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Lipiec zazwyczaj jest upalnym 
miesiącem. Nawet jeśli pogoda nie 
dopisze, gorącą atmosferę w mieście 
zapewnią zbliżające się wydarzenia. 
Bieżący miesiąc zaspokoi potrzeby 
zarówno miłośników muzyki, teatru 
jak i kinomaniaków. W tym numerze 
przekazujemy Wam garść informacji 
o tych wydarzeniach, jak również 
pokazujemy festiwale „od kuchni”.

O samej organizacji festiwali 
i potencjale Szczecina rozmawialiśmy 
z Krzysztofem Kedem Olszewskim 
– dyrektorem artystycznym odbywa-
jącego się corocznie festiwalu sztuk 
wizualnych inSPIRACJE.

O rozpoczynającym się 7 lipca 
międzynarodowym festiwalu Spoiwa 
Kultury dowiecie się z tekstu „Być 
wobec” Małgorzaty Mostek. Zaś 
o jego początkach oraz innych ini-
cjatywach teatralnych – z rozmowy 
z Darkiem Mikułą, dyrektorem 
Ośrodka Teatralnego Kana. 

Po przygodzie z Melpomeną czeka 
nas miejskie święto muzyki - 21. 
lipca rozpoczyna się kolejna edycja 
Międzynarodowego Muzycznego 
Festiwalu Boogie Brain. Z rozmowy 
z Maćkiem Gorzelakiem, koordyna-
torem ds. programowych festiwalu, 
dowiecie się między innymi o tym 
jakim kluczem posługują się organi-
zatorzy przy doborze artystów.

Korzystając z okresu wakacyjnego 
proponujemy Wam oderwać się od 

miejskiego gwaru. Zapowiedź 38. 
Festiwalu Ińskie Lato Filmowe nie 
pozostawia wątpliwości, że warto się 
tam pojawić.

Jak zawsze polecamy stałe 
kolumny naszych felietonistów. 
Przemek Głowa odnajduje Szczecin 
na kartach literatury, zaś Sokole 
Oko komentuje urbanistyczny rozwój 
miasta. Ponadto świeże propozycje 
muzyczne, książkowe oraz filmowe.

Zapraszamy również na www.SIC.
szczecin.pl, gdzie znajdziecie całą 
zawartość magazynu oraz wiele 
więcej, w tym cykl LISTEN TO THE 
MU-SIC!
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Gdy patrzymy na mapę Szczecina, 
widać, że pomiędzy dwoma brzegami 
Odry znajdują się wyspy. Wśród nich 
najbardziej miejska to Łasztownia; jest 
ona częścią wyspy Ostrów Mieleński. 
Właśnie tutaj w XIII w. powstał główny 
plac portowy (łaszt to miara pojemno-
ści zboża). Szczecin w 1278 r. wstąpił 
do Hanzy, dołączając tym samym do 
sieci miast powiązanych handlowo 
od Londynu aż po Tallin. Do szcze-
cińskiego portu przybywali żeglarze 
z całego świata. Od średniowiecza 
Łasztownia stanowiła „brzuch” miasta 
- punkt, gdzie składowało się, przetwa-

rzało i produkowało towary, z których 
Szczecin słynął na całym świecie. Były 
to śledzie, pierniki, statki, a na rynek 
miejski: mięso, buty i białe koszule. 
To również miejsce pierwszych udoku-
mentowanych konfliktów społecznych 
i najszybszych przemian gospodarczych 
oraz społecznych miasta.

W XIX w., w czasach rewolucji 
przemysłowej, Szczecin zrzuca jarzmo 
twierdzy i otwiera się na świat. Port 
i Łasztownia stają się głównym węzłem 

komunikacji. Do miasta przybywają 
podróżnicy tacy, jak Joseph Turner - 
angielski artysta malujący parowce 
i lokomotywy, prekursor impresjonizmu 
(jego grafiki ze Szczecina można obej-
rzeć w Tate Gallery w Londynie). Lata 
80. i 90. XIX w. to wielka przebudowa. 
Wzorcem dla ówczesnych urbanistów 
jest Paryż, Londyn i Berlin. W Szczecinie 

powstają gwieździste place, dzielnica 
willowa West-Ende i monumentalne 
Hakenterrasse (Wały Chrobrego). 
Sercem są Bulwary nad Odrą, Stare 
Miasto i Łasztownia (pod koniec XIXw. 
powstają: port wolnocłowy i rzeźnia 
miejska z charakterystycznej czerwo-
nej cegły, które przetrwały do dziś). 
W Książnicy Pomorskiej zachowano 
dzienniki dr Schleicha (chirurg z ambi-
cjami artystycznymi, przyjaciel Muncha 
i Przybyszewskiego), w których opisał 

smaki i kolory ówczesnego Szczecina.
Berlińczyk Walter Benjamin 

w latach 20. zeszłego wieku podjął 
pracę nad książka „Pasaże”. To opus 
magnum jego życia i próba doku-
mentacji dziewiętnastowiecznego mia-
sta w ogóle. Benjamin skoncentrował 
się na Paryżu, ale tak naprawdę pisał 
o tej nowej metropolii, która powstała 
w wyniku rewolucji przemysłowej. 
Książkę wydano w całości w latach 

80. XX wieku (w Polsce w 2005r., 
Wydawnictwo Literackie Kraków). Autor 
opowiada w niej o pasażach, mod-
nych sklepach, komunikacji miejskiej, 
kanalizacji, haszyszu, kolekcjonerstwie, 
hazardzie, kolejach żelaznych, pro-
stytucji, architekturze, grze, fotografii, 
poezji i historii postępu. W rozdziale pt. 
„Flaneur” znajdziemy charakterystykę 
nowego typu podróżnika, dla którego 
wędrówka po mieście jest celem samym 

od średniowiecza Łasztownia stanowiła „brzuch” miasta
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w sobie. W książce „Ulica jednokie-
runkowa” marynarze przybywający do 
portu tam właśnie zaczynają swoją 
miejską włóczęgę. Przy rynku piją piwo, 
a wracając na statek wśród pamiątek 
mają zdjęcie dziewczyny ze Szczecina, 
pisał Walter Benjamin. Pisarz stworzył 
jeszcze „Berlińskie dzieciństwo na prze-
łomie wieków” (wyd. Aletheia 2010r.) 
– wczesne wspomnienia młodości 
w Berlinie.

W tym czasie powstaje również 
książka opisująca berlińską metropolię 
pt. „Alexanderplatz” autorstwa Alfreda 
Döblina, urodzonego w Szczecinie przy 
ul. Bollwark, czyli dzisiejszym Nabrzeżu 
Bieleckim. Jest to pierwsza miejska 
powieść o Berlinie. W latach 20. została 
przeniesiona na ekran, w roli głównej 
wystąpił Heinrich George, najbardziej 
znany aktor filmowy międzywojennego 

Szczecina. Walter Benjamin i Alfred 
Döblin byli żydowskiego pochodzenia. 
Ten pierwszy zginie w 1940 r., ucieka-
jąc przed III Rzeszą, zaś Döblin znajdzie 
azyl w Hollywood. Natomiast Heinrich 
George umrze w niewoli sowieckiej.

II Wojna Światowa zmieni Szczecin. 
Walki o miasto zostają opisane przez 
walońskiego SSmana Leona Degrella 
w dzienniku „Front wschodni” (wyd. 
Świat Książki 2009 r). Na tych 
wspomnieniach osnuta jest znana 
książka Jonathana Littella „Łaskawe” 
(Wydawnictwo Literackie 2008 r.), któ-
rej fragmenty wykorzystano w spekta-
klu ID w Teatrze Współczesnym. Miasto 
zmienia nazwę, zmieniają się nazwy 
ulic, zmieniają się mieszkańcy. Proces 
przemiany Stettina w Szczecin doku-
mentuje powieść „Eine Kleine” pol-
skiego autora Daniela Liskowackiego 

i „Południca” niemieckiej pisarki Julii 
Frank. Najbardziej niesamowitym dzie-
łem, w którym pojawia się XX-wieczny 
Szczecin, jest „Tęcza Grawitacji” 
Amerykanina Thomasa Pynchona 
(Prószyński i S-ka, 2001 r.). Port 
w Szczecinie przedstawiono jako apo-
kaliptyczny zwid senny, w którym boha-
terzy szukają tropu supertajnej broni 
(V? Sic!).

Końcówka XX w. to debiut Ingi 
Iwasiów „Miasto-ja-miasto” (Szczecin 

1998r.). O mieście pisze również inna 
pisarka związana ze Szczecinem Brygida 
Helbig. Większość wymienionych wyżej 
książek ukazała się w Polsce w XXI w. Na 
początku stulecia Łasztownia stała się 
ważnym punktem na mapie kulturalnej 
Szczecina. Festiwale „Kontrapunkt”, 
„Spoiwa kultury”, „Festiwal Musica 
Genera” i „Festiwal Boogie Brain” to 
wydarzenia, które rozegrały się w ostat-
niej dekadzie na terenie Nabrzeża 
Starówka i rzeźni miejskiej. Właśnie 
na Łasztowni doszło do konfrontacji 
współczesnej kultury polskiej z nową 
sztuką niemiecką. Po latach cenzury 
i braku dostępu port otwiera się przed 
mieszkańcami miasta, można go na 
nowo czytać. To właśnie tam odnowi-
łem kontakty m.in. z wydawnictwem 
Forma, które w 2005 r. wydało książkę 
Brygidy Helbig „Świnie w Berlinie” oraz 

„Czas Przeprowadzki” szczecińskiego 
autora Krzysztofa Niewrzędy. Pisarz 
opisuje swoją przeprowadzkę z Bremy 
do Berlina i powracając w tekście 
do Szczecina odczytuje te miasta na 
nowo, tworząc obraz miasta nowego 
wieku. W maju tego roku miałem oka-
zję zastosować te teksty, czytając Berlin 
w czasie mojej pierwszej włóczęgi po 
tym wielkim mieście. 

Czuj własny hałas swój w mowie 
miłych mięso-maszyn miasta.

na Łasztowni dochodzi do konfrontacji współczesnej kultury polskiej z nową sztuką niemiecką
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Fragmenty rozmowy z Krzysztofem Kedem 
Olszewski, artystą wizualnym, zastępcą 
dyrektora 13 muz, pomysłodawcą i dyrek-
torem artystycznym Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE.

rozmawiały: Anna Tuderek, Karolina Głowińska

Kim się czujesz: animatorem kultury czy 
przede wszystkim artystą?
- Czuję się dobrze w jednej i dru-
giej roli. Często łączę te profesje 
i dzięki temu połączeniu mogę więcej 
zobaczyć.

Pierwszy organizowany przez Ciebie festi-
wal w Szczecinie... Kiedy to było?
- W 2004 roku zaczęliśmy pracować, 
mówię: zaczęliśmy – bo zrobiliśmy to 
w kilka osób. Ja przyszedłem z pomy-
słem, a ze Stowarzyszeniem Make It 
Funky Production całość zrealizowa-
liśmy. Przy pierwszej edycji inSPIRA-
CJI głównie pracowałem z Rafałem 
Roguszką, Radkiem Nagayem 
i Maćkiem Cybulskim. Pomagała nam 
wówczas mocno Ania Aniłek Mazur. 

Jaką perspektywę obierasz w swoich dzia-
łaniach: Szczecin; pogranicze; inne miasta 

w Polsce, Europie...?
- Zawsze myślę globalnie. Jestem typem 
wizjonera. Tu się bardzo sprawdza moja 
podwójna rola artysty i producenta. (...) 
Dużo jeżdżę i odwiedzam najważniejsze 
wydarzenia dotyczące sztuki wizualnej 
w Europie. To ważne, żeby konfrontować 
swoje pomysły z tym, co się równolegle 
dzieje na świecie i żeby jakość naszego 
przedsięwzięcia w niczym innym wyda-
rzeniom nie ustępowała. 

Jaki jest Szczecin pod względem prze-
strzeni do organizowania festiwali?
- Szczecin ma potencjał. O tym się 
mówi, to się czuje i o tym mówią nasi 
goście. Co roku wykorzystujemy ten 
potencjał, zmieniając formułę inSPIRA-
CJI. Był rok, gdy prace pokazywaliśmy 
w niemal wszystkich galeriach w mie-
ście, był inny, w którym projekty wyszły 
w przestrzeń miejską, był też taki, gdy 
wybudowaliśmy całe miasto festiwalowe 
na Wałach Chrobrego. Na każdy rok 
szukamy nowych rozwiązań i je znajdu-
jemy. Szczecin nam to umożliwia.

