Szczecin

19:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych, spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Zamek Książąt 
Pomorskich

20:00 Muzyczna ka-

wiarnia, Tequila Band, 

Cafe 22

29 IX 2011 cz/ do/ thu

19:00 Prywatna 

Klinika, spektakl, Teatr 

Polski

19:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych, spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Zamek Książąt 
Pomorskich

20:00 Rosyjskie 

wieczory, Paweł 

Kuprianowicz-Kluczko, 

Statek Ładoga

21:00 Kanapa Trippin, 

Alter Ego 

30 IX 2011pt/ fr/ fri

10:00 Szpargały, 

spektal, Teatr Lalek 

Pleciuga

19:00 A komórka 

dzwoni, spektakl, 

Teatr Współczesny 

19:00 Dzień świra, 

spetakl, Teatr Mały

19:00 Transmotion, 

polsko-niemiecka 

współpraca, werni-

saż, Willa Lentza

19:00 Prywatna 

Klinika, spektakl, Teatr 

Polski

19:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych, spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Zamek Książąt 
Pomorskich

20:00 Dancing z mu-

zyką na żywo, zespół 

Rewia, Statek Ładoga

21:00 Letters From 

Silence, afterparty: DJ 

Kasha, Alter Ego

21:30 Jesiennik 

Salonowy, spektakl, 

Teatr Polski

Klub City Hall

21:00 Salsa Night, dj 

Alex Baxter, impreza, 

Klub Patio

21:00 RaveRiver: 

DragonBejz, Alter Ego 

18 IX 2011 n/ so/ sun

10:00, 12:00 Teatr dla 

Okruszków: W bajko-

wym ogrodzie, Zamek 

Książąt Pomorskich

11:00 Trzy bajki o 

smoku, spektakl, Teatr 

Lalek Pleciuga

17:00 Love boutique, 

spektakl, Teatr Krypta

18:00 Wielcy aktorzy 

w małych formach: 

Anna Seniuk, Wieczór 

w Teatrze Wielkim, 

spektakl – Zamek 

Książąt Pomorskich

19:00 Prywatna 

Klinika, spektakl, Teatr 

Polski

19:00 Dzieła wszyst-

kie Szekspira (w nieco 

skróconej wersji), 

spektakl, Piwnica przy 

Krypcie 

19 IX 2011 pn/ mo/ mon

17:00 Igor Strojewski, 

Julianna Nalewajska: 

Julian Ochorowicz, 

Myśliciel i wynalazca. 

Badacz mediumizmu i 

hipnotyzmu, wykład, 

Książnica Pomorska 

20 IX 2011 wt/ di/ tue

16:30 Igor Strojewski, 

Julianna Nalewajska: 

Julian Ochorowicz, 

Myśliciel i wynalazca. 

Badacz mediumizmu i 

hipnotyzmu, wykład, 

Książnica Pomorska

18:00 Azja Środkowa 

okiem fotografa, bada-

cza i podróżnika Leona 

Barszczewskiego, 

wykład, Książnica 

Pomorska

18:00 Dyskusyjny 

klub OFFilmowy, 

Druga Irina, Kino 

Obserwatorium

19:00 Prywatna 

Klinika, spektakl, Teatr 

Polski 

21 IX 2011 śr/ mi/ wed

Who is ‚us’ and 

who is ‚them’ after 

9/11–Reflections on 

Language, Culture 

and Literature in 

Times of Ideological 

Clashes, konferen-

cja, Uniwersytet 

Szczeciński (21-23.09)

17:00 Szkoła Zdrowia, 

Zamek Książąt 

Pomorskich

19:00 Okno na parla-

ment, spektakl, Teatr 

Polski

20:00 Muzyczna 

Kawiarnia, The Fresh 

Band, Cafe 22

22 IX 2011 cz/ do/ thu

19:00 Okno na parla-

ment, spektakl, Teatr 

Polski

20:00 Rosyjskie wie-

czory, Krzysztof 

Kamiński, Statek 

Ładoga

21:00 Pudelsi 25 le-

cie tour. Afterparty: 

Kanapa Trippin, Alter 

Ego

23 IX 2011 pt/ fr/ fri

21:00 Electrego, 

Alter Ego

21:30 Jesiennik 

Salonowy, spektakl, 

Teatr Polski 

24 IX 2011 so/ sa/ sat

18:00 Piosenka jest 

dobra na wszystko, 

Zamek Książąt 

Pomorskich

19:00 Makbet, 

spektakl, Teatr 

Współczesny (24-

25.09, 27-28.09)

19:00 Okno na parla-

ment, spektakl, Teatr 

Polski

19:00 Ewa nie chce 

spać, Piwnica przy 

Krypcie
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SIC! Szczecin, I Care!
The September issue of the SIC! Magazine is devoted to the world of 

cinematography. It is in Szczecin where the world’s oldest continu-

ously operating cinema can be found. Kino Pionier / Pionier Cinema 

was first opened under the name of “Helios” on the 26th September 

1909. It changed names several times: “Weltkinotheater”, “Oder” and 

finally since 1950 “Pionier”.

For more information about the cinema visit www.kino-pionier.com.pl.

What will happen in Szczecin in September? The month begins with 

a music fest on September 3rd, the final of Festiwal Młodych Talentów 

GRAMY 2011 / Szczecin Youth Talent Festival GRAMY 2011. The festi-

val appeals to Szczecin music traditions, mainly to festivals from the 

1960s when Szczecin saw the birth of such stars of the Polish music 

scene as Czesław Niemen and Tadeusz Nalepa.

Detailed information about the festival can be found at www.festiwalgramy.pl.

The first September weekend will feature the 4th edition of Eco Jam 

Graffiti which will take place under the pillars of Trasa Zamkowa / 

Castle Route. The event’s aim is to beautify the Trasa Zamkowa pillars 

as well as draw people’s attention to matters connected with ecology 

and environment protection.

