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Czerwiec w Szczecinie rozpoczyna 
się pod znakiem rajskich inSPIRACJI, 
zatem w numerze nie mogło zabrak-
nąć odwołań zarówno do pojęcia 
raju jak i do tematu sztuk wizualnych. 
Głos oddaliśmy szczecińskim 
VJ’om: Pani Pawlosky opowiedziała, 
czym dla niej są sztuki nowe i jakie 
możliwości przed nią odkrywają, 
natomiast VJ puH podzielił się swoją 
pasją i wiedzą na temat mappingu 
3D. Do rozmowy zaprosiliśmy także 
Jakuba Jasiukiewicza, młodego 
artystę pochodzącego ze Szczecina, 
obecnie mieszkającego w Poznaniu, 
którego prace mogliśmy oglądać 
w tym roku w Miejskiej Galerii Sztuki 

13 muz.
W momencie, kiedy sztuka wyjdzie 

na ulice, aby Was inspirować, my 
wychodzimy z nową ofertą i chcemy 
skusić Was elektroniczną odsłoną 
magazynu SIC!. Z początkiem 
czerwca rusza nowa strona interne-
towa, gdzie znajdziecie dotychcza-
sowe teksty i zdjęcia, ale także nowe 
treści i na bieżąco aktualizowane 
kalendarium wydarzeń. Oznacza to, 

że teraz możemy więcej! 
Nie zabraknie także dodatkowych 

atrakcji: lekturę tekstów umili Wam 
muzyka selekcjonowana przez Agatę 
Hawrylczuk.

Zapraszamy na www.sic.szczecin.
pl. Nie zapominajcie także odwiedzać 
strony magazynu SIC! na Facebooku, 
gdzie znajdziecie zapowiedzi wyda-
rzeń nie tylko kulturalnych, a także 
konkursy z nagrodami.
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Na początku ludzie przez wiele 
wieków wierzyli, że Raj to konkretne 
miejsce na ziemi, a pojęcie szczęścia 
było nierozerwalnie związane z tymże 
miejscem. Krainę upragnioną widziano 
jako ogród z drzewami poznania 
dobra i zła oraz drzewem nieśmiertel-
ności. Adam i Ewa skuszeni przez węża 
poznają wolność, ale tracą nieśmier-
telność. Zostają wygnani z Raju, który 
strzeżony przez cherubów, staje się dla 
człowieka niedostępny.

W okresie średniowiecza ludzie 
próbowali naśladować dzieło Stwórcy, 
formując otaczający świat według 
zasad Biblii. Z tego czasu pochodzi 
wizja Raju jako ogrodu zamkniętego 
– „hortus conclusus”, wywodząca się 
z Bliskiego Wschodu. W naszej czę-
ści świta jej fizyczną namiastką stały 
się ogrody przyklasztorne, które były 
miejscem hodowli ziół i roślin leczni-
czych,a także  kontemplacji i odpo-
czynku. Jedyny taki ogród w formie 
zwanej wirydarzem (ogród na planie 
kwadratu, otoczony krużgankami 
z czterech stron, oznaczających cztery 
rzeki wypływające z Raju)  znajduje się 

przy katedrze w Kamieniu Pomorskim. 
Powstał w I połowie XIV wieku, do dzi-
siaj zachował swój charakter.

Oczywiście już w średniowieczu nie 
wszyscy zgadzali się z taką wizją krainy 
idealnej. Kronika Kantzowa podaje, 
że około 1440 roku na Pomorzu, 
na ziemi barckiej, pojawiła się sekta 
Puckelerów, coś na kształt adamitów 
i bractwa ogrodowego (wszystko na 
fali rewolucji husyckiej). „...Naukę 
miała diabelską...”. Członkowie sekty 
odrzucali jakąkolwiek hierarchię czy 
instytucje. Chodzili nago; spotykali się 
w ogrodach i namiętnie oddawali  wol-
nej miłości. Odrzucali wszelkie ówcze-
śnie panujące obyczaje, za co spoty-
kały ich prześladowania. Większość 
z nich spłonęła na stosach. 

W okresie renesansu wielkie odkry-
cia spowodowały zainteresowanie 
wyspami szczęśliwości. Ówczesna 
nauka próbowała wyliczyć czas trwa-
nia świata. Tworzono coraz doskonal-
sze mapy Ziemi (w średniowieczu na 
każdej z nich zaznaczano Raj). Ludzie 
przestali myśleć o Raju w kategoriach 
krainy ziemskiej - termin ten coraz 

częściej zaczyna dotyczyć sfery życia 
po śmierci. Ponieważ nauka była dalej 
związana z Kościołem, próbowano 
naukowo opisać wygląd, zachowanie 
i myśli pierwszych ludzi.

Oto „Chronologia pobytu Adama 
i Ewy w ziemskim raju według Agostina 
Invegesa (1649r.)

Piątek 25 marca, szósty dzień Stworzenia:

O świcie stworzenie Adama w kraju Eden.

Około godz. 9 wprowadzenie Adama do 

ziemskiego raju.

Od godz. 9 do 11 Adam przechadza się po 

rajskim gaju. (...)

Od godz. 3 do 4 po południu sen Adama 

i stworzenie Ewy.
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Tragicocomedia 1498

tekst: Przemek Głowa

Około godz. 16 zaślubiny Adama i Ewy – 

tydzień szczęcia.

Piątek 1 kwietnia:

Około godz. 10 szatan zaczyna kusić Ewę.

Około godz. 11 „podstępnie ją przekonuje”.

Około godz. 12 grzeszy z kolei Adam.

(...) Około godz. 4 po południu wygnanie 

z ziemskiego raju. (...)”

źródło: „Historia raju” Jean 
Delumeau, PIW Warszawa 1996

W XVII wieku Szczecin kontrolo-
wany był przez Szwecję. W tym czasie 
szwedzcy uczeni – Georg Stiernhielm 
oraz Olaus Rudebeck, badający sprawę 
języka pierwszych ludzi - doszli do wnio-
sku, że Adam i Ewa musieli rozmawiać 

ze sobą po szwedzku.
Wiek oświecenia i rewolucji fran-

cuskiej umiejscawiał Raj już wyłącznie 
w sferze doświadczeń pozaziemskich. 
Ludzie jednak szukali na Ziemi swego 
ogrodu szczęścia, i ci, których było na 
to stać, próbowali tworzyć prywatne 
ogrody, większe i bardziej otwarte na 
naturę niż te klasztorne w czasach śre-
dniowiecza. Podobne możliwości mieli 
jednak wyłącznie arystokraci, bogaci 
lub Kościół.

Na początku XIX wieku  książę 
August von Preussen zakochał się 
w polskiej tancerce Auguście Arendt. 
Podarował jej miejscowość Przelewice, 
gdzie powstał piękny ogród znany do 
dzisiaj. Potomkiem Augusty i księcia 
będzie Hanning von Arnim, który poślubi 
Elżbietę, czyli Mary Annette Beauchamp. 
Zamieszkają w Rzędzinach, gdzie Mary, 
już jako Elżbieta, stworzy swój ogród. 
Są to lata 90-te XIX wieku, czasy rewo-
lucji przemysłowej i emancypacji.

Co pisze o miejscu szczęśliwym 
Elżbieta? „...Gdyby Ewa w Raju miała 
szpadel i mogła coś z tym zrobić, nie 
mielibyśmy całej tej smutnej historii 
z jabłkiem”.

XX wiek - ludzie poprzedniej 
epoki wchodzą z wizją „sztucznych 
rajów” (Baudelaire) i „śmierci boga” 
(Nietzsche). Wiek XX jest często nazy-
wany stuleciem bez Raju. Wojny 
i systemy polityczne doprowadzają 

cywilizację do katastrofy, w której jedy-
nie myśl i wyobraźnia indywidualna 
stymuluje marzenia o własnej, intymnej 
krainie szczęśliwości. Technika i sztuka 
dają wolność wyboru, ale oddalają 
do świadomości zbiorowej i wspólnoty 
wyobrażenia Raju. 

Dzisiaj żyjemy w czasach rajów wir-
tualnych i nieustannej wymiany wizji 
ogrodu szczęścia, dotykającej każdego 
przejawu naszego życia. Stąd nazwa 
takiego ogrodu w nazwie zakładu 
pogrzebowego czy sklepu ogrodni-
czego. Raj może być ukryty za ofertą 
turystycznej wycieczki. Kiedy wybie-
rzemy się do biblioteki, np. Książnicy 
Pomorskiej, znajdziemy tam setki ksią-
żek opisujących raje: chrześcijańskie, 
muzułmańskie, judaistyczne, buddyj-
skie, hinduistyczne, stare i nowe (np. 
komiks „Księga Genesis” R. Crumba; 
patrz magazyn SIC! #3; 01/2011). 
Opisano nawet te prywatne. Można 
przewertować listy Witkacego do żony 
Jadwigi (wydane w 2011 roku przez 
PIW) – dokument dotyczący dwojga 
współczesnych ludzi, ich intymności 
i doskonałej przestrzeni, której nie-
śmiertelność zaklęta jest w zapisie 
marzeń i pragnień nierealizowanych 
w życiu doczesnym, a jednak wypowie-
dzianych. Tak, jak tysiące stron zapisa-
nych przez ludzkość, poszukującą miej-
sca szczęścia, własnego paradise. Nie 
Adam, nie Ewa, a wizje raju miewa!
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Rozmowa z Panią Pawlosky, VJ, laure-
atką festiwalu Nokia Trends LAB, uczest-
niczką łódzkiego festiwalu filmowego PLUS 
CAMERIMAGE 2007, autorką wizualizacji na 
festiwalu Open’er

rozmawiały: Anna Tuderek, Karolina Głowińska

Jakim terminem określasz swoje działania 
artystyczne?
- Jest jedno określenie, które wpasowuje 
się w moją stylistykę creepy; coś lekko 
odrażającego, dziwacznego...

Co się kryje pod pojęciem VJ?
- Nieskończoność kreacji oraz swoboda 
wyrażania swoich emocji poprzez obraz.

Co atrakcyjniejszego jest w sztukach 
nowych niż w sztukach tradycyjnych?
- Płótno ogranicza nas do jednego medium 
- pędzla i farby. Nowe sztuki to kompletna 
digitalizacja, która pociąga możliwościami, 
jakie niosą za sobą wyobraźnia, sprzęty, 
ramy, programy... Dzięki znajomości kilku 
programów mogę zmaterializować cię-
żarnego konia w kosmosie, co nigdy nie 
udałoby mi się w malarstwie, ponieważ 
nie potrafię rysować. Nowa sztuka to 
brak ograniczeń w sposobie wyrażania 

się. W moim przypadku łączenie fotogra-
fii, animacji video i grafiki daje całkiem 
obszerne pole manewru.