Czy i gdzie są deficyty i trudności? 
Mentalność, finanse, administracja?- 
Organizując wydarzenie przybraliśmy 
pewną drogę, ta droga to edukacja. 
Zmieniamy więc świadomość powoli – 
uczymy się razem z naszą publicznością. 
Ten pozytywizm to jedyna dobra droga. 
Z roku na rok podnosimy poprzeczkę 

sobie i naszej publiczności. Rozłożyliśmy 
siły na lata i trwamy w silnym przekonaniu, 
że warto. Mój przyjaciel mówi, że: „każdy 
dobry uczynek musi być ukarany”, tzn. jak 
zaczniecie organizować duże wydarzenia 
z dużym budżetem, to bądźcie pewni, że 
znajdą się tacy co wiedzą lepiej i lepiej 
by wszystko zorganizowali. Tylko jakoś 
dorobku w CV im brak. My pierwszy festi-
wal inSPIRACJE zorganizowaliśmy za 15 
tysięcy złotych, a dziś budżet festiwalu to 
ok. 1 mln złotych, z tego połowa to środki 
zewnętrzne. (…)

Kształtujesz ofertę kulturalną miasta. A co 
z polityką kulturalną Szczecina?
- Szykujemy właśnie ósmą edycję inSPI-
RACJI i nie widzę żadnych rozbieżności 
z polityką kulturalną Szczecina, wręcz 
odwrotnie. Myślę, że udowodniliśmy 
już, co było do udowodnienia i Festiwal 
inSPIRACJE to dziś mocna marka 
Szczecina! 
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Fragmenty rozmowy z Darkiem Mikułą, 
dyrektorem Ośrodka Teatralnego Kana, 
organizującego m. in. Międzynarodowy 
Festiwal Artystów Ulicy Spoiwa Kultury, 
Międzynarodowe Spotkania Teatralne 
Okno.

rozmawiały: Anna Tuderek, Karolina Głowińska

Kim się czujesz: animatorem kultury czy 
przede wszystkim artystą?
Artysta to człowiek, który ma za zada-
nie zadziwiać samego siebie, a tym 
samym budować pewnego rodzaju 
wypowiedź artystyczną i szukać spo-
tkania z drugim człowiekiem (…) 
Animator to ktoś, kto ożywia, tchnie 
ducha w otaczającą rzeczywistość, 

inspiruje poprzez działania (…) Mnie 
Kana pochłonęła zarówno od strony 
czysto teatralnej, jak i w swoim działa-
niu animacyjnym. (…) Mówiąc skrom-
nie, nie powiedziałbym o sobie, że 
jestem artystą. Artystą być może udaje 
mi się od czasu do czasu być.

Pierwszy festiwal, który organizowałeś 
w Szczecinie... Kiedy to było?
Na początku były to jednorazowe spo-
tkania z różnymi zespołami teatralnymi, 
pewna forma minifestiwalu. Chodziło 
nam o to, aby nie uprawiać jedynie 
„pokazywactwa”. Jeżeli spotykamy się 
z ważnymi dla nas artystami, chcemy 
przedstawić ich w szerokim kontek-
ście, poprzez spektakle, wystawy, 
warsztaty, spotkania, dyskusje. Taką 
właśnie formułę po raz pierwszy nada-
liśmy spotkaniu z teatrem Grenland 
Friteater z Norwegii. To był rok 1990. 
(…) Pierwszym stricte festiwalem był 
Festiwal Okno. Festiwal ten trwał kilka 
dni i był spotkaniem z kilkoma zespo-
łami teatralnymi. (…) A w 1999 roku 
pojawił się Festiwal Artystów Ulicy, 
duży festiwal plenerowy (...) I w lipcu 
organizujemy już jego 12. edycję. 

Jaką Twoim zdaniem powinno obierać się 
perspektywę, tworząc ofertę kulturalną 
miasta: tworzyć ją wyłącznie dla mieszkań-
ców Szczecina, czy także pogranicza?
W naszych działaniach nie zakładamy, 

że uda nam się dotrzeć do wszystkich. 
Przede wszystkim myślimy o społecz-
ności lokalnej. (…) Ale w poprzednich 
latach nasze działania ujmowaliśmy 
w projekt Transkultura* (...) i staraliśmy 
się, aby nasza roczna oferta mogła 
docierać do całego Euroregionu 
Pomerania (…) Uważam, że ofertę 
związaną z działaniami dla całego 
Euroregionu należy budować w opar-
ciu o wiele ośrodków i stowarzyszeń 
działających w Szczecinie (...)

- Zaprzeczasz obiegowej opinii, że w mieście 
pewne rzeczy trudno jest zrobić. 
Wierzę w to, że trudności pojawiają się 
i że mogą zaistnieć. Nie jesteśmy wyjąt-
kowi, ale patrząc na historię, zawsze 
udawało nam się wszystkich przekonać 
do naszej pracy. (...) Prawdą jest też, 
że nie zrobilibyśmy żadnego festiwalu 
bez udziału takich instytucji kultury jak 
Zamek, Teatr Współczesny, Pleciuga, 
13 Muz, Teatr Polski... Nie udałoby 
się bez ich ochoty i przekonania, że 
wspólnie robimy coś fajnego. Poza tym, 
nie wyciągamy jedynie rąk do naszych 
samorządów, ale sami staramy się 
o różne dofinansowania (...)

* Projekt „Transkultura” to polsko-niemieckie 
przedsięwzięcie, promujące ideę transgranicz-
nej współpracy w kulturze. Finansowane było do 
końca 2010 roku z programu Unii Europejskiej 
Interreg IVA. Od początku 2011 roku odbywają 
się spotkania partnerskie w celu utworzenia pol-
sko-niemieckiego związku podmiotów kultury. 
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Być wobec

To zawsze jest problem: jak się 
zachować wobec obcej kultury? Jak 
oglądać i słuchać, skoro nie zna 
się kodów, skoro narzędzia, których 
dostarcza kultura zwana dumnie 
europejską, nie wystarczają, okazują się 
nieprzydatne, za małe, za ciasne? Kiedy 
się obcuje z językiem, a więc i wobec 
świata, który nas przekracza? 

Oczywiście, można tę kulturę 
odrzucić. Można też spróbować 
rozumieć w sposób analityczny – badać, 
pytać, uczyć się znaków i znaczeń. 
Można też być wobec – po prostu, bez 
pretensji i roszczenia sobie prawa do 
tego, że wie się więcej. Tego ostatniego 
uczyłam się kiedyś w Teatrze Kana, tego 
ten teatr nieustannie uczy. 

Nie dziwi mnie więc tegoroczny 
program Spoiw Kultury – festiwalu, który 
odbywa się w Szczecinie już od 12 lat, 

poszukując coraz to nowych rejonów, 
kultur i sposobów mówienia o świecie. 
Nie dziwią specyficzni goście i ich tematy 
zaczerpnięte z Bali, Indii, Tybetu, Japonii 
i Rosji. Przeciwnie: wiedziałam, że tak 
będzie, że początek lipca w Szczecinie to 
dźwięki gamelanu (zespół Tri Pusaka Sakti) 
towarzyszące indonezyjskim spektaklom 
(zespoły: Topeng Pajegan oraz Legond 
Kraton), że to hinduskie widowisko 
z pogranicza teatru i tańca (Kathakali), 
śpiewy liturgiczne tybetańskich mnichów 
z klasztoru Drepung Gomang czy 
elektroniczna muzyka inspirowana 
japońskimi instrumentami obrzędowymi 
(Kazua Nagaya i Hiroko Komiya). 

A także – kolejna – podróż na 
wschód: ukraińskie, chrześcijańskie 
pieśni sakralne (Majsternia Pisni), ale 
też i brawurowe, eklektyczne spektakle 
rosyjskie (Teatro di Capua oraz DO 
Theater). Ponadto intymne „małe 
narracje” Janusza Turkowskiego, 

Ludomira Franczaka oraz nieformalnej 
grupy AVIS, „opowieść-instalacja” 
Magdaleny Franczak, koncerty grup 
Roberto DeLira & Kompany oraz zespołu 
Wołosi i Lasoniowie...

Teatr Kana stawia przed sobą 
i widzami niełatwe zadanie. Tegoroczny 
program to nie tylko „spotkania ze 
sztuką”, lecz także, w dużej mierze, 
konfrontacja z innym sposobem 
myślenia. Dotyczy to zwłaszcza spektakli 
i koncertów pochodzących z Dalekiego 
Wschodu – to „spotkanie z mistrzami 
skodyfikowanych form, którzy precyzyjnie 
odtwarzają stworzone setki i tysiące 
lat temu struktury” może okazać się 
wymagające; jednak nie tyle wiedzy, 
co otwartości, zgody na inny sposób 
myślenia.

Nie bez przyczyny patronem 
tegorocznych Spoiw Kultury został więc 
Eugenio Barba, który w swojej pracy 
z pogranicza antropologii i teatru 
szuka w sztuce tego, co uniwersalne: 
szczególnego rodzaju gestu i energii. 
Rzeczy, które pozostają zrozumiałe nawet 
wtedy, kiedy nie znamy kontekstu kultury, 
z jakiej pochodzą, a które są ważne 
i poruszające niezależnie od języka, 
jakim się posługują. Które pozwalają 
nie tylko otworzyć się na cudzą kulturę, 
lecz przede wszystkim zobaczyć swoją 
z dystansu. Dostrzec, że to, co ostateczne 
i oczywiste, wcale takie nie jest. 

Małgorzata Mostek8.
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„Mężczyzna wrócił z obozu jeniec-
kiego, spędził rok w Paryżu, wrócił do 
Polski i opowiadał dowcipy – tego nikt 
nie mógł zrozumieć“, mówi Herwig 
Brätz i poważnie spogląda dookoła. 

Śmiech pośród młodych ludzi nagle 
cichnie. Przed chwilą jeszcze stali na 
scenie i odgrywali niemieckojęzyczną 
inscenizację Teatrzyku Zielona Gęś 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
Teraz, po dziewiątym i zarazem ostatnim 
przedstawieniu, aktorzy greifswaldz-
kiego teatru studenckiego StuThe roz-
mawiają z Herwigiem i Jolantą Brätz, 
którzy w 1983 r. przełożyli wspomniane 
teksty Gałczyńskiego na język nie-
miecki. Tłumacze wyjaśniają: w gre-
ifswaldzkiej inscenizacji brakowało 
politycznego komentarza, dotyczącego 
sytuacji powojennej w Polsce.

Lukas Goldbach, reżyser, zabiera 
głos: „Chcieliśmy zobaczyć, gdzie 
znajdziemy punkt styczny z tym, co 
chcemy krytykować we własnym życiu”. 
Sześcioro aktorów StuThe zgadza się 
z nim. Mówią, że świadomie wykreślili 
fragmenty tekstu, które pod wzglę-
dem treści wydawały się „za polskie”. 
Polskojęzyczni znajomi próbowali 
wprawdzie wyjaśnić kilka politycznych 
aluzji Gałczyńskiego, wytłumaczyć parę 
historycznych czy literackich aspektów 
z Polski rodem; liczne uwagi przeszły 
jednak niezauważone i niezrozumiane. 
Mimo to motywacją przedstawienia 
Teatrzyku Zielona Gęś po niemiecku 
było m.in. by opowiedzieć niemieckiej 
publiczności coś o Polsce i polskiej kul-
turze. Premiera odbyła się w ramach 
festiwalu „PolenmARkT 2009”. W ciągu 
dziewięciu przedstawień inscenizację 
StuThe obejrzało 400 widzów. 