More information at www.egos.pl.

A new group has recently appeared on the Szczecin theatrical scene. 

In September, Teatr Niekonsekwentny will present their premier per-

formance entitled „Sweet Phoebe”. It is a drama by Michael Gow ada-

pted by many theatres all around the world with huge success. During 

the first performance ever in the Sydney Theatre Company, the female 

leading role was played by Kate Blanchett.

For more information on the theatre and performance visit www.niekonsekwentny.pl.

On September 11th Szczecin citizens will have the chance to listen to 

a concert by Brendan Perry – co-founder of the legendary band Dead 

Can Dance.

Detailed information can be found at www.koncerty.com.

Moreover, we would like to invite you to visit our website

www.SIC.szczecin.pl where you can find more information on the 

many events taking place in Szczecin and its vicinity, as well as artic-

les in English and German. 

tłum. Łukasz Kowalik

SIC! Szczecin (deut. Stettin), I Care!
Die Septemberausgabe des SIC!-Magazins macht den Film zum 

Haupthema. In Stettin befindet sich das älteste und seit der Eröffnung 

ununterbrochen in Betrieb gewesene Kino der Welt. Das Kino Pionier 

wurde am 26. September 1906 unter dem Namen „Helios“ eröf-

fnet. Mehrmals wurde es seitdem umbenannt: „Weltkinotheater“ 

oder „Odra“ (deut. Oder), seit 1950 trägt es seinen bisherigen Namen 

„Pionier“.

Mehr Infos unter: www.kino-pionier.com.pl

Was wird in Stettin im September los sein? Der Monat fängt musika-

lisch an. Schon am 3. September findet das Finale des Festivals der 

Jungen Talente GRAMY 2011 statt. Diese Veranstaltung bezieht sich 

auf die Stettiner Musiktraditionen, vor allem auf die Festivals der 60er 

Jahre, währen deren die Berühmtheiten der polnischen Musikszene 

geboren wurden, wie Czeslaw Niemen oder Tadeusz Nalepa.

Mehr Infos unter: www.festivalgramy.pl

Am ersten Wochenende im September findet an den Brückenpfeilern 

der Oderbrücke Trasa Zamkowa, in der Gdanska-Str. die 4. Edition 

Eco Jam Graffiti statt. Diese Veranstaltung setzt sich zum Ziel, die 

grauen Brückenpfeiler zu verschönern sowie die Aufmerksamkeit der 

Bevölkerung auf Ökologie und Umweltschutz zu lenken.

Mehr Infos unter: www.egos.pl

In der Stettiner Theaterszene gibt es eine neue Gruppe. Das Theater 

Teatr Niekonsekwentny zeigt im September sein Premierestück 

„Sweet Phoebe“. Dieses Drama wird mit Erfolg auf der ganzen Welt 

gespielt. Zur Weltpremiere im Theater Company in Sydney wurde 

diese Frauenrolle sogar von Kate Blanchett besetzt.

Mehr Infos unter: www.niekonsekwentny.pl

Am 11. September findet das Konzert von Brendan Perry statt - 

Mitgründer der legendären Band Dead Can Dance.

Mehr Infos unter: www.koncerty.com

Auf unserer Internetseite www.SIC.szczecin.pl finden Sie weitere 

Informationen über das aktuelle Geschehen in Stettin und Umgebung 

sowie eine Vielzahl an Artikeln in englischer und deutscher Sprache.

tłum. Małgorzata Worona
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REKLAMA

19.

„Liga Niezwykłych 
Dżentelmenów,
Stulecie: 1910”
- scenariusz: Alan Moore;
rysunki: Kevin O’Neill

wyd. Egmont

Trochę klasyki po wakacjach i jedno-
cześnie upomnienie o dalsze części! 
„Stulecie 1910” miało być pierwszą 
pozycją trylogii Alana Quartermaina 
i Miny Harker. Tymczasem od maja 
2010 roku, kiedy tom I trafił do księ-
garń, o pozostałych ani słychu.

Strata by to była ogromna. Samo 
„Stulecie...” jest bowiem doskonałym 

przykładem twórczości jednego z kla-
syków: Alana Moore’a. Specyficzne 
dla tej serii połączenie postaci histo-
rycznych z fikcyjnymi (znanymi jed-
nak z literatury klasycznej) stworzyło 
unikatową mieszankę charakterów, 
dając jednocześnie twórcom niesa-
mowity wachlarz postaci. Mając już 
znakomitych aktorów, tylko kwestią 
czasu jest znalezienie dla nich ideal-
nego scenariusza. I, jak przystało na 
specyfikę różnorodności w tej historii, 
fabuła nie powinna pod tym wzglę-
dem odstawać od reszty. Moore po-
zwala sobie zatem szeroko cytować 
elementy literatury światowej, mie-
szając je z okultyzmem, siłami nad-
przyrodzonymi i swoistym gothic pun-
kowym klimatem.

W „Stuleciu: 1910” bez problemu 
znajdziemy zatem aluzje do „Opery 
za trzy grosze” Brechta i Weilla. 
W tym przypadku w znaczący spo-

sób posłużyła ona za kanwę do spo-
rej części fabuły - nie tylko jeśli chodzi 
o lokacje, również nakreślając zbli-
żone profile psychologiczne postaci. 
Jeśli do tego dorzucimy kapitana 
Nemo w legendarnym Nautiliusie, 
otrzymamy materiał na iście wybu-
chową historię. Zdradzanie większej 

części fabuły byłoby pozbawianiem 
czytelników prawdziwej przyjemno-
ści śledzenia licznych zwrotów ak-
cji; dość powiedzieć, że zagłębia-
jąc się w tę historię, odbiorca od po-

czątku wpada w wir fabuły wciągają-
cej w swoje sieci.