Twoje prace opierają się na obrazach. 
Gdzie szukasz inspiracji?
- Inspirują mnie przede wszystkim muzyka, 
miejsca i ludzie. Podejrzewam, że sytuacje 
które stwarzam, zależą od stanu mojej 
głowy i stamtąd czerpię inspiracje. Lubię 
przyglądać się ludziom. Inspiruje mnie nie-
czystość, pewnego rodzaju brud, napię-
cie... Często śnią mi się dziwaczne rzeczy, 
które zdarza mi się rozwijać w obrazach.

Jakie znaczenie ma podkład, pod który 
robisz video? Czy są jakieś dźwięki, które 
preferujesz?
- Podkład determinuje obraz. Słyszę 
pierwsze dźwięki i w głowie materializuje 
się scena. Muzyka niesie ze sobą wiele 
emocji. Kiedyś namiętnie cięłam filmy 
wybierając sceny, które mogły w pewien 
sposób je oddać. Kiedy grałam ze skrzyp-
kiem - lubiłam tworzyć filmowe opowieści, 
które wciągały... Kiedy gram w klubie - sta-
ram się żeby było kolorowo, neonowo. 
Od jakiegoś czasu staram się grać tylko 
na swoich samplach, więc zwykle tworzę 
obrazy na potrzeby koncertu czy muzyki, 
do której będę grać. Muzyka to główne 
źródło inspiracji; prowadzi ciebie i albo 
intuicyjnie ją czujesz, albo nie. Najbardziej 
lubię przestrzenne klimaty, których rzadko 
mogę posmakować w tym mieście. Lubię 

tworzyć wizualne opowieści, jak np. do 
muzyki poważnej, ale dobrze czuję się też 
w klubie. Byleby nie łupali powyżej 130 
bpm... Chciałabym, aby ktoś dla odmiany 
stworzył kiedyś muzykę na żywo do moich 
wizuali. 

Jak wygląda szczecińska scena VJska na 
tle innych miast?
- Trudno stwierdzić, ale na pewno rozwi-
nęła się od czasu kiedy, stawiałam swoje 
pierwsze kroki. Jest coraz więcej ludzi, któ-
rzy podobnie jak ja bawią się obrazem... 
i całe szczęście. Jak zaczynałam, nie było 
tu nikogo... chyba. Większe miasta to 
większe kluby, większe imprezy i pole do 
popisu. Tu trochę tego brakuje. 
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Rozmowa z Jakubem Jasiukiewiczem, 
współtwórcą grupy 4!, asystentem 
w Pracowni Działań Interaktywnych 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
autorem kilkudziesięciu wystaw, stypen-
dystą m.in. Akademie Schloss Solitude, 
laureatem nagród i wyróżnień m.in. 
Samsung Art Master, Dolina Kreatywna 

rozmawiały: Anna Tuderek, Karolina Głowińska

Jakim terminem określasz swoje działania 
artystyczne?
- Poruszam się w obrębie różnych mediów: 
wideo, obiektu, fotografii, działań interak-
tywnych. Moją metodą prowokacji jest 
przejaskrawianie, wyolbrzymianie, przekła-
mywanie problemów, którymi się zajmuję. 

Zdarza mi się przejmować język przekazu 
właściwy dla dobrze rozpoznanego przez 
widzów medium jak w przypadku interak-
tywnej instalacji Canis Lupus, która wyglą-
dała jak stanowisko monitoringu telewizji 
przemysłowej, a kryła w sobie arcyskom-
plikowany system generujący rzeczywistość 
mieszaną (czyli hybrydę obrazu transmi-
towanego z obrazem 3D). Moja praca 
dyplomowa Pedopolis wyglądała jak krót-
kometrażowy film dokumentalny, a była to 
zakamuflowana manipulacja zebranym 
materiałem.

Co się kryje pod pojęciem instalacji 
intermedialnych?
- Termin użyty przez Krzysztofa Łukomskiego 
w tekście do mojej wystawy Dawka Letalna 
określa złożone sytuacje, gdzie znacze-
nie odczytać można w napięciu między 
poszczególnymi elementami ekspozycji. 
Instalacja, w moim rozumieniu, to przede 
wszystkim ślad działania artysty i pole dzia-
łania widza-uczestnika.   

Czy jest coś bardziej pociągającego w sztu-
kach nowych niż tradycyjnych?
- Wyraźna granica między tak zwaną sztuką 
nowych mediów a klasycznymi dziedzinami 
to sztuczne rozróżnienie, z punktu widze-
nia twórcy i odbiorcy bezwartościowe. 
Rzeźby i obrazy, o ile są dobre, pociągają 
mnie w równym stopniu co eksperymenty 
na polu mokrych mediów (bio artu) czy 
software artu. Osobiście pracuję nad 

oprogramowaniem nowej instalacji wideo, 
wykonując jednocześnie rysunki tuszem na 
papierze. Zdaję sobie sprawę z siły wyrazu 
i potencjalnych możliwości, jakie towarzyszą 
pracy z mediami elektronicznymi, nie prze-
ceniałbym jednak samej formy. 

Czy są jakieś tematy, które szczególnie 
Ciebie interesują?
- Obecnie są to zbiorowe lęki oraz to, jak 
szybko znajdują swoich wyznawców naj-
bardziej absurdalne teorie. 

Co jest głównym celem Twoich działań: sta-
wianie pytań czy uzyskanie odpowiedzi?
- Mimo fascynacji nauką wiem, że sto-
pień komplikacji świata uniemożliwia mi 
uzyskanie odpowiedzi. Stawianie pytań 
także znajduje się poza moimi kompeten-
cjami. Swoją rolę widzę w redefiniowaniu 
powszechnie przyjętych pojęć, prowoko-
waniu dyskusji na nieobecne publicznie 
tematy.

Jak wygląda szczecińska scena sztuk 
nowych mediów na tle innych miast?
- W Szczecinie jestem od święta – kiedy 
odwiedzam rodziców lub gdy któraś  z insty-
tucji zaprosi mnie do realizacji wystawy. 
Ostatnio bywałem częściej ze względu na 
współpracę z Miejską Galerią 13 muz. 
Wokół tej instytucji gromadzą się ciekawi 
ludzie. Również nadzieja w Akademii 
Sztuki, że z czasem wyda na świat artystów 
zajmujących się tą dziedziną.
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Rajskie 
inSPIRACJE

Już siódmy raz odbędzie się 
w Szczecinie Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Audiowizualnej inSPIRACJE. 
Kuratorami festiwalu są: Danuta 
Dąbrowska-Wojciechowska, Kamil 
Kuskowski, Ked Olszewski. Jest to 
wydarzenie niezwykłe, bo próbujące 
skonfrontować szeroką publiczność 
ze współczesną sztuką. Festiwal, który 
„wymyka” się z murów muzeów i gale-
rii aby „zaczepiać” Szczecinian na 
ulicach ich miasta. Festiwal przedsta-
wiający wciąż nowe środki wyrazu arty-
stycznego i poszerzający granice sztuki. 
W tym roku odbędzie się od 9 do 12 
czerwca, a festiwalowe wystawy będzie 
można oglądać przez całe wakacje.

inSPIRACJE to coroczne święto 
sztuki współczesnej, każdorazowo 
stematyzowanej pod krótkim hasłem; 
2007- Pamięć, 2008- Sacrum-
Profanum, 2009- Space, 2010- 
Glamour. Organizatorzy i artyści 
starają się wydobyć z tych haseł jak 
najwięcej znaczeń w sposób często 
zaskakujący. Chyba najbardziej zna-
nym przykładem jest praca „Mapa” 
Arama Bartholla, czyli kilkumetrowej 
wielkości znacznik miejsca z Google 
Maps, który w 2009 roku pojawił się 
na placu Żołnierza Polskiego.

Tegoroczne hasło to „Paradise - 
czyli ogród rozkoszy, a tym samym 
miejsce buntu. Kolebka nieśmiertel-
ności i grzechu, miłości i odrzucenia; 
wizja utopii i dystopii...”. Utraconego 
raju poszukiwać będą między innymi 
grupa AES+F, Joanna Rajkowska, 
Maurycy Gomulicki, Dominik Lejman, 
Agata Zbylut, Smolik.

Wśród zaproszonych artystów znaj-
duje się także David Cerný - czeski 
artysta-prowokator. Największy rozgłos 
przyniosła mu praca „Entropa” wysta-
wiona w gmachu Rady UE z okazji 
Czeskiej prezydencji w UE. Praca uka-
zywała państwa Unii w stereotypowych 
kontekstach i miała świadczyć o panu-
jącej na Starym Kontynencie wolności 
słowa. Instalacja wywołała kontrower-
sje, a Bułgarzy byli tak oburzeni, że 
ostatecznie Bułgaria (przedstawiona 
jako turecka toaleta) została zasło-
nięta. W swojej ojczyźnie Cerný znany 
jest między innymi z „Sikających”, czyli 
rzeźby przedstawiającej dwóch męż-
czyzn sikających do basenu w kształ-
cie Republiki Czeskiej oraz „Konia”- 
pomnika św. Wacława dosiadającego 
zdechłego, zawieszonego do góry 
nogami konia. Artysta wystawiał już 
w Polsce - i tym razem nie obyło się bez 
kontrowersji: w Bielsku-Białej z ekspo-
zycji usunięto „Shark”, czyli woskową 
figurę Saddama Husajna zanurzoną 
w formalinie. Określony mianem 
„szczeniackiego rockmana” Cerný 
wykorzystuje, często rubaszny i niepo-
prawny, humor do ostrych rozliczeń 
z symbolami narodowymi  czy miesz-
czańską mentalnością. Jego prace 
często tworzone są z myślą o ingerencji 
w miejską przestrzeń.

Festiwal uświetni także Sissel 
Tolaas - artystka tak niepospolita jak 8.