Tłumacze jako motywację ich pracy 
wymieniają również kulturalną współ-
pracę między Polakami i Niemcami. 
Herwig Brätz mówi: „Kiedy po ukoń-
czeniu studiów wróciliśmy z Polski do 
NRD, myśleliśmy, że możemy coś zrobić 
dla polsko-niemieckiej przyjaźni. Ale 
wówczas w teatrze w Rostocku powie-
dziano nam - bzdura, nie chcemy 
tego”. Tłumacze musieli czekać pra-
wie 30 lat, nim wystawiono spektakl 

Teatrzyku Zielona Gęś na niemieckiej 
scenie w Greifswaldzie. Większość 
widzów odebrała sztukę jako komiczną, 
śmiano się ze zwariowanych tekstów 
i działań. Czarna scenografia - skon-
struowana jako pudło – i sposób gra-
nia, który wciąż przybierał abstrakcyjne 
formy, miały umożliwiać szukanie zasad, 
które kształtują też nasze dzisiejsze 
życie. Aktorzy StuThe chcieli przedsta-
wić śmieszność życia codziennego tak, 
jak robił to Gałczyński, a przy tym zajęli 
się rolą absurdu w ogóle. Jan Holten, 
odtwórca roli psa Fafika, wyjaśnia: „Nie 
sądzę, żeby absurd istniał. Twierdzę 
nawet, że istnieć nie może, skoro nie 
udowodniono istnienia normalności”.

tłumaczenie: Judith Tiegs

www.stuthe.de
wideo w internecie: http://www.
youtube.com/watch?v=IG4ty-EdzNU

motywacją przedstawienia było opowiedzieć niemieckiej publiczności coś o Polsce i polskiej kulturze
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o […] czaszka stopniowo zanika, aby 

zostać zastąpioną przez postać kobiety 
[…]

- Anonim
I
Jeśli pewnego wieczoru ktoś poże-

gna cię słowami: „Do zobaczenia 
jutro”, a następnego dnia obudzisz 
się wtulony w łyżkę do zmiany opon 
w jakimś nieznanym sobie miejscu, 
możesz spokojnie przyjąć, że życzył ci 
źle. Oczywiście nie ma sensu pogrą-
żać się od razu w bezpodstawnych 
oskarżeniach. Takie rzeczy czasem 
się zdarzają. Po prostu. To mogła 
być równie dobrze kwestia dokona-
nia kilku niewłaściwych wyborów. Jak 
w tej historii o facecie, który w przy-
jemny kwietniowy poranek bez waha-
nia przekroczył próg pewnego pokoju 
w przekonaniu, że oczekuje tam na 
niego ktoś godny zaufania. No cóż. 
Pomylił budynki i to był koniec jego 
historii. Tymczasem w nieco jaśniej-
szych aspektach możemy podziwiać 
wspaniałe cienie, jakie rzuca niedo-
kończony budynek na jednym z ostat-
nich płócien Charlesa Sheelera, 
jakby „prysznic ceglanego światła” 

przeciął horyzont i spoczął na czyjejś 
nieobecnej twarzy. Rzeczy takie jak ta 
dają pewne pojęcie na temat tego, 
czego jeszcze nie widzieliśmy, jak nie-
ustanny strumień spraw, które płyną 
z przyszłości w przeszłość, odbierając 
nam po kawałku złudną pewność sie-
bie w naszym nieustannym teraz, na 
podobieństwo rzeki podkradającej 
skrycie fundamenty domu postawio-
nego na zbyt wysokim brzegu.

II
Według pewnej książki znajdu-

jemy się teraz w innym miejscu, tak 
jak możemy upadać lub wznosić się 
ku temu co nieuniknione, jak sny, 
hazard i liście opuszczające drzewa 
pod naporem natarczywej argumen-
tacji wiatru. Później zaniedbujemy 
zobowiązania, ponieważ pojawia się 
miłość, no więc miłość, zielone dra-
perie plus trochę tego dekoracyjnego 
stylu, w jakim zima opuszcza region 
pozostawiając strumienie i krzewy 
w poprzednim porządku. I naprawdę 
sądzimy, że to w porządku okazywać 
uczucia jakby przez folię śmiechu 
i łez, a także wstydliwego zakłopo-
tania, kiedy gaśnie muzyka i porzuca 
nas na brzegu własnej nieśmiałej 
aktywności. Wówczas zauważamy 
wokół ten sam nieład, pozosta-
wiony jakby w trakcie rozmowy, 
poza kadrem obejmującym posiłek, 

zdrowy sen i zbyt niskie zarobki – tak 
wiele rzeczy, które mogłyby mieć 
jeszcze znaczenie, ale tyle rutyny 
przenika te dni, więc czy nie możemy 
się jej pozbyć choć na chwilę? 
Alkohol przemknął przez głowę, 
pozostawiając pragnienie – każdego 
dnia potężniejsze, jak niebo pokryte 
ołowiem, drzewa, w których skrywa 
się głowa oddzielona od ciągłego 
dnia, podczas gdy wieczorem pozo-
stają jedynie skrupuły czepiające się 
czasu, jak nasiona w zębach. Ale 
na poziomie argumentów wszystko 
gra. Ten stary numer to przyszłość, 
przeszłość, która się jeszcze nie 
wydarzyła.
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Szczecin się rozwija. Szczecin się 
buduje. Wystarczy tylko spojrzeć na 
centrum miasta: jak grzyby po desz-
czu powstają tam kolejne centra han-
dlowe, biurowce, remontowane są 
drogi. I dobrze. Takiej ilości nowych 
inwestycji od wielu lat nam brako-
wało. Dusiliśmy się, kisiliśmy i narze-
kaliśmy. Po prostu gnuśność nad 
gnuśnosciami.

Ale hola, hola! W tym krótkotrwa-
łym, lecz zapalczywym zachwycie 
zanadto się zapędziłem. Wszystkie 
planowane i wykańczane budynki 
będą bez wyrazu. Takie szare, nijakie, 
obłe. Poza nową filharmonią nie ma 

w zasadzie czym się chwalić. Bo nie 
chodzi o to, żeby bezkrytycznie kochać 
nowe. Może wreszcie warto docenić 
coś innego? Trochę przaśnego, ale 
niezwykle uroczego. Takiego, że gdy 
się to ogląda, uśmiech nie schodzi 
z ust. 

Lubię chodzić po Manhattanie. 
Podróż wcale nie zajmuje mi kilku-
nastu godzin, nie ma nerwowego 
oczekiwania na rozmowę z przedsta-
wicielem Immigration Office. To nasz 
Manhattan. Szczeciński. Pełen budek 
z piwem, sklepów z odzieżą, specja-
łami prosto z Niemiec i przaśnym 
wesołym miasteczkiem. Niesamowity 
punkt, gdzie na miejscu wyrabia się 

tłuściutkie i pyszne pączki. No i ten 
pchli targ. Obszarpane kalosze, 
zdjęcia starego Szczecina, książki 
za złotówkę. Wesołe przekomarza-
nie sprzedawców, od których nikt 
nie kupił niczego już od kilkunastu 
dni. To klimat starego kupieckiego 
Szczecina. 

Niestety, takie krajobrazy są już 
u nas rzadkością. Wszystko musi 

się cywilizować, być zgodne z nor-
mami rodem z Zachodniej Europy. 
Wierzymy nawet, że „międzygalak-
tyczny” koszmarek architektoniczny 
nie jest znowu taki najgorszy. Bo 

przecież zachwycają się nim Niemcy, 
a to coś musi znaczyć. Nie uświad-
czymy tam jednak specyficznego 
klimatu, ulotnego zapaszku, który 
miałby nęcić wchodzących tam ludzi. 
Jest mechanicznie i sterylnie. Aż do 
bólu.

Nie chcę Szczecina, który nie ma 
duszy. Nie znajduję się w kolejnych 
gastronomicznych molochach. Łaknę 

czegoś prawdziwego. Dlatego nie 
pozwólmy, żeby kolejne fajne i sympa-
tyczne miejsca znikały na zawsze, bez 
śladu. Kto z nas nie żałuje zniszczenia 
kultowego Turzynu? Tylko głupcy!
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(sokolim) okiem szczecinianina
Przegońmy nowoczesność!

tekst: Sokole Oko

To nasz Manhattan. Szczeciński. To klimat starego kupieckiego Szczecina
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przyjemność obcowania z brzmieniem 
głosów, fortepianu i wymownej ciszy

Ryszard Słowicki – poeta, kompozy-
tor, pieśniarz i dramaturg, daje poznać się 
na nowo. Właśnie ukazał się unikalny au-
diobook z muzyką i wierszami czytanymi 
przez szczecińskich aktorów. Koncert 
promujący wydawnictwo zgromadził pu-
bliczność 16 czerwca w Willi Lentza. 

Płyta zatytułowana po prostu „Wiersze“ 
to teksty ze słuchwisk radiowych, pocho-
dzących z archiwum Polskiego Radia 
Szczecin:„Przygoda w desczową noc o 4 
nad ranem“ oraz „Co się stało“. Atmosfera 
zbudowna przez dźwięki, pośród których 
wybrzmiewają wiersze jest szczególna – to 
przestrzenie publiczne, dworce, przystanki, 
autobusy, ulica, gdzie pozostawiony sam 

sobie mężczyzna odczuwa pragnienie bli-
skości i intymności. Jedyni towarzysze to lu-
dzie z tła rzezczywistości – dworcowy dziad, 
prostytutka. Kondycję podmiotu lirycznego 
widać chociażby w tym fragmencie: „Krok 
za cieniem / nieco w bok / między ludźmi 
/ chyłkiem / na oklep na życiu / jak na sta-
rej habecie / w cień / gdzie czeka placek 

/ i butelka wina“. I tylko czasem gdzieś 
blisko, choć wciąż daleko jest kobieta, 
wobec której można wypowiedzieć ciche 
pragnienie namiętności: „otrzyj się o mnie 
/ pasażerko autobusu / tłok wszystko 
usprawiedliwia“. Wiersze Słowickiego 
zgromadzone na płycie to historia wiel-
kiej samotności widzianej z perspektywy 
zagubionego w rzeczywistości mężczyzny, 
w którym tkwią i demony, i wrażliwość, 
która nie pozwala na ukojenie.  

Na płycie wiersze Ryszarda Słowickiego 
czytają szczecińscy artyści związani z te-
atrami – Polskim i Współczesnym: Adam 
Zych, Jacek Polaczek, Konrad Pawicki, 
Arkadiusz Buszko i Mariola Orłowska 

(w zespole Współczesnego na początku lat 
90-tych). Całość materiału na płytę wyre-
żyserował Warlemar Modestowicz, a na-
granie zrealizowała Anna Warczewska. 
Na fortepianie gra autor wierszy - Ryszard 
Słowicki, artysta wszechstronny, którego 
szczecińska publiczność zna rownież jako 
autora sztuki teatralnej „Ja, Henryk Blike“, 

granej kilka lat temu w Teatrze Kana przez 
Arkadiusza Buszkę. Poeta na koncie ma 
także płytę z własnymi utworami pt. „Poeci 
i pariasi“.

Audiobook „Wiersze“ to wspomnie-
nie dawniej nagranych tekstów. Słuchane 
dziś są powrotem do klasyki współczesnej 
poezji, która daje przyjemność obcowania 
z brzmieniem głosów, fortepianu i wy-
mownej ciszy. Warto spędzieć wieczór z tą 
płytą.   
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„Kultura dźwięku. 
Teksty o muzyce 
nowoczesnej” („Audio 
culture. Readings in 
modern music”) - wybór 
i redakcja: Christoph 
Cox, Daniel Warner

wyd. słowo/ obraz terytoria

Są na rynku wydawniczym pozy-
cje, o których trudno jest pisać, zwłasz-
cza w tak zwięzłej formie; jednocześnie 
nie można ich pominąć. Jedną z takich 
książek jest „Kultura dźwięku. Teksty 
o muzyce nowoczesnej”, która stanowi 
obszerną antologię tekstów, felietonów 
i komentarzy na temat muzyki XX wieku, 
zebranych przez filozofa Christopha 
Coxa i kompozytora Daniela Warnera. 
Mimo, iż nie jest to pozycja prosta 
w odbiorze, to daleko jej do nudnego, 

akademickiego czy też elitarnego roz-
prawiania o dźwiękach. Wśród autorów 
tekstów odnajdujemy takie nazwiska, jak 
John Cage, Michael Nyman, Wiliam S. 
Burroughs, Karlheinz Stockhausen oraz 
wielu innych. Pozycja ta racjonalizuje 
muzykę, poddając ją niejako analizie 
w kontekście historycznym, społecznym 
i antropologicznym. Książka dzieli się 
na część teoretyczną, w ktorej opisane 
zostały ekspansja muzyki, relacja między 

muzyką a słuchaczem oraz zmiany tech-
nologiczne w procesie kreacji i odbioru 
muzyki. Część praktyczna poświęcona 
jest prezentacji sześciu zjawisk w muzyce 
współczesnej: od dzieła otwartego, 
muzyki eksperymentalnej przez improwi-
zację, minimalizm, kulturę didżejską aż 
do elektroniki. Oczywiście nie jest to źró-
dło wiedzy absolutnej o muzyce nowo-
czesnej, warto jednak dodać, iż w orygi-
nale omawiana książka wydana została 

w roku 2004. Mam nadzieję, iż w tak 
obszernym wyborze tekstów wiele osób 
znajdzie coś dla siebie.

[kg]

„Mała Garbo” („Die kleine 
Garbo”) - Bodo Kirchoff

wyd. słowo/ obraz terytoria

Czy starszego meżczyznę i małą 
dziewczynkę może połączyć przyjaźń? 
Historia wielu powieści wskazuje, iż wiek 
nie gra roli w nawiązywaniu międzypoko-
leniowej relacji. Jeżeli dołożymy do tego 
fakt, że mężczyzna jest aspołecznym, 
zgorzkniałym pechowcem, a dziecko 
urodzoną „w czepku” gwiazdą telewizji 
wielbioną przez miliony - pierwotna teza 
staje się mniej oczywista. Aby skompli-
kować sytuację jeszcze bardziej można 
dodać, że on popełnił podwójne zabój-
stwo, ona zaś jest jego zakładniczką 
w nieopatrznie uprowadzonym aucie. 