Sam finał opowieści godny jest 
prawdziwej przygodówki. Kapelusz 
i bicz Indiany Jonesa wędrują do 
szafy, a na scenę wchodzi Liga 
Niezwykłych Dżentelmenów!

Adam Morawski

mając już znakomitych aktorów, tylko kwestią czasu 
jest znalezienie dla nich idealnego scenariusza
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O trwającym weneckim Biennale 
z pewnością słyszeliście Państwo 
już wiele. Jest to niewątpliwie jedna 
z największych imprez artystycznych, 
słynna także ze względu na intrygu-
jący wybór reprezentanta Polski.

Nie wiem, jakie inne wydarze-
nie może szczycić się taką trady-
cją i różnorodnością: pierwsza edy-
cja miała miejsce w 1895 roku, na-
tomiast najważniejsza dla mnie część 
- Międzynarodowa Wystawa Sztuki -  
odbywa się już po raz 54-ty. Ponadto 
podczas tegorocznego Biennale 
ma miejsce 55. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Współczesnej, 
41. Międzynarodowy Festiwal Teat-
ralny, a także organizowany – uwaga 
- co roku Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy, aktualnie sześćdziesiąta 
ósma jego odsłona. Jako część 
Biennale określa się także Weneckie 
Biennale Architektury, które, inaczej 
niż pozostałe, odbywa się w lata pa-
rzyste.

W ramach wystawy ILUMInacje 
można zwiedzić kilkadziesiąt pa-
wilonów narodowych, prezentują-
cych sztukę współczesną. Mimo, iż 

forma taka jest niekiedy krytykowana, 
a wręcz określana mianem archaicz-
nej (spotkałam się z określeniem „na-
rodowe klatki”), dla mnie pozostaje 
wartościowa poniekąd przez swego 
rodzaju misję. (...)

Wracając do reprezentanta 
Polski: po raz pierwszy w naszym 
pawilonie dzieła swe zademon-
struje artystka pochodzenia in-
nego niż polskie. Jest to Izraelka 
Yael Bartana, obecnie pracująca 
w Tel Awiwie i Amsterdamie, założy-
cielka fikcyjnego Ruchu Odrodzenia 
Żydowskiego w Polsce (zachęcam 
do przeczytania ichniego manife-
stu na www.labiennale.art.pl – Ruch 

Odrodzenia Żydowskiego w Polsce - 
manifest). W skład weneckiej wystawy 
pt. „...i zdziwi się Europa” („...and 
Europe will be stunned”), na temat 
której Bartana zbiera niemalże same 

pochlebne recenzje, wchodzi insta-
lacja video składająca się z trzech 
filmów: „Mary Koszmary”, „Mur 
i wieża”, „Zamach”. Wszystkie mówią 
o wspomnianym Ruchu Odrodzenia 
Żydowskiego, natomiast wymieniony 
jako ostatni, zrealizowany w tym roku 
„Zamach” można było oglądać także 
w warszawskiej Zachęcie (będącej 
zresztą współorganizatorem Pawilonu 
Polskiego).

By zwiedzić sam Pawilon nie trzeba 
się śpieszyć; mamy jeszcze czas, 
by zaplanować tę, trzeba przyznać 
czaso- i pieniądzochłonną wyprawę. 
54. Międzynarodowa Wystawa Sztuki 
ILUMInacje jest czynna do 27 listo-
pada, a dzięki, jak się okazuje (za-
pewne ku zdziwieniu niektórych) 
otwartości i zaufaniu jakim się wyka-
zaliśmy, Polonia ma szansę faktycz-
nie zalśnić.

Co ciekawe, wystawie towarzyszy 
nie tradycyjny katalog, lecz czterystu-
stronicowa publikacja pt. „Polityczna 
wyobraźnia - książka kuchar-
ska” („A Cookbook for Political 
Imagination”), będąca „zbiorem po-
litycznych przepisów i instrukcji”. (...)

Publikację można nabyć poprzez 
konto Zachęty na allegro. Póki co, 
niestety jedynie w języku angielskim 
oraz w cenie, mimo pewnej warto-
ściowości dzieła, dla mnie sporo za 
wysokiej.

La Biennale 
di Venezia
tekst: Marta Garbaczewska

źródło:
www.labiennale.art.pl

PROMOCJA
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Między nami sztuka
Związek sztuki z biznesem niegdyś 
mógł zostać uznany za mezalians. 
Teraz coraz częściej obserwujemy za-
angażowanie biznesu w promowanie 
działań artystycznych i kulturalnych. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu 
to przede wszystkim nawiązanie rela-
cji z otoczeniem, mieszkańcami i in-
teresariuszami, które przynosi obu-
stronne korzyści. Dla danego przed-
siębiorstwa to przede wszystkim inwe-
stycja, nie koszt.

Przykładem zaangażowania biz-
nesu w otoczenie, podejmowania 
próby zrozumienia i odpowiedze-
nia na potrzeby otoczenia jest dzia-
łalność Calbudu, a w tym między in-
nymi świadome budowanie i wypeł-
nianie architektonicznej tkanki mia-
sta, wspieranie działań sportowych, 
a także obejmowanie mecenatu nad 
wydarzeniami artystycznymi.

Rozumienie potrzeb i konieczno-
ści animowania lokalnego środo-
wiska zostało przekute w konkretne 
działanie. - Angażując się w organi-
zację pleneru chcemy działaniami ar-
tystycznymi uczcić 20-lecie działalno-
ści Calbudu – mówi Edward Osina, 
prezes firmy.

Od 26 sierpnia w Szczecinie 
odbywa się plener „Między nami 
Szczecin”, w którym udział biorą ar-
tyści z całego kraju – reprezentanci 

współczesnego malarstwa plenero-
wego. Wydarzenie zakończy werni-
saż wystawy obrazów oraz koncert 
jazzowy Magdaleny Wilento, które 
odbędą się 9 września w Galerii 
Kapitańskiej, w siedzibie Calbudu.

- Jaki jest Szczecin między nami? 
Powiedzą obrazy, które powstaną 
na plenerze malarstwa współcze-
snego w Szczecinie. Chcemy zapy-
tać artystów spoza miasta jak wi-
dzą Szczecin. O to samo pytać bę-
dziemy malarzy na co dzień miesz-
kających w naszym mieście – opo-
wiada Monika Krupowicz, komi-
sarz pleneru. Między artystami po-
wstanie w ten sposób wymiana do-
świadczeń i myśli, a sami artyści i ich 
sztuka pojawią się między mieszkań-
cami Szczecina. - Zaproszeni artyści 
będą malować w plenerze, co ozna-
cza, że mieszkańcy i turyści będą 
mogli zobaczyć powstające obrazy 

i samych artystów przy pracy – do-
daje Krupowicz.

Do udziału w plenerze zostało za-
proszonych kilkunastu artystów. Są 
to: Halina Nowick, Tomasz Lubaszka, 
Alojzy Osada, Iwo Birkenmajer, 
Tomasz Klimczyk, Magdalena Micek-
Jakubowska, Adam Marczukiewicz, 
Michał Cander, Mira Skoczek-
Wojnicka, Kirill Datsouk, Lidia 
Moliński, Ryszard Miłek, Wojciech 
Zieliński, Maciej Woltman, Jarosław 
Eysymont, Przemysław Cerebież-
Tarabicki oraz Anna Wojsznis.

Poplenerowa wystawa obrazów 
otwarta będzie w Galerii Kapitańskiej 
do końca września.

Iwo Birkenmajer
Zuzanna

Tomasz Klimczyk
Zapatrzenie
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„O północy w Paryżu” 
(„Midnight in Paris”)
- Woody Allen

dystr. Kino Świat

Na początku byłam trochę zniesma-
czona zdradą, jakiej dokonał nowo-
jorczyk, który wraz z kamerą opuścił 
wielkie jabłko i ruszył na stary kon-
tynent, biorąc za tło swoich filmów 
Londyn i Barcelonę. Przecież Allen 
niewątpliwie obok Statuy Wolności 
stał się ikoną tego miasta. A jednak, 
zmiana ta miała swoją wartość nie 
tylko wizualną.

Dopiero teraz zrozumiałam jak 
wydeptane były już ulice Brooklynu 
i nudny obraz Empire State Building, 
po których przemieszczała się Annie 
Hall, Melinda i Hanna. Świeżości na-
brał również sam Allen, bowiem za-
równo komediowy „Scoop” oraz ro-
mantyczna „Vicki Cristina Barcelona” 
w sposób znakomity wpisały się na-
strojem i dialogami w allenowski 
świat. Teraz przyszedł czas na kolejną 
przygodę w najromantyczniejszym 
z europejskich miast.

„O północy w Paryżu” to kome-
dia, która w moich oczach ratuje re-
żysera po dość słabym „Co nas kręci, 
co nas podnieca” (film będący po-
wrotem na Manhattan) i jeszcze bar-
dziej nużącym „Poznasz przystojnego 

bruneta”.
Pomimo, że film jest rasową ko-

medią, nie brakuje tematów waż-
nych, charakterystycznych dla reży-
sera. Jest tu poszukiwanie tożsamo-
ści, zarówno tej artystycznej jak i spo-
łecznej, przy jednoczesnym stawianiu 
czoła rzeczywistości, aby znaleźć za-
dowolenie, szczęście i duchowy spo-
kój, niezbędny do tego, by przejść 
przez życie.

Obsada oraz dialogi zawsze były 
mocną stroną Woody’ego, tutaj po-
nownie idealnie zostały dobrane po-
staci: Gila - w tej roli Owen Wilson, 
oraz Adriany - granej przez Marion 
Cotillard.

„O północy w Paryżu” to za-
bawna, romantyczna i inteligent-
nie poprowadzona historia, będąca 
afirmacją życia i pięknym obrazem 
Paryża, w którym „Wszyscy mówią ko-
cham Cię”. [kg]

„Debiutanci” 
(„Beginners”)
- Mike Mills

dystr. Gutek Film

Po raz kolejny okazuje się, że można 
zrobić kino refleksyjne nie podszyte 
patosem i dramatem. Mills po raz 
kolejny, po „Rodzince”, tworzy film 

niezwykle prosty a zarazem dojrzały 
i wielowymiarowy, obrazujący ludzką 
egzystencję we wszystkich jej aspek-
tach. Mamy tu śmierć, miłość, rozcza-
rowania, śmiech, komizm i płacz w 
proporcjach i kolejności wskazującej 
na to, iż mimo nieuchronności pew-
nych zdarzeń nie należy się bać, bo-
wiem wszystkie nasze doświadczenia 
składają się na dar życia, w którym 
każdy kolejny dzień jest debiutem.
Aktorskie trio w tym filmie ogląda 
się doskonale: zaskakująca Melanie 
Laurent, trzymający od kilku filmów 
wysoki poziom Evan McGregor oraz 
doskonały Christopher Plummer. 
Relacje ojca z synem oraz kobiety z 
mężczyzną odbiegają od standar-
dów: siedemdziesięcioletni mężczy-
zna obwieszczający swój gejowski 
comming out oraz neurotyczna ak-
torka, a jednak wszystko wydaje się 
być naturalne i szczere. [kg]
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OFFicyna filmowa 
jesienią

Co wtorek pasjonaci kina spotykają 
się w kinie OBSERWATORIUM na or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie 
OFFicyna spotkaniach. Nazwa 
OFFilm – dyskusyjny klub OFFilmowy 
nawiązuje do nazwy Stowarzyszenia 
i jego obszaru działań oraz do tra-
dycji dyskusyjnych klubów filmowych. 
I w pierwszym, i w drugim nawiąza-
niu ważny jest kontekst społeczny. 
Obok OFFilmu drugim ważnym dzia-
łaniem filmowym OFFicyny jest od-
bywający się jesienią Europejski 
Festiwal Filmów Dokumentalnych 
dokumentART, eksplorujący obszar 
współczesnego dokumentu (tego-
roczna edycja startuje 4 listopada).