Obserwator kultury

tekst: Marcin Czerkasow
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dziedzina, którą się zajmuje. Tolaas jest 
Norweżką, wychowywała się w swojej 
ojczyźnie oraz w Islandii, studiowała 
matematykę, chemię, lingwistykę oraz 
sztuki wizualne w Polsce, Norwegii, 
Rosji oraz Anglii. Włada biegle dzie-
więcioma językami, na stałe mieszka 
w Berlinie. Tolaas od 20 lat zajmuje 
się olfaktologią, czyli nauką o zapa-
chach. Swoją ogromną wiedzę w tym 
temacie wykorzystuje wielotorowo: 
produkuje perfumy dla wielu znanych 
firm (między innymi Louis Vuitton, 
Estee Lauder), współpracuje z leka-
rzami nad terapiami zapachowymi, 
bada komunikację zapachową, tworzy 
sztukę wykorzystującą zapachy, anga-
żuje się w rozwój marketingu zapa-
chowego. Kreatywność tej artystki nie 
zna granic, wciąż znajduje nowe spo-
soby wykorzystywania naszych nosów. 
Jej praca zwraca uwagę na degrada-
cję zmysłu węchu w kulturze, który jest 

przecież jednym z najstarszych i naj-
bardziej znaczących zmysłów. Dzięki 
jej pracy uświadamiamy sobie, jak 
„ułomni” językowo jesteśmy, jeśli cho-
dzi o zapachy. Dzielimy je głównie na 
przyjemnie i nie, a tymczasem Tolaas 
ukazuje nam paletę otaczających nas 
woni. Zwraca także uwagę na fakt, że 
współcześni ludzie tracą swój osobisty 
zapach- maskujemy go przy pomocy 
detergentów, antyperspirantów czy 
perfum. A przecież nasz zapach może 
dużo o nas powiedzieć... Tolaas 
bada, jak pachną ludzie w różnych 
sytuacjach i stanach emocjonalnych. 
W Szczecinie Tolaas zaprezentuje 
„Fear 2”- będzie miała do dyspozy-
cji ścianę, na którą naniesie zapachy 
ludzkiego strachu.

Ale inSPIRACJE to nie tylko sztuka, 
to także akcje społeczno-artstyczne: 
warsztaty i wystawa Pascale Payret, 
warsztaty z Moniką Szpener oraz 

instalacja Keda Olszewskiego. W tym 
roku organizatorzy poruszają temat 
recyklingu. Zaczęła się już akcja raj-
CYKLING mająca na celu edukację 
najmłodszych w sferze segregacji 
odpadów. Młodzież, pod okiem 
Moniki Szpener, stworzy z plastiko-
wych butelek PET formę plastyczną, 
która zostanie wystawiona w czasie 
festiwalu. Organizatorzy zapowiadają 
też, że w przeddzień festiwalu odbę-
dzie się „flash mob”, który „w niespo-
tykany sposób zwróci uwagę ludzi na 
potrzebę segregacji odpadów i jej 
wpływ na nasze codzienne życie.”

inSPIRACJE zostały stworzone, aby 
wystawiać współczesną sztukę, aby 
artyści z całego świata mogli się spo-
tkać i wymieniać pomysłami. Jednak 
przede wszystkim festiwal powstał dla 
ludzi. Turyści i mieszkańcy Szczecina 
w trakcie trwania festiwalu mają nie-
bywałą okazję spotkać się oko w oko 
z najnowszymi działaniami artystycz-
nymi. Sztuka współczesna często jest 
trudna w odbiorze i przez większość 
uważana za niezrozumiałą. Być może 
wynika to właśnie z tego, że nie obcu-
jemy z nią na co dzień, nie stykamy się 
z jej językiem. inSPIRACJE dają możli-
wość oswojenia się z tym problemem 
i zrozumienia podstaw „gramatyki” 
współczesnej, szeroko pojętej sztuki.

Krzysztof Jas
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lekko sukienkę dziewczynki, i dlaczego 
domy w tle są rozmyte, jak gdyby oddzie-
lał nas od nich ogień? Jakiś dzieciak 
przejeżdża swoim szpanerskim wozem 
i wrzeszczy do radia: „Pierdol się z tą całą 
swoją logiką!”, po czym z przenikliwym 
piskiem opon znika za zakrętem. 

Przez pewien czas spotykał się dziew-
czyną o imieniu Laurie. Lubiła egzalto-
wane kino i rebusy. Z czasem oddała 

się jednak czysto duchowym rozrywkom 
i wyjechała na odległą farmę, aby zarzą-
dzać mizernym majątkiem jakiejś religijnej 
wspólnoty o bliżej nieokreślonych celach. 
Próbował hazardu, uprawy pomidorów 
na farmie w Ohio i malowania pocztówek, 
jednak nic nie pozwalało mu zapomnieć 
o ulubionym psie, który pewnego listopa-
dowego wieczoru wskoczył pod koła roz-
pędzonej cysterny na drodze do Auburn 
w stanie Nowy Jork. Postanowił wyjechać 

i spróbować od nowa. W pewnym klu-
bie w Bostonie poszukiwano barmana. 
Po przyjeździe zatrzymał się w miejscu 
o nazwie Temporary Residence. Obraz 
w hallu przedstawiał jakiegoś młodego 
człowieka wysiadającego z taksówki na 
bezludnym przedmieściu. Dlatego wybrał 
ten hotel. Następnego dnia obudził go 
huk walącego się budynku i wówczas 
spostrzegł siebie na skraju przepaści, 
gdzie jeszcze wczoraj zaczynała się 
łazienka. Śnieg powoli zakrywał strzępy 
armatury, powykręcanej w dole niczym 
resztki jakiegoś upiornego robota. 

W tym samym czasie jego brat bliź-
niak siedział zabarykadowany w swoim 
domku nad jeziorem Huron, pochło-
nięty bez reszty grą w szachy ze swoim 
kotem, Freddym, i pisaniem powieści 
detektywistycznej o przygodach zespołu 
rockowego, który podczas trasy koncer-
towej w tajemniczych okolicznościach 
traci gitarzystę. Narrator tej opowieści, 
perkusista, w jednym z rozdziałów scho-
dzi do piwnicy i trafia na wytatuowanego 
mężczyznę, który żywi się elektrycznością. 
W innym spada ze starego mostu kolejo-
wego do cuchnącego kanału. W trzecim 
od końca odbiera telefon na kompletnym 
pustkowiu. Istnieje pewne podejrzenie, że 
do zniknięcia gitarzysty przyczynił się któ-
ryś z członków zespołu. Być może narra-
tor. Nawiasem mówiąc, żaden z bliźnia-
ków nie jest świadom istnienia drugiego 
z nich.
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Nawet w piękny majowy dzień spa-
cer szczecińskimi ulicami nie jest aktyw-
nością szczególnie przyjemną. Smutna 
to konkluzja, ale nad wyraz praw-
dziwa. Nawet piątkowe popołudnie nie 
wyzwala w ludziach uśmiechu na twarzy. 
Szczecinianie przemykają po ulicach 
w tempie iście sprinterskim. Zwieszone 
głowy i kwaśne miny tylko potwier-
dzają fatalne samopoczucie. Długo 
zastanawiałem się, gdzie leży problem. 
Nieoczekiwanie z odsieczą przyszedł 
mi... Główny Urząd Statystyczny.

Otóż szacowna instytucja opubliko-
wała nie tak dawno temu dane dotyczące 
nasłonecznienia ośmiu polskich miast. 
Okazuje się, że najbardziej słonecznym 
z badanych jest Warszawa. W ciągu 
minionego roku słońce świeciło tam przez 
2205 godzin (średnio sześć godzin dzien-
nie). Na dalszych pozycjach są: Rzeszów 
- 1857 godzin (5,1 godzin dziennie), 
Wrocław - 1800 (4,9), Suwałki - 1768 
(4,8), Poznań - 1735 (4,75), Włodawa 
- 1729 i Kielce - 1628 (4,4). Które mia-
sto znajdziemy na samym końcu stawki? 
Oczywiście Szczecin. Słońce świeci u nas 
tylko przez 1553 godziny w roku. Daje to 
zaledwie 4,2 godziny dziennie. W 2009 
roku też zajęliśmy ostatnią pozycję z 1757 
godzinami słońca.

Bingo! To właśnie dlatego jesteśmy 
tacy markotni. Światło wzmacnia odpor-
ność, działa dobrze na stawy. Jego nie-
dobór wywołuje bóle kostne i nierzadko 

depresję. Jak możemy się ratować? 
Lekarze zalecają spacer, jogging albo 
solarium. Tych ostatnich przybytków roz-
koszy akurat w Szczecinie nie brakuje - po 
śniadych, pięknych i ponętnych twarzach 
szczecinian widać, że nie świecą pust-
kami. Co ze spacerami i bieganiem? Też 
chyba nieźle. Na Jasnych Błoniach nie 
brakuje fanów takiego sposobu spędza-
nia wolnego czasu.

Musimy chyba wymyślić coś innego, 

innowacyjnego. Antidotum na nasze 
permanentne zgryzoty. Eliksir łagodzący 
nasze zacięte twarze, kojący zbolałe 
dusze. Bo jeśli nic szybko nie wymyślimy, 
będzie coraz gorzej. I dojdzie do kry-
zysu. Większego i tragiczniejszego niż 
zamknięcie stoczni. Myślmy więc, wytę-
żajmy nasze strudzone umysły. A póki co 
możemy tylko pokornie prosić mieszkań-
ców innych zakątków Polski: dajcie nam 
trochę słońca!
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„Instytut” - Jakub 
Żulczyk

wyd. Znak

Po lekturze najnowszej książki Jacka 
Żulczyka czuję się nieco oszukana. Autor 
„Zrób mi jakąś krzywdę...” niewątpliwie 
poradził sobie z  gatunkiem współcze-
snego horroru, który w prezentowanej 
formie znany był mi wyłącznie z ekranów 
kin. Fabuła książki trzyma w napięciu, 

bezsilność bohaterów i beznadziejność sy-
tuacji budzi w czytelniku grozę i niepokój. 
Pomysł uwięzienia uczestników koszmaru 
w mieszkaniu Agnieszki - jednej z bo-
haterek -  jest oryginalny i daje idealną 
przestrzeń na wypełnienie powieści emo-
cjami, jakie towarzyszą terrorowi. Pomimo 
idealnych warunków dla stworzenia książki 
gatunkowo ważnej, gdy mija pierwsze za-
chłyśnięcie swobodą czytania okazuje się, 
że fabuła jest pełna luk. Postaci, dobrane 
przekrojowo niczym pod dyktando spo-
łecznej analizy: matka walcząca o prawo 
do dziecka, dresiarz-kibic, zagubiona 
studentka, weganka - aktywistka oraz gar-
dzący pieniędzmi makler, mimo, iż  zacho-
wują się zgodnie ze wzorcami, nie mają 

logicznego powiązania z akcją.  Rosnące 
napięcie opada wraz z banalnym zakoń-
czeniem, sugerującym, iż równie bez-
myślny jak ofiara był również  oprawca.  
Szkoda. Liczę, że kolejna powieść Żulczyka 
– „Zmorojewo”- okaże się bardziej przera-
żająca aniżeli koszmarna.                [kg] 

„Funky Koval. Bez 
Oddechu” - grafika: 
Bogusław Polch; scena-
riusz: Maciej Parowski, 
Jacek Rodek

wyd. Prószyński i S-ka

Czas odpalić „The Return of the Space 
Cowboy”! Choć Funky Koval przez cały 
ten czas nie był wcale tak daleko – hi-
storia, która rozpoczęła się w 1987 roku 
trwa do dzisiaj. Kolejne odcinki publiko-
wane są na łamach „Nowej Fantastyki”. 
Ale po kolei: przed nami piąte wydanie 
pierwszego zeszytu przygód kosmicznego 
detektywa „Bez Oddechu”. Do końca 
tego roku ukażą się kolejne trzy, w tym 
też te najnowsze, które we wspomnianej 
„Nowej Fantastyce” dopiero się pojawią. 

Kim był Funky Koval pod koniec lat 
80-tych? Polską odpowiedzią na ko-
miksowe science-fiction ze świetnym 
scenariuszem, pełnym zwrotów akcji 
i z doskonałymi portretami psycholo-
gicznymi postaci. Z czasem jednak świat 
Parowskiego i Rodka się rozrastał i można 

się było doszukać coraz więcej odniesień 
do rzeczywistości. Z początku autorzy 
chcieli uniknąć jakichkolwiek nawiązań 
do historii lub polityki, stopniowo jednak 
okazywało się, jak mówi sam autor, że 
„życie włazi nam do komiksu”. Dzięki 
temu Funky Koval zyskał nową płaszczy-
znę odbioru, która dorzuciła swoje trzy 
grosze do ponadczasowości komiksu. 

Bo w tę ponadczasowość nie ma co 
wątpić. Koval i jego przygody wychowały 
już pokolenia i dla każdego komiks pozo-
stał niezapomniany z różnych powodów. 
Oczywiście scenariusz broni się sam – 
historia trzyma w napięciu nieustannie, 
przez co kosmiczny James Bond stale 
ma ręce pełne roboty. Inni z kolei zapa-
miętają najróżniejsze podteksty i drugie 
dno opowiadanych przygód. Jak choćby 
realne postaci poukrywane wśród opisy-
wanych perypetii. Albo naprawdę drobne 
smaczki, jak na przykład sprzęt na stacji 
A-2 marki Unitra Diora... Dzięki temu 
wszystkiemu Koval do dziś nie stracił nic 
ze swojego uroku. Co więcej zakończe-
nie tej historii jest cały czas nieznane – 
możemy zatem się spodziewać kolejnych 
perełek.   

  Adam Morawski
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Raj w 3D
Jeżeli pa-

mięć mnie nie 
myli, pierwszy 
zarejestrowany 
3D mapping 
w Polsce miał miejsce w Poznaniu 
2 lata temu. Zrealizowany został przez 
grupę mrmama.tv. Po pokazie fora 
tematyczne się ożywiły, wszyscy video 
zapaleńcy (łącznie ze mną) byli żądni 
szczegółów. Ciekawość została zaspo-
kojona, „pierwsze koty za płoty”. Nie 
odważę się  jednak rozstrzygać, kto 
był pierwszy. Jeśli chodzi o naszych 
zachodnich przyjaciół, zapoczątko-
wali oni technologię mappingu oraz 
miksowania video znacznie wcześniej. 
Jednymi z prekursorów byli Edwin 
de Koning  oraz Bart van der Ploeg- 
ten holenderski duet, zniechęcony 
miksowaniem za pomocą taśm VHS 
i miksera video mx50, postanowił 
przenieść swoje działania w przestrzeń 
cyfrową. Proces tworzenia programu 
zaczął się w 1998 roku. Okazało się, 
że możliwości, jakie może dawać, 
są ogromne i znacznie wyprzedzają 
ówczesne metody. Po czterech latach 

pracy program był gotów. Obecnie 
platforma po wielu ulepszeniach cie-
szy się wielką popularnością i zdobyła 
duże uznanie. 

Mówiąc o mappingu warto byłoby 
wspomnieć, o co tak naprawdę w tym 
chodzi. 3D mapping to metoda 
wyświetlania obrazu, polegająca 
na dopasowaniu treści animacji 
do kształtu powierzchni, na której 
obraz jest wyświetlany. Ekranem do 
mapowania może być dosłownie 
wszystko, zaczynając od przedmio-
tów codziennego użytku, a kończąc 
na formach architektonicznych - np. 
elewacje budynków, specyficzne 
wnętrza, pomieszczenia czy obiekty 
w przestrzeni. Projekty są dość indy-
widualne, gdyż dla każdego elementu 
należy  przygotować unikalną formę 
animacji. 

Całe to zamieszanie z mappin-
giem spowodowane jest nadchodzą-
cym dużymi krokami wydarzeniem, 
które zaserwuje nam 13 Muz (produ-
cent: Rafał Roguszka, koordynator: 
Mateusz Czarnowsk). Już 10 czerwca 
za pomocą najlepszej jakości projek-
torów mury 13 Muz zostaną ożywione, 

elewacja zacznie przechodzić różne 
stopnie transformacji i kto wie, czy 
zupełnie nie zniknie. Za zamiesza-
nie odpowiedzialna będzie grupa 
Visualsupport. Jest to Krakowska 
firma, zajmująca się szeroko pojętymi 
multimediami; w ich dorobku można 
znaleźć np. Postprodukcję dramatu 
Makbet w reżyserii Andrzeja Wajdy, 
ale również mistrzowsko wykonany 3D 
mapping na Starym Domu Zdrojowym 
w Krynicy czy na Pałacu Krasińskich 
w Warszawie, gdzie powierzchnia 
wyświetlania- 1125m kwadratowych- 
robi wrażenie. Oczywiście dopełnie-
niem każdej profesjonalnej projekcji  
jest muzyka, której z całą pewnością 
nie zabraknie.

Skomponowana na tę okazję 
muzyka autorstwa szczecińskiego 
kompozytora Łukasza Górewicza oraz 
Baltic Neopolis Orchestra scali się 
w poruszające, trójwymiarowe wido-
wisko i niepowtarzalną interpretację 
opowieści o ziemskim raju.

Bartosz Wójcicki (vj PuH)

Ważne linki:
www.mappingfestival.ch/2011
www.vj.tv
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Różowy jest według wielu 
kolorem co najmniej trudnym. 
Niebezpiecznym - pod względem 
estetycznym, plastycznym, znacze-
niowym, symbolicznym... Wieść 
niesie, że stymuluje nasz system 
nerwowy i uspokaja, przywraca 
do normy podwyższone ciśnienie 
i niweluje przejawy agresji. Do 
jego obecności przyzwyczaiły nas 
nieco rodzime Glamury, lecz wzmo-
żony atak tej barwy dopiero przed 
nami - stanowi ona bowiem znak 
firmowy Maurycego Gomulickiego, 
uczestniczącego w tegorocznych 
inSPIRACJACH.

W ramach przygotowań do spo-
tkania z artystą polecam prowadzony 
przezeń blog www.pinknotdead.blox.
pl.

Na swoich stronach interne-
towych twórca ukazuje się nie 
tylko jako znany kontrowersysta. 
Jest różnorodny pod względem 

poruszanych tematów, ale także 
w doborze przykładów w sztuce 
i literaturze, na które się powołuje. 
Możemy znaleźć odniesienia do 
tekstów Marco Polo, a także tych 
zaczerpniętych z kultury japońskiej, 
dawnej jak i współczesnej.

Słowa Gomulickiego czyta się 
przyjemnie nawet, gdy traktują 
o ciężkich sprawach. Ujmuje pro-
stolinijnością, dowcipem, wrażli-
wością. Szybko umyka szufladce, 
w której chcieliby go zamknąć ci, 
którym powierzchowne zaznajomie-
nie się z sylwetką było wystarczają-
cym do nadania etykiety. Dochodzę 
do wniosku, że róż, który według 
niektórych jest totalnie określający 
okazuje się być zgrabnym zabie-
giem, wręcz żartem czy kpiną.

Podejrzewam, że tym osobom 
do ekscytacji wystarczy sam fakt, iż 
prace Gomulickiego często doty-
kają erotyki. Ja ekscytuję się dopiero 
po poznaniu owego „dotyku”. To, 
co wydawać by się mogło szoku-
jące, rysuje się fenomenalnie natu-
ralne. Wyjaśnienie, którego artysta 
udziela podczas rozmowy z Pauliną 

Reiter: „Seksbiznes to nisza mocno 
zaniedbana od strony wizualnej, co 
wydaje się absurdalne, zważywszy, 
że trzy czwarte tej oferty opiera się 
na doświadczeniu wzrokowym.” -  
jest po prostu logiczne.

Fenomenalne, fenomen, w sen-
sie wyjątkowe, w sensie zjawisko.

Ekscytacje te niekiedy przyćmie-
wają inne, nie mniej wartościowe 
działalności artysty, na przykład 
prace traktujące o tożsamości, 
estetyce miasta. Dodatkowego zna-
czenia nabiera tu dwunarodowość 
twórcy, zdecydowanie działająca na 
plus.

Nieswojo mi, pisząc aż tyle 
dobrych słów, lecz niech takie 
pozostaną: szczere i zachęcające. 
A w tej chwili i oczekujące, aż zdra-
dzone nam zostanie, z jakiej strony 
Gomulicki pozwoli się poznać tym 
razem.
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II Międzynaro-
dowy Festiwal 
Muzyki Dawnej 
Artelier

5 VI 2011 
n/ so/ sun

20:00 Warsaw Wind 
Ensemble, Willa Lentza

12 VI 2011 
n/ so/ sun

20:00 Tomasz Strahl-
wiolonczela; Krystyna 
Makowska-Ławryno-
wicz-fortepian, Willa 
Lenzta

18 VI 2011
so/ sa/ sat

20:00 Chopin & 
Harmonia Soloists, 
Willa Lentza

19 VI 2011 
n/ so/ sun

20:00 Fitelberg im 
Memoriam: Andrzej 
Gębski-skrzypce; 
Soyeon Lim-fortepian, 
Willa Lentza

26 VI 2011 
n/ so/ sun

20:00 Koncert Finało-
wy: Gustaw Ciężarek-
skrzypce;  Grzegorz 
Berniak-dyrygent; 
Orkiestra Kameralna 
Artelier, Kościół św. 
Rodziny

Międzynaro-
dowy Festiwal 
Sztuki Wizualnej 
inSPIRACJE 2011/ 
Paradise

9 VI 2011 
cz/ do/ thu

19:13 otwarcie festiwa-
lu/ wernisaż

Muzeum Narodowe, 
artyści: AES+F Last 
Riot; Maurycy Gomulcki: 
Minimal Fetish, 
Pussy Mandalas, Nowy 
Dyptyk; Leszek Golec, 
Tatiana Czekalska: 
Wniebowstąpienia; 
Zorka Wollny: Praca 
bez tytułu; Agata Zbylut: 
Łajka; Joanna Rajkow-
ska: Dokumentacja, 
David Černý: Art Pricze

13 muz, artyści: David 
Černý: Jesus Christ-Kit, 
Adam-Kit; Libor Fojtik: 
Plastic Family M; Sissel 
Tolaas: fear SWEAT; 
Dominik Lejman: Praca 
bez tytułu; Małgorzata 
Szymankiewicz: Miami 
Dream, Komfortowa 
sytuacja; Karolina Ko-
walska: Jednorożec; 
Marta Pszonak: Raj na 
horyzoncie; Artur Ma-
lewski: Czarne Banany

20:00 David Černý -
spotkanie autorskie

22:30 zamknięcie 
wystaw

10 VI 2011 pt/ fr/ fri

09:00 warsztaty raj-
CYKLINGOWE z Moniką 
Szpener, patio 13 muz

12:00 otwarcie 
wystaw, 13 muz

18:00 Valentino Valen-
te- wystawa, Galeria 
FOTART

19:00 Sissel Tolaas- 
wykład, 13 muz

20:00 Gomulicki 
Maurycy- spotkanie 
autorskie, 13 muz

22:00 S_in City Tribe + 
Baltic Neopolis Quartet-
koncert, patio 13 muz

22:30 Zamknięcie 
wystaw

23:00 Mapping 
3D- koncert Łukasz 
Górewicz & Baltic 
Neopolis Orchestra, 
patio 13  muz

24:00 DJ Sin Sensor, 
Under Construction 
(13 muz)

01:00 Silent Disco, 
13 muz

11 VI 2011 so/ sa/ sat

09:00 warsztaty raj-
CYKLINGOWE z Moniką 
Szpener, patio 13 muz

12:00 otwarcie 
wystaw, 13 muz

13:00 Sissel Tolaas-
warsztaty, 13 muz



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

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

1 VI 2011 śr/ mi/ wed

Dzień dziecka z Te-
atrem Pleciuga

09.30, 11.30 Król 
Zofius i Cudowna Kura-
spektakl (01-02.06)

16.00 wernisaż insta-
lacji rzeźbiarskiej 

17.00 Zuzu i Lulu-spek-
takl, premiera

18.00 wernisaż murali 
oraz koncert piosenek 
teatralnych-Chorzy 
na Odrę

18.00 Dżamble-
premiera spektaklu 
(projekt OTWIERACZ), 
Teatr Współczesny

18.00 Muzyczne AR-
FIKołki-spotkanie 3 pt. 
Duzi i mali, czyli duety, 
studio koncertowe 
S1 Polskiego Radia 
Szczecin

20.00 Muzyczna 
Kawiarnia-Swing 
Lovers, Cafe 22

2 VI 2011 cz/ do/ thu

19.00 Judyta-spektakl, 
Teatr Współczesny 
(02-04.06)

20.00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Krzysztof 
Kamiński, Restauracja 
Ładoga

3 VI 2011 pt/ fr/ fri

19.00 Okno na parla-
ment-spektakl, Teatr 
Polski (03-04.06)

21.30 Pornograf-
spektakl, Teatr Polski 
(03-04.06)

4 VI 2011 so/ sa/ sat

10.00 Miedwiański 
rajd pojazdów 
zabytkowych, Muzeum 
Techniki i Komunikacji

19.00 Tremor-spektakl 
taneczny, Projekt 
OFFenes Berlin, Teatr 
Kana (4-5.06)

20.00 Spotkanie 
z artystami i twórcami 
festiwalu 100° Berlin, 
Projekt OFFenes Berli-
n,Teatr Kana (4-5.06)

21.00 Dance & short 
fiction-spektakl 
taneczny, Projekt 
OFFenes Berlin,Teatr 
Kana (4-5.06)

21.00 Full of funk, 
Nowy Klub Patio

5 VI 2011 n/ so/ sun

10.00, 12.00 Teatr dla 
Okruszków: W bajko-
wym ogrodzie-spek-
takl, Zamek Książat 
Pomorskich

18.00 Teksty Agnieszki 
NIEZGODY JONASZA 
kofty-recital Grażyny 
Madej, Teatr Mały

19.00 Mayday-spek-
takl, Teatr Polski 
(05.06, 08-10.06, 12.05, 
15.06)

6 VI 2011 pn/ mo/ mon

18.00 Plantacje 
Cafe-wieczór z grami 
planszowymi, Piwnica 
Kany

18.00 Stary Cyfrowy 
Szczecin-projekcje 
starych, zdigitalizo-
wanych taśm, Kino 
Obserwatorium

7 VI 2011 wt/ di/ tue

11.00 Teoretyczne 
i praktyczne aspekty 
walki z terroryzmem 
i przestępczością 
kryminalną-kon-
ferencja, Wydział 
Humanistyczny US

18.00 dyskusyjny 
klub OFFilmowy, 
Kabała w Kabulu, Kino 
Obserwatorium

19.00 A komórka 
dzwoni-spektakl, 
Teatr Współczesny 
(07-09.06)

8 VI 2011 śr/ mi/ wed

18.00 Spotkanie z Ro-
manem Cieplińskim 
i Alanem Sasinowskim, 
Studio S1 Polskiego 
Radia Szczecin

15:00 Dominik Lejman-
spotkanie autorskie, 
13 muz

16:00 AES+F-
spotkanie autorskie, 
13 muz

17:00 Joanna 
Rajkowska-spotkanie 
autorskie, 13 muz

22:00 Smolik-koncert, 
patio 13 muz

23:00 Monika 
Błażusiak, Dominika 
Latalska, Daria Kraw-
czyk-pokaz mody, 
patio 13 muz

23:30 Wojtek 
Morawski-koncert, 
Under Construction 
(13 muz)                      

12 VI 2011 n/ so/ sun

12:00 otwarcie 
wystaw

15:00 prezentacja 
prac powstałych na 
warsztatach Moniką 
Szpener rajCYKLING, 
13 muz

16:00 prezentacje 
Re-Design: Monika 
Szpener, Pascale Pey-
ret, Ked Olszewskiego, 
13 muz

22:00 prezentacja 
i sesja zdjęciowa naj-
nowszej BŁYSKOTKI 
Keda Olszewskiego, 
13 muz

22:30 zamknięcie 
wystaw

IX międzynaro-
dowy festiwal 
II Performance 
Interme-
dia 2011
miejsce: 
SZCZECIN 2016 (Willa 
Lentza, Obserwatorium 
Kultury)

2-8 VI 2011
schmalz.stuhlmann CH: 
sztuka dla Szczecina, 
rezydencja 

9 VI 2011

OFFicyna 1998-???? & 
OFFicyna, miasto, miej-
sce sztuki, promocja 
publikacji

wystawy
Natalia Szostak 
Polaroid etc., Palarnia 
kawy Erakawy.pl (do 
06.06)

Ultramöbel-Karsten 
Konrad & Jan 
Mioduszewski, Instytut 
Polski w Berlinie (do 
14.06)

Rzeszów. Karty 
korespondencyjne i fo-
tografie z negatywów 
szklanych Edwarda 
Janusza z przełomu 
XIX/XX w. ze zbiorów 
Zbigniewa Tybury, 
Galeria SORAYA (do 
15.06)

2 formaty-Zieliński/ 
Zieliński, Galeria 
Kapitańska (do 20.06)

Wystawa białoruskich 
artystów z Grodna, 
Muzeum Techniki i Ko-
munikacji (do 26.06)

Kropki i Kreski-prace 
Tiny Siudy, Piwnica 
Kany (do 30.06)

Marek Czasnojć Hi-
storia morzem pisana, 
Cafe 22 (do 30.06)

Rodzina sołtysa 
i inne plakaty Leszka 
Żebrowskiego, Zamek 
Książąt Pomorskich (do 
30.06)

Wystawa końcowa 
Katedry architektury 
wnętrz i Pracowni 
projektowania 
mebli Akademii Sztuki, 
Muzeum Techniki i Ko-
munikacji (08-30.06)

LexICON A-Z, Wystawa 
plakatu Lexa Drewiń-
skiego (do 03.07)

Gedok , Sekcja Sztuki 
Użytkowej, Zamek 
Książąt Pomorskich 
(17.06-24.07)

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

Alicja Kwade - 
52°31´17.23, 13°62.65, 
Instytut Polski w Berli-
nie (30.06-31.08)

Moda Majów. Elita 
i dwór-Jaina 600-900 
n.e., Muzeum Narodo-
we (do 18.09)
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20.00 Muzyczna 
Kawiarnia-Tequila Band, 
Cafe 22

9 VI 2011 cz/ do/ thu

19.00 Mayday-spektakl, 
Teatr Polski

20.00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Paweł 
Kuprianowicz Kluczko, 
Restauracja Ładoga

10 VI 2011 pt/ fr/ fri

V Sofft festiwal, Teatr 
Kana (10-11.06)

19.00 Dzień Świra-
spektakl, Teatr Mały

22.00 Lailonia-spektakl, 
V Sofft festiwal, Teatr 
Kana

11 VI 2011 so/ sa/sat

15.00 Afrykańska 
przygoda-spektakl, Teatr 
Pleciuga

16.00 Zuzu i Lulu-spek-
takl, Teatr Pleciuga 

17.00 Dzień Świra-
spektakl, Teatr Mały 
(11-12.06)

21.00 Kasia Trzepia-
łowska BUJA-Nowy 
Klub Patio

12 VI 2011 n/ so/ sun

11.00, 13.00 Słoń-spek-
takl, Teatr Pleciuga

12.00 Muzyczne 
ARFIKołki-spotkanie 4 
pt. Pirackie wakacje, pl. 

Matki Teresy z Kalkuty 8

17.00 Parada na Dni 
Morza, Muzeum Techniki 
i Komunikacji

19.00 Mayday-spektakl, 
Teatr Polski

13 VI 2011 pn/ mo/ mon

9.15, 10.35, 12.00, 13.00 
Audycje muzyczne dla 
przedszkolaków– kon-
certy, Zamek Książąt 
Pomorskich (13-17.06)

14 VI 2011 wt/ di/ tue

09.30 Słoń-spektakl, 
Teatr Pleciuga (14-16.06) 

11.00 Białe Baloniki-spek-
takl, Teatr Współczesny 
(14-16.06) 

18.00 dyskusyjny 
klub OFFilmowy, Jak 
spędziłem koniec lata, 
Kino Obserwatorium

20.30 Zabije mnie 
w czwartek-spektakl, 
Teatr Krypta

15 VI 2011 śr/ mi/ wed 

20.00 Ayo-koncert, Za-
mek Książąt Pomorskich

20.00 Muzyczna 
Kawiarnia-Swing Lovers, 
Cafe 22

16 VI 2011 cz/ do/ thu 

19.00 Wpływ zmian 
klimatu na kraje 
Globalnego Południa-film 
i promocja książki, 
Piwnica Kany

19.30 DKF: Porozma-
wiajmy o filmie w języku 
niemieckim, Kino Zamek

20.00 Jestem po to, 
żeby mnie kochać…-
spektakl, Noce Święto-
jańskie, Teatr Polski

20.00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Krzysztof 
Kamiński, Restauracja 
Ładoga

17 V 2011 pt/ fr/ fri 

13.00 Szlakiem Lubinus-
wykład, Zamek Książąt 
Pomorskich

17.30 Talent Roku-
koncert, Zamek Książąt 
Pomorskich 

19.00 Noce i sny-spek-
takl, Noce Świętojańskie, 
Teatr Polski

20.00 Niewypowiedzia-
ne-spektakl, Teatr Kana 
(17-18.06)

18 VI 2011 so/ sa/ sat

10.00-14.00 warsztaty 
teatralne, Stowarzysze-
nie Teatr Niekonse-
kwentny, 13 muz

11.00 Spotkania polsko-
niemickie, koncert na 
otwartym powietrzu, 
m.in. Justyna Stecz-
kowska, Kapela ze Wsi 
Warszawa, Thomas 
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Godoj, Breidscheidplatz, 
Charlottenburg

14.00-23.00 Noc 
Kupały-koncerty, 
pokazy, Zamek Książąt 
Pomorskich (18-19.06) 

17.00 Szlakiem 
Lubinus-wykład, Zamek 
Książąt Pomorskich

18.00 Annalisa, Road 
Trips Over-koncert, SCK 
Kontrasty

19.00 Noc Poetów, 
Noce Świętojańskie, 
Teatr Polski

21.00 Descarga-kon-
cert, Nowy Klub Patio

19 VI 2011 n/ so/ sun

11.00 Zuzu i Lulu-spek-
takl, Teatr Pleciuga 

12.00 Muzyczne AR-
FIKołki -spotkanie 5 pt. 
DO–RE–MI–ŁOSZ, czyli 
strofy i nuty, pl. Matki 
Teresy z Kalkuty 8 

14.00-18.00 warsztaty 
teatralne, Stowarzy-
szenie Teatr Niekonse-
kwentny, 13 muz

19.00 El Tango-koncert, 
Noce Świętojańskie, 
Teatr Polski

20 VI 2011 pn/ mo/ mon

18. Schultheater-
fest-szkolny festiwal 
teatralny, Uckermärki-

sche Bühnen Schwedt 
(20-23.06)

21 VI 2011 wt/ di/ tue 

17.30 Scena Amatora-
spektakl Smoczy 
świat, Zamek Książąt 
Pomorskich

18.00 dyskusyjny 
klub OFFilmowy, 
Rewizja osobista, Kino 
Obserwatorium

20.00 Cesaria Evora-
koncert, Zamek Książąt 
Pomorskich

22 VI 2011 śr/ mi/ wed 

20.00 Muzyczna 
Kawiarnia-Tequila 
Band, Cafe 22

23 VI 2011 cz/ do/ thu

20.00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Paweł 
Kuprianowicz Kluczko, 
Restauracja Ładoga

24 VI 2011 pt/ fr/ fri

19.00 Życie/Instrukcja 
obsługi-spektakl, Teatr 
Mały

25 VI 2011 so/ sa/ sat

17.00 Życie/Instrukcja 
obsługi-spektakl, Teatr 
Mały (25-26.06)

18.00 Koncert w ra-
mach festiwalu Born 
to Be Wild-wystąpią 
początkujące kapele, 
Muzeum Techniki 
i Komunikacji

26 VI 2011 n/ so/ sun

12.00 Niedzielny 
Koncert Popołudnio-
wy, Zamek Książąt 
Pomorskich

15.00 Melodien 
aus Operette und 
Musical, Konzert des 
Landespolzeiorche-
sters Mecklenburg-
Vorpommern-melodie 
z oper i musicali-kon-
cert, Uckermärkische 
Bühnen Schwedt

28 VI 2011 wt/ di/ tue

18.00 dyskusyjny 
klub OFFilmowy, 
Taśmy Przemysława 
Thiele 1984-1983, Kino 
Obserwatorium

29 VI 2011 śr/ mi/ wed

20.00 Muzyczna 
Kawiarnia-Swing 
Lovers, Cafe 22

30 VI 2011 cz/ do/ thu 

20.00 Rosyjskie 
wieczory z muzyką 
na żywo-Paweł 
Kuprianowicz Kluczko, 
Restauracja Ładoga

20.00 Chris Botti-
koncert, Zamek Książąt 
Pomorskich

21.00 Alicja Kwade-
52°31´17.23, 13°62.65, 
wystawa-wernisaż, In-
stytut Polski w Berlinie
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SIC! Szczecin, I Care!

The June issue of the SIC! Magazine has a paradisical character 
indeed. It’s all because of another edition of the International Visual 
Arts Festival inSPIRACJE whose leitmotif this year is paradise. During 
the 5 festival days (June 9th – June 12th) we will have an opportu-
nity to meet such artists as Maurycy Gomulicki, Czech scandalmonger 
David Černý or scent mistress Sissel Tolaas. However, there is much 
more awaiting you: a concert of Smolik, Mapping 3D accompanied by 
a concert by Łukasz Górewicz & the Baltic Neopolis Orchestra, exhi-
bitions, rajCYKLING workshops and many many other attractions. For 
more information visit www.inspiracje.art.pl.

Participants of the 2nd International Chamber Music Festival may 
certainly expect heavenly pleasures. During the festival a lot of out-
standing soloists and musicians perform pieces by Mozart, Vivaldi, 
Szymanowski and many others. For detailed information visit www.
artelier.org.pl.

Our columnists have also taken up the topic of paradise: Przemek 
Głowa presents Pomeranian visions of the pleasure garden, quoting 
the chronology of Adam and Eve’s stay in the earthly paradise. Zillah, 
on the other hand, searched for the notions of paradise and utopia in 
the world of music.

June has more than this for those lovers of music. Three world-fa-
mous stars are coming to Szczecin. They will give concerts as part 
of of  the Szczecin Plus Music Fest 2011. As early as June 15th  we 
will have the chance to listen to a very young artist, AYO. She will 
perform at the courtyard of the Pomeranian Dukes’ Castle / Zamek 
Książąt Pomorskich. Later this month a queen of world music, Casaria 
Evora will give a concert at the Summer Theatre / Teatr Letni on June 
21st . A jazz man, Chris Botti’s performance will constitute the final of 
the whole festival taking place at the Castle at the end of the month. For 
more information and bookings log into www.koncerty.com.

The Castle Cinema / Kino Zamek offers an invitation to screenings 
of films from the series “let’s talk about a film in German” on 16th  
June. We would also like to encourage you to participate in Szczecin 
Tandem Meetings taking place in the Kana Cellar / Piwnica Kany  
every Wednesday. We also recommend foreign language shows on 
Szczecin.fm. 

tłum. Łukasz Kowalik

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

Die Juniausgabe des Magazins SIC! hat einen wahrhaft paradiesi-
schen Charakter und das alles dank des Internationalen Festivals  der 
Visuellen Kunst inSPIRACJE, zu dessen Hauptthema „Das Paradies” 
geworden ist. Während dieser Veranstaltung, die vom 9. bis zum 12. 
Juni dauert, können wir u.a. die Künstler, wie Maurycy Gomulicki, den 
tschechischen Skandalisten-David Černý, Sissel Tolaas-Meisterin der 
Düfte treffen. Geplant sind darüber hinaus: Smolik-Konzert, Mapping 
3D zusammen mit dem Konzernt von Łukasz Górewicz & Baltic 
Neopolis Orchestra, Vernissagen, Workshops –rajCYKLING (deut.: 
ParadiesCYCKLING) und viel anderes. Mehr Infos auf: www.inspira-
cje.art.pl.

Den himmlischen Genuss können die Teilnehmer des 2. Internationalen 
Festivals der Kammermusik erwarten, während dessen viele ausge-
zeichnete Solisten und Musiker die Musikstücke von Mozart, Vivaldi, 
Szamanowski u.a. vorgetragen werden. Mehr Infos auf: www.arte-
lier.org.pl.

Mit diesem Paradiesthema beschäftigen sich auch unsere 
Feuilletonisten: Przemek Głowa präsentiert die pommersche 
Vorstellung dieses Genussgartens, wobei er auch die Chronologie 
des Paradies-Aufenthaltes von Adam und Eva schildert, Zillah dage-
gen sucht nach dem Paradies- und Utopiebegriff in der Musikwelt. 

Darüber hinaus erwarten uns im Juni sogar drei Konzerte der 
Weltklassestars im Rahmen des Musikfestivals Szczecin Plus 
Music Fest 2011. Schon am 15. Juni auf dem Hof des Zamku Książąt 
Pomorskich –ZKP (deutsch: Schloss der Pommerschen Herzöge) 
hören wir die junge AYO, und am 21. Juni im Sommertheater werden 
wir die Königin der Word Music Casaria Evora zu Gesicht bekommen. 
Das ganze Festival und der gesamte Monat werden mit dem Auftritt 
von Jazzmann Chis Bottis auf dem Schlosshof abgeschlossen. Mehr 
Infos auf: www.koncerty.com.

Wir ermuntern Sie zu der Teilnahme an den Sprachtandems, die jeden 
Mittwoch im Kana-Keller stattfinden. Das Zamek (deutsch Schloss) - 
Kino lädt Sie am 16. Juni zu einer  Filmvorstellung im Rahmen der 
Filmreihen Lassen Sie uns mal bitte über den Film auf Deutsch unter-
halten ein. Wir empfehlen Ihnen auch die Sprachsendungen bei dem 
Radiosender szczecin.fm.

tłum. Małgorzata Worona
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Malarskość w świecie fotografii; foto-
graficzne ujęcia obok płócien.  Czarno- 
białe momenty, zatrzymane w kadrach, 
i płaszczyzny koloru nakładanego pędz-
lem. Specyficzne zestawienie zupełnie 
różnych technik artystycznych sprawia, 
że wystawa pod tytułem “2 Formaty” ma 
szczególny smak. Otwarcie odbyło się 20 
maja br. w galerii Kapitańskiej. 

Prace zawieszono obok siebie 
w seriach - przemyślanych, co nie zna-
czy, że uporządkowanych. To patchwork, 
najlepsze kawałki wybrane do pokaza-
nia. Tytułowe dwa formaty nawiązują 
nie tylko do różnorodnej natury dzieł. 
Wystawione prace stworzyło mianowicie 
dwóch osobnych autorów, których coś 
jednak łączy: Wojciech Zieliński (malarz) 
i Jerzy Zieliński (autor zdjęć filmowych) są 
braćmi. I choć ich prace bywają do sie-
bie podobne jedynie wymiarami, Jerzy 
Zieliński pisze: “Obaj wyszliśmy z tego 
samego ogrodu”. 

Zaprezentowane na wystawie obrazy 
Wojciecha Zielińskiego mają w większości 
kolorystykę gorącą, wyglądają, jak gdyby 
jarzyły się na ścianach. Są niespokojne; 
nic dziwnego, skoro opowiadają o sytu-
acjach. Ludzie, odtworzeni na olejno, 

schylają się, biegają i patrzą. “Rodzina 
żegna relikt przeszłości, który odcho-
dzi do lamusa” - głosi jeden z tytułów. 
Jest też “Plaża w M.” - czerwony natłok 
małych figurek, trochę jak biblijne pie-
kło. Nawet krajobrazy, budynki albo abs-
trakcje, które także znajdują się w kolek-
cji, posiadają ten dynamiczny, “ruchliwy” 
charakter. Wyjątek stanowi “Martwa 
natura z wędzidłem” - okiełznana.

Fotografie Jerzego Zielińskiego 
podzielone są na partie: “Twarze”, 
“Narożniki”, “Linie”, “Kolory”, “Manekiny”. 
Poszeregowane starannie, tworzą histo-
rie; tym razem głównymi bohaterami 
są nie ludzie, lecz miejsca. Ujęcia ludz-
kich twarzy popodpisywane są nazwami  
krajów. Na zdjęciu zatytułowanym “Los 
Angeles USA“ widać bardzo błękitne 
niebo, palmy, barwną ścianę budynku. 
W “Texasie USA” okno o czerwonej fra-
mudze ma szyby pełne otworów po poci-
skach. W “Iowa USA” rośnie czarno-

biała kukurydza. W każdym skrawku 
świata tkwi coś nienachalnie charaktery-
stycznego, przykuwającego uwagę. 

Patchwork uzupełniają trzy krótko-
metrażowe filmy, między innymi znany  
“Elementarz”.
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Nie przed każdym przeciągiem 
należy uciekać. Wręcz przeciw-
nie, niekiedy warto otworzyć okna 
jeszcze szerzej. Tak z pewnością 
jest w przypadku Festiwalu Sztuki 
Młodych „Przeciąg”, którego trze-
cia edycja odbędzie się w tym roku. 
Otwartość na różnorodność dzie-
dzin i technik prezentowanych prac 
jest dużą zaletą opisywanego wyda-
rzenia, dla której warto zanurzyć 
się w panującej  tam atmosferze. 
Recenzje wystaw poprzednich odsłon 
festiwalu były pozytywne, dlatego też 
można pokładać nadzieję, że i tym 
razem ekspozycje będą wartościowe. 

Zastanawiające jednak są warunki 
uczestnictwa: prace mogą zgło-
sić absolwenci uczelni artystycznych 
oraz studenci ostatnich lat tychże, 
nieprzekraczający 35go roku życia. 
Możemy przeczytać: „Impreza – 
wnioskując z jej tytułu – ma ambicje 
uchwycenia raptownego, intensyw-
nego czy niepohamowanego wkra-
czania artystów (...) na polską scenę 
artystyczną.” Oczywiście zgłosze-
nia profesjonalnych artystów zapew-
nią (a przynajmniej powinny) wysoki 
poziom, jednak sądzę, iż „inten-
sywność i niepohamowane wkra-
czanie” w większości przypadków 

ma miejsce właśnie w czasie nauki. 
Poszukiwanie i kształtowanie. Słowa 
„Sztuka Młodych” wzbudziły we mnie 
nadzieję, iż zaprezentowani zostaną 
głównie twórcy przygotowujący się 
do dyplomu bądź świeżo po jego 
obronie. Wiem bowiem, jak ten 
okres jest ważny dla każdego artysty; 
a emocje przekładają się na warto-
ściowe dla nas odbiorców wrażenia 
i refleksje. 
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Dziś o filmie.  Pretekstem teatralnym 
jest udział w filmie aktorów znanych ze 
szczecińskich scen, ktorzy na wielkim 
ekranie wypadają świetnie. Produkcja 
też szczecińska, wsparta przez działający 
tutaj fundusz, który pomaga w realizacji 
tego typu przedsięwzięć. To są dobrze 
wydane pieniądze, choć oczywiście film 
może budzić szereg pytań o swój kształt 
artystyczny i wymowę. I dobrze. 
„Lincz“, bo o nim mowa, ogląda się 

emocjonalnie. Ten film wbija w fotel, 
boli i trzyma w napięciu niczym najlep-
sze kino akcji. Ale żeby doszło do tego 
efektu, należy dokonać kilku uproszczeń. 
Fabuła ma zatem budowę dwutorową. 
Z jednej strony poznajemy mieszkańców 
małej, odciętej od świata miejscowości, 
z drugiej – terroryzującego wieś starszego 
mężczyznę. Pierwsze napięcie pojawia 
się w momencie odwrócenia kolejności 
zdarzeń – najpierw widzimy zeznających 
na policji, późniejszych zabójców recy-
dywisty, potem powoli poznajemy twarz 
agresora (Wiesław Komasa). W czasie 
przesłuchania szczególnie słabo wypada 
komisarz: spocony ponad miarę, 
wyraźnie szuka winy w domniemanych 
zabójcach. Ale za chwilę mamy dobrze 
rozegraną scenę, w której dochodzi do 
pierwszego ataku mężczyzny. Widzimy 
niegroźnego staruszka proszącego 
o wodę sklepikarkę, która mu odmawia 
(Magdalena Myszkiewicz). Potem nastę-
puje już tylko powolny najazd kamery na 
pobitą kobietę. Upał, gorąco, strach. Ta 
atmosfera towarzyszy nam przez cały film. 
I bezradność, szczególnie wtedy, kiedy 
policjanci realizują najbardziej stereoty-
powy obraz swojego istnienia  - dyżurny 

przyjmując bulwersujące zgłoszenie lekce-
ważąco spożywa posiłek, brak radiowo-
zów, organizacyjna zapaść, obojętność 
wobec krzywdy ludzkiej. A wściekłość 
czujemy wtedy, kiedy kobieta zgłasza-
jąca pobicie (Iza Kuna) słyszy od lekarza 
(Paweł Niczewski) – „Niech Pani nie prze-
sadza z tą obdukcją“ i kilka innych uwag 
o słusznym „wychowaniu“ kobiet na wsi 
metodą ciężkiej ręki. Ciekawa jest na 
pewno scena zabójstwa – szybka, gene-
rująca pewną ilość ciosów wobec milczą-
cej ofiery. I jestem pewna, że wiele osób 
na widowni, mimo przerażenia, czuje ten 
sam rodzaj uczucia uwolnienia się od 
kata, jaki czuli jego zabójcy. 
Film jest relacją zdarzeń, ciasnym uwi-
kłaniem w instynkt przetrwania. Silniejsi 
wygrywają, bo jest ich więcej, a do dys-
pozycji mają tylko siłę własnych mięśni. 
Jak zwierzęta zabijają tego, kto szkodzi 
ich gromadzie. Trochę mało tu próby 
zrozumienia człowieka, mało psycho-
logii, która może dałaby nam tę sytu-
ację pojąć i zrozumieć. Czy wystarczyło 
szybko zabić? Czy to koniec opowieści? 
Zostaliśmy z tą historią sami, podobnie 
jak z doniesieniami prasowymi, które 
relacjonowały przebieg autentycznych 
zdarzeń, na postawie których powstał 
film. 
LINCZ, reż. Krzysztof Łukaszewicz, szcze-
cińscy aktrorzy grający w filmie: Jacek 
Polaczek, Magdalena Myszkiewicz, Paweł 
Niczewski, Konrad Pawicki.
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„Puzzle” 
(„Rompecabezas”) - 
Natalia Smirnoff

dystr. Gutek Film

Czy układanka może zmienić czyjeś życie? 
Kiedy przypatrujemy się bohaterce filmu 
„Puzzle” (w tej roli fenomenalna Maria 
Onetto), odpowiedź może być wyłącz-
nie twierdząca.  W pierwszych kadrach 
filmu dostrzegamy dość typowy obrazek 
z rodzinnego domu. Krzątająca się po 
kuchni, ocierająca pot z czoła gospodyni, 
pani domu usługująca gościom zgroma-
dzonym przy stole. Źona swojego męża, 
matka dwóch synów. Zawsze pomocna, 
cichutka i uczynna; nawet wówczas, 
gdy powinna się na chwilę zatrzymać, 
bowiem uroczystość, którą tak skwapli-
wie obsługuje, to jej urodziny. Rodzina 
mimo, iż kochająca, stała się dla Marii 
więzieniem, ograniczającym swobodę 
działania i wypowiedzi. Paradoksalnie 

moment urodzin, w którym widzimy zmę-
czoną i uwięzioną w konwenansach 
kobietę staje się też początkiem podróży 
w świat przyjemności, w głąb samej sie-
bie. A wszystko to za sprawą pierwszego 
pudełka. Mimo, iż w filmie można szukać 
wątków feministycznych, walki ze sche-
matem patriarchatu, reżyserka w swoim 
debiucie niczego nie nakazuje, nie potę-
pia.Sugeruje jednak, że zawsze jest czas 
na samowyzwolenie, które nie musi 
pociągać za sobą rewolucji i  dramatu,  
a życie każdego z nas jest jak puzzle, 
które należy układać  z uśmiechem na 
twarzy.                                        [kg] 

„Nic do oclenia” („Rien 
a declarer”) - Danny 
Boom

dystr. Hagi Film

Od pewnego czasu francuska kome-
dia przeżywa renesans, bawiąc nas na 
nowo po wielu latach w cieniu dramatów 
oraz filmów kostiumowych. W ostatnim 
dziesięcioleciu śmialiśmy się za sprawą 
Francisa Vebera i jego „Plotki” oraz 
„Przyjaciela gangstera”,  zaś w ostatnim 
czasie - chociażby filmu „Żona dosko-
nała”  Françoisa Ozona. Jednakże 
prawdziwym diamentem w koronie 
francuskiej kinematografii komedio-
wej stał się film „Jeszcze dalej niż pół-
noc” Dany’ego Boona, który okazał się 

również niebywałym sukcesem komer-
cyjnym. Sam reżyser, będąc jednocze-
śnie odtwórcą jednej z głównych ról 
- notabene znany z filmów „Bazyl, czło-
wiek z kulą w głowie” oraz „Kobieta na 

Marsie, mężczyzna na Wenus”- postano-
wił podjąć próbę powtórzenia sukcesu 
tego skromnego, wzruszającego a zara-
zem zabawnego obrazu w swoim naj-
nowszym filmie  „Nic do oclenia”.
 Tym razem z odległego Bergues przeno-
simy się na granicę francusko-belgijską, 
by obserwować wzajemne relacje dwóch 
nienawidzących się celników, których 
sytuacja życiowa oraz zawodowa zmienia 
się wraz ze zniesieniem granic celnych UE. 
Bohaterowie są niczym przedstawiciele 
zwaśnionych rodów. Wzajemne animo-
zje, nieustające konflikty oraz doskonałe 
dialogi sugerują, iż mamy do czynie-
nia z kolejnym blockbusterem. Pomimo 
oczywistego faktu, że „Nic do oclenia” 
jest komedią, Boon przekazuje w swoim 
filmie smutną prawdę - mimo, iż granice 
państwowe zostały otwarte, pewne mury 
są niezniszczalne. Powszedniość rasizmu 
oraz braku tolerancji czyni nas ludźmi 
zgorzkniałymi, a nie zabawnymi.            [kg]
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Nutopia powstała naprędce, na 
gorąco, bez wielkiego artystycznego przy-
gotowania czy koncepcji. Samo pojęcie 
Utopii zawdzięczamy Thomasowi Moore, 
który w ten sposób ochrzcił wymyślony 
przez siebie świat. Miała to być piękna 
kraina porządku, prawości, swego 
rodzaju niewinności,zupełnie inna niż 
ówczesna  Anglia. Nazwa „utopia” zna-
czy tyle, co „miejsce, którego nie ma”. 
XVI, a szczególnie XVII wiek opanowało 
szaleństwo na punkcie utopii, wymyśla-
nie coraz ciekawszych (i coraz bardziej  
przerażających) wizji tego, jak powinna 
wyglądać najlepsza z możliwych krain. 
Początek XX wieku przyniósł jednak 
straszne rozczarowanie pojęciem utopii, 

kojarzonym odtąd z odczłowieczającym 
totalitaryzmem. W latach 60 i 70 poja-
wia się  nowa, niewielka nadzieja, że na 
ziemi da się jednak zbudować „better, 
happy place”. To okres wielkich politycz-
nych niepokojów w okresie pozornego 
dobrobytu i spokoju (mowa oczywiście 
o Europie Zachodniej i USA, gdzie kul-
tura młodzieżowa - a w jej obrębie kul-
tura alternatywna - miały w ogóle szanse 
zaistnieć). W tym wszystkim deklaracja 
Wolności, Niezależności Johna i Yoko 
wpisywała się w swoje czasy, ale też nio-
sła za sobą dodatkowy, niezwykły ładu-
nek rewolucyjny- może dlatego, że była 
bardzo prosta i wymyślona na potrzeby 
konkretnej sytuacji. W 1973 roku John 
Lennon i Yoko Ono odczytali „Declaration 
of Nutopia” na konferencji prasowej 
podczas procesu, który miał przesądzić 
o ich deportacji z USA. Mimo tego, że 
Deklaracja nowego „państwa bez pań-
stwa” została ogłoszona 1 kwietnia, nie 
było tam ani krztyny ironii czy cynizmu. 
Naiwna idea świata zwanego Nutopią, 
świata bez hierarchii i bez barier, bez 
paszportów, do którego przynależność 
określał wyłącznie wolny wybór. Był to 
mocny polityczno – artystyczny manifest, 

mimo tego, że zrodził się właściwie z wiel-
kiej bezsilności wobec biurokratyczno – 
politycznych trybów, którym tak trudno się 
opierać. Tę bezsilność John i Yoko prze-
kornie podkreślali, układając „Nutopian 
International Anthem”. Hymn ów jest 3 
sekundami ciszy, flagą Nutopii  natomiast 
zostały białe chusteczki, którymi artyści 
machali dziennikarzom przed nosem, 
wygłaszając swoją deklarację. Utopia 
kojarzyła się z ucieczką, oderwaniem od 
rzeczywistości. Oni pozorną ucieczką od 
tego, co tu i teraz, obrysowywali teraź-
niejszość grubą krechą i wołali „tu wła-
śnie chcemy zostać!” No i udało im się 
– zostali w swoim małym raju, Nowym 
Jorkiem zwanym. 
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„10 Piosenek” - 
Pablopavo i Ludziki

wyd. Karrot Kommando

Paweł Sołtys aka Pablopavo na płycie 
z Ludzikami przybrał tekstowo manierę 
lekko warszawską. To każe od razu porów-
nać go do Grzesiuka. Co więcej, mrocznie 
i przyziemnie recytuje, więc pewnie i nawią-
zanie do Świetlickiego powinno się pojawić. 
Ale Pablo jest na szczęście Pablem - wycho-
waną w Vavamuffin indywidualnością, 
która dobrze wie, czym i jak się wyrazić. 
Na przykład we „Wpuść Mnie” - jednym 
z najmocniejszych fragmentów tej płyty. 
Tekstowo, choć lekko romantyczny, utwór 
bardzo daleki jest od banału, o co nie 
tak łatwo w ukochanym, rodzimym prze-
myśle muzycznym. Drugą stroną medalu 
są Ludziki – muzycy i producenci Pabla – 
ludzie, którzy najwyraźniej (i całe szczęście) 
nie znają pojęcia „gatunek muzyczny”, za 
to pięknie „pływają”, nie obawiając się luzu, 
melodii, ani rytmu - także okazjonalnego 
„brudu” czy zahaczenia o niepokojącą 
psychodelię („Iście, iście”, „Warzywniak”). 
Pablopavo odnajduje się jako gawędziarz 
nawet w nieco zaskakującym swoją elektro-
nicznością duecie z Mariką. Jeżeli kupicie 
płytę, dowiecie się jak powstała. Co wię-
cej, Pablopavo i Ludziki „pykną se piwko” 
za Wasze zdrowie. Zignorowanie tego 
albumu i obecności Pabla na naszej scenie 
byłoby dużym błędem.

Agata Hawrylczuk

„We’re New Here” - Gil 
Scott-Heron & Jamie XX

wyd. XL Records

W ubiegłym roku Gil Scott-Heron 
triumfalnie powrócił na scenę po 16 latach 
artystycznego niebytu. Na płycie „I’m New 
Here” ponad 60-letni wokalista, poeta 
i prekursor rapu udowodnił, że nie stracił 
nic ze swojej siły przekazu – mimo proble-
mów z narkotykami, rocznej odsiadki i kło-
potów zdrowotnych. Powrót czarnoskórego 
barda okazał się na tyle udany, że podjęto 
decyzję o wydaniu krążka z remiksami, 
których nagranie powierzono Jamiemu 
Smithowi z The xx. Na „We’re New Here” 
słyszymy wyrwane z kontekstu melodekla-
macje Amerykanina, wkomponowane 
w nowoczesne aranżacje z pogranicza 
dubstepu i future garage. Niestety, mariaż 
wokalu Herona z producenckimi pomy-
słami Smitha brzmi jak kiepska demówka 
i ukazuje przepaść dzielącą obydwu 
panów. Hipsterzy pewnie będą zachwy-
ceni, ale poszukiwacze bardziej ambitnych 
dźwięków odczują niedosyt.
Maciej Kaczmarski (szczecin.fm/nowamuzyka.pl)

 

„Hoax” - Plum
wyd. Lado ABC

Stargardzkie trio na nowej płycie 
nie pozostawia wątpliwości, że aktual-
nie w Plumie główną rolę odgrywają 
gitary. Skoncentrowane bardziej na 

mięsistych riffach niż bezdusznych solów-
kach, momentami przywołują na myśl 
Queens Of The Stone Age, Kyuss, a nawet 
Sonic Youth. Jest brudno, mocno, bez 
kompleksów i jakby od niechcenia, a przy 
tym wciągająco niczym na płytach naj-
lepszych stoner-rockerów świata. Do tego 
kilka produkcyjnych, doskonale wyważo-
nych niespodzianek (niemalże industrialny 
„Thread”, wsamplowany monolog z filmu 
Jorgena Letha oraz klaskanie) i mamy 
jedną z najciekawszych gitarowych płyt 
tego roku. „You Know Buddy” i „Here Is 
Nothing” zawartymi pomysłami mogłyby 
obdzielić niejedną pełnogrającą demówkę 
garażowych szarpidrutów. Zamykający 
płytę „Beast” to nieco zerdzewiały dziewię-
ciocalowy gwóźdź wbity w starą Ściankę, 
a tytułowy „Hoax” sprawia, że chce się 
usiąść za kółkiem i pomknąć autostradami. 
Jeżeli nie przez amerykańskie pustynie, to 
chociaż Szosą Stargardzką.

Agata Hawrylczuk
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Plaża na 
Odrze

W dniach 1-3 lipca, w ramach 
Dni Odry będzie miał miejsce 
Floating Trippin’ Festival. Na Wałach 
Chrobrego czeka na uczestników 
wiele atrakcji o charakterze kultural-
nym, sportowym i muzycznym. Oprócz 
atrakcji, których Szczecinianie mogą 
się spodziewać po imprezie tego 
typu (koncerty szantowe, regaty czy 
jarmark) organizatorzy przygotowali 
wiele rzadko spotykanych wydarzeń. 
Wśród nich można znaleźć  pozycje 
takie,  jak loty na żyroskopie, warsz-
taty samoobrony czy pokazy i zawody 
wodnych sportów (m.in. flysfish, 
skimboard). Dla chcących aktywnie 
wypocząć zostanie udostępniony 
skatepark oraz miniboiska do piłki 
nożnej. Niewątpliwie niespotykaną 
wcześniej na Wałach atrakcją będzie 
udostępnienie sztucznej plaży umiej-
scowionej na… barce zacumowanej 
nad Odrą ( odbędzie się tam m.in. 
noc filmowa oraz nocna impreza 
w klubowych rytmach). Dodatkowo 
w czasie festiwalu będzie miał miej-
sce  szereg koncertów, w tym jeden 
grupy Pogodno.  Innymi  ciekawymi 
punktami programu imprezy jest 
grafitti jam, fireshