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Mówi się, że Szczecin jest miastem 
zieleni, lubimy spacerować po jego 
parkach i skwerach. Wiele słyszy się 
o zrównoważonym rozwoju i potrze-
bie dbania o środowisko. Jednak 
w praktyce nasza świadomość pro-
eko wydaje się być nie–logiczna. 
W marcowym numerze magazynu 
SIC! mówimy o ekologii w róż-
nych kontekstach i o pojęciach 
jej pochodnych. Wskazujemy na 

lokalnych pionierów, o czym pisze 
Przemek Głowa wspominając zie-
lonego apostoła – Paula Robiena, 
a także podajemy przykłady dobrych 
praktyk „z własnego podwórka” 
w pierwszej cześci cyklu współpracy 
podjętej z Planetą EGOS oraz 
w tekście „Myśl globalnie, działaj 
lokalnie” Łukasza Musiała. O eko-
logii można mówić ironicznie – 
zwłaszcza patrząc (sokolim) okiem 
szczecinianina, bądź kreatywnie 
– Agata Kiedrowicz-Dąbrowska 
wskazując na pojęcia trashion, 
recykling, upcykling pokazuje moż-
liwości designerskiego przetwarza-
nia pospolitych śmieci. Ostatecznie 

o ekologii można mówić również 
„przypadkiem”, na co wskazuje 
rozmowa z rzeźbiarką Moniką 
Szpener, używającą surowców 
wtórnych w swoich pracach. 
Jedno jest pewne, o ekologii 
powinno się mówić w najróżniej-
szych aspektach. Być może lektura 
tego numeru magazynu SIC! zain-
spiruje Was do działania.   
Ponadto, w numerze zapowiedzi 
i  recenzje płyt, książek, filmów oraz 
tego, co czeka nas w Szczecinie 
w najbliższym czasie.   
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Czym okaże się wystawa „Złota 
Rybka”, którą będzie można oglądać do 
27 marca w Galerii Gotyckiej w Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie, cie-
kawi mnie nie ze względu na lubość 
malarstwa niemieckiego czy też malar-
stwa abstrakcyjnego w ogóle. Znając 
zamkowe galerie wiemy, że ekspozycja 
ta wielce okazałą być nie może. To, co 
mnie intryguje to liczne odniesienia do 
artystów pracujących w pierwszej poło-
wie XX wieku.

Kolor niebieski symbolizuje duchowość 
oraz intelekt, natomiast konny jeździec 
niczym nieskrępowaną wolność.
Grupa Der Blaue Reiter, wywodząca 
się z Neue Künstlervereinigung, a prze-
kształcona następnie w Die Blaue Vier 
z wolnością teoretycznie miała wiele 
wspólnego, nie przedstawiała bowiem 
określonego programu. Formacji tego 
typu było wiele, każda miała podobny 
cel - zrzeszanie artystów i promowanie 
nowych nurtów sztuki. Mimo wspólnych 
chęci co rusz dochodziło do kolejnych 
poróżnień wśród artystów, najczęściej 
poprzez niedopuszczenie czyjejś pracy 
do wystawy. Poróżnienie doprowadzało 

do podziału grup, stawały się one 
coraz bardziej elitarne. Ówczesna 
innowacyjność nie polegała jedynie 
na odbieganiu od form przedstawia-
jących, lecz także na odwróceniu się 
od warunków zewnętrznych. Był to czas 
wielkich wydarzeń pod wieloma aspek-
tami. Wpływy pochodziły z różnych 
stron Europy, w samym Monachium nie 
brakowało opiniotwórczych ośrodków 
i  osób różnego pochodzenia. Artyści 
w inny sposób niż dotąd zaczęli spo-
glądać w siebie. Nie tylko w muzyce, 
ale także poprzez malarstwo poszu-
kiwano rytmu, dynamiki, walorów 
koloru, duchowości. Abstrakcja sta-
nęła na równi z dekoracyjnością i reali-
zmem. Innowacyjność w podejściu do 
sprawy i sposobie myślenia - według 
mnie - wartościowość.

Przyznam się, że o malarzach wystawia-
jących swoje prace w ramach „Złotej 
Rybki” dotąd nie słyszałam zbyt wiele. 
W opisie wystawy brakuje informacji 
o nich samych jak i o ich założeniach. 
Żałuję, że jest on tak ogólnikowy. 
Podobnie było w Wałbrzychu, gdzie 
wystawę można było zwiedzać na prze-
łomie bieżącego i minionego roku.
Zatem o tym, co prócz Monachium 
faktycznie łączy grupę zebraną 
przez inicjatora wystawy, Jerzego 
Zajączkowskiego, z grupami już wymie-
nionymi będziemy mogli się przekonać 

dopiero po zwiedzeniu ekspozycji.
Błękitni Jeźdźcy podkreślali różnorod-
ność sposobów realizacji wewnętrz-
nych dążeń twórców, i póki co ten mia-
nownik wydaje się wspólny. Subtelne 
kompozycje Michaela Bibera zdają się 
ciekawie korespondować z nieco pry-
mitywizującymi pracami Sibylli Dumke. 
Jednak co dalej...
Być może jestem nadto sceptyczna. 
Artyści pochodzący z Monachium 
z pewnością mogą odnosić się do swo-
ich wielkich poprzedników, być może 
są też wartościowi sami w sobie.
Jednak z powodu owych lakonicznych 
danych, w których najważniejszą infor-
macją zdaje się być krótkie odniesienie 
do prekursorów właśnie, a wiedząc jak 
wiele czynników wpływało na rozwój 
ich sztuki, powoduje moje wątpliwo-
ści, których rozwiania życzę sobie po 
otwarciu wystawy.
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Sztuka, technika i recy-
kling w Muzeum Techniki 
i Komunikacji

Do 13 marca w Muzeum 
Techniki i Komunikacji – Zajezdnia 
Sztuki przy ul. Niemierzyńskiej 18a 
będzie można odwiedzić wystawę 
zatytułowaną „Sztuka i Technika”. 
Jest to kolejny projekt przygoto-
wany przez Muzeum we współpracy 
z Politechniką Koszalińską. 
Tym razem w Szczecinie wysta-
wione zostały formy przestrzenne 
oraz malarstwo twórców zwią-
zanych z działalnością Instytutu 
Wzornictwa koszalińskiej uczelni. 
Prezentowane są prace dziesię-
ciu artystów, w tym m. in. Anny 
Szklińskiej, Ryszarda Lecha, Ewy 
Miśkiewicz-Żebrowskiej.
W pracach Anny Szklińskiej sil-
nie widoczna jest idea recyklingu. 
Artystka wykorzystuje używane 
ubrania do zobrazowania idei 
wielokrotnego używania tej samej 
materii i energii. Poza formami 
przestrzennymi Szklińskiej można 
podziwiać między innymi malar-
stwo Lecha, prekursorskie w swej 
technice, przypominające współ-
czesne piksele.
Więcej informacji można znaleźć 
na www.muzeumtechniki.eu.

[at]

Festiwal Sztuki Aktualnej 
13sphere 

Ostatni weekend marca zapo-
wiada się szczególnie interesująco. 
W dniach  24-26.03 w klubie 13 Muz 
odbędzie Festiwal Sztuki Aktualnej 13 
sphere, którego hasło przewodnie 
brzmi  „Znajdź różnice”. Podczas 
3. odsłony imprezy będziemy mieli 
okazję zobaczyć kompilację wielu 

dziedzin sztuki. W ramach miejskiej 
galerii sztuki przyjrzymy się pracom 
Keda Olszewskiego „Błyskotki”, 
Jakuba Jasiukiewicza oraz Lumpa, 
który wraz Agatą Witkowską (gale-
ria talentów) za sprawą projektów 
„13UL13/BULB” oraz „Niewidzialni” 
podda klub oraz jego otoczenie 
re-designowi . W cyklu sztuka niepo-
korna zagra zespół The Complainer, 
a podczas CONtemplacji muzyki 
novej – duet Lady Aarp. Nie zabraknie 
również tańca powiązanego z innymi 
sztukami, bowiem w cyklu Kultura 
Wzbogaca odbędzie się perfor-
mance Grupy Tańca Współczesnego 
Kiosk Ruchu, a w trakcie pokazów 
kina KULTURA zobaczymy video-arty 
Anny Orlikowskiej. Festiwal zwień-
czy pokaz mody w ramach projektu 
Love!Prelove!, do którego casting 
będzie miał miejsce już 12 marca. 
Pokaz połączony będzie ze znanym już 
szczecinianom Swap Party. Ponadto 
zapowiedzi późniejszych projektów 
i festiwali min. digital_ia oraz inSPI-
RaCJE. Nie można tego przegapić. 
Więcej na www.13muz.eu/13_sphere 

[kg]
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musimy zmierzyć się z tą historią. 
Zobaczyć ją w wymiarze ludz-
kiego losu, pojedynczych zdarzeń, 
jednostkowych tragedii, małych 
narracji – możemy powtórzyć za 
komisją, która nagrodziła dramat 
„Nasza klasa“ literacką Nagrodą 
Nike. 

Spektakl, który powstał na podsta-
wie tekstu Tadeusza Słobodzianka 
zobaczymy w Szczecinie na finał 
festiwalu Kontrapunkt. Od kilku 
lat organizatorzy przeglądu pro-
ponują pozakonkursowy spektakl, 
który jest znaczącą wypowiedzią 
teatralną, ważnym wydarzeniem 
artystycznym. Po „epoce gwiazd“ 
przyszedł czas na mocny, świet-
nie zrealizowany, teatr mistrzów. 
Szczecin odwiedziły więc dwu-
krotnie spektakle Jana Klaty 
(„Transfer“, „Trylogia“), a także 
„Miarka za miarkę” w reż. Anny 
Augustynowicz oraz „Król umiera, 
czyli ceremonie“ w reż. Piotra 
Cieplaka. W tym przypadku, 
elementem przyciągającym 

jest materiał literacki, na któ-
rym oparto spektakl. Tadeusz 
Słobodzianek przedstawia tam 
historię uczniów z jednej klasy 
w Jedwabnem, którzy podczas 
wojny stają się katami i ofira-
rami. Opowieść autentyczna, 
szeroko komentowana, wydarze-
nie polityczne, ożywa na nowo 
w postaciach konkretnych ludzi 
– Dory, Zośki, Ryśka, Zygmunta, 
Jakuba. Wbrew pozorom autor 
dramatu nie odkrywa przed nami 
„dojrzewania do zbrodni“ - wza-
jemna niechęć, budowanie barier 
i podziałów wpisane jest także 
w życie dzieci. A kiedy dzieci 

dorośleją, w sytuacji zagrożenia, 
wobec możliwości dokonania 
zemsty i obudzenia najgorszych 
instynktów - czarna strona człowie-
czeństwa wygrywa. I to jest chyba 
jeden z najtrudniejszych aspektów 
dramatu – że nie daje on nadziei, 
mimo wszystko pozostawia czy-
telnika z traumą wypowiedzianą, 
choć bez oczyszczenia. 
Jaką interpretację przyjmą twórcy 
przedstawienia? Czy będzie to 
spektakl rzeczywiście „wstrząsa-
jący“ jak mówią o nim ci, którzy 
go widzieli? Przekonamy się już 
wkrótce – spektakl będzie grany 
dwa razy – dla publiczności 
posiadającej karnety na całość 
festiwalu oraz na pojedyncze 
bilety. Miejsca można rezerwować 
już dziś. 
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Wielki słoń 
i tajemnicze jajko

Na początku marca Teatr Lalek 
Pleciuga zaprasza na spektakl zaty-
tułowany „Słoń” na motywach tek-
stu Theodora Seussa Geisela pt. 
„Horton hatches the egg”.
Historia zaczyna się od tego, że 
pewien ptak znudził się wysiadywa-
niem jajka. Namówił zatem słonia, 
żeby to on jajko wysiedział. Słoń 
zgodził się. Lecz wszystko wokół 
słonia jakby sprzysięgło się, aby mu 
w tym przeszkodzić. 
Rymowana opowieść Dr. Seussa, 
która była kanwą i inspiracją tego 
spektaklu, jest zabawna, jednak 
warto ją odczytać także poważ-
nie. Co wyniknie z tej historii? Na 
ile będą to sprawy wielkie a na ile 
tajemnicze?
Warto przekonać się i wybrać 

w towarzystwie najmłodszych do 
szczecińskiego Teatru Lalek.                    