We wrześniu na OFFilmie obej-
rzymy między innymi - trochę w na-
wiązaniu do rocznicy zamachu na 
WTC, a trochę w opozycji do niej - fa-
bułę w konwencji political fiction „The 
Reflecting Pool” („Pryzmat zbrodni”) 
Jarka Kupścia, niezależnego polsko-
amerykańskiego filmowca. Reżysera 
polecił muzyk Przemysław Thiele.

W ostatni wtorek września i pierw-
szy wtorek października OFFilm 
zajmie się znanymi i nagradza-
nymi na całym świecie animacjami 
Studia Se-ma-for. Koniec paździer-
nika (25.10.) to „supportujący” 

20. EFFD dokumentART przegląd 
filmów z regionu zachodniopomor-
skiego. Realizacje, nie przekracza-
jące 20 minut, można zgłaszać do 
Stowarzyszenia OFFicyna.

Joanna Wójcik

Kino 5-wymiarowe

 Rozwój technologiczny kina oraz po-
szukiwanie coraz większych wrażeń 
od czasu udźwiękowienia filmu, po-
kolorowania go i nadania głębi, 
sprawiły, że przyszła kolej na pobu-
dzenie innych zmysłów i zabawienie 
widzów dodatkowymi bodźcami.

Wraz z otwarciem Galerii 
Handlowej Turzyn do Szczecina za-
witało Kino 5D Extreme. W kinie tym 
poza obrazem 3D i dźwiękiem digi-
tal surround, widz za sprawą dodat-
kowych zabiegów zsynchronizowa-
nych z obrazem, może poczuć zapa-
chy, wstrząsy, powiew wiatru, krople 
wody na czole lub zjawiska pirotech-
niczne. Dzięki temu ma możliwość 
znalezienia się w samym sercu wy-
darzeń i stania się niemal aktywnym 
uczestnikiem seansu filmowego.

Pomimo, iż efekty 3D oraz 5D 
zarezerwowane są głównie dla ani-
macji, w Kinie 5D Extreme możemy 

zobaczyć zarówno bajki, filmy przy-
rodnicze jak i popularno-naukowe. 
Kino pełni jednocześnie funkcję roz-
rywkową i edukacyjną, umożliwiając 
uczestnictwo w trzęsieniu ziemi lub 
podróży do jej wnętrza.

Jednym z filmów znajdujących 
się obecnie w repertuarze kina jest 
„Animowana Historia Polski” zna-
komitego animatora - Tomasza  
Bagińskiego, autora „Katedry”. 
„Animowana Historia Polski” pre-
zentowana była podczas EXPO 2010 
w Szanghaju. W wersji obecnie do-
stępnej, obraz został wzbogacony 
o efekty 5D, dzięki którym widzowie 
mogą poczuć na twarzy krople wody, 
powiew wiatru podczas pędu koni 
oraz zapach dymu na polach bitew. 
Ponadto, fotele poruszają się zgod-
nie z towarzyszącymi w filmie wybu-
chami. Jak pokazuje ten krótki film, 
historia Polski to głównie wojny, bi-
twy i podziały, jednak mimo dużego 
uproszczenia i symbolicznego ukaza-
nia najważniejszych wydarzeń w dzie-
jach Polski od czasów piastowskich 
po czasy Unii Europejskiej, animację 
ogląda się z zainteresowaniem.

Mimo, iż seanse filmowe są krót-
kie, moc wrażeń wynagradza tę nie-
długą przygodę, a niedosyt zawsze 
można zaspokoić kolejną wizytą 
w kinie.

[kg]
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Co tam się w tym Szczecinie 
dzieje?? – wściekał się Władysław 
Gomułka, kiedy doszły do niego słu-
chy o Festiwalu Młodych Talentów 
w Szczecinie. Big Beat, czyli w rodzi-
mym narzeczu Mocne Uderzenie, wy-

konał swoją rolę i jak huknął, to się 
rozeszło po całej Polsce i doszło aż 
na szczyty władzy.

Na zachodzie kultura młodzie-
żowa rozpoczynała swój triumfalny 
marsz, który w zmienionym kształcie, 
ale wciąż niepodzielnie rządzi świa-
tem Zachodu, a rozpościera się teraz 
dużo dalej. Mimo więc żelaznej kur-
tyny, to właśnie do nas jako do mia-
sta portowego docierały, i to całkiem 
mocno, te zachodnie echa kultury 
młodzieżowej.

O tym zjawisku, o Festiwalu, o lu-
dziach, którzy tworzyli muzyczny kli-
mat tamtych lat, opowiada film 
Mieczysława Szewłogi i Bohdana 
Bogiela pt. „Wiatr od morza, czyli 
big beat po szczecińsku”. Na fali od-
kopywania, mam wrażenie, zupeł-
nie zapomnianej historii naszego 

miasta, to bardzo ważny dokument 
dla Szczecina i szczecinian. Kiedy 
w Polsce królowały festiwale pio-
senki radzieckiej, czy piosenki żoł-
nierskiej (Opole czy Sopot też były 
władzy przymilne) to właśnie Festiwal 

Młodych Talentów tworzony przez 
młodych ludzi, zachłyśniętych nową 
kulturą muzyczną z Zachodu, był dla 
władzy mocno uwierający. (...)