Niemiecki prozaik Bodo Kirchoff 
napisał bardzo spawną powieść, której 
nie brak chwil refleksji nad współcze-
snym obrazem rodziny, kondycją czło-
wieka oraz relacjami międzyludzkimi. 
Powieść „Mała Garbo” jak na scena-
rzystę przystało napisana została lekkim 
piórem, gotowa niemal do ekranizacji, 
co potwierdzają postaci drugiego planu 
- menadżerka Malu, a nawet jej rodzice, 
którzy postrzegają całą sytuację jako 
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idealny materiał filmowy. Fabuła ubrana 
jest w duża dawkę humoru i ironii. Jak 
bowiem inaczej okeślić los człowieka 
nieustannie znajdującego się w niewła-
ściwym czasie, w niewłaściwym miejscu, 
który dwukrotnie zabija przez przypadek 
- przy strzale ostrzegawczym oraz próbie 
samobójczej, zaś żona porzuca go na 
rzecz terapeuty od ratowania związków? 
Mimo, iż bohaterowie odgrywają role 
przestępcy i ofiary, to sytuacja w jakiej się 
znaleźli zdaje się być pierwszą od dawna 
w ich życiu realną i opartą na prawdzi-
wych emocjach relacją z drugim czło-
wiekiem. Więź rodzi się przy dźwiękach 
Marii Callas oraz Jerry’ego Lee Lewisa, 
rozmowach o kulturze, starych filmach, 
rodzinie, szkole, przeszłości i tym co 
nieuniknione. Zresztą co tu dużo pisać, 
powieść, której bohaterowie noszą 
imiona Giacomo (po miłości matczynej 
do Pucciniego), Marie-Luisa (które zda-
niem głównego bohatera noszą tylko 
straszne ciotki) oraz Lorca (kundel), nie 
może być banalna. 

[kg]

„Cafe Budapeszt” - 
Alfonso Zapico

wyd. timof comics

Zapico podjął się nie lada 
wyzwania. Chciał pokazać losy 
Jerozolimy, miasta trzech największych 

religii i jednego z najbardziej zapal-
nych obszarów w historii świata. 
A Jerozolima to przecież miejsce, któ-
rego duszę i klimat tworzą mieszkający 
w nim ludzie. Co ważne, ludzie róż-
nych wyznań. Niestety okazuje się, że 
brak barier międzywyznaniowych jest 
jedynie pozorem, który ulega siłom 
wielkiej polityki. „Cafe Budapeszt” 
opowiada o początkach konfliktu 
izraelsko-palestyńskiego tuż po woj-
nie – od momentu powrotu Żydów do 
Palestyny, przez jej podział i powsta-
nie Państwa Izrael. Jerozolima jednak 
nadal pozostaje pod międzynarodo-
wym mandatem ONZ. Te wydarzenia 
są tłem historii bohaterów, których 

poznajemy tuż po zakończeniu wojny. 
Okazuje się jednak, że ich życie 

skomplikuje się znacznie bardziej – 
świetnie nakreślony rys psychologiczny 
postaci pozwoli czytelnikowi poznać 
dokładnie motywy ich działań. Ich losy 
są oczywiście jedynie pryzmatem, przez 
który poznajemy tragedię miasta ska-
zanego na wieczny konflikt. Z takiego 
konfliktu nie sposób wyjść obronną 
ręką. Zapico ucieka od dosłowno-
ści, zręcznie operując umownością 
i stosunkowo lekką formą komiksu. 
Momentami potrafi jednak wyczuć 
dramaturgię historii i tak poprowadzić 
opowieść, że do końca nie wiadomo, 
czy zdarzenia o których mówi mogłyby 
zaistnieć w rzeczywistości, czy są tylko 
wytworem bujnej fantazji autora, a ich 
celem - wzmocnienie ogólnej siły 
przekazu.

„Cafe Budapeszt” idealnie wpi-
suje się w nurt opowieści o Bliskim 
Wschodzie. Można by nawet zaryzy-
kować stwierdzenie, że komiks Zapico 
byłby idealnym elementem układanki, 
na którą składają się takie dzieła, 
jak „Maus” czy „Walc z Baszirem”. 
Każde z nich dotyczy odrębnego 
okresu w historii bądź to Żydów, bądź 
Palestyny i Izraela. I podobnie jak inne 
- „Cafe Budapeszt” podchodzi do 
tematu z powagą, ale i z odpowied-
nim dystansem.

Adam Morawski
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Spoiwa 
Kultury 
2011
MAGDALENA 
FRANCZAK [Polska] 
„Hairy Candies” 
wystawa, Willa Lentza

MIRA JARMOŁOWICZ 
[Polska] „Portrety Tybe-
tańczyków” wystawa, 
Piwnica Kany

7 VII 2011 cz/ do/ thu

18:00 ANDRZEJ BOJ 
WOJTOWICZ [Polska] 
„Ulica Zygmunta” akcja 
malarska, Mur przy ul. 
Zygmunta Duczyńskie-
go obok Teatru Kana

20:00 MNISI 
Z KLASZTORU DREPUNG 
GOMANG [Tybet] 
koncert, Teatr Kana

22:00 TRI PUSAKA 
SAKTI [Indonezja] 
„Masters of Bali” spek-
takl, Zamek Książąt 
Pomorskich

00:00 THE STETTINERS 
THEATER [Polska] 
„Samotni Wędrowcy 
z Labor” spektakl, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

8 VII 2011 pt/ fr/ fri

15:00 ANDRZEJ BOJ 
WOJTOWICZ [Polska] 
„Ulica Zygmunta” akcja 
malarska, Mur przy ul. 
Zygmunta Duczyńskie-
go obok Teatru Kana

18:00 MAJSTERNIA 
PISNI [Ukraina] koncert, 
Teatr Kana

20:00 ROBERTO DE LIRA 
[Polska] koncert, Zamek 
Książąt Pomorskich

22:00 TEATR KATHA-
KALI [Indie] „Lavana-
suravadha” (Synowie 
Sity) spektakl, Zamek 
Książąt Pomorskich

00:00 NOCNE KINO 
Tybet, Zamek Książąt 
Pomorskich

9 VII 2011 so/ sa/ sat

12:00 ANDRZEJ BOJ 
WOJTOWICZ [Polska] 
„Ulica Zygmunta” akcja 
malarska, Mur przy ul. 
Zygmunta Duczyńskie-
go obok Teatru Kana

12:30 JANUSZ 
TURKOWSKI [Polska] 
„Margarete” pokaz 
filmów, Teatr Kana

12:30 LUDOMIR FRAN-
CZAK [Polska] „Erft” 
spektakl, Klub Storrady 
(Domek Grabarza)

15:00 NIEFORMALNA 
GRUPA AVIS [Polska] 
„Medium rzeczy pospo-
litych” spektakl (pokaz 
przedpremierowy), 
Piwnica przy Krypcie

17:00 DO THEATER [Ro-
sja/Niemcy] „Hangman” 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

19:00 KAZUA NAGAYA 

i HIROKO KOMIYA 
[Japonia] koncert, Teatr 
Kana

21:00 WOŁOSI I LASO-
NIOWIE [Polska] oraz 
MNISI Z KLASZTORU 
DREPUNG GOMANG 
[Tybet] koncert, Zamek 
Książąt Pomorskich

23:00 TEATRO DI 
CAPUA [Rosja] „Maria di 
Buenos Aires” spektakl, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

Boogie 
Brain 
2011 
21 VII 2011 cz/ do/ thu

20:00 Festiwalowe 
Kino Muzyczne, Zamek 
Książąt Pomorskich

22 VII 2011 pt/ fr/ fri

21:00 In Fusion We 
Trust, Buraka Som 
Sistema, Zamek Książąt 
Pomorskich

00:00 Catz ‚n Dogz, Ju-
lio Bashmore, Oneman, 
Scuba, Klub City Hall

00:00 Electric Wire Hu-
stle, DJ Vadim presents 
The Electric, Simbad, 
Envee, Klub P1erwsze 
Miejsce

00:00 SP3C1, Grueso-
me, Echo Dub (DFRNT & 
Paranoise), Rat’s Milk, 
Alter Ego
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Chrobrego

12:00 Niedzielny 
Koncert Popołudnio-
wy, Zamek Książąt 
Pomorskich

21:30 Edyta Geppert 
koncert, Zamek Książąt 
Pomorskich

4 VII 2011 pn/ mo/ mon

10:00 Czytaj z OFFicy-
ną, Stowarzyszenie 
Officyna

12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie 
Officyna

5 VII 2011 wt/ di/ tue

10:00 W świecie bajek 
warsztaty bajkoterapii, 
Stowarzyszenie 
Officyna

13:30 Interaktywny 
warsztat twórczy 
warsztaty sceniczne, 
Stowarzyszenie 
Officyna

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy Downtown, 
Kino Obserwatorium

6 VII 2011 śr/ mi/ wed

11:00 Warsztaty 
plastyczno-rzeźbiar-
skie dla dzieci, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 7.07)

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia Tequila 
Band, Cafe 22

7 VII 2011 cz/ do/ thu

17:00 Academia 
Buddica, Książnica 
Pomorska

21:00 Alter Ego 
present the batender 
music, Alter Ego

8 VII 2011 pt/ fr/ fri

10:00 Sypanie mandali, 
Pałac pod Globusem 
(do 10.07)

15:30 Rola śpiewu 
gardłowego pokaz 
i krótki warsztat; Mistrz 
śpiewu klasztornego 
Jamyang Sangay, 
Pałac pod Globusem

17:00 Academia 
Buddica, Książnica 
Pomorska

20:00 Bułka w Bramie 
wystawa, wernisaż, 
Brama Jazz Cafe

21:00 Depeche Mode 
Party, Alter Ego

9 VII 2011 so/ sa/ sat

09:00 Charytatywny 
Festiwal Kultury 
Japońskiej „Półtora-
grosikon”, IV Liceum 
Ogólnokształcące, ul. 
Św. Kingi 2 

15:00 JAZZBIKE 
Gryfiński Festiwal 
Rowerowy Gryfino; 
Nabrzeże koło kortów; 
Lasek koło kortów 
(10.07 – od 10:00)

16:00 Wykład 
„Jak wyglądałby 
współczesny świat, 
gdyby nie było Tybetu 
i Tybetańczyków” Desi 
Rinpocze, Pałac pod 
Globusem

21:00 Full of Funk 
impreza, Klub Patio

21:00 Madication Rave, 
Alter Ego

10 VII 2011 n/ so/ sun

12:00 Niedzielny 
Koncert Popołudnio-
wy, Zamek Książąt 
Pomorskich

18:00 Wyjaśnienie 
symboliki mandali; 
ceremonia zniszczenia 
mandali; pieśni 
klasztorne; wysypanie 
piasku do rzeki, Pałac 
pod Globusem

18:00 Pod Kruż-
gankami recitale 
fortepianowe, Zamek 
Książąt Pomorskich

22:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Zamek Książąt 
Pomorskich

11 VII 2011 pn/ mo/ mon

10:00 Czytaj z OFFicy-
ną, Stowarzyszenie 
Officyna

11:00 Eko-czary, czyli 
coś z niczego, Zamek 
Książąt Pomorskich

23 VII 2011 so/ sa/ sat

20:00 Boogie Brain 
2011 Little Secrets, 
Alco Whore, Freak 
Slaughter, IM2, Hungry 
Hungry Models, Mattey 
Sedina, Alter Ego

21:00 Boogie Brain 
2011 Good Paul, Jenna 
G, Hatcha, Breakage & 
Stamina MC, Ros & MC 
Five Alive, Klub City Hall

21:00 Boogie Brain 2011 
Daniel Drumz, Teielte, 
Dimlite, Ghostpoet (live), 
SBTRKT (live), Al-Haca 
Soundsystem, Klub 
P1erwsze Miejsce

wystawy
LexICON A-Z, 
Wystawa plakatu 
Lexa Drewińskiego (do 
03.07)

Marta Jaguś, VHS 
gallery (do 07.07)

Gedok, Sekcja Sztuki 
Użytkowej, Zamek 
Książąt Pomorskich (do 
24.07)

Stanisław Lesz-
czyński - wieczny 
tułacz, Zamek Książąt 
Pomorskich (do 31.07)

7. Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki 
Wizualnej inSPIRACJE 
2011 Paradise, 13 
muz, Muzeum Sztuki 
Współczesnej, Galeria 
Zona (do 31.08)