[at]

Kontrapunkt
W dniach 1-16 kwietnia br. 

będziemy mieli okazję uczestniczyć 
w jednym z najstarszych polskich 
festiwali teatralnych. Już po raz 
46. odbędzie się Przegląd Teatrów 
Małych Form KONTRAPUNKT. Mimo 
wieloletniej tradycji festiwal wciąż 
inspiruje swoją świeżością oraz 
różnorodnością. Tegoroczny festi-
wal zainauguruje projekt muzyczny 
Rautakeuhko dwóch Finów: akor-
deonisty Kimmo Pohjonena oraz 
żonglera Ville Walo. Wśród spekta-
kli konkursowych pojawią się naj-
ciekawsze polskie oraz europejskie 
premiery ostatniego sezonu.
          Dodatkowo nutę międzyna-
rodowości nada „Dzień Berliński” 
podczas którego uczestnicy festi-
walu będą mogli zobaczyć nie-
mieckie spektakle z tłumacze-
niami w teatrach: Schaubühne am 
Lehniner Platz, Berliner Ensemble 
oraz w Deutsches Theater.
           Wśród imprez towarzyszą-
cych nie zabraknie takich pozycji 
jak: Mały Kontrapunkt (01-10.04) 
– wypełniony spektaklami i warsz-
tatami dla najmłodszych widzów 

i  ich rodziców oraz Północ Teatrów 
– czyli noc koncertów, projekcji 
filmowych, widowisk plenerowych 
oraz szczecińskich spektakli. 
         Przegląd uświetni spektakl fina-
łowy „Nasza Klasa”  na podstawie 
dramatu Tadeusza Słobodzianka.
Bogactwo festiwalu to jednak nie 
tylko jego program artystyczny, to 
również nieskrępowane spotkania 
w klubie festiwalowym, sponta-
niczne dyskusje oraz zaangażo-
wanie szerokiego środowiska arty-
stycznego miasta. Organizatorami 
festiwalu są: Teatr Lalek „Pleciuga”, 
Teatr Współczesny, Ośrodek 
Teatralny KANA.         

  [kg]
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Eko-bajki

Myśląc o filmach związanych z eko-
logią wpierw jawiły mi się mroczne post-
nuklearne i apokaliptyczne wizje świata 
ukazujące rozpad człowieczeństwa. 
Jakby jedyną drogą „edukacyjną” był 
terror i strach. Być może jest to najczę-
ściej narzucany nam obraz. Znalazłam 
jednak przyjemniejszą formę by podjąć 
temat i bohaterów, którzy zamiast grozić 
będą troszkę pouczać. Animacja „Mia 
i Migusie” Jasquesa-Rémy’ego Girerda 
niedawno goszcząca na ekranach kin, 
to urocza opowieść ideologiczna bro-
niąca elementarnych wartości, której pro 
ekologiczna fabuła, karcąca bezduszne 
korporacje oraz walcząca o równowagę 
środowiska daleka jest od patosu oraz 
indoktrynowania. Godnym uwagi jest 
również sama forma bajki, której kre-
ska bliższa jest obrazom Studia Ghibli 

aniżeli Disneya. W tym miejscu nie 
można pominąć obrazu stworzo-
nego w roku 1984 przez legendar-
nego rysownika japońskiego Hayao 
Miyazakiego - „Nausicaä z Doliny 
Wiatru”. Krajobraz zdegradowanego 
świata, zmutowane rośliny i owady, 
toksyczny wiatr, a w głębi tego świata 
Dolina i jej mieszkańcy próbujący wal-
czyć o zachowanie równowagi pomię-
dzy człowiekiem i naturą. Ekologiczna 
i pacyfistyczna wymowa jest podobna 
w obu utworach, nie dajmy się zwieść, 
że są to obrazy dla dzieci, płynie z nich 
nie znająca wieku mądrość i pokora.      

  [kg]      

Era Nowe Horyzonty 
Tournée

Era Nowe Horyzonty Tournée,  
które zagości w Kinie Pionier w dniach 
04-10.03 to nie tylko droga kilku filmów 
po Polsce, to przede wszystkim podróż 
widza po konwencjach, formach,  tema-
tach, wizjach kina światowego.  Podczas 
drugiej odsłony festiwal zaprezentuje 
obrazy cieszące się zainteresowaniem ze 
strony widzów i  krytyków. Interesująco 
zapowiadają się: „Hadewijch” Bruno 
Dumonta podnoszący temat następstw 
wiary we współczesnym świecie; francu-
ski dokument „I tak nie zależy nam na 
muzyce”, traktujący o niezależnej scenie 

japońskiej, od noise’u, przez industrial, 
minimal, po avant-pop. Najbardziej 
oczekiwany zdaje się być jednak „Enter 
the void” Gaspara Noé, który uderza 
widza już od napisów początkowych 
nasyconych muzyką techno i neono-
wymi psycho wizjami.  Historia rodzeń-
stwa ukazana z perspektywy głównego 
bohatera łączy retrospekcje, halucyna-
cje z animacjami i obrazami teraźniej-
szości. Gaspar stworzył film balansujący 
miedzy mistycyzmem a pornografią 
umysłową, zaś Tokio w którym toczy się 
akcja filmu jawi się jako metropolia 
grzechu i wyalienowania.                           

[kg]      
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Tak, żeby wczuć się w klimat Dnia 
Ziemi i zbliżającej się wiosny.
NOFX – Vegetarian Mumbo Jumbo, 
album: Liberal Animation. Fat Mike 
jak zawsze potraktował sprawę bardzo 
po swojemu. Album Liberal Animation 
(takie zakamuflowane Animal 
Liberation, wszak to poeta i przebiegły 
manipulator słowem), z którego pocho-
dzi piosenka Vegetarian Mumbo Jumbo 
to też jedna z najlepszych okładek jakie 
znam. Cztery krowy siedzące przy stole, 
wyluzowane, obżarte po sutym obiedzie 
w postaci człowieka, którego szczątki 
leżą na półmisku. Sama piosenka to 
najpierw delikatna gitarka, potem ano-
rektyczne zawodzenie  nienajedzonego 
wegetarianina (wiadomo przecież, że 
wegetarianie żywią się jedynie trawą), 
a potem zaczyna się NOFX’owa jazda 
bez trzymanki. 

I don’t feel bad about

eating something that’s dead

so why should I be sad

for cows getting hit in the head? 

Taka NOFX’owa przekora.   
The Smiths – Meat is Murder, 

album: Meat is Murder. A teraz zupeł-
nie na poważnie. Wegetariański hymn, 

nie pozostawiający żadnych złudzeń 
jakie jest przesłanie Morrisey’a… 
i transowy gitarowy motyw Johnny’ego 
Marra, który wrzyna się głęboko 
w  serce.  To jedna z tych piosenek, 
które odbierają nam komfort bez-
myślnego konsumowania.

And the flesh you so fancifully fry 

Is not succulent, tasty or kind

It’s death for no reason 

And death for no reason is MURDER

Buzu Squat  - Przebudzenie, album: 
Dowódcy miłości. Obowiązkowy utwór 
na wszystkich wege dyskotekach. Trochę 
dziecinnie buntownicza,  urocza, a jed-
nocześnie bardzo mocna  i bezkom-
promisowa w swej wymowie piosenka 
- manifest. 

Widzisz parę bobrów przytulonych nad potokiem 

Nie zabijać ich więcej cieszyć się widokiem 

Nie wyjadać ich wnętrzności nie wchodzić w ich skórę

Stępić w sobie instynkt łowcy wtopić w naturę

Dużo tu jak i w całym repertuarze Buzu 
Squat odwołań do chrześcijaństwa, ale 
też takiego ekologicznego przekonania 
o pełnej symbiozie wszystkiego co żyje. 
Brakuje mi trochę takich mainstreamo-
wych utworów, które krążyłyby po radiu 
i mówiły o czymś ważniejszym niż o nie-
chęci do poniedziałków… na przykład.

Talking Heads – Nothing (but 
Flowers), album: Naked. Wesoła 
i lekko abstrakcyjna apokaliptyczna 
piosenka. Świat przyszłości, gdzie cywili-
zacja zostaje ze smakiem pożarta przez 
umęczoną Matkę  Naturę.

I’d pretend

That I was a billboard

Standing tall

By the side of the road

I fell in love

With a beautiful highway

This used to be real estate

Now it’s only fields and trees

Where, where is the town

Now, it’s nothing but flowers

The highways and cars

Were sacrificed for agriculture

p.s. Oczywiście może to też być pio-
senka o miłości, na szczęście dowol-
ność interpretacji pozwala nam na 
wyobrażaniu sobie, że to piękna eco-
piosenka o odwecie jaki bierze na nas 
Matka Ziemia ;)
p.p.s. Nie zapomnijcie pierwszego dnia 
wiosny założyć sandałów, przebiec się 
po łące, trzymając w zębach źdźbło 
trawy a potem wytarzać się na łonie 
natury, pozdrawiam. 
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„James Blake” - 
James Blake 

wyd. Atlas Recordings

Wszystko zaczęło się całkiem 
niedawno, bo w 2009 roku – wtedy 
to rozpoczął się efekt kuli śniego-
wej kariery tego młodziutkiego lon-
dyńczyka. Dziś zna go niemal cała 
Europa, m.in. za sprawą pierwszego 
singla, coveru Feist - „Limit to your 
love”. Teraz mamy okazję wysłu-
chać, a nawet dosłuchać pozosta-
łych dziesięciu utworów na płycie 
i  doznać całej muzycznej opowieści 
tego artysty. Od pierwszych sekund 
tego wydawnictwa wprowadza on nas 

w swój magiczny świat. Album ten jest 
wyjątkowy. Blake dokonuje swoistego 
przełomu, upopawia bowiem bardzo 
trudne, połamane i hałaśliwe dźwięki. 
Jak mu się to udaje? Wszystko za 
sprawą melodyjności piosenek, ujmu-
jącego wokalu, różnorodności elek-
tro-instrumentów. Trudno muzycznie 
określić Jamesa Blake’a, ale myślę, 
że najbliżej mu do Thoma Yorka, 
Bjork czy Four Tet. Jest to niewątpliwy 
rarytas muzyczny, jednakże z góry 
ostrzegam, że wypełniony po brzegi 
smutkiem, goryczą i przygnębieniem. 

Krzysztof Lubka 

„Something Freaky” 
Basement Freaks – 

wyd. Jalapeno

Słuchając tego albumu od razu 
pomyślałem o naszym lokalnym grajku, 
dj twisterze. On bowiem kojarzy mi 
się muzycznie z groovem, funkiem, 
hip-hopem, czy nawet d’n’basem, 
a wszystko to serwuje zawsze w jak naj-
bardziej imprezowo-tanecznych setach. 
Taka też jest płyta George’a Fotiadisa 
– to właśnie on kryje się pod pseudoni-
mem Basement Freaks i nareszcie, po 
10 winylach i didżejowaniu w prawie 
wszystkich krajach Europy, ten londyń-
czyk za pomocą albumu „Something 

Freaky” mocno ugruntowuje swoją 
pozycję na undergroundowej scenie 
breakbeat funku. Cały album prze-
pełniony dźwiękami mocno porywa-
jącymi do tańca, wzmocniony wokal-
nymi gwiazdami pochodzącymi na 
przykład z Nigerii, a pośród dwunastu 
utworów na płycie każdy może zna-
leźć swój funkowy przebój tego roku.   

Krzysztof Lubka
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Ten jeż już nigdy więcej 
nikogo... Zaraz... A jednak! 
Obrazoburczy, niestroniący od 
uciech beztroski Jeż Jerzy sztur-
muje X muzę. Z kart komiksu prze-
nosi się na duży ekran, a biorąc 
pod uwagę rozmach jego twór-
ców – możliwe, że zagości tam na 
dłużej. Staż i doświadczenie ma 
już dość spore – zgorszenie sieje 
od 1996 roku. Zaczynał dość 
skromnie, w kultowym magazynie 
„Ślizg” poruszającym się w sze-
rokich meandrach kultury hip-
hopowej. Aż stopniowo z czasem 
sam stał się obiektem kultu i roz-
począł samodzielny żywot w albu-
mach poświęconych już tylko 
jemu (choć warto tu dodać kilka 
postaci, bo kimże byłby Jeż Jerzy 
bez takich adwersarzy jak Stefan 
i Zenek czy El Dresso!).

Jeż Jerzy jest żywym dowodem na 
to, że antybohater potrafi zjednać 
sobie odbiorców i swoją bezczel-
nością oraz brakiem wszelkich 
zahamowań kształtować świat na 
swój sposób. Podobny los spotkał 
jego znakomitego poprzednika, 
prawdziwy archetyp jeśli chodzi 
o prowokacje komiksowe – Kota 
Fritza. Ten wiecznie zdegustowany 
i uganiający się za płcią prze-
ciwną prowokator szokował na 

przełomie lat 60-tych i 70-tych 
przeżywającą rewolucję kultu-
rową Amerykę.  Autor „Kota 
Fritza” - Robert Crumb na tle róż-
nych przygód swego bohatera (od 
zwykłych studenckich imprez, po 
karierę w CIA) ukazywał zepsucie 
moralne społeczeństwa podą-
żającego bezmyślnie za ideami, 
których nie rozumieją. Wtedy Fritz 
był swoistym wentylem przez który 
uchodziła nadęta duma miesz-
czaństwa amerykańskiego. 

Dziś Jeż Jerzy odgrywa podobną 
rolę, choć w zupełnie innych 
warunkach. Zamiast rewolucji 
kulturowej, mamy zachwianie sys-
temu wartości i granicy między 
tym co dobre a co złe. JJ zaś swo-
bodnie porusza się pomiędzy tymi 
strefami na deskorolce, samemu 
decydując o tym gdzie jest gra-
nica dobrego smaku. Często 
zresztą ją przekracza zyskując 
sobie tym samym „szacunek na 
mieście”. Od kolejnych albu-
mów poświęconych JJ możemy 
spodziewać się następnych 

dosadnych komentarzy nt. coraz 
bardziej natrętnej i męczącej rze-
czywistości, podanych w sposób 
bezpośredni i z solidną dawką 
pikanterii. Czego się spodziewać 
po filmie? Może tego, że to co 
do tej pory można było wyczytać 
między wierszami teraz nabierze 
jeszcze większej siły i zatka odpo-
wiednich ludzi tym, co jeże lubią 
najbardziej!
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„Masakra profana” - 
Jarosław Stawirej

Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Czy bezbożnik hedonista może 
głosić Słowo Boże? Czy krew tryska-
jacą ze stygmatów pasuje do garni-
turu od Armaniego?  Odpowiedzi 
na te pytania oraz implikacje, jakie 
za sobą nosią odnajdziemy w książce 
Jarosława Stawireja „Masakra pro-
fana”. Mimo prowokującej zapo-
wiedzi, pozycja ta nie jest prostą 
i jednoznaczną groteską wiary czy 
objawienia. To historia zabawnego 
dramatu wielkomiejskiego brand 
menagera. Niezwykłej przemiany, 
walki ze środowiskiem, z jakim obcu-
jemy lub od jakiego chcemy się 
odizolować. Autor zmienia nastrój 
powieści niczym doświadczony 

konstruktor. Dokłada kolejne wątki, 
miesza narracje, łączy nonsens 
z logiką. 
Jeżeli to nie wystarczy drogi czytelniku 
by sięgnać po książkę dorzucam jesz-
cze: świetny język, ironię, męczącą 
Matkę Boską, satanistów, fabularne 
zawirowania, zwroty akcji a na koniec 
odrobinę zastanowienia. 

  [kg]

„Sprawiedliwość owiec. 
Filozoficzna powieść 
kryminalna” - Leonie 
Swann

wyd. Amber

„Sprawiedliwość owiec” nie jest 
pierwszą pozycją rynkową (i z pewno-
ścią nie ostatnią), której bohaterami 
są zwierzęta, wystarczy przywołać 

„Folwark zwierzęcy”  Orwella czy 
komiks „Blacksad” duetu Diaza 
Canales i Guarnido (SIC!#04), nie 
jest  jednak moim celem ich warto-
ściowanie. Tym co wyróżnia przywo-
łane tytuły od „Sprawiedliwości…”  to 
fakt, że tym razem tytułowe zwierzęta  
nie są bohaterami o ludzkich cechach 
ani nośnikami symboli, są po prostu 
owcami. Powieść rozpoczyna scena 
leżącego mężczyzny - pasterza, w któ-
rego ciele utkwiła łopata. Postawione 
w nietypowej dla ich dotychczaso-
wego żywota sytuacji owce konsta-
tując, iż „szpadel to nie choroba” 
rozpoczynają zawiłe i niekonwencjo-
nalne śledztwo. Nie jest to jednak 
owczy pęd a rozważna rozgrywka, 
w  której każda z owiec ma swoją rolę 
do odgrania. 
Określenie „filozoficzna”  w podtytule 
jest lekkim nadużyciem. Rozważania 
owiec, mimo, iż edukowanych przez 
zamordowanego, są raczej naiwne 
oraz pozbawione ostatecznych wnio-
sków, choć z drugiej strony sporo w ich 
obserwacjach prawdy o ludziach. 
Podsumowując jest to ciekawa pozycja 
dla poszukujących lekkiego i  zabaw-
nego pisarstwa ze zwłokami w tle. 
Polecam szczególnie przed lekturą 
„Triumfu owiec”, kontynuacją przygód 
niebanalnego stada, które tym razem 
opuszcza zieloną Irlandię. 

 [kg]
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„Jakby w pokoju nagle zgasło świa-
tło” – powiedziała. Więc pewnego 
dnia obudził się w swoim mieszka-
niu jako duch. Innego razu przebrany 
za pandę, w drodze do pracy, trzy-
mał głowę między kolanami, cytując 
z pamięci dialogi ze Star Treka. Kiedy 
po posiłku w chińskiej restauracji się-
gnął do koszyka, żeby zostawić napi-
wek, jego palce trafiły na ciasteczko 
z wróżbą. Zrezygnowany złamał je jak 
obietnicę, aby nie dawać wiary przy-
padkowym uśmiechom losu i odczytał: 
„Spróbuj przypomnieć sobie jakikol-
wiek kawałek Beatlesów i zanuć dzi-
siaj przed snem”. Tej nocy śnił, że jest 
morsem, który leci w przepaść pełną 
szarego śniegu. Na jej brzegach stali 
ludzie i machali podpalonymi transpa-
rentami z napisem ”VEH SOLI”. W oko-
licy krążyły tygrysy. 
Obudził się, zapalił światło, przeszedł 
do łazienki, stanął przed lustrem i spoj-
rzał. I wtedy przypomniał sobie frag-
ment z książki czytanej wiele lat temu. 
Jej fabuła dotyczyła jakichś dzieci, 
które w szopie za domem budowały 
z kartonu i desek rakietę, aby pole-
cieć na księżyc i przekonać się, czy to 

rzeczywiście tylko kawałek starego sera 
zawieszonego na sznurku. Narrator tej 
książki, emerytowany wykładowca lite-
ratury średniowiecznej, stawał wieczo-
rami w oknie swojego ciemnego domu 
na sąsiedniej posesji i paląc fajkę, snuł 
rozwlekłe rozważania dotyczące prze-
znaczenia ludzkości. W istocie był 
członkiem tajnego stowarzyszenia, któ-
rego rytuały inspirowane były fazami 
księżyca i w wolnym czasie uwielbiał 
fantazjować na temat niepostrzeżo-
nego przejęcia całkowitej kontroli nad 
światem. Był również autorem potęż-
nego, pięciuset stronicowego poematu 
prozą pt. „Intymny kontrast między świa-
tem a porządkiem reprezentowanym 

przez ogień” – wydrukowanego in folio 
w dwóch równoległych kolumnach, 
z kompletnym skorowidzem terminów 
z zakresu geologii, geometrii oraz geo-
grafii (oryginalny tekst zawierał również 
krzyżówki i pewne złożone masońskie 
szarady, jednak zostały one odrzucone 
podczas ostatecznej redakcji tekstu). 
Z tego właśnie dzieła pochodzi pytanie, 
które pojawiło się w jego myślach, gdy 
stał tak wpatrzony w swoją lustrzaną 
twarz obrysowaną konturem pary: „Do 
kogo należy ta zimna gwiazda, co spo-
gląda na nas spoza plątaniny pozo-
rów i naszych powszednich pomyłek?”. 
Dopiero teraz zrozumiał znaczenie tej 
zagadki.
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Już od co najmniej kilku lat wma-
wia nam się, żeby segregować śmieci 
i nie wyrzucać odpadów po okolicz-
nych parkach i lasach. Mało tego, 
mądre głowy próbują tłumaczyć, że 
im rzadziej będziemy używać samo-
chodów, tym lepiej będzie się miało 
nasze środowisko naturalne. Co za 
bujdy! Każdy trzeźwo myślący czło-
wiek wie w czyich głowach zrodziły 
się takie wywrotowe idee. To przecież 
wymysł lewicowej propagandy. My, 
Polacy mamy jednak swój rozum. Na 
szczęście, bo już dawno bylibyśmy 
oszukani.

Popatrzmy chociażby na kosze do 
segregacji odpadów. Zazwyczaj 
stoją daleko od naszego mieszka-
nia. Spacer trwa aż trzy minuty. Bolą 
nogi i ręce. Co to za pomysł, żeby 
próbować przetwarzać makulaturę, 
szkło, plastik, aluminium czy odpady 
organiczne? Ta ostatnia nazwa brzmi 
zresztą tak dziwnie i tajemniczo, że 
aż nieprzyjemnie. Tfu!

Od tych różnych kolorów aż głowa 
boli. Żółty na plastik, niebieski na 

papier, zielony na szkło kolorowe, 
czerwony na aluminium, biały na 
szkło bezbarwne, pomarańczowy na 
metale. Kto to wszystko spamięta? 
Sprawę można przecież załatwić 
szybko i bezboleśnie. Pakujemy 
wszystkie śmieci w jeden czarny 
worek,  idziemy do pierwszego lep-
szego dużego śmietnika, wrzucamy 
je i po zabawie. Jeszcze lepiej, gdy 
mamy zsypy na śmieci. Nie musimy 
nawet ubierać butów. Ani długich 
spodni. Sprawa załatwiona. 

Problem wytwarza się, gdy wywóz 
śmieci okazuje się za drogi. 
Doskonale znają go właściciele 
domków jednorodzinnych. Ale i na 
to znajdzie się rada. Trochę bardziej 
czasochłonna, lecz niebywale sku-
teczna. Czekamy, aż zapełni nam się 
kilka dużych worków na śmieci, pod 
osłoną nocy pakujemy je do samo-
chodu i wywozimy do lasu. Tam już 
znajdują się specjalnie oznaczone 
miejsca. Widać je tylko w dzień, ale 
za to znajomy zapach unosi się już 
z daleka. To chyba niezbyt wielki pro-
blem, jeśli dorzucimy kilka naszych 

woreczków do tych już porzuconych. 
I jeszcze te apele, żeby poruszać się 
na własnych nogach lub wyciągnąć 
z piwnicy zakurzony już rower i śmi-
gać nim po mieście! Bezczelność. 
Spocimy się, stracimy energię 
i będziemy wyglądali jak siedem 
nieszczęść. Kochamy swoje samo-
chody i nie damy się z nich wyrzucić! 
Jeśli ustąpimy, to ONI sukcesywnie 
zawładną światem. Nie dajmy się 
zwieść, bądźmy czujni i powiedzmy 
stop lewackiej propagandzie! 
Przecież to jej wytworem jest ta chora 
nauka zwana ekologią.
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1 III 2011 

wt/ di/ tue

Technika i Sztuka – 
wystawa, Muzeum 
Techniki i Komunikacji 
- Zajezdnia Sztuki (do 
13.03)

Oryginalne techniki Leny 
Braun - wystawa, Gale-
ria Soraya (do 31.03)

Kobiety na plakatach 
Leszka Żebrowskiego 
– wystawa, Zamek 
Książąt Pomorskich (do 
03.04)

18:00 Stary cyfrowy 
Szczecin cz.1: Wiskord 
i okolice, czyli socjalizm 
w obiektywie - dysku-
syjny klub OFFilm, Kino 
Obserwatorium

19:00 CHLIP HOP – XIV 
urodziny Czarnego Kota 
Rudego, Teatr Polski

2 III 2011 

śr/ mi/ wed

Mandala jako symbol 
Wszechświata - 
wystawa, Książnica 
Pomorska (do 24.03)

09:30, 11:30 Słoń – 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga (02-03.03) 

18:00 Tandemy 

językowe, Piwnica Kany 
(w każdą środę)

19:00 Mirosław Czy-
żykiewicz z zespołem 
Kameleon – koncert, 
Teatr Polski

19:00 Pelikan – spek-
takl, Teatr Współczesny

3 III 2011 

cz/ do/ thu

Złota Rybka - wystawa, 
Galeria Gotycka, Zamek 
Książąt Pomorskich (do 
27.03)

17:00 Fotografia 
Dzikiej Przyrody 2009 
– wernisaż,Muzeum 
Narodowe (do 27.03)

19:00 Tango – spektakl, 
Teatr Współczesny

22:00 Kanapa 
Trippin – impreza, Klub 
Mezzoforte

4 III 2011

 pt/ fr/ fri

Era Nowe Horyzonty 
Tournée – Kino Pionier 
(04-10.03)

Festiwal Dni Muzyki 
nad Odrą, Frankfurt nad 
Odrą (04-13.03)

10:00 Słoń – spektakl, 
Teatr Lalek Pleciuga

19:00 Prace Tiny Siudy 
- wernisaż, Piwnica 
Kany

21:00 Arek Zawiliński 
& Na Drodze… - koncert, 
Free Blues Club

21:30 Tuwim 
zaczarowany – wieczór 
kabaretowy, Teatr 
Polski (04-05.03)

22:00 We love 
Dubstep – impreza, Klub 
Mezzoforte

5 III 2011 

so/ sa/ sat

16:00 Słoń – spektakl, 
Teatr Lalek Pleciuga

16:00, 19:00 Prywatna 
klinika –  spektakl, Teatr 
Polski (05-06.03)

17:00 Życie/Instrukcja 
Obsługi – spektakl, 
Teatr Mały (05-06.03)

19:00 Transakcja – 
spektakl Teatru w 
Krzywym Zwierciadle, 
Teatr Kana

19:00 Rowerzyści – 
spektakl, Teatr Współ-
czesny (05-06.03)

19:00 Duvelor albo 
farsa o starym diable 
– spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga
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21:00 Praia Latina z 
Edem Szynszylem – 
impreza, Nowy Klub 
Patio

21:00 Sorry, Music 
Only: Zambon & Mario-
Kotta – impreza, Klub 
City Hall

22:00 COREDUKACJA 
#14 – impreza, Klub 
Mezzoforte

13 III 2011 

n/ so/ sun

16:00 Okno na 
parlament – spektakl, 
Teatr Polski

19:00 Pierepałki – 
kabaret Szarpanina, 
Teatr Lalek Pleciuga

19:00 Bóg Mordu – 
spektakl, Teatr Polski 
(13-20.03)

14 III 2011 

pn/ mo/ mon

Oryginalne techniki 
Leny Braun - wystawa, 
Galeria Soraya (do 
31.03)

15 III 2011 

wt/ di/ tue

9:30, 11:00 Kum i Plum 
– spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga (15-17.03)

18:00 My, dzieci 
Jego oraz Jeden 
dzień - dyskusyjny 
klub OFFilm, Kino 
Obserwatorium

19:00 Pelikan – spek-
takl, Teatr Współcze-
sny (15-18.03)

16 III 2011 

śr/ mi/ wed

20:00 VERSschmug-
gel/ WERSszmugiel. 
Prezentacja antologii 
poezji polsko- i 
niemieckojęzycznej 
– spotkanie, Literatur-
werkstatt Berlin

17 III 2011 

cz/ do/ thu

19:00 Cięte historie – 
spektakl, Teatr Mały 
(17-20.03)

18:00 Ryszard Słowic-
ki/ Konrad Królikowski 
– koncert w ramach 
projektu Klezmarzec, 
Willa Lentza

19:00 Bassekou 
Kouyate & Ngoni 
Ba – koncert, Szczecin 
Plus Music Fest 2011, 
Filharmonia

20:00 Bubliczki – 
koncert w ramach 
projektu Klezmarzec, 
Free Blues Club

21:00 The Sunpilots – 
koncert, Klub Alter Ego

18 III 2011 

pt/ fr/ fri

10:00 Kum i Plum – 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

18:00 The Chiave - 
koncert, Kontrasty

20:00 Lailonia - spek-
takl, Teatr Kana

21:30 Sufit Jonasza 
Kofty, czyli gdzie ta 
bohema, Teatr Polski

19 III 2011 

so/ sa/ sat

15:00, 16:00 
Afrykańska przygoda 
– spektakl dla naj-
najmłodszych, Teatr 
Lalek Pleciuga

17:00 Spotkanie z 
weganizmem – Aboli-
cjonizm - radykalizm, 
czy rozsądna droga do 
wyzwolenia zwierząt?, 
Społeczny Infopunkt 
Alert

20:00 Lailonia – spek-
takl, Teatr Kana

20:00 Rock to Odra 
Odra Rock vol. 3 – kon-
certy, Free Blues Club

21:00 Rave River: 

20:00 Antropomorfizm 
– wernisaż Jakuba 
Bessaraba, Brama 
Jazz Cafe

21:00 Dj. Sempone – 
impreza, Nowy Klub 
Patio

21:00 JuNowMe Rec.
presents – Groh & 
Snack – impreza, Klub 
City Hall

22:00 Satruday night 
fever – impreza, Klub 
Mezzoforte

6 III 2011 

n/ so/ sun

11:00 Słoń – spektakl, 
Teatr Lalek Pleciuga

12:00-17:00 Pajdokra-
cja czyli Dzieciaki Górą 
– rodzinne spotkania w 
Piwnicy Kany (w każdą 
niedzielę)

16:00 Atom String 
Quartet - koncert, Jazz-
Club A-Trane, Berlin

19:00 Lao Czesław 
Tour – koncert, DK 
Słowianin

19:00 My – spektakl 
Teatru Brama, Teatr 
Kana 

7 III 2011 

pn/ mo/ mon

17:30, 20:30 Rozkład 
Jazdy – spektakl, Teatr 
Lalek Pleciuga

8 III 2011 

wt/ di/ tue

9:30, 11:30 Słoń – 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga (08-10.03) 

18:00 Pięć miast - dys-
kusyjny klub OFFilm, 
Kino Obserwatorium

20:00 Tuwim zacza-
rowany – wieczór 
kabaretowy, śledzik, 
Teatr Polski

9 III 2011

śr/ mi/ wed

19:00 Oskar i Pani 
Róża – spektakl, 
Teatr Współczesny 
(09-11.03)

19:00 Okno na parla-
ment – spektakl, Teatr 
Polski (09-12.03)

21:30 Nail Quartet 
- koncert, Aufsturz, 
Berlin

10 III 2011 

cz/ do/ thu

19:00 Ultramöbel – 
Karsten Konrad & 
Jan Mioduszewski 
– wystawa, wernisaż, 
Instytut Polski, Berlin 
(do 31.05)

11 III 2011 

pt/ fr/ fri

10:00 Słoń – spektakl, 
Teatr Lalek Pleciuga 

19:00 Morze otwarte 
– spektakl, Teatr Mały 
(11-13.03)

21:00 Prodigy Party – 
impreza, Klub Alter Ego

21:30 Droga Pani 
Kalino, Teatr Polski 
(11-12.03)

12 III 2011 

so/ sa/ sat

12:00 Casting do 
pokazu mody w 
ramach 13_sphere, 
Klub 13 Muz  

15:00, 16:00 
Afrykańska przygoda 
– spektakl dla najnajm-
łodszych, Teatr Lalek 
Pleciuga

21:00 Southern Cross – 
koncert, Free Blues Club6 
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Ladies vs Gents – 
impreza, Klub Alter Ego

21:00 Dj. Twister – 
impreza, Nowy Klub 
Patio

21:00 City Bass 5! 
Zeppy Zep, CLVN, The 
Spacebumz – impreza, 
Klub City Hall

20 III 2011 

n/ so/ sun

11:00 Calineczka – 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

21 III 2011 

pn/ mo/ mon

20:00 Piotr Bakal – 
koncert w ramach 
projektu Klezmarzec, 
Rocker Club

20:00 Andrzej Bart  
„Fabryka muchołapek“ 
- wieczór literacki, 
prezentacja książki, 
Schwartzsche Villa, 
Zimmertheater, Berlin 

22 III 2011 

wt/ di/ tue

9:30, 11:00 Calineczka 
– spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga (22-23.03)

18:00 W drodze - dys-

kusyjny klub OFFilm, 
Kino Obserwatorium

23 III 2011

 śr/ mi/ wed

18:00 Tandemy języko-
we, Piwnica Kany

24 III 2011 

cz/ do/ thu

Integracja i dezintegra-
cja. Modele porządku 
politycznego w Europie 
20 lat po rozpadzie 
Związku Radziec-
kiego – konferencja, 
Collegium Hungaricum, 
Berlin (24-25.03)

11:00 Kopciuszek – 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

19:00 Gazeta spada 
zawsze papierem do 
góry - spektakl przed-
premierowy, Teatr 
Polski (24-26.03)

19:00 Włącz Orkiestrę 
– koncert autorski 
Macieja Cybulskiego, 
Baltic Neopolis Orche-
stra, Polskie Radio 
Szczecin  

18:13 Re - design 13 
Muz: Lump „13UL13 /

BULB”, Agata Witkow-
ska „Niewidzialni”, 
Klub 13 Muz 

19:13 46 Hour Project 
- wernisaż Jakub 
Jasiukiewicz, KED 
Olszewski, Katarzyna 
Novak w miejskiej 
galerii sztuki i galerii 
talentów, Klub 13 Muz

20:13 Kino KULTURA 
skrajnie – videoarty 
Anny Orlikowskiej, 
Klub 13 Muz

21:13  Kiosk Ruchu 
- wariacja na temat 
kobiet, projekt pn. ♂ : 
Dance Performance + 
Video 13, Klub 13 Muz

25 III 2011

 pt/ fr/ fri

10:00 Calineczka – 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

17:00 Koncert inaugu-
rujący Polsko-Niemiecki 
VII Wiosenny Konkurs 
Gitarowy, Muzeum 
Historii Szczecina 

17:00 Ożenek – spek-
takl, Teatr Współcze-
sny (25-31.03)

18:00 Masa krytyczna 
– Rowerowy Szczecin, 
pl. Lotników

19:00 Margarete – 

20
 - 
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01
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pokaz filmów, Teatr 
Kana

20:13 Lady Aarp - 
koncert, Klub 13 Muz 

21:13 „W raju o raju” 
– zapowiedź i spo-
tkanie z kuratorami 
oraz producentem 
7. edycji inSPIRACJI 
2011/ Paradise, Klub 
13 Muz 

22:13 The Compla-
iner - koncert, Klub 
13 Muz 

26 III 2011 

so/ sa/ sat

PROGRESSteron 
– XXII Festiwal 
Rozwojowy dla 
Kobiet (26-27.30) 

13:13 Swap Party, 
13_sphere, Klub 
13 Muz 

15:13 „Enter the 
CATWALK” + VIDEO 
show, Klub 13 Muz 

17:00 Małe zbrodnie 
małżeńskie – 
spektakl, Teatr Mały 
(26-27.03)

19:00 Happysad – 

koncert, DK Słowianin 

19:00 Margarete – 
pokaz filmów, Teatr 
Kana

21:00 Beat Junkies 
(Efate & Rats Milk 
B-day Bash) – impre-
za, Klub Alter Ego

21:00 Pret a Party Dj. 
Sempone – impreza, 
Klub City Hall

21:30 Inner Spaces – 
koncert jazzowy, Klub 
Kunstfabrik Schlot, 
Berlin 

27 III 2011 

n/ so/ sun

PROGRESSteron 
– XXII Festiwal 
Rozwojowy dla 
Kobiet (26-27.30) 

11:00 Kopciuszek – 
spektakl, Teatr Lalek 
Pleciuga

19:00 Gazeta spada 
zawsze papierem 
do góry - premiera, 
Międzynarodowy 
Dzień Teatru, Teatr 
Polski

19:00 Renata 
Przemyk – koncert, 
Filharmonia

29 III 2011  

wt/ di/ tue

09:30, 11:00 Kop-
ciuszek – spektakl, 
Teatr Lalek Pleciuga 
(29-30.03)

18:00 Kino Palestyna 
- dyskusyjny klub 
OFFilm, Kino Obser-
watorium

19:00 Demence 
Precoce i Anti Dread 
– koncert polsko-fran-
cuski, Kontrasty

30 III 2011 
śr/ mi/ wed

11:00 Przegląd twór-
czości teatralnej osób 
niepełnosprawnych, 
Willa Lentza

19:00 Mistrz i Mał-
gorzata – spektakl, 
Teatr Polski (30-31.03)

21:00 Anvil – koncert 
z cyklu Młoda Nuta, 
Free Blues Club

31 III 2011 
cz/ do/ thu

19:00 Tom Lanoye 
„Twierdza Europa” w 
ramach Europejskiego 
programu teatralnego 
– czytanie sceniczne, 
K-Salon, Berlin 

22:00 Kanapa Trippin 
– impreza, Klub 
Mezzoforte
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SIC! Szczecin, I Care!

The March edition of SIC! Magazine is devoted to the issue of ecology. 
Przemek Głowa’s text entitled “Zielony Apostoł” / “The Green Apostle” 
presents Paul Robien who was a Szczecin-born environmentalist 
and traveller, and creator of the Mönne Enviromental Station. Robien 
became an example for the Green Movement. Apart from this, we are 
going to show you people who are connected with the environmen-
tal and recycling movement. We present undertakings both from the 
sphere of eco-art and everyday life. 

Thelast weekend of this month looks quite promising and interesting. 
Between the 24th and 26th of March the 13 sphere organised by the 13 
Muses Club / Klub 13 Muz is to take place. This initiative is devoted to 
new art and this year it will take place under the slogan “Znajdź róż-
nicę” / “Find a difference”. For more information visit www.13muz.eu.

On the turn of March and April, the National Women Meetings / 
Ogólnopolskie Spotkania Kobiet will begin. The 22nd PROGRESSteron 
Progressive Festival for Women features workshops, lectures, events 
and meetings with books. Over 80 workshops and meetings will take 
place on the 26th and 27th of March. For more information visit www.
dojrzewalnia.pl.

As usual we would like to invite you to Tandem Meetings which take 
place every Wednesday at the Kana Cellar / Piwnica Kany. The Castle 
Cinema / Kino Zamek every month holds film screenings from the 
series “Let’s talk about a film in German” and “Let’s talk about a film 
in English”. We also recommend foreign language radio shows on 
Szczecin.fm. 

tłum. Łukasz Kowalik

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

Die März-Ausgabe von SIC! widmet sich dem Thema Ökologie. 
Przemek Głowa in seinem Text mit dem Titel “Der grüne Apostel” 
erinnert an  Paul Robien – den stettiner Globetrotter und 
Naturwissenschaftler, Gründer der Naturwarte Mönne und Vordenker 
der “grünen” Bewegung in Deutschland. Wir stellen Ihnen in dieser 
Ausgabe die Menschen und Phänomene vor, die bei den ökologi-
schen Bewegungen und dem Recycling engagiert sind. Des Weiteren 
präsentieren wir Ihnen  

die Tätigkeiten und Aktivitäten, die im Bereich Öko-Kunst sowie im 
Alltag unternommen werden.

Im März möchten wir Sie auf das letzte Wochenende des Monats 
besonders aufmerksam machen. 24. bis 26. März findet 13 sphere 
statt. Das Neue-Kunst-orientierte Projekt des Klubs der 13 Musen, 
wird dieses Jahr unter dem Titel “Finde den Unterschied“ organisiert. 
Mehr Infos zum Projekt finden Sie unter www.13muz.eu.

Um die Monatswende März/April findet in Stettin die 22. Auflage des 
Entwicklungsfestivals für Frauen PROGRESSteron statt. Im Rahmen 
der Veranstaltung werden vom 26. bis 27. März ca. 80 Workshops, 
Vorträge und begleitende Veranstaltungen  organisiert.

Mehr über das Festival finden Sie unter: www.dojrzewalnia.pl. 

Wie immer ermuntern wir Sie zur Teilnahme an Sprachtandems, die 
mittwochs im Kana Theater stattfinden. Das Kino Schloss  bietet (wie 
jeden Monat)  ein deutsch- und englischsprachige Kinoprogramm  
„Sprechen wir mal über Film auf Deutsch” und „Sprechen wir mal 
über Film auf Englisch”. Zu guter Letzt  moechten wir Sie auch auf 
spannende, mehrsprachige Programme der  Kultursender von Radio 
Szczecin- szczecin.fm hinweisen.   

tłum. Karolina Woltman
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Być może nie powinienem napisać 
tego tekstu. Każdy, kto go przeczyta, 
zapewne posądzi mnie o stronni-
czość, może nawet o prywatę. Nie 
odmawiam nikomu prawa do tego. 
Ale kiedy ukaże się on w marcowym 
SIC!u to i tak będzie już pewnie po 
wszystkim, więc pozwolę sobie na 
komfort wyrażenia opinii w sprawie, 
która ostatnio elektryzuje znaczną 
część lokalnego środowiska kultu-
ralnego. Chodzi oczywiście o prezy-
dencki postulat zlikwidowania samo-
rządowej instytucji kultury SZCZECIN 
2016, której – nie zamierzam tego 
kryć – jestem (jeszcze) pracownikiem. 
Niewątpliwie przegraliśmy nasze sta-
rania o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury. Marnym pocieszeniem jest 
to, że odpadliśmy w doborowym 
towarzystwie Łodzi, która od samego 
początku była uważana za faworyta 
tej rywalizacji. Nieszczęście polegało 
na tym, że faza preselekcyjna kon-
kursu przypadła na okres wyborów 
samorządowych, bo porażka w kon-
kursie zaczęła być używana jako 
piłka w wyborczej grze. Umieszczanie 
tej sprawy li tylko w politycznym kon-
tekście udaremniło możliwość mery-
torycznej dyskusji nad tym, co przez 
cały okres starań – mimo przegra-
nej – udało się osiągnąć. A udało 
się – śmiem twierdzić – zrobić bar-
dzo wiele. Spośród wszystkich tych 

osiągnięć chciałbym zwrócić uwagę 
tylko na dwa: projekt „Mikrowsparcie” 
i wypracowanie założeń do – realnej 
a nie tylko z nazwy – miejskiej poli-
tyki kulturalnej. 
Jeśli chodzi o „Mikrowsparcie”, to 
projekt ten – polegający na udziela-
niu wsparcia rzeczowego (nie finan-
sowego!) – umożliwił wielu orga-
nizacjom i osobom, także tym nie 
posiadającym podmiotowości praw-
nej, realizację wielu wartościowych 
działań kulturalnych. O jego sukce-
sie niech świadczy to, że pomysł sko-
piował Toruń, który zamierza wdra-
żać go u siebie. Natomiast priorytety 
zawarte w aplikacji konkursowej były 
dobrym punktem wyjścia dla przy-
gotowania strategii rozwoju kultury, 
której nasze miasto tak potrzebuje. 
I nie przekonuje mnie argument, 
który często ostatnio słyszę, że „od 
kreowania polityki kulturalnej jest 
Prezydent i Wydział Kultury”. Taka 
konstatacja ukazuje tylko nikły sto-
pień rozumienia rzeczywistego cha-
rakteru demokracji, której istota leży 
w uspołecznianiu procesu podej-
mowania kluczowych dla wspól-
noty decyzji politycznych. SZCZECIN 
2016 zaproponował metodę deli-
beratywną, stąd ewentualne próby 
oskarżania go o rzekome działa-
nia zakulisowego kształtowania poli-
tyki kulturalnej są całkowicie nie 

na miejscu i wynikają ze zwykłego 
niezrozumienia.
Podobno Tall Ships’ Races były nie-
wykorzystanym sukcesem. Jeśli 
tak, to starania Szczecina o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury można 
nazwać niewykorzystaną porażką. 
Niewykorzystaną, bo deklarowaną 
decyzją o likwidacji instytucji wylewa 
się przysłowiowe dziecko z kąpielą.
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Entia non sunt multiplicanda praeter 
necessitate

William Ockham

Eko-dizajn, trashion, recykling, upcy-
kling…Współczesna sztuka i wzornictwo 
odmieniają ekologię przez wszystkie przy-
padki. Czy jednak ów ekologiczny trend 
pozostaje na równi „eko”, co logiczny?
Dla szczecińskich artystek eko-projek-
towanie to przede wszystkim eko-życie. 
Korzystanie z lokalnych surowców, natu-
ralna żywność, segregacja odpadów – 
„zielone” rozwiązania w domu i w pra-
cowni. Dlaczego? Ponieważ eko-twórczość 
nie generuje kosztów produkcji i transportu, 
nie zatruwa środowiska, buduje pozytywne 

relacje między artystą a odbiorcą. Twórczy 
recykling to swobodny przepływ energii; 
ponowne wprowadzanie do obiegu mate-
rii, potencjału, pierwiastka kreacji. Lokalne 
dizajnerki zgodnie przyznają się do efektu 
domina - kiedy raz zaczniesz myśleć eko, 
nigdy nie przestaniesz.
Jedną z pionierek art-recyklingu w Szczecinie 
i w Polsce jest Joanna Belina-Brzozowska/
vel. bambolala [www.myspace.com/
bambolala]. Jej projekty noszą wdzięczne 
miano „trzeciego życia second-handu”. 
Materiałem z „drugiej ręki” może być 
wszystko, co straciło swój pierwotny kon-
tekst, użytkową funkcję, przestało się podo-
bać, zużyło się, ale nie na tyle, by po pro-
stu trafić do kosza. Projektantka, tworząc 
nowe-stare ubrania, chce „ocalić od zapo-
mnienia” rzeczy, wzory, nadruki, tkaniny. 
Recykling jako sposób na ekonomiczny 
i niebanalny wygląd to artystyczne credo 
również Michaliny Wasilewskiej. Jako  Pola 
Ilowicz [www.pola-ilowicz.blogspot.com] 
wyczarowuje z second-handowych tkanin 
piękne, ultra-kobiece sukienki. 
Eko-moda korzysta z surowców także 
mniej oczywistych niż tkaniny. W ruch idą 
[pozorne] odpadki. Tę projektancką przypa-
dłość trafnie ujmuje termin „trashion” [dosł. 

„moda ze śmieci]. W tym duchu powstały 
kolczyki „w nowej skórze”, wyróżnione w 
konkursie Śmieć-Deaktywacja [www.eko-
topia.pl]. Okazuje się, że stary skórzany 
pasek może doskonale zdobić również 
uszy…Green-art zmienia przeznaczenie 
rzeczy, inspiruje się tym, co zastane, moty-
wuje do niestandardowych rozwiązań.
Eko-imperatyw nie pozwala przejść obojęt-
nie nawet obok sterty reklamówek. Z nich 
powstały wielofunkcyjne pojemniki i maty 
wyplecione klasyczną techniką szydełkową. 
Ergonomiczne i nieskomplikowane w pro-
dukcji, użyciu i transporcie.
Pytanie, czy eko-dizajn jest akcydental-
nym trendem, czy koniecznością, wydaje 
się mocno retoryczne. Według Karoliny 
Machowicz, fotografki i autorki wyplata-
nek, jedynie przedrostek „eko” stanie się w 
niedługim czasie zbędnym ozdobnikiem. 
Idea tworzenia nowego ze starego, reinter-
pretacja, redukcja bytów, staną się nieod-
łącznym elementem rzeczywistości i myśle-
nia o niej.
Eko-dizajn jawi się zatem jako idealne 
ciastko z kremem – zaspokaja potrzebę 
nowości i nie brudzi konsumenckiego 
sumienia. A nade wszystko – jest bardzo 
smaczny.
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Ochrona przyrody jest bardzo obszer-
nym zagadnieniem, które warto zgłę-
bić, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
kiedy destrukcyjnie wpływamy na 
Ziemię. Potrzebujemy wielkich zmian 
dotyczących naszego podejścia do 
przyrody i zwierząt, ale nawet nasze 
codzienne wybory mogą poprawić 
obecną sytuację.
 
Żywność ekologiczna
Jedzenie przyjazne środowisku to 
przede wszystkim żywność z upraw 
ekologicznych, gdzie eliminuje się 
nawozy sztuczne i pestycydy. Ważne 
jest również ograniczenie transportu 
długodystansowego, dlatego powin-
niśmy nabywać produkty głównie 
lokalne, dzięki czemu ograniczamy 

zużycie np. ropy. W Szczecinie jest 
kilka sklepów ze zdrową żywnością, 
gdzie można kupić certyfikowane 
produkty ekologiczne, w tym lokalne 
wyroby. Produkty z produkcji prze-
mysłowej zawierają dużo zbędnych 
i  często szkodliwych składników, dla-
tego warto czytać skład, który według 
prawa powinien znajdować się na 
każdym produkcie. Unikajmy wszel-
kich polepszaczy, sztucznych barw-
ników i konserwantów, które nega-
tywnie wpływają na nasze zdrowie 
i  środowisko.

Weganizm
Weganizm to sposób życia oparty na 
poszanowaniu wolności i życia zwie-
rząt. Z tej idei wypływają również 
korzyści zdrowotne i ekologiczne. 
Weganie poprzez rezygnacje z jedze-
nia mięsa, jajek, mleka i innych pro-
duktów odzwierzęcych nie wspie-
rają chowu przemysłowego. Obecnie 
większość produktów pochodzi 
z intensywnych hodowli, gdzie liczy się 
tylko zysk, co jest katastrofalne w skut-
kach dla zwierząt, ludzi i środowiska. 
Chów przemysłowy jest niewydajny, 
a produkcja paszy w tzw. krajach roz-
winiętych pochłania około 70% pro-
dukcji zbóż. Większość paszy pocho-
dzi z Ameryki Południowej, gdzie 
masowo wycina się i pali lasy desz-
czowe, żeby produkować pasze dla 

zwierząt hodowanych, między innymi 
w Europie. Przy wycince, oprócz nisz-
czenia środowiska i umierania zwie-
rząt, często łamane są też prawa 
człowieka.
Rolnictwo zużywa 70% całej wody pit-
nej. Zużycie wody w przemyśle, w któ-
rym wykorzystuje się zwierzęta jest bar-
dzo duże. Nadużycie wody powoduje 
drastyczne przewężenie koryt i delt rzek, 
co jest fatalne w skutkach dla lokalnej 
fauny i flory. Im więcej zwierząt hodo-
wanych na rzeź, tym więcej odchodów, 
które często w postaci szlamu dostają 
się do rzek i potoków, zanieczyszczając 
wodę i niszcząc w niej wszelkie życie.

Higiena osobista
Nawet w łazience możemy zmniejszyć 
nasze negatywne oddziaływanie na 
środowisko. Biorąc prysznic zużywamy 
mniej wody niż podczas kąpieli w wan-
nie. Mydło, czy szampon do włosów 
wybierajmy roślinny. Szukajmy wyro-
bów (w tym kosmetyków) ekologicz-
nych i nie testowanych na zwierzętach. 
Również produkty zielarskie są bar-
dziej przyjazne dla ciała i środowiska, 
niż składniki chemiczne. Starajmy się 
nie używać jednorazowych ręczników. 
Papier toaletowy kupujmy w stu pro-
centach z makulatury, nie dość, że nie 
trzeba ścinać nowych drzew, to dodat-
kowo nie jest on chlorowany jak biały 
papier toaletowy.
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Legendy opowiadają, że Robin 
Hood pomagał ludziom i mieszkał 
w lesie. Z kolei Robinson Crusoe był 
zdany tylko na siebie i musiał się-
gnąć do pierwotnych technik, żeby 
przetrwać w naturze będąc człowie-
kiem z miasta. 
Powyższych można nazwać świętymi 
szaleńcami. W Szczecinie żył Paul 
Robien, nazywany przez współcze-
snych sobie apostołem przyrody. 
Urodził się na Pomorzu, wychowany 
był tylko przez matkę Wilhelminę 
Ruthke, potem przyjął pseudonim 
Robien (Robin, Robinson, Robien 
[sic!]). Od wczesnej młodości 
podróżował. Wędrował za chlebem, 

pracował w kilkunastu zawodach. 
Jako marynarz poznał Amerykę, 
Indian. W 1904 roku wcielony do 
marynarki wojennej trafił do Afryki 
do Namibii (kolonia niemiecka) 
i tam do więzienia za poglądy 
pacyfistyczne. 
Dziś mija 100 lat odkąd Paul Robien 
podjął się systematycznej obserwa-
cji ptaków oraz środowiska natural-
nego w Szczecinie i wokół miasta. 
Pracował w Muzeum Naturalnym, 
ale naprawdę zainteresowany był 
bezpośrednim kontaktem z przyrodą. 
W czasie I wojny światowej napisał 
memoriał do cesarza, aby ten abdy-
kował i tym samym powstrzymał 

dalszy rozlew krwi. Pisał, malował, 
fotografował. W 1920 roku wydał 
książkę o „Ptakach okręgu Szczecin”. 
W roku 1922 zorganizował w Berlinie 
„Kongres der Naturrewolutionäre”. 
Tym samym stał się wzorem dla nie-
mieckich Zielonych. Postulował, 
aby w Niemczech powstało kilka-
set rezerwatów przyrody z samowy-
starczalnymi, niezależnymi od pań-
stwa, stacjami przyrodniczymi. Jako 
pierwszy zorganizował taką stację 
w Szczecinie w 1922 roku. Urzędnicy 
z ówczesnym burmistrzem miasta 
Friedrichem Ackermanem przystali 
na prośbę ornitologa. Powstała sta-
cja przyrodnicza Mienia, na wyspie 
Sadlińskie Łąki (Naturwarte Mönne). 
Tam wraz z żoną Emmą Wendland 
i synem Paulem oraz przyjaciółmi 
zaczął prowadzić badania, ale także 
normalne życie – powstał ogród 
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oraz budynek murowany z cegły. 
Stacja była dotowana przez miasto, 
ale w 10-lecie istnienia, gdy władze 
chciały przekazać Robienowi na wła-
sność budynki i ogród, ten odmó-
wił w myśl, że stacja jest dobrem 
społecznym a nie prywatną wła-
snością. Robien prowadził działal-
ność edukacyjną, z całych Niemiec 
przyjeżdżały wycieczki. Założył Klub 
Świergotków („Zwitscherklub”). Był 
gawędziarzem, opowiadał o ento-
mologii, ornitologii (pamiętajmy, że 
w Szczecinie znajdowała się jedna 
z największych kolekcji motyli i plu-
skiew na świecie, założona przez 
Carla Augusta Dohrna).
Działalność Robiena trwała nieprze-
rwanie do II wojny światowej. Po 
dojściu nazistów do władzy Robien 
znów dał wyraz swoim przekona-
niom pacyfistycznym, odcinając 
się od wszelkich gestów i symboli 
nowej władzy, nie dając zawłaszczyć 

jej swoich osobistych przekonań. 
W czasie wojny pomagał przymu-
sowym robotnikom, ukrywał Żydów 
polskich – o czym wspominał jego 
wnuk odwiedzając Polskę, Szczecin. 
W 1945 roku został zastrzelony wraz 
z małżonką przez sowieckich żoł-
nierzy pilnujących wraku niemiec-
kiego lotniskowca Graf Zeppelin, 
który zakamuflowany cumował vis 
a vis stacji. Resztki dorobku Robiena 
i materiałów zebranych przez pol-
skich naukowców trafiły do Polskiej 
Akademii Nauk.
Na przełomie XIX i XX wieku 
Szczecin stał się wielką aglomera-
cją przemysłową. Najdynamiczniej 
miasto rozwijało się wzdłuż zachod-
niego brzegu Odry, gdzie powstało 
najwięcej fabryk, ale też repre-
zentacyjne nabrzeża, w tym Wały 
Chrobrego z muzeum. Dalej były 
wyspy Międzyodrza i jezioro Dąbie. 
Dziś patrząc na mapę jest to środek 
miasta. Na progu XX wieku człowiek 
stanął na skraju świata zmienio-
nego przez cywilizację i industria-
lizację. Przed nim pozostało tylko 
kilka wysp, gdzie zachowało się 
środowisko naturalne przyrody, z jej 
fauną i florą. Robien chciał, aby 
ludzie współistnieli w zgodzie z przy-
rodą i dlatego stawiał na samowy-
starczalność stacji, które miały też 
żywić mieszkańców (pamiętajmy, że 

tworzył je w okresie wielkiego kry-
zysu). Chciał zachować chociaż 
jedną wyspę, na której człowiek 
mógłby żyć i pracować w harmo-
nii z przyrodą. Wiedział, że niektóre 
gatunki coraz szybciej będą przesta-
wały istnieć i że została zachwiana 
równowaga między gatunkami. 
W czasach Robiena było bar-
dzo mało kormoranów i bielików, 
dzisiaj jest odwrotnie, ale wygi-
nęło wiele innych gatunków, np. 
jesiotr. W Szczecinie mamy możli-
wość obserwowania dzikiej przy-
rody w środku miasta. Pogodzenie 
postulatów Paula Robiena, które 
formułował w czasach niezwykle 
szybkiego rozwoju portu, powinno 
być podstawową bazą informacji 
dla twórców pływających ogrodów. 
Pamiętajmy, że pierwszą stację pły-
wającą, gdzie mieszkał z całą swoją 
rodziną, stworzył właśnie apostoł 
przyrody, waleczny pacyfista, Paul 
Robien. 
Pływaj kajakiem po Szczecinie, 
zobaczysz orła i bobra, wspomnij 
o morświnie, póki w Bałtyku żyje!

W lutowym numerze magazynu SIC! pojawił się błąd w opisie 

zdjęcia ze strony 21: zdjęcie przedstawia modernistyczny 

budynek fabryki odzieżowej Dana – dawnej firmy Wilvorst, 

a  nie firmy Feldebregów jak zostało zamieszczone.

Za błąd przeprasza redakcja magazynu SIC! 
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- Swoje prace tworzysz z surowców wtór-
nych (gazety, butelki, opakowania). Skąd 
ten wybór?  
Moja twórczość wywodzi się z rzeźby tra-
dycyjnej, warsztatowej. Tworząc jednak 
w tradycyjnych materiałach pozostaje 
się w monochromatycznych barwach. 
Pierwszym powodem moich poszuki-
wań było poszukiwanie koloru w rzeźbie. 
Jednak decyzja o wyborze tego mate-
riału była wypadkową kilku czynników, 
które zaistniały w momencie opuszczenia 
uczelni: sytuacji finansowej, braku swo-
jego miejsca, zagubienia oraz poszuki-
wania swojej drogi i potrzeby tworzenia. 
Kiedy zamieszkałam na parterze, pod 
drzwi rzucali mi sterty ulotek reklamo-
wych. Okazało się, że tak naprawdę była 
to dostawa darmowego materiału.
W mojej twórczości wszystko wywodzi 
się od formy. Najpierw poszukuję wła-
ściwości (wartości) plastycznych i kom-
pozycyjnych, a to przynosi ze sobą treści. 
Zestawienie formy z tym właśnie materia-
łem, w kontekście tego gdzie i jak żyjemy, 
nabrało symbolicznego znaczenia. Są to 
kwestie, które dotyczą każdego z nas: 
pogoń za produktem, mania posiada-
nia. Jest to trend naszej rzeczywistości.

Ponadto, wypowiadanie się poprzez tra-
dycyjną rzeźbę wydawało mi się nieade-
kwatne do dzisiejszego świata, nieprzy-
stające do tego, jak żyje dzisiaj człowiek.
Robiąc coś z gliny nie ma się praktycz-
nie żadnych ograniczeń technicznych. 
W przypadku prac z takim materia-
łem na jaki ja się zdecydowałam, jest 
to przede wszystkim ogromne wyzwanie 
techniczne.
W pracy ze śmieciami, materiałami 
odpadowymi, część artystyczna to 20%, 
reszta to praca techniczna: jak to złączyć, 
aby się nie rozpadło - w dodatku w spo-
sób ciekawy, i jak ująć to w taką  formę, 
jaką sobie założyłam. 
Poza tym wszystkim, ważna jest dla mnie 
także skala. Im bardziej obiecuję sobie, 
że będę robiła mniejsze rzeczy, tym bar-
dziej one rosną.

- Zatem nie straszne Ci narzędzia, 
które zdają się być typowym atrybutem 

mężczyzn?
Zawsze miałam predyspozycje do róż-
nego konstruowania, a posługiwanie 
się narzędziami było w to naturalnie 
wpisane. Wydawałoby się, że rzeźba jest 
kierunkiem typowo męskim, wymagają-
cym siły fizycznej, ale już na studiach 
były takie lata, w których nie było ani 
jednego mężczyzny. Z resztą międzyna-
rodową sławą w polskiej rzeźbie cieszyły 
się głównie rzeźbiarki, jak Szapocznikow 
czy Abakanowicz. 

- Czy nazwałabyś swoje działania eko-
sztuką?
Nie. To, że o mojej sztuce mówi się jako 
o sztuce ekologicznej wynika ze skróto-
wej, ogólnej opinii. Ławki (mowa o reali-
zacji 15 recyklingowych ławeczek na uli-
cach i placach Szczecina w czerwcu 2008 
r. - przyp. red.) w ogóle nie są ekologiczne. 
Przy pracy nad nimi zużyłam przecież 
100 kg żywicy i innych wręcz szkodliwych 



25.
sp

ot
ka

ni
a

materiałów. Trzeba to raczej traktować 
jako twórcze przekształcanie, a przede 
wszystkim przewartościowywanie śmieci.
Z drugiej strony jednak, nie przeszkadza 
mi ta etykietka. Wychodzę z założenia, że 
artysta jest po to, aby stawiać pewne pyta-
nia, a nie moralizować czy dawać gotowe 
odpowiedzi. Działania artysty rodzą nowe 
sytuacje. Zauważam problem i próbuję 
mu nadać jakiś kształt, jakąś formę, aby 
wypisało się to w przestrzeń. Wątek ekolo-
giczny jest tu poboczny.

- Zatem punktem wyjścia dla Twoich dzia-
łań nie jest ekologia tylko artystyczny 
recykling. Na czym polega idea odradzania 
przedmiotów?
Swoje poszukiwania (inspiracje) wywo-
dzę ze współczesnego, konsumpcyjnego 
świata. Aspekt przewartościowywania jest 
zatem bardzo ważnym wątkiem. W spo-
sób symboliczny przywracam do życia rze-
czy niechciane, wyrzucane. Kiedy rzecz 
traci swoje wartości pierwotne, dla któ-
rych jej pożądaliśmy, pozbywamy się jej 
z naszego pola widzenia. Dlatego samo 
zbieranie czy przerabianie śmieci nie jest 
dla mnie aktem twórczym.
Śmieci są dla mnie nie tyle materia-
łem co tworzywem. Nie przerabiam ich 
w znaczeniu recyklingowym tak jak suro-
wiec, który traci całą historię swojego bytu 
(jak odbywa się to np. podczas przera-
biania butelek plastikowych na polary). 
Ja nadaję nową formę, przebudowuję, 

przekomponowuję. I ta forma przyciąga-
jąc  treści nabiera nowego znaczenia. 
Śmieć to oznaka naszej cywilizacji, 
naszego człowieczeństwa. W swoich pra-
cach nie mówię o butelce PET, mówię 
o człowieku. Robię rzeźby ze śmieci jako 
przedmiotów odrzuconych, a nie dlatego, 
że jestem ekologiczna. 

- Czy masz swoją ulubioną pracę?
W każdą pracę wkładam trud. To nie są 
techniczne prace na zamówienie. To są 
raczej moje dzieci. Każda praca ma jed-
nak inny stopień poświęcenia, zaangażo-
wania, na innym poziomie stawiam sobie 
wyzwanie. O ile pierwsze prace były bez-
pieczniejsze w tym znaczeniu, że mogłam 
sobie z nimi sama poradzić, o tyle te póź-
niejsze – a tu szczególnie myślę o Bramie 
(rzeźba powstała w maju 2010 roku 
w Parku Kownasa w Szczecinie, w lipcu 
2010 roku została spalona – przyp. red.), 
były dla mnie nie lada wyczynem. 

Teraz, kiedy przygotowuję się do doktoratu 
i oglądam dokumentację tej pracy, muszę 
przyznać, że z tą pracą byłam związana 
najbardziej. 
W przypadku takich prac jak Brama bie-
rze się na siebie pełną odpowiedzialność. 
Poruszanie się w przestrzeni publicznej ma 
swoje możliwości, ale także konsekwencje. 
O ile galeria jest specjalnie przygotowa-
nym dla artystów laboratorium, przestrzeń 
publiczna nie. Doskonałym dowodem na 
to jest los, który spotkał Bramę. 
Według mnie była to bardzo estetyczna 
praca, szczególnie zwracając uwagę na 
tworzywo użyte do jej zbudowania. Była 
jednolita, niejako monolityczna, a nie-
bieski kolor korespondował z zielenią. 
Gdyby zależało mi jedynie na podkre-
śleniu „śmieciowości” rzeźby i wątku 
ekologicznym to byłaby ona z pewno-
ścią inna. Może wtedy wysypałabym 
te 16 ton śmieci na środek np. Placu 
Rodła. Liczyłam na to, że Brama wtopi 
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się w naturę, że zajdzie symbioza mię-
dzy nią a rzeźbą.

- Pojawia się pytanie o to, czy takie instalacje 
mogą w ogóle istnieć w przestrzeni miejskiej.
Budując Bramę cały czas myślałam 
o wandalizmie. Pierwszym założeniem 
było to, aby była to forma „wandalo-
odporna”. Wcześniejsze prace jak Ławki 
były jakąś galanterią – można je było 
zniszczyć. 15-tonowa Brama, w dodatku 
tak mocno zakotwiczona, wydawała się 
nie do ruszenia. Jednak po ponad mie-
siącu została spalona. 
W Katowicach zrobiłam instalacje 
dużych kaktusów (instalacja „Piony” 
powstała w październiku 2010 roku – 
przyp. red.). Były to bardzo delikatne 
rzeczy w porównaniu nie tylko z Bramą, 
ale także z Ławkami. Kaktusy stanęły na 
środku ulicy. Byłam przerażona. Jednak 
ku mojemu zaskoczeniu przetrwały mie-
siąc. Po czym zostały przeniesione do 
patio gdzie są do dziś. 
To, co stało się z Bramą odczytuję jako 
brak identyfikacji mieszkańców ze swoim 
miastem, miejscem; jakiś brak poczucia 
tożsamości. Rozumiem, że była to forma, 
która mogła dotykać innej wrażliwości 
estetycznej, i może to ludzi zbyt drażniło. 
Ale z aktami wandalizmu w Szczecinie 
spotykam się także podczas prac nad 
tradycyjną rzeźbą przy rekonstrukcjach 
na Cmentarzu Centralnym, wiec chyba 
powód jest bardziej złożony.

- Jak ludzie Twoim zdaniem rozumieli 
Bramę?
Wokół Bramy były różne skrajne 
postawy: od skrajnej niechęci po 
skrajne zaangażowanie. Niektórzy przy-
chodzili zobaczyć Bramę tylko dla-
tego, że widzieli gdzieś z oddali cie-
kawy obiekt. Nie wszyscy rozumieli tę 
sytuację, ale wyzwalała ona w ludziach 
proces myślowy. Zestawienie rzeźby ze 
śmieciami, plastiku z parkiem, tego, 
że pijesz wodę z plastikowej butelki 
a potem widzisz ją w zupełnie innym 
kontekście, wywoływało w niektórych 
osobach zaskakujące interpretacje.

- Na czym więc polega problem?
Moim zdaniem w Szczecinie nie da się 
na dzień dzisiejszy robić sztuki, z tego 
względu, że brakuje podstawowej edu-
kacji. Na takim poziomie obycia akcep-
tacja ambitnej, poszukującej sztuki nie 
jest możliwa. Język plastyki, czy ogólnie 

sztuki, jest obcy w tej przestrzeni (mie-
ście) i niestety energia artystów zostaje 
przekierunkowana na zupełnie inne 
pola. 
Niestety w naszym mieście ciągle poku-
tuje świadomość martyrologiczna 
i w żaden sposób nie równoważy się ze 
sztuką współczesną, zatem akceptowa-
nym akcentem rzeźbiarskim może być 
wyłącznie Anioł. 
Problem polega na schematycznym 
myśleniu, w stylu - jak może podobać 
mi się coś, np. piosenka, którą pierw-
szy raz słyszałem/ słyszałam?… Tak 
czy owak nie usprawiedliwia to aktów 
wandalizmu czy ogólnie rzecz ujmu-
jąc postawy destrukcyjnej. Ale przecież 
łatwiej jest zniszczyć niż zaproponować 
samemu coś lepszego, ciekawszego.

Rozmawiały:

Anna Tuderek, Karolina Głowińska
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Ekologiczna 
Gospodarka 
Odpadami dla 
Szczecina 

Planeta EGOS to miejski projekt 
ekologiczny poświęcony odpadom.
Na portalu znajdziesz  użyteczne 
informacje na temat selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych, punk-
tów przyjęcia odpadów  niebez-
piecznych i problemowych a także 
bieżące informacje.

[sic!] Problem śmiecia nie kończy się 

w koszu, on się tam dopiero zaczyna!  [sic!]

Wytwarzamy dużo odpadów. Niestety 
niewiele z nich podlega ponownemu 
wykorzystaniu.
Odpady to surowce wtórne, dla-
tego ważne jest ich wielokrotne 
wykorzystanie.  
Dzięki temu nie zanieczyszczają  
środowiska.
Każdy z nas może się przyczynić do 
tego by nasze otoczenie było zdrow-
sze i bardziej przyjazne.
Możemy to osiągnąć przez odpowie-
dzialne postępowanie z odpadami, 
które wytwarzamy.
Dlatego chcemy Wam podpowiedzieć 
jak prawidłowo prowadzić selekcję 
odpadów już u źródła! Pokażemy Wam 

co zrobić, by  prowadzenie segregacji 
w domu było łatwe i czyste.
Oddzielaj odpady mokre od suchych. 
Przede  wszystkim pamiętaj by zmniej-
szać objętość odpadu oraz by opako-
wania były czyste.
Dzięki temu zaoszczędzisz miej-
sce i czas poświęcony zbiórce 
selektywnej.

Uwaga! Konkurs na str. 30

10 sekund i po PETcie

1.  Odkręć nakrętkę 

2. Chwyć butelkę w dłonie 

3. Skręć butelkę

4. Efekt to trwale zmniejszona 

objętość

* nakrętki wrzucaj także do żółtych

   pojemników na plastik 

   np. w osobnym woreczku 
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Wiosenny 
PROGRESSteron

Na przełomie marca i kwiet-
nia ruszają Ogólnopolskie 
Spotkania Kobiet, czyli XXII 
Rozwojowy Festiwal dla Kobiet 
PROGRESSteron. W tym czasie 
odbędą się warsztaty, wykłady, 
imprezy towarzyszące oraz spo-
tkania z książką. 
Festiwal rozpocznie się 12 marca 
spotkaniem z Lucyną Wieczorek, 
terapeutką, trenerką i inicjatorką 
Festiwalu PROGRESSteron oraz 
Olgą Kozierowską, autorką pro-
gramów „Sukces pisany szminką”. 
Z kolei weekend 26-27 marca 
to ponad 80 warsztatów i wykła-
dów. W kwietniu pojawi się nowa 
inicjatywa FEMART i ponad 30 
warsztatów twórczych, a także za-
jęcia z arteterapii i choreoterapii. 
We współpracy z wykładowcami 
Akademii Sztuki opracowany  zo-
stał cykl spotkań i debat na temat 
sztuki oraz projekt FOTOFEM, 
w którym przez cały kwiecień bę-
dzie można kształcić swoje umie-
jętności fotograficzne.
Kwiecień wypełnią także zajęcia 
taneczne, warsztaty projekto-
wania, kompozycji oraz ręko-
dzieła artystycznego, które po-
prowadzi uczennica Magdaleny 

Abakanowicz – plastyczka Jolanta 
Brejdak. 
Poza tym, odbędą się dłuż-
sze warsztaty PROGRESSteron 
RELACJE oraz w maju festiwalowy 
Klub Kobiet w Podróży.
Szczegółowy program Festiwalu 
oraz możliwość rezerwacji miejsc 
na www.dojrzewalnia.pl.                                 

   [at]

tożSAMOŚĆ w Gdańsku 
i  Szczecinie

Pytania związane z pojęciem 
tożsamości stały się zagadnie-
niem twórczym i punktem wyjścia 
dla artystów zaangażowanych 

w tegoroczne poMorze Sztuki. 
„tożSAMOŚĆ” jest próbą kon-
frontacji i integracji środowisk 
artystycznych dwóch miast - 
Szczecina i Gdańska w ramach 
jednej inicjatywy. Organizatorzy 
jednak nie zamykają formuły 
i pozostają otwarci na twór-
ców z  całej Polski, dla których 
wspólna wystawa staje się także 
płaszczyzną promocji.
Poza wystawą w ramach inicja-
tywy odbędą się: koncert, impreza 
dj’sko-vj’ska, warsztaty, prelek-
cje. Gościem specjalnym będzie 
Rebeka Trio z Poznania. Gdańska 
odsłona „tożSAMOŚCI” będzie 
miała miejsce w Królewskiej 
Fabryce Karabinów 25 marca. 
W Szczecinie „tożSAMOŚĆ” 
zagości 8 kwietnia: wernisaż 
odbędzie się w Willi Lentza przy 
al. Wojska Polskiego 84, koncert 
– w P1erwszym Miejscu przy pl. 
Batorego 4 (Czerwony Ratusz).
Więcej informacji na www.
pomorzesztuki.com.              [at]
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Rowerowy 
Szczecin

Zostaw swój 1% w Szczecinie, 
a nie w fiskusie i przyjedź na 
Rowerową Masę Krytyczną!

W ostatni piątek każdego mie-
siąca (przez cały rok), z placu 
Lotników o 18.00, rusza Masa 
Krytyczna rowerzystów w centrum 
miasta. W dużej grupie chcemy 
pokazać władzom naszego mia-
sta, że powinny uwzględniać 
rowerzystów i budować infrastruk-
turę rowerową właśnie w centrum. 
Jeśli także tobie na tym zależy 
– koniecznie do nas dołącz! 
Od lutego jeździmy gwiaździście, 
czyli Masę zaczynamy w różnych 
punktach Szczecina. Więcej na 
www.rowerowy.szczecin.pl.
W marcu – Masę dedykujemy 
także innej szczytnej idei – prze-
kazywania swojego 1% podatku 
dochodowego, wpisując w swoim 
PIT’cie KRS jednej ze szczeciń-
skich organizacji (pełna lista – 
www.szczecin.pl). Ty nic nie stra-
cisz, a dla wielu organizacji to 
100% możliwości realizacji wielu 
pomysłów!

Start: 25 marca.

Akustyczeń 2011: 
projekt KLEZMARZEC

Podczas marcowej odsłony 
Festiwalu Akustyczeń 2011 będziemy 
mieli okazję zobaczyć trzy koncerty 
w trzech różnych miejscach: w dniu 17 
marca o godz. 18:00 w Willi Lentza 
usłyszymy duet fortepianu i gitary 
elektrycznej czyli Ryszard Słowicki / 
Konrad Królikowski. Tego samego 
dnia o godz.20:00 czeka nas żywio-
łowy występ Bubliczki / Trite Pati w Free 
Blues Club.  Natomiast 21 marca 
projekt KLEZMARZEC swoimi lirycz-
nymi balladami zamknie Piotr Bakal 
występem w Rocker Clubie.           [kg]

Fotograficzne spotkanie 
z dziką przyrodą

Od 1964 roku corocznie orga-
nizowany jest konkurs fotograficzny 
Wildlife Photographer of the Year. 
Jest to najbardziej cenione i naj-
większe w świecie przedsięwzięcie 
z zakresu fotografii dzikiej przy-
rody. Każdorazowo zwieńczeniem 
konkursu jest wystawa prac wysta-
wiana w krajach na wszystkich kon-
tynentach. Konkurs organizowany 
jest przez BBC Wildlife Magazine 
oraz Muzeum Historii Naturalnej 
w Londynie.

Od 3 marca br. w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego 
w Szczecinie można oglądać zwycię-
skie prace zeszłorocznej edycji kon-
kursu. Wystawę „Fotografia Dzikiej 
Przyrody 2010” tworzy 95 najlep-
szych zdjęć. Po raz kolejny znajdują 
się na niej także zdjęcia wykonane 
przez polskich fotografów.

Wystawa  będzie prezentowana 
do 27 marca.

[at]
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