Jednak film Szewłogi i Bogiela to 
nie tylko pokazanie historii Festiwalu 
Młodych Talentów, ale również uka-
zanie młodzieżowej kultury Szczecina 
tamtych lat i opowieści ludzi, któ-
rzy ją tworzyli. (...) Dowiadujemy się 
więc, że Szczecin był podzielony na 
gangi, wśród których niepodzielnie 
rządzili chłopcy z Sorrento, czyli gang 
z rejonów Pocztowej i 5-go Lipca, 
Czerwone Koszule z Niebuszewa, czy 

Samuraje z Gumieniec. Trochę roz-
rzewniają takie nazwy, ale gdy słu-
chać opowieści byłych „gangsterów” 
to te historie często wcale zabawne 
ani dziecinne nie były. (...) Co bar-
dzo ważne, te rywalizacje między po-
szczególnym gangami, czy członkami 
tych gangów wychodziły poza zaka-
zane ulice i podwórka i przenosiły się 
do różnych sal prób, gdzie chłopaki 
i dziewczyny chcieli śpiewać i grać 
na wzór Beatlesów. „Nieznani”, 

„Następcy Tronów”, „Kon – Tiki”, 
„Święci” czy „Demony” to nasze ro-
dzime zespoły i nareszcie ktoś wydo-
był te nazwy i tych ludzi z mroków nie-
pamięci.

Ten dokument to kolejne „mocne 
uderzenie”, które mam nadzieję bę-
dzie dobrze działało na tę szczególną 
amnezję po szczecińsku.

Szczecińskie korzenie muzyki popularnej

tekst: Zillah

właśnie do nas, jako miasta portowego, docierały zachodnie echa kultury młodzieżowej

kolaudacja,
archiwum
Zachodniopomorskiego
Funduszu Filmowego
fot. Beata Bogusławska

Zapraszamy na dni otwarte 3-4.09.2011 
więcej informacji na stronie
www.kimama.pl 

Kimama Dance Studio
ul. Tkacka 64, Szczecin
mail: studio@kimama.pl
tel.: +48 918314143 www.kimama.pl

Studio tańca i zdrowa
kawiarnia w centrum
miasta. Pięknie.
Zapisz się i tańcz. 

Nabór na nowy sezon
2011/2012 

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
na różnym poziomie zaawansowania.

ROZTAŃCZONYCH
INSTRUKTORÓW

TECHNIK
TANECZNYCH +JOGA

NAUKA
TAŃCA 1520

d
ź

w
ię

k

REKLAMA

25.

„In The Mountain,
In The Cloud”
- Portugal. The Man

dystr. Atlantic, 2011

Portugal. The Man - wbrew temu, 
co sugerować mogłaby nazwa ze-
społu - pochodzą z Alaski (choć re-
zydują obecnie w Portland). Jednak 
próżno w ich muzyce szukać chłodu 
i wiecznej zmarzliny. Już prędzej wy-
trwałości w przebijaniu się z punktu 
A do B. Krok za krokiem, w regular-
nych odstępach, konsekwentnie idą 
do przodu. Wydając nowy album rok 
po roku z zadziwiającą konsekwen-
cją, za każdym razem robią postępy. 
Tym samym „In The Mountain, In The 
Cloud”, czyli ich szósta płyta (nie li-
cząc EP-ek) jest najlepszą w ich dys-
kografii. Rzadko trafiają się krążki, 
na których wszystko jest dokład-
nie tam, gdzie być powinno. W ob-
rębie każdego utworu gitary, perku-
sja, bas, trąbki, klawisze, skrzypce 
i dość wysoki wokal współbrzmią ide-
alnie. Każdy z utworów wynika z po-
przedniego i wprowadza w następny. 
To, że autorem wszystkich jest John 
Gourley, na pewno nie przeszkadza, 
ale ileż razy tego typu twórczy auto-
kraci gubili się we własnych wizjach? 
Tymczasem u „człowieka zwanego 
Portugalią” indywidualność lidera 

objawia się w czymś innym - cały czas 
robi swoje nie zważając na trendy, 
wymogi przemysłu czy oczekiwania 
słuchaczy. I dzięki temu fanów z roku 
na rok, z płyty na płytę jest coraz wię-
cej i więcej. A Gourley chyba dosko-
nale zdaje sobie z tego sprawę, śpie-
wając w „All Your Light (Times Like 
These)”, że jest cieniem większego 
człowieka, żarzącym się z każdym ro-
kiem jaśniej. Agata Hawrylczuk
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Planeta EGOS to miej-
ski projekt ekolo-
giczny poświęcony 
odpadom. Na por-
talu znajdziesz uży-
teczne informacje na 

temat selektywnej zbiórki surowców wtór-
kych, punktów przyjęcia odpadów niebez-
piecznych i problemowych, a także bieżące 
informacje.

Bardzo miło jest nam poinformować, 
że w pierwszym dniu Polskiej prezy-
dencji w Unii Europejskiej, tj. 1 lipca 
2011 r., Sejm Rzecz-pospolitej 
Polskiej uchwalił nową ustawę do-
tyczącą odpadów o tytule „Ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach”. W związku z tym czekają 
nas rewolucyjne zmiany w prawie re-
gulującym gospodarkę odpadów.

W związku z wprowadzanymi 
zmianami od 1 stycznia 2012 r. 
odpady przestaną być własnością 
mieszkańców i od tego dnia gminy 
mają 18 miesięcy na stworzenie no-
woczesnego systemu gospodarki od-
padami.

Dlatego KAŻDY mieszkaniec bę-
dzie musiał płacić teraz za ich wywóz. 
Obecnie tak nie jest, gdyż po od-
biorze śmieci przez firmę wywozową 
to ona staje się ich właścicielem 

i swobodnie decyduje, co z nimi zro-
bić. Może je poddać profesjonalnej 
utylizacji lub zdeponować na składo-
wisku, co ma miejsce w większości 
przypadków.

Szacuje się, że blisko 10% gospo-
darstw domowych nie ma podpisa-
nej umowy na wywóz śmieci a wiele 
korzysta z pojemnika o mniejszej ob-
jętości niż faktycznie produkuje od-
padów. Ma to niestety swoje przykre 
konsekwencje i widać to doskonale 
po naszych zaśmieconych lasach 
oraz dużej ilości dzikich wysypisk.

Teraz to gmina - nie sam mieszka-
niec - decydować będzie o tym, jaka 
firma ma odbierać odpady z okre-
ślonego obszaru. Operatorzy rejo-
nów będą wyłaniani w przetargach 
i właśnie na wyłonienie tych operato-
rów gminy mają czas do końca lipca 
2013 r.

Szczecin podjął już wcze-
śniej intensywne kroki, aby przy-
gotować się do nowo zaistnia-
łej sytuacji poprzez przystąpie-
nie do projektu budowy Zakładu 
Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów dla szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, bu-
dowę którego dofinansuje Unia 
Europejska.

Takie zintegrowane podejście po-
zwoli na ograniczenie ilości odpadów 
wywożonych na składowiska i pod-
niesienie ilości odpadów odzyskiwa-
nych ze zbiórki selektywnej, gdyż in-
stalacja ta ma przyjmować odpady 
wstępnie przesegregowane przez 
mieszkańców już u źródła ich po-
wstania, czyli w gospodarstwach do-
mowych.

To działanie w konsekwencji po-
zwoli na uniknięcie dotkliwych kar za 
szkodliwy dla ludzi i środowiska brak 
ograniczeń ilości odpadów depono-
wanych na składowiskach.
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Przeciąg
– jeden festiwal,
wiele dziedzin sztuki
Do 15 października artyści, któ-
rzy w dniu 1 czerwca 2011 roku nie 
ukończyli 35. roku życia, mogą zgła-
szać prace konkursowe do III edycji 
Festiwalu Sztuki Młodych „Przeciąg”.
Te szczecińskie biennale ma zasięg 
ogólnopolski, a jego celem jest ob-
serwowanie, dokumentowanie i pro-
mowanie najciekawszych projektów 
artystycznych młodych twórców.

- Festiwal jest robiony za stosun-
kowo niewielkie pieniądze. Ale nie-
wielka ilość środków wzmaga kre-
atywność.

Jako kuratorka zrobiłam wszystko, 
aby ten festiwal był przede wszyst-
kim atrakcyjny dla uczestników, aby 
udział w nim przyniósł konkretny 
efekt - mówi Agata Zbylut, kura-
torka festiwalu, prezes Zachęty Sztuki 
Współczesnej.

Poza nagrodą finansową, ufun-
dowaną przez Prezydenta Miasta 
Szczecin, przewidziane są trzy na-
grody specjalne. Jedną z nich jest za-
kup dzieła do Kolekcji Regionalnej 
Zachęty Sztuki Współczesnej. Poza 
tym, dla nagrodzonych artystów zo-
staną zorganizowane trzy wystawy 
indywidualne: w Gdańskiej Galerii 
Miejskiej, Zonie Sztuki Aktualnej 

w Łodzi prowadzonej przez Kamila 
Kuskowskiego oraz Galerii 13 muz 
w Szczecinie.

W Festiwal zaangażowały się 
branżowe pisma ogólnopolskie: 
Foto, Format i Artluk. Jedną z na-
gród specjalnych są artykuły promu-
jące młodego artystę w tych właśnie 
magazynach. 

Taka koncepcja Festiwalu została 
obmyślona po to, aby pomóc twór-
com w wypromowaniu swoich dzia-
łań. - Przeciąg jest jednym z wielu 
elementów, których potrzebuje młody 
artysta, aby siebie zaprezentować – 
dodaje Zbylut.

Przeciąg nie jest festiwalem jed-
nej dziedziny sztuki. Otwarta formuła 
Festiwalu dotyczy zarówno tematów 
jak i technik prac. - Mamy nadzieję, 
że tak jak w poprzednich edycjach 
Festiwalu obok siebie zaistnieją tra-
dycyjne dziedziny sztuki typu malar-
stwo, rysunek czy rzeźba i dziedziny 
uznawane za nowoczesne (DVD, in-
stalacja, obiekt artystyczny, streetart 
itp.) - opowiada kuratorka.

Na pierwszą i drugą edycję zgło-
siło się około 180 artystów z całej 
Polski. Pod koniec września będzie 
już wiadomo jakim zainteresowaniem 
spotkała się tegoroczna edycja.

Wszyscy zainteresowani udziałem 
w Przeciągu informacje znajdą na 
www.zachetaszczecin.art.pl [at]
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Powakacyjna oferta 
kulturalna Zamku 
Książąt Pomorskich
W sobotę 10 września odbędzie się 
koncert zamykający sezon muzyczny 
na Zamku. W ciągu letnich miesięcy 
mogliśmy usłyszeć wiele różnorakich 
dźwięków. Tym razem będziemy mo-
gli wziąć udział w koncercie Tadeusza 
Woźniaka. Towarzyszyć mu będą 
Jolanta Majchrzak, Piotr Woźniak, 
Mariusz Jagoda i Przemysław Śledź.

Tadeusz Woźniak przez wielu 
uznany jest za niekwestionowaną 
gwiazdę polskiej muzyki lat 60-tych 
i 70-tych, zwłaszcza w gatunku bal-
lady rockowej. Z pewnością dla więk-
szości osób jego nazwisko kojarzy się 
z utworem „Zegarmistrz światła”, jed-
nak warto podkreślić, że jest to jedna 
z ponad 200 jego piosenek. Woźniak 
jest także autorem muzyki do blisko 
150 spektakli teatralnych oraz kom-
pozytorem widowisk muzycznych.

Kończąc sezon muzyczny, Zamek 
Książąt Pomorskich zaprasza od 
września na nowy cykl – Wielcy ak-
torzy w małych formach. Cykl ten bę-
dzie prezentować wybitnych polskich 
aktorów w tekstach rodzimej i świa-
towej dramaturgii. Będą to tzw. małe 
formy, spektakle kameralne, z udzia-
łem jednego lub dwóch artystów.

Inauguracja cyklu będzie miała 

miejsce 18 września. Wtedy też bę-
dziemy mieli okazję obejrzeć spek-
takl z udziałem Anny Seniuk, zatytu-
łowany „Wieczór w Teatrze Wielkim”.

Spektakl ten powstał na podsta-

wie poematu Stanisława Balińskiego 
(blisko związanego z grupą poetycką 
Skamander), w którym poeta opisuje 
świat współczesnych mu artystów, 
śpiewaków i muzyków.

Aktorkę, którą zobaczymy w tej 
małej formie znamy z doskonałych 
ról teatralnych i filmowych, przypomi-
nając chociażby „Konopielkę”.

Spektakl rozpocznie się w nie-
dzielę 18 września, o godz. 18.00.

Co poza tym we wrześniu na 
Zamku? Między innymi dwa werni-
saże. 7 września odbędzie się otwar-
cie wystawy „Bez granic”. Jest to pre-
zentacja wspólnych działań twór-
ców ze Stowarzyszenia Artystycznego 
Integracji Europejskiej SAIE ze 
Szczecina oraz grupy artystów nie-
mieckich „umKunst” z okręgu 
Uckermark. Wspólne plenery oraz 
wystawy są przykładem współpracy 
osób dostrzegających potrzebę in-
tegracji, konfrontacji swojej sztuki, 
a także potrzebę wzajemnego pozna-
nia oraz przełamywania mentalnych 
barier.

8 września – odbędzie się werni-
saż i spotkanie autorskie w związku 
z wystawą „Norweskie inspiracje”. 
Wystawa prezentuje ponad siedem-
dziesiąt fotografii autorstwa Elżbiety 
Dzikowskiej i Izabeli Staniszewski. 
Prace poruszają pięć tematów: na-
tura, miejsce, człowiek, kultura, 
droga. Fotografie mają na celu 
przede wszystkim zachęcać do dzia-
łania i podsuwać pomysły tym, któ-
rym nie jest obojętna przyszłość...

[at]

Anna Seniuk
źródło: Zamek Książąt
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Młodzi i Film
Po Ińskim Lecie Filmowym kolejne fil-
mowe święto w regionie. Koszaliński 
Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi 
i Film już po raz 30. otworzy drogę do 
kariery filmowej. Nagrody na tym festi-
walu zdobywali: Agnieszka Holland, 
Krzysztof Zanussi, Barbara Sass oraz 
wielu innych wybitnych reżyserów.
Jest to wydarzenie wyjątkowe, pod-
czas którego młodzi filmowcy mają 
możliwość nie tylko zaprezentować 
swoje dzieła, lecz również skonfron-
tować się z publicznością. Tylko na 
tym festiwalu widzowie mogą obej-
rzeć najlepsze profesjonalne pol-
skie debiuty filmowe i wziąć udział 
w emocjonujących, kultowych już 
dyskusjach „Szczerość za szczerość”.
Festiwal odbędzie się w dniach 
od 12 do 17 września.
Więcej informacji na www.mif.org.pl.

[kg]

Herbatka w Północnej 
Izbie Gospodarczej

8 września Północna Izba 
Gospodarcza zaprasza na Herbatkę 
Izbową. Wydarzenie ma na celu bu-
dowanie symbiozy pomiędzy światem 
biznesu i światem sztuki. Integracja 
obu środowisk ma służyć ukaza-
niu walorów artystycznych Szczecina 
oraz podniesieniu jego atrakcyjności.
Spotkanie odbędzie się przy udziale 
Akademii Sztuki, która w tym 
roku obchodzić będzie pierw-
szą rocznicę funkcjonowania. 

W programie imprezy są m. in. kon-
certy szczecińskich artystów: Joanny 
Pyrkowskiej, Chorych na Odrę 
oraz Baltic Neopolis Orchestra.
Ponadto zaprezentowane zostaną 
wystawy studentów Akademii Sztuki. 
Zagości również sztuka w wielkim for-
macie. Podczas spotkania będą two-
rzone murale, czyli wielkoformatowe 
grafiki.

Nie zabraknie również spotkania 
z satyrą - jednym z gości Herbatki 
Izbowej będzie szczeciński komen-
tator życia społeczno-politycznego 
Henryk Sawka.

A wszystko to w pięknej scenerii 
ogrodu Willi Lentza. [kg]
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  projekt 6 x 6
technika 
analogowa

format 6x6
6 fotograficzek

6 miesięcy

współpraca: 

Miasto 
Szczecin

finał projektu 
i główna 

prezentacja 
prac:        koniec  

2011 roku

  
Katarzyna
Smolińska

ur. 1983
w Szczecinie. 

Absolwentka ASP
we Wrocławiu
na kierunku

Fotografia
i Multimedia.

Artystka
fotografka.

Wystawy
indywidualne:

Penny Press
i Index 3d.

Współrealizatorka
projektów
artystycznych

Inspiracja
Glamour

„Gładkie i śliskie”
oraz

Hore Shmule.
Członkini

Stowarzyszenia 
Loft Art.

„Sama i przed sobą”
fot. Katarzyna Smolińska
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