Alicja Kwade - 
52°31´17.23, 13°62.65, 
Instytut Polski w Berli-
nie (do 31.08)

Moda Majów. Elita 
i dwór-Jaina 600-900 
n.e., Gmach Główny 
Muzeum Narodowego 
(do 18.09) Odkrywanie 
tajemnic Majów. Polskie 
wykopaliska w Gwa-
temali 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)

Małgorzta Łempicka-
Brian Transgresje, 
Muzeum Historii 
Szczecina (do 16.10)

Sztuki Piękne. Zbiory 
artystyczne Muzeum 
Narodowego w Szcze-
cinie (do 08.01.2012)

PRZESZŁOŚĆ 
PRZYSZŁOŚCI. 
Zbiory Fundacji Książąt 
Czartoryskich, Gmach 
Główny Muzeum Naro-
dowego (do 12.2012) 

Świat toruńskiego 
piernika, Gmach 
Główny Muzeum Naro-
dowego (od 12.07)

1 VII 2011 pt/ fr/ fri

Dni Odry 2011, Wały 
Chrobrego (do 03.07)

14:00 „Przemiany 
kulturowe na Pomorzu 
Zachodnim i Przednim 
...” promocja książki 
Bartłomieja Rogalskie-
go, Gmach Główny 
Muzeum Narodowego 
w Szczecinie

16:00 Mediateka pogra-
nicza otwarcie, Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Chojnie

21:00 Polish Music 
Alternative, Alter Ego

21:00 SoulBar – 
impreza, Klub City Hall 
(każdy piątek)

2 VII 2011 so/ sa/ sat

Floating Trippin’ 
Festival w ramach 
Dni Odry 2011, Wały 
Chrobrego

20:00 Kabaretowy 
Klub Dwójki na wa-
kacjach w Szczecinie, 
Teatr Letni Amfiteatr

21:00 Bachata Night, dj 
Ricardo (Italy), dj Mezc-
la (Dominican Republic) 
impreza, Klub Patio

21:00 Let There Be 
Rock, Alter Ego

3 VII 2011 n/ so/ sun

Floating Trippin’ 
Festival w ramach 
Dni Odry 2011, Wały 
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12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

21:30 Karel Kachýňa 
– retrospektywa 
filmowa (do 16.07) - Kino 
Plenerowe DZIEDZINIEC 
MUZEUM NARODOWEGO  

12 VII 2011 wt/ di/ tue

10:00 W świecie bajek 
warsztaty bajkoterapii, 
Stowarzyszenie Officyna

11:00 Eko-czary, czyli 
coś z niczego, Zamek 
Książąt Pomorskich (do 
15.07)

12:00 Świat toruńskiego 
piernika otwarcie wy-
stawy, Gmach Główny 
Muzeum Narodowego 
w Szczecinie

13:30 Interaktywny 
warsztat twórczy 
warsztaty sceniczne, 
Stowarzyszenie Officyna

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy Długi Marsz 
70 lat później, Kino 
Obserwatorium

22:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Zamek Książąt 
Pomorskich

13 VII 2011 śr/ mi/ wed

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia Blue Bossa, 
Cafe 22

22:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Zamek Książąt 
Pomorskich

14 VII 2011 cz/ do/ thu 

17:00 Krajobrazy i de-
tale wystawa fotografii 
Huberta Romanowskie-
go, wernisaż, Zamek 
Książąt Pomorskich

21:00 Alter Ego present 
the batender music, 
Alter Ego

22:00 Medium 
rzeczy pospo-
litych spektakl 
Nieformalnej Grupy 
Avis, Zamek Książąt 
Pomorskich

15 VII 2011 pt/ fr/ fri

21:00 Hanna Banaszak 
koncert, Zamek Książąt 
Pomorskich

21:00 RaveRiver #7: 
Don’t Fall Down, Alter 
Ego

16 VII 2011 so/ sa/ sat

11:00 Neo Nawyki 
całodniowa akcja eduka-
cyjna, Piwnica Kany

12:10 Niedźwiedź straż-
nik lasu spektakl dla 
dzieci, Zamek Książąt 
Pomorskich

16:00 Zamkowa Prome-
nada Muzyczna, Zamek 

Książąt Pomorskich (do 
17.07)

21:00 Salsa Night, dj 
Alex Baxter impreza, 
Klub Patio

21:00 Dead Girls Don’t 
Say No, Alter Ego

17 VII 2011 n/ so/ sun

12:00 Niedzielny Koncert 
Popołudniowy, Zamek 
Książąt Pomorskich

16:00 Zamkowa Prome-
nada Muzyczna, Zamek 
Książąt Pomorskich

18 VII 2011 pn/ mo/ mon

10:00 Czytaj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie Officyna

19 VII 2011 wt/ di/ tue

10:00 W świecie bajek 
warsztaty bajkoterapii, 
Stowarzyszenie Officyna 
(26.07)

13:30 Interaktywny 
warsztat twórczy 
warsztaty sceniczne, 
Stowarzyszenie Officyna 
(26.07)

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy Żegnaj DDR! 
Przez Warszawę do 
wolności, Kino Obser-
watorium

22:00 Zamkowe Noce 
Filmowe College, Zamek 
Książąt Pomorskich
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11:00 Warsztaty 
plastyczno-rzeźbiar-
skie dla dzieci, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(do 21.07)

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia Tequila Band, 
Cafe 22

21 VII 2011 cz/ do/ thu

21:00 Czwartek KULTo-
wa noc, Alter Ego

23 VII 2011 so/ sa/ sat

12:10 Bajkowe 
zabawy i piosenki 
Beni z rożnych stroń 
świata spektakl dla 
dzieci, Zamek Książąt 
Pomorskich

16:00 Zamkowa 
Promenada Muzyczna, 
Zamek Książąt Pomor-
skich (do 24.07)

20:00 Odra Summer 
Festival, Free Blues 
Club

21:00 Full of Funk 
impreza, Klub Patio

24 VII 2011 n/ so/ sun

12:00 Niedzielny 
Koncert Popołudnio-
wy, Zamek Książąt 
Pomorskich

17:00 Spotkania z we-
ganizmem – Prawa 
zwierząt na wesoło, 
Społeczny Infopunkt 
Alert

18:00 Pod Krużgankami 
recitale fortepianowe, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

25 VII 2011 pn/ mo/mon

10:00 Czytaj z OFFicy-
ną, Stowarzyszenie 
Officyna

12:00 Maluj z OFFicyną, 
Stowarzyszenie 
Officyna

26 VII 2011 wt/ di/ tue

10:00 W świecie bajek 
warsztaty bajkoterapii, 
Stowarzyszenie 
Officyna

13:00 Interaktywny 
warsztat twórczy 
warsztaty sceniczne, 
Stowarzyszenie 
Officyna 

18:00 dyskusyjny klub 
OFFilmowy Filantropia, 
Kino Obserwatorium

22:00 Zamkowe 
Noce Filmowe Autor 
widmo, Zamek Książąt 
Pomorskich

27 VII 2011 śr/ mi/ wed

11:00 Warsztaty 
plastyczno-rzeźbiar-
skie dla dzieci, Zamek 
Książąt Pomorskich

20:00 Młoda nuta + 
Jam Session – Free 
Blues Club

20:00 Muzyczna 
Kawiarnia Blue Bossa, 

Cafe 22

28 VII 2011 cz/ do/ thu

11:00 Warsztaty 
plastyczno-rzeźbiar-
skie dla dzieci, Zamek 
Książąt Pomorskich

21:00 KONCERT WTD 
Presents, Alter Ego

22:00 Zamkowe Noce 
Filmowe 11:14, Zamek 
Książąt Pomorskich

29 VII 2011 pt/ fr/ fri

38. Ińskie Lato Filmowe 
(do 07.08)

30 VII 2011 so/ sa/ sat

Dąbskie wieczory 
filmowe, Plaża Miejska 
w Dąbiu (do 31.07)

12:10 Czerwony 
Kapturek spektakl dla 
dzieci, Zamek Książąt 
Pomorskich

21:00 Full of Funk 
impreza, Klub Patio

21:00 Synths of 80’s, 
Alter Ego

31 VII 2011 n/ so/ sun

12:00 Niedzielny 
Koncert Popołudnio-
wy, Zamek Książąt 
Pomorskich

16:00 Zamkowa 
Promenada Muzyczna, 
Zamek Książąt 
Pomorskich

18:00 Pod Krużgankami 
recitale fortepianowe, 
Zamek Książąt 
Pomorskich 
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SIC! Szczecin, I Care!

July in Szczecin looks pretty festive.

The works being presented during the 7th edition of the International 
Visual Art Festival inSPIRACJE 2011/Paradise will be on until the end 
of summer. They are on display at the 13 Muses Club / Klub 13. Muz, the 
Contemporary Art Museum / Muzeum Sztuki Współczesnej and Zona 
Gallery / Galeria Zona. 

For more information visit www.inspiracje.art.pl

On July 7th, the International Street Artists Festival ‚Bonds of 
Culture’ will be launched. Every year field performances, street plays, 
concerts, happenings, theatrical actions, exhibitions, workshops and 
film screenings take place during the festival. For 12 years, the festival 
has been looking for new regions, cultures and ways of talking about 
the world. And so, specific guests and topics taken from Bali, India, 
Tibet, Japan and Russia are of no surprise. It is an opportunity to disco-
ver the universal value of art and culture no matter the language. 

A detailed programme can be found on www.kana.art.pl

This month will finish with the International Music Festival Boogie 
Brain which managed to get second place in the Festival Awards 
Europe 2010 ranking in the category of Best Small European Festival. 
The organizers have invited artists whose work has been shaped by 
such genres as drum’n’base, dupstep as well as hip-hop and soul. 
Apart from legendary producers and fathers of the genre, we will 
have a chance to hear very young artists such as London rapper 
Ghostpoet. 

For a full list of concerts visit www.boogiebrainfestival.pl

We would like to invite you to www.SIC.szczecin.pl for more informa-
tion on what will be taking place in Szczecin. Apart from the calendar 
of forthcoming events are articles in English and German including a 
column by Nikolaus Roos on the Teatrzyk Zielona Gęś performance 
staged in Greifswald.

tłum. Łukasz Kowalik

SIC! Szczecin (deut. Stettin), I Care!

Der diesjährige Juli kündigt sich als  Monat der Festivals an.

Bis zum Ende der Sommerferien ist es möglich, sich die Ausstellungen 
der Künstler, die sich auf dem 7. Internationalen Festival der 
Visuellen Kunst inSPIRACJE 2011/Paradise präsentiert haben, 
anzuschauen. Ihre Arbeiten werden in 13 Museen, im Museum der 
Zeitgenössichen Kunst sowie in der Galerie Zona gezeigt.

Mehr Infos: www.inspiracje.art.pl

Am 7. Juli startet, unter dem Namen Spoiwa Kultury, das 
Internationale Festival der Straßenkünstler. Jedes Jahr werden im 
Rahmen dieser Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel Schauspiele, 
Straßenspektakel, Konzerte, Happenings, Theateraktionen, 
Performances, Ausstellungen, Workshops, Filmaufführungen präsen-
tiert. Seit 12 Jahren stellt sich dieses Festival die Suche  nach immer 
neuen Ecken, Kulturen und Möglichkeiten, über die Welt zu sprechen, 
als Aufgabe. Aus diesem Grund wundert sich niemand über spezifi-
sche Gäste und Themen, die aus den Kulturbereichen von Bali, Indien, 
Tibet, Japan und Russland entnommen wurden. Es ist eine Chance, 
das zu finden, was in der Kunst und Kultur unabhängig von der 
Sprache universell ist.

Volles Programm des Festivals: www.kana.art.pl

Den Monat beschließt das Internationale Musikfestival Boogie Brain, 
das im Ranking des Festivals Awards Europe 2010 (Kategorie Best 
Small European Festival) den zweiten Platz bekommen hat. Nach 
Stettin haben die Organisatoren die Menschen eingeladen, die mit 
ihrer künstlerischen Tätigkeit solche Musikgattungen wie Drum & 
Bass, Dubstep sowie Soul und Hip-Hop nicht nur geformt haben , son-
dern immer noch formen. Uns wird es möglich sein, sowohl legen-
däre Produzenten und Schöpfer dieser Musikgattungen, als auch 
die vor kurzem in der Musikszene aufgetauchten Musiker, wie z.B. 
Londoner Rapper Ghostpoet, zu hören. 

Liste der Konzerte: www.boogiebrainfestival.pl

Fühlen Sie  sich eingeladen, auf unserer Internetseite www.SIC.
szczecin.pl vorbeizuschauen, wo Sie noch mehr Informationen 
darüber finden können, was in Stettin passiert. Abgesehen von dem 
Veranstaltungskalender finden Sie dort auch Artikel in der engli-
schen und deutschen Sprache, u.a. Nikolaus Roos‘ Feuilleton über 
das Theaterstück Teatrzyk Zielona Gęś (deutsch: Kleintheater Grüne 
Gans), das in Greifswald aufgeführt wurde.

tłum. Małgorzata Worona
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dyskutować, spierać się, szukać i poznawać siebie poprzez sztukę
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Teatr Współczesny nieustannie mocno 
widoczny na kulturalnej mapie Szczecina. 
Kolejne potwierdzenie tej tezy to Nagroda 
Artystyczna Miasta Szczecina przyznana 
w tym roku dla zespołu artystycznego. Ten 
sezon jest dla niego wyjątkowy – teatr koń-
czy 35 lat, obejrzeliśmy właśnie 200. pre-
mierę, a w grudniu szykuje się jubileusz 
20-lecia pracy Anny Augustynowicz. Za 
co lubimy Współczesny? Za wysoce arty-
styczną kreację przedstawień, sceniczną 
odwagę oraz umiejętność rozmowy 
z widzem o sprawach istotnych i o rze-
czywiśtości, ktora dotyka nas w sposób 
bolesny, ale także pozwala na uśmiech. 
Przyjrzyjmy się premierom jubileuszowego 
sezonu.

Wojtek Klemm, którego znakiem roz-
poznawczym w teatrze jest niemiecka este-
tyka, wystawił na dużej scenie „Judytę“ 
Fredericha Hebbla. Historia o biblijnej 
morderczyni była także próbą poznania 
anatomii wielkiego zbrodniarza u władzy – 
Holofernesa. Spektakl zobaczyli niedawno 

widzowie w Getyndzie (Niemcy) na festi-
walu „Neues Aus Polen“.

W Teatrze Małym pojawiła się  

adaptacja tekstów rosyjskiego pisarza 
Arkadija Awerczenki, który o człowieku 
potrafi pisać z uśmiechem.

Całkiem serio do tematu rodziny, 
jej uwikłań i traum podeszła natomiast 
Natalia Korczakowska wystawiając własny 
scenariusz na bazie „Pelikana“ i „Spowiedzi 
szaleńca“ Strindberga.

Na jublieuszowe obchody teatr puścił 
do widzów oko i szeroko się uśmiechnął, 
odchodząc nieco od estetyki kojarzonej 
od lat ze sceną. Zobaczyliśmy „Ożenek“ 
Gogola w reż. Justyny Celedy grany far-
sowo, dynamicznie, z precyzją starań 
o rozbawienie widza.

Na koniec na dużej scenie pojwił się 
tekst Sarah Ruhl „A komórka dzwoni“. 
Historia o kobiecie, która pragnie zmienić 

wizerunek nieżyjącego mężczyzny, z wąt-
kiem politycznym w tle, potwierdziła świetną 
kondycję i wyczucie scenicznego smaku, 

które jest znakiem rozpoznawczym sceny.
W uzasadnieniu Nagrody Artystycznej 

Miasta Szczecina wymieniano nagradzane 
i chętnie oglądane przez widzów na festi-
walach w Polsce spektakle z ubiegłego 
sezonu: „Getsemani“ i „Migrenę“ w reż. 
Anny Augustynowicz oraz „Utwór o Matce 
i Ojczyźnie“ w reż. Marcina Libera. Te 
spektakle to kanon obowiązkowy każdego 
teatromana w Szczecinie i nie tylko.   

Piszę z perspektywy osoby, która Teatr 
Współczesny bardzo lubi, która jest jego 
stałym widzem, która miała przyjemość 
poznać go bliżej. Myślę, że wszyscy, którzy 
tam bywają dzielą mój entuzjazm. Wiem, 
że stali widzowie, będąc również wyma-
gającymi i krytycznymi, przychodzą na 
kolejne przedstawienia, aby móc dyskuto-

wać, spierać się, szukać i poznawać sie-
bie poprzez sztukę. Dobrze mieć w mieście 
taki Współczesny.   
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„a little knowledge can go a long way

a lot of professionals are crackpots

(...)

your actions are pointless if no one notices

your oldest fears are the worst ones”

Pierwszym wynikiem, jaki otrzymu-
jemy wpisując w google „Jenny Holzer, 
wikipedia, pl” jest definicja „LED art”. 
Choć utożsamiana z wyświetlaniem 
wielkoformatowych haseł artystka 
malarstwo porzuciła zaraz po studiach, 
na wystawie w poznańskim Starym 
Browarze pokazuje głównie obrazy 
i sitodruki.Pierwsze słowne prace - 
„Truizmy” (powyżej cytuję kilka), nad 
którymi Holzer zaczęła pracować pod 
koniec lat 70tych, początkowo zawie-
rały teksty jej autorstwa; uniwersalne, 
dające do myślenia. Potem zaczęła 
sukcesywnie posiłkować się pra-
cami innych artystów. I tak, podczas 

kwietniowej wystawy w Poznaniu 
Holzer wyświetliła fragmenty wierszy 
Szymborskiej (wybrane zresztą wspól-
nie z poetką), natomiast w czerwcu, 
w Krakowie - Miłosza.Mamy też inne 
odniesienie do sztuki polskiej: na wysta-
wie zaprezentowano rownież malar-
stwo Henryka Stażewskiego, z którym 
Holzer ciekawie koresponduje.

Artystka umiejętnie posługuje się 
językiem. Jest zaangażowana poli-
tycznie, dotyka nie tylko „stołkowych” 
aspektów, lecz często tych bardzo ludz-
kich. Ujmuje prostotą i wrażliwością. Jej 
czytelne prace zawierają idealną ilość 
treści. Nigdy nie przytłaczają, daleko 
im do pretensjonalności. Minimum 
środków, maksimum wyrazu. 

Kwintesencją tego jest praca z lat 
90tych, „Lustmord”, mówiąca o woj-
nie w Jugosławii, o wykorzystywaniu 
kobiet w kontekście tej wojny, a także 
o powszechności zjawiska w ogóle. 
Tekst został wygrawerowany na meta-
lowej obrączce, ta umieszczona na 
kości. Całość tak drobna, iż chcąc 
przeczytać, obejrzeć, należało wziąć 
pracę w rękę.

W Poznaniu możemy zobaczyć trzy 

cykle prac opierających się o odtaj-
nione rządowe dokumenty i akta, 
plansze powerpointowskiej prezenta-
cji mówiącej o inwazji w Iraku, odci-
ski dłoni żołnierzy, a także osoby 
zmarłej w amerykańskim więzieniu. 
Jedynie ostatnia z wymienionych prac 
pozbawiona jest śladów cenzury. Bo 
Holzer skupia się na cenzurze; na 
przepływie informacji, decyzyjności. 
Plastycznie nawiązuje do malarstwa 
suprematystycznego, stąd też warto-
ściowość wspomnianego dialogu ze 
Stażewskim.

Ekspozycja jest czynna do końca 
sierpnia, pojedźcie koniecznie. Ja zro-
bię to na pewno.
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„Rok przestępny” 
- Michael Rowe

dystr. AP Manana
Taka historia może przytrafić się raz na 

cztery lata, kiedy luty ma 29 dni. Wówczas 
to, w jednym z mieszkań Mexico City, 
spotykamy młodą dziewczynę – Laurę, 
wiodącą „jednorazowe życie” podobne 
wielu innym. Utrzymuje telefoniczny kon-
takt z rodziną, kłamie o swoim nieistnie-
jącym życiu towarzyskim, żyje z trawiącą 
jej wnętrze chorobą, na którą zapadła już 
większa część społeczeństwa: samotno-
ścią. Pogrążona w depesji kobieta budzi 
się dopiero w momencie poznania Arturo, 
mężczyzny, który wprowadza ją w arkany 
perwersyjnego seksu, sadystycznego 

narzędzia, które paradoksalnie ją wyzwoli. 
Według reżysera film stanowi przede 

wszystkim historię miłosną, opowieść 
o samotności, o próbie porozumienia 
i nawiązania bliższej relacji z drugim czło-
wiekiem. Jednak czy polski widz dostrzeże 
coś więcej niż brutalne sceny masochi-
stycznego seksu? Mam nadzieję, że tak. 
Film doceniony został podczas ubiegło-
rocznego festiwalu w Cannes, otrzymu-
jac Złotą Kamerę za najlepszy debiut. 
Niewiele filmów tego gatunku pojawiało 
się ostatnio w kinach, wartym podreślenia 
jest zatem fakt, iż na tegorocznym festiwalu 
Ińskie Lato Filmowe odbędzie się przegląd 
filmów o tematyce erotycznej. Zobaczymy 
m. in klasyk gatunku - „Ostatnie Tango 
w Paryżu” Bertolucciego.                      [kg]
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„Melancholia” – Lars 
von Trier

dystr. Gutek Film

Monotonia. 
Co pozostałoby z filmów Larsa von 

Triera, gdyby obedrzeć je z zazwyczaj 
głośnej otoczki? (…) Każdy odpowie 
w zgodzie z własnymi upodobaniami, 
ja mówię: niewiele. Dla niżej podpi-
sanego von Trier jest li tylko przecięt-
nym reżyserem pretensjonalnych obra-
zów z kilkoma przebłyskami geniuszu 
(„Królestwo” i „Dogville”), ale za to 
ponadprzeciętnym manipulantem 
emocji i hochsztaplerem ekranu, który 
skutecznie wmówił publiczności, że jest 
twórcą kina ważnego i wybitnego. (…) 

„Melancholia” to wątła histo-
ria nieszczęśliwej kobiety, z końcem 
świata w tle. Tytułową planetę można 
(i zapewne należy) odbierać jako meta-
forę wątku głównego – największego, 
bo osobistego zagrożenia, ostatecz-
nego końca „ja”. Jest to niestety meta-
fora dość łopatologiczna i banalna, 
a sam film niewart głębszego namy-
słu, bo nie daje ku temu powodów ani 
nawet szans. Wszystko zostało podane 
na tacy, a jednowymiarowi bohate-
rowie wprost i ze śmiertelną powagą 
konstatują, że „świat jest zły”. Wszyscy 
są jednowymiarowi: panna młoda 
wrażliwa i zagubiona, jej szef (prezes 
korporacji, a jakże!) pazerny i władczy, 

siostra dobra i opiekuńcza, mąż sio-
stry chłodny i małostkowy, matka obu 
kobiet samotna i zgorzkniała. Trzeba 
jednak przyznać, że von Triera cechuje 
konsekwencja – od pierwszych scen 
raczy widza bombastycznym bana-
łem (mniejsza już o to, czy świado-
mie), ukazując w zwolnionym tempie 
oniryczne sceny takie, jak czarny koń 
na łące, chłopiec strugający kawa-
łek drewna czy spętana zielskiem 
panna młoda. Wszystko w rytm nie-
znośnie patetycznej muzyki, przy któ-
rej dzieła Czajkowskiego jawią się jako 
szczyt minimalizmu. A przecież o prze-
mijaniu można opowiadać cicho i bez 
patosu, o czym przekonują takie filmy 
jak „Inwazja barbarzyńców” Arcanda 
czy „Hana-bi” Kitano.

Jakby tego było mało, von Trier już 
na samym początku zdradza zakończe-
nie, nic zatem dziwnego, że widz z nie-
cierpliwością czeka na koniec – skoro 
wie, że i tak wreszcie nastąpi… Zanim 
tak się stanie, zobaczymy utkaną z luź-
nych sekwencji, nieangażującą opo-
wieść jakich wiele. Niby reżyser portre-
tuje życie, jednak niestety nie udaje mu 
się sprawić, aby widza obchodziło to, 
co dzieje się na ekranie. Zwłaszcza, że 
dzieje się niewiele. Być może tak wła-
śnie wygląda depresja – ciąg ponurych 
scen z pogranicza jawy i snu. Film ma 
podobno stanowić rozliczenie reżysera 
z własnymi demonami i to jest chyba 

klucz do rozgryzienia „Melancholii”. 
Problem polega na tym, że nie ma 
sensu z takim hukiem otwierać drzwi, 
które od lat są nie tyle wyważone, co 
strzaskane na wióry. W tym kontek-
ście kontrowersje związane z niby żar-
tobliwą wypowiedzią artysty festiwalu 
w Cannes przybierają formę gorz-
kiej ironii – tam, gdzie wszyscy doszu-
kiwali się rasizmu, nazizmu i kto wie 
czego jeszcze, zaistniał najzwyklejszy 
marketing. No cóż, jaka reklama, taki 
produkt.
                                Maciej Kaczmarski,

nowamuzyka.pl/ szczecin.fm

skróty pochodzą od autora 
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Duch Vossa

Pod adresem Swarożyca 
16 wytwarzano kiedyś dzwony.
Szczecińską firmę, specjalizującą 
się w ludwisarstwie oraz produkcji 
wyrobów metalowych założył Carl 
Voss. Jego syn Ernst przejął i roz-
szerzył rodzinną działalność, wzno-
sząc warsztat właśnie przy ulicy 
Swarożyca. Przez równo sto lat (od 
1829 do 1929 roku) jego pracow-
nię opuściło ok. 500 dzwonów - 
okrętowych, kościelnych, przeciw-
pożarowych. Ich wytop stanowił 
często nie lada sensację: wzmianki 
o produkcji zamieszczano w lokal-
nej prasie, a ludzie przychodzili pod 
zakład, żeby popatrzeć. 

Dziś próżno szukać ludwisar-
skiego warsztatu, a miejsce, gdzie 
stał, niczym się nie wyróżnia. Szare 
podwórko otaczają kamienice 

o łaciatych murach; dostępu do 
całości broni pordzewiała brama. 
Nad bramą, jak na ironię, szyld 
z napisem „zbiórka metali koloro-
wych”. Krajobraz ten ulegnie nie-
bawem zmianie za sprawą nowego 
budynku, który zostanie wznie-
siony na parceli pod słynnym adre-
sem. Kamienica (na razie w fazie 
projektów) otrzyma miano po 
rzemieślniku-artyście.

W okolicy pachnie sztuką
Kamienica Vossa planowana jest 

jako funkcjonalna i nowoczesna. 
Zalet będzie więcej; według słów 
prezesa firmy Calbud, która zajmuje 
się realizacją projektu, budynek ma 
stanowić nie tylko system użytkowy. 
- Chcemy zaprowadzić ład w oto-

czeniu - mowi Edward Osina - 
Architektura to sztuka, a sztuka ma 
inspirować, nie wprowadzać niepo-
kój. Zabudowa powinna być dopa-
sowana do charakteru i historii 
miasta. 

Bogatej historii okolic pominąć 
nie sposób. Po sąsiedzku, w miesz-
kaniu przy ul. Swarożyca 11, przy-
szedł na świat jeden z najwybit-
niejszych rzeźbiarzy drugiej połowy 
XX w. Bernhard Heiliger. W gma-
chu opatrzonym tabliczką z nume-
rem 5 na początku XIX wieku odby-
wały się spotkania Loży Trzech Cyrkli 

(najstarszego stowarzyszenia wolno-
mularskiego w Szczecinie). Teraz to 
siedziba Teatru Polskiego. 

Sztuka codzienna
Skąd wziął się tak duży nacisk 

na kwestie estetyczne? Założenie 
numer jeden: dzieła sztuki powinny 
być w przestrzeni miejskiej obecne 
tak samo, jak drzewa czy kioski 
z napojami. Projekt ten jest przez 
Calbud urzeczywistniany krok po 
kroku (wystarczy sobie przypo-
mnieć rzeźbę „Radość” autorstwa 
Wiesława Domańskiego, która sta-
nęła na osiedlu Magnolia). Obawy 
przed dewastacją dzieł?
 - Ludzie tego nie niszczą - twierdzi 
p. Osina. - Dostrzegają pozytywny 
aspekt obecności sztuki: dobre 
samopoczucie.

Agata Brodkiewicz
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Fragmenty rozmowy z Maćkiem 
Gorzelakiem (dj Kalvinem), koordynato-
rem ds. programowych Festiwalu Boogie 
Brain                                rozmawiała: Zillah

W Polsce ostatnimi czasy powstało wiele 
ciekawych festiwali, kilka z nich jest na cał-
kiem wysokim poziomie. Co odróżnia Boogie 
Brain od innych festiwali, czy można mówić 
o jakiejś idei, założeniu? 
- Trudno tu mówić o jakimś założeniu, 
może bardziej stwierdzenie faktu, że 
okazji do słuchania tego typu artystów, 
jakich zaprasza festiwal Boogie Brain, 
w Szczecinie do tej pory nie mieliśmy. 
A co do identyfikacji muzycznej… już 
nie raz było tak, że byliśmy nazywani 
festiwalem didżejskim, festiwalem 
muzyki elektronicznej. Wszystkie te ety-
kietki były takie ni przypiął ni przyłatał. 
Ja wolę mówić o muzyce, którą możemy 
posłuchać na Boogie Brain jako o tzw. 
urban music. Ten termin został kiedyś 
użyty przez dziennikarza BBC i myślę, że 
najbardziej odpowiada temu, co propo-
nujemy. Stawiamy więc na multigatun-
kowość. Trzeba pamiętać, że podczas 
drugiej edycji mieliśmy mocne gitarowe 
granie - zespół Inner City Dwellers. Rok 

temu gościliśmy zespół Kristen. Dwa lata 
temu był Roy Ayers, czyli też wycieczki 
w zupełnie inną stronę. Od pierwszej 
edycji nie był to stricte elektroniczny 
festiwal. Jeśli chodzi o dobór muzyki, 
to można powiedzieć, że wszystko osta-
tecznie przechodzi przeze mnie, ale nie 
jestem tu absolutnie autorytarny.

Czy obserwując środowisko szczecińskie, 
również przez pryzmat Boogie Brain, który 
odbywa się od 2008 roku, widzisz większą 
potrzebę słuchania nowej muzyki i chłonię-
cia nowych dźwięków?
- Nie chciałbym zabrzmieć zbyt belfer-
sko, ale uważam, że świadomi odbiorcy 
muzyki są w tej chwili w mniejszości i że 
ludzie potrzebują podania im pewnych 
rzeczy. Kiedyś było tak, że jak była jakaś 
gwiazda pop, to wszyscy wiedzieli kto 
to jest i przy różnych hitach potrafiły 
bawić się wielopokoleniowe rodziny. 
Natomiast teraz nastąpiła taka satury-
zacja, przesycenie tego wszystkiego (…) 
Wyłuskanie lepszych, ciekawszych pro-
pozycji dla wielu osób może być historią 
nie do przejścia i dobrze wtedy zdać się 
na jakąś wyspecjalizowaną rozgłośnię 
radiową, event, zaufać organizatorom 

tudzież dziennikarzom.

Czy w doborze artystów, oprócz kierowania 
się własnym, często mocno subiektywnym 
gustem, chcecie pokazać w muzyce coś, co 
według Was jest w tej chwili ważne?
- Odwołam się tutaj do zeszłorocznej 
edycji Boogie Brain. Mieliśmy do czy-
nienia ze sceną londyńską i berlińską 
(…) Shed (gwiazda niemieckiej sceny – 
przyp. red.), jeśli chodzi o dobre, niełu-
piące techno, stanowi po prostu créme 
de la créme; to ktoś, o kim przeczytasz 
w każdym opiniotwórczym medium. 
I ten biedny Shed grał tam dla jakichś 
dwudziestu osób, bo wszyscy potrze-
bowali się wyczochrać przy dudniącym 
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basie prosto z Londynu. Może więc 
to zabrzmieć okrutnie i wyglądać na 
zabieg marketingowy, ale doszliśmy 
do wniosku, że nie będziemy na razie 
eksplorować Berlina. Choć uważam, 
że to trochę dziwne, bo przez całe 
lata w Szczecinie grało się techno 
i mówiliśmy o wpływie Berlina na to 
miasto. Jednak myślę, że ogólnie 
w UK w tej chwili więcej buzuje, więcej 
się dzieje. Niemcy są jednak bardziej 
konserwatywne.

Ale może to też wynika z tego, że nie wiemy 
do końca co się dzieje w Niemczech, nawet 
w Berlinie. UK już tak ma, że na wszystko 
co się u nich muzycznego pojawi położony 
jest mocny hype. Może scena berlińska jest 
w tym wszystkim bardziej skryta. 
- Nie do końca. Nie chodzi tu nawet 
o podziały na gatunki, który lepszy, 
który gorszy, że np.  techno złe, a coś 
tam innego dobre, ale jednak to, co 

przez ostatnie lata scenie klubowej 
zrobił dubstep, pochodzący przecież 
właśnie z Londynu to jest coś niesamo-
witego. Ożywił  tę mocno  skostniałą 
klubową scenę, gdzie już wiele się nie 
działo. Mimo tego, że przybiera cza-
sem mocno karykaturalne formy jak 
np. amerykański, gówniany, stadionowy 
Skirllex. Mówię tu bardziej o tych pierw-
szych rzeczach. Nagle te dźwięki zostały 
wchłonięte przez inne sceny i gatunki 
i to wszystko nabrało drugiego życia. 
Stało się to bardzo szybko, bo mimo, że 
gatunek ma nie więcej niż dziesięć lat, 
to ekspresowo zaczął rozprzestrzeniać 
się dzięki Internetowi.
Kiedy robiliśmy pierwszą edycję festi-
walu miałem takie wrażenie, że dzie-
ciaki przestały słuchać elektroniki, że 
ten prymat muzyki klubowej skończył 
się parę lat temu. To właśnie dzięki 
dubstepowi i tego, co się naokoło 
wydarzyło myślę, że wszystko wróciło 

na swoje miejsce. Chociaż dzieciaki 
chyba jednak już nie tak często cho-
dzą do klubów. To też pewnie znak 
czasów.

To jak to w końcu jest?
- Zaczyna być tak, że mamy streaming 
internetowy w domu z jakiejś imprezy 
na świecie i w tym właśnie wielu ludzi 
uczestniczy, nie mogąc znaleźć dla sie-
bie żadnej opcji programowej w mie-
ście. Mówię tu o fenomenie, jakim jest 
Boiler Room. (...) Boiler Room znajduje 
się w różnych miejscach, czasem ta 
miejscówka jest ściśle tajna, zazwyczaj 
może tam wejść kilkadziesiąt osób, ale 
przed komputerami w środku tygodnia 
zasiadają ludzie na całym świecie 
i dostają najlepszych z najlepszych. To 
jest ewenement, coś zupełnie nowego. 
Ja myślę, że to jest przyszłość club-
bingu, imprezowania.

Ale to chyba dosyć smutne. Ostatnio 
doświadczyłam czegoś, co nazywa się 
Silent Disco. To nie do końca to samo, ale 
jednak w jakiś sposób alienuje ludzi tam, 
gdzie powinni doświadczać pewnego 
rodzaju jedności.
- Zgodzę się z Tobą, też nie kumam 
tej idei. Jestem jednak w stanie szyb-
ciej zrozumieć ideę Boiler Roomu. 
Pewnych rzeczy już nie zatrzymasz. (...) 
Jednak impreza muzyczna powinna 
generować hałas.
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„Electric Wire Hustle” - 
Electric Wire Hustle

wyd. BBE, 2010 (re-edycja) 

Nowa Zelandia, jeżeli jest w muzycz-
nym świecie zauważana (i nie mylona 
z Australią), to zazwyczaj na polach reg-
gae lub muzycznej komedii. Tymczasem 
w ciągu ostatniej dekady pojawiło się 
na tamtejszych wyspach co najmniej 
kilka znaczących debiutów w szero-
kim wachlarzu gatunków (wspomnieć 
należy chociażby Fat Freddy’s Drop, 
The Brunettes, The Veils, Ladyhawke 
czy ostatnio The Naked And Famous), 
które odważnie powiększają szuflady, 
do jakich są wrzucane. 

Jedyną (do tej pory - jeszcze w tym 
roku ma pojawić się kolejna) długo-
grającą płytę w dyskografii Electric 
Wire Hustle zalicza się najczęściej do 
przedziału z etykietką „soul” lub „neo-
soul”; ale i w tym przypadku jest to duże 
uproszczenie. Trzech (doświadczonych 
już) muzyków i producentów oparło 
swoje brzmienie na perkusji, klawiszach 
i głosie Mary TK - w każdym z wymie-
nionych elementów zmierzając w kie-
runku nieodkrytych jeszcze horyzontów. 
Klawisze, często oszczędne, momentami 
zloopowane, ocierają się o psychodelię 
i nadają „klimat”. O perkusji i wykorzy-
staniu talerzy na tym albumie można by 
napisać doktorat. A wokal? O jego magii 
najrozsądniej będzie się przekonać „na 

własne uszy”, kiedy to nowozelandczycy 
zawitają do Szczecina z okazji tegorocz-
nego Boogie Brain. Przygotujcie się, bo 
z tą muzyką odpłyniecie. 
                                 Agata Hawrylczuk 

„Go Tell Fire To The 
Mountain” - WU LYF 

WU LYF to skrót od World Unite! 
Lucifer Youth Foundation. Czyta to się po-
dobno w skrócie „World Unite”. Podobno, 
ponieważ w tym zespole nie ma zbyt wielu 
pewników - z założenia są bardziej ano-
nimowi niż Burial. Wiadomo (na pewno), 
że ich debiut wywołuje bardzo dużo skraj-
nych reakcji (od „to jest Muzyka” po „co 
za syf”). Przy pierwszym zetknięciu nieje-
den obecny fan na pewno musiał opano-
wać odruch wyrzucenia płyty do śmieci. 
Najbardziej słyszalny problem leży w wo-
kalu, kolejny w tekstach, a jeszcze na-
stępny w czymś, co można opisać tylko 

skrótem „WTF?”. Wokal tak brudny, że 
niejeden gitarzysta pozazdrościłby tego 
naturalnego przesteru. Teksty przełado-
wane symboliką, głównie o problemach 
społecznych, ale i o krwawiącym sercu 
(a jakże). WU LYF obroniło się jednak 
przed tym, by nie zostać kolejną przere-
klamowaną indie-ciekawostką, ponie-
waż ten zespół ma w sobie ogrom talentu 
kompozytorskiego. A że w dodatku nie 
podchodzi pod żadne standardy (aran-
żacje i wokal!), to tylko działa na jego 
korzyść. Oni nie grają dla słuchaczy – to 
odbiorcy muszą dostroić swoje uszy do 
nich. Ale jeśli już przyzwyczaić się do tego 
z początku bardzo przeszkadzającego 
wokalu, mamy przed sobą niezwykły al-
bum pełen pięknych gitar, przestrzennych 
klawiszy i wgniatających w fotel bębnów. 
W wersji karaoke byłby piękny. Teraz jest 
wymagający, ale na pewno (!) wart do-
strojenia się do niego.

Agata Hawrylczukdź
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Podczas naszych 
codziennych zaku-
pów mamy do czy-
nienia z ogromną 
ofertą w gruncie rze-

czy podobnych do siebie produktów. Tylko 
niektóre z nich można jednak określić mia-
nem przyjaznych dla środowiska. Informują 
nas o tym specjalne EKOZNAKI, które 
posiadają produkty spełniające wymaga-
nia ochrony środowiska. Wybierając takie 
produkty przyczyniamy się do ochrony 
wód, gleby i atmosfery.

Dzięki EKOZNAKOM możemy dowie-
dzieć się, że podczas produkcji wykorzy-
stano surowce wtórne, materiały odna-
wialne i przyjazne środowisku, a produkt 
po zużyciu będzie mógł zostać objęty 
zbiórką selektywną albo poddany recy-
klingowi. EKOZNAKI informują także 
o niestosowaniu przy produkcji szkodli-
wych substancji chemicznych, czy zuży-
ciu mniejszych ilości energii w stosunku 
do produktów analogicznych. Niektóre 
z EKOZNAKÓW opisujemy poniżej.

ZNAK EKO
Znak EKO przyznawany jest 
polskim i zagranicznym pro-

duktom, które nie powodują negatywnych 
skutków dla środowiska naturalnego oraz 
spełniają szereg kryteriów odnoszących 
się do ochrony zdrowia, środowiska oraz 
ekonomicznego wykorzystania zasobów.

ZIELONY PUNKT
Oznacza, że producent wniósł 
wkład finansowy w budowę 

i funkcjonowanie systemu odzysku i recy-
klingu odpadów opakowaniowych two-
rzonego w Polsce.

ECOLABEL
Oznakowanie ekologiczne - 
ecolabel, w postaci kwiatka, 
jest oficjalnym wyróżnieniem 

UE przyznawanym produktom i usługom 
wysokiej jakości. Jest świadectwem odpo-
wiedzialności firmy za stan środowiska.

FAIR TRADE
Produkty spełniające między-
narodowe kryteria etycznego 

handlu. System znakowania wykraczający 
poza aspekty ekologiczne, uwzględnia-
jący podłoże społeczne i etyczne produk-
cji. Dotyczy to przede wszystkim produk-
tów importowanych z krajów ubogich, 
gdzie oprócz środowiska trzeba chronić 
robotników pracujących dla międzynaro-
dowych koncernów.

FSC
Produkty pochodzenia drzew-
nego (drewno, papier) ze zna-

kiem FSC gwarantują, że materiał wyko-
rzystany przy produkcji pochodzi z lasów 
zarządzanych zgodnie ze światowymi stan-
dardami ochrony środowiska, poszano-
waniem wartości społecznych miejscowej 

ludności oraz jednoczesnym zachowa-
niu zasad ekonomicznych prowadzenia 
gospodarki leśnej.

BŁĘKITNY ANIOŁ
Jest najstarszą tego typu inicja-
tywą europejską. To niemiecki 

znak ekologiczny, świadczący o pozytyw-
nej charakterystyce środowiskowej ozna-
czonego produktu.

NORDIC ECOLABEL (ŁABĘDŹ)
Produkty z tym znakiem 
charakteryzują się mniej-

szym negatywnym oddziaływaniem na 
ludzi i środowisko naturalne niż inne 
towary z tej samej grupy o takim samym 
przeznaczeniu. 

BEZPIECZNY DLA OZONU. 
Produkt nie zawiera związków 
CFC (chloro-fluoro-carbon), 

które niszczą warstwę ozonową. 

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO 
RECYKLINGU. 
Znak informuje, że opakowa-

nie nadaje się do ponownego wykorzy-
stania, czyli recyklingu. 

DBAJ O CZYSTOŚĆ
Znak informuje, żeby po zuży-
ciu produktu należy wyrzucić 

opakowanie do kosza, nie zaśmiecając 
środowiska.
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Boogie 
Brain 
Festival

Święto muzyki miejskiej, które 
już zdążyło wyrobić sobie markę na 
skalę europejską. Przypomnę tylko, 
że nasz festiwal uplasował się na 
drugim miejscu w rankingu Festival 
Awards Europe (kategoria Best Small 
European Festival).

W nieco nowszej formie, we wnę-
trzach szczecińskich klubów, Boogie 
Brain w tym roku również zachwyca. 
Organizatorzy postarali się, ściąga-
jąc do Szczecina ludzi, którzy swoją 
twórczością kształtowali i kształtują 
gatunki takie jak drum & bass, dub-
step, ale również soul czy hip-hop.

Wyjątkowością Boogie Brain jest 
również fakt, że oprócz legendarnych 
producentów, twórców gatunku, bę-
dziemy mogli usłyszeć artystów, któ-
rzy tak naprawdę niedawno pojawili 
się na scenie, a których potencjał 
został dostrzeżony. Przykładem może 
być londyński raper Ghostpoet czy 
pochodzący z Londynu selekcjoner 
znany jako Oneman.

Zmiana miejsca wydarzenia na 
wnętrza klubów na pewno zasko-
czyła, jednak w takich miejscach 
człowiek obcuje z muzyką znacznie 
bliżej. Więc nawet, jeśli nie jest się 
wyznawcą nowych brzmień, warto 
udać się w przedostatni weekend 
lipca do jednego ze szczecińskich 
klubów i poczuć klimat, tak wyjątkowy 
dla naszego miasta.

Maciej Borowski

Medium 
rzeczy 
pospolitych

Kluczowym elementem samo-
rozwoju jest, według liderów teatru 
Nieformalna Grupa Avis, stawianie 
znaków zapytania. Tym razem kluczem 
do realizacji monodramu „Medium 
rzeczy pospolitych” w wykonaniu 
Agnieszki Makowskiej, wcielającej się 
w zbłąkane dusze, stał się temat toż-
samości oraz demitologizacja pojęcia 
patriotyzmu, objuczonego legendami 
i patosem. Spektakl powstał na bazie 
autorskiego scenariusza Agaty Biziuk, 
która dokonała kompilacji martyro-
logicznych teksótw lieratury narodo-
wej XIX i XX wieku: m. in. „Dziady II” 
Adama Mickiewicza oraz utworów B. 
Leśmiana, C. Miłosza, L. Staffa.

Nieformalna Grupa Avis funkcjo-
nuje jako niezależny teatr od 2007 

roku, realizując swe projekty we współ-
pracy partnerskiej z teatrami państwo-
wymi. W Szczecinie mieliśmy okazję za-
poznać się z warsztatem grupy podczas 
realizacji spektaklu „Fumum Vendere“ 
zrealizowanego w kooperacji Teatru 
Lalek „Pleciuga”, Teatru Nowy im. K. 
Dejmka w Łodzi oraz Białostockiego 
Teatru Lalek. Najnowszy projekt 
„Medium rzeczy pospolitych” powstał 
w koprodukcji z Zamkiem Książąt 
Pomorskich – Piwnica przy Krypcie.

Pokaz przedpremierowy spektaklu 
odbędzie się podczas tegorocznych 
Spoiw Kultury, zaś premiera - 10 lipca 
na Zamku Książąt Pomorskich.

[kg]
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Ińskie Lato Filmowe
Okres wakacyjny - dla jednych 

okazja do błogiego lenistwa, podczas 
gdy dla innych rozpoczyna się festiwa-
lowa wędrówka po Polsce. Szczęśliwie 
dla kinomaniaków, podróż ku X Muzie 
nie musi być wcale długa i męcząca, 
romans z filmem nie będzie się zaś 
wiązać z gwarem miasta i duszno-
ścią ogromnych sal kinowych. Jedna 
z nastarszych cyklicznych imprez fil-
mowych w Polsce odbywa się bowiem 
tuż za rogiem, na terenie Ińskiego 
Parku Krajobrazowego (Pomorze 
Zachodnie), który charakteryzują czy-
ste jeziora, głazowiska i lasy. W takim to 
krajobrazie w dniach od 29.07-07.08 

br. już po raz XXXVIII będziemy mogli 
uczestniczyć w Ińskim Lecie Filmowym, 
organizowanym przez Urząd Gminy 
i Miasta w Ińsku, Stowarzyszenie Ińskie 
Lato Filmowe przy szczególnym udziale 
Internetowego Serwisu Filmowego 
Stopklatka.pl (od XXXI edycji – przyp. 
red.).

Inicjatorami festiwalu byli Bohdan 
Kowalski - ówczesny powiatowy kie-
rownik wydziału kultury, Doland 
Paszkiewicz - aktywny działacz 
DKF „Kontrasty” w Szczecinie oraz 
Kazimierz Dec - pracownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ińsku.

Wiele zmieniło się przez lata 
trwania festiwalu, a jego komediowy 
charakter zastąpiły kino o wysokich 
walorach artystycznych, obrazy ko-
mentujące rzeczywistość współcze-
snego świata, kinematografia Europy 
Wschodniej oraz promocja kina mło-
dych twórców. Dotychczas mieliśmy 
przyjemność obejrzeć panoramę kina 
rosyjskiego, w ramach „Mixu egzotycz-
nego” mogliśmy przyjrzeć się nowemu 
kinu z Ameryki Południowej, Afryki 
i Azji oraz widzieliśmy „Najgorsze filmy 
świata”. Festiwal zapoznał nas z rze-
szą wizjonerów kina europejskiego: 
Bergmanem, Viscontim, Herzogiem, 
Saurą, Zelenką, o polskich reżyserach 
nie zapominając. 

Tegoroczna edycja festiwalu ukaże 
nam panoramę kina bałkańskiego, 

prezentując m. in. głośny film „Kieł” 
w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. 
Zobaczymy najnowsze kino polskie 
oraz premiery sezonu 2010/2011. 
Szczególnie interesująco zapowiadają 
się bloki filmów dokumentalnych ze 
świata oraz przegląd filmów o tema-
tyce erotycznej.

Stałe miejsce w programie Ińskiego 
Lata Filmowego od lat zajmują pokazy 
plenerowe, prezentujące kino po-
pularne oraz projekcje najnowszych 
filmów polskich, połączone ze spo-
tkaniami z twórcami, wśród których 
gościli m. in. Agnieszka Holland, Jan 
Jakub Kolski, Robert Gliński, Jerzy 
Hoffman, Krzysztof Zanussi. 
Podczas tegorocznego festiwalu 
obecność swoją potwierdzili Arkadiusz 
Jakubik, Andrzej Barański oraz Maciej 
Cuske. 

Ponadto 31 lipca gośćmi festi-
walu w Ińsku będą bohaterowie 
filmu „Długi Marsz. 70 lat później” 
- Tomasz Grzywaczewski, Bartosz 
Malinowski i Filip Drożdż (operator 
kamery), uczestnicy wyprawy Long 
Walk Plus Expedition szlakiem Witolda 
Glińskiego- uciekiniera z łagru 
w Jakucji w 1941 roku, którzy byli go-
śćmi V. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc 
i Podróży Włóczykij.
Więcej informacji na stonie www.ilf.
stopklatka.pl

[kg]
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AutoCAD DlA poCzAtkujACyCh

Prywatne lekcje obsługi AutoCADa 
w zakresie potrzebnym do 

samodzielnej pracy projektowej

tel. 511227931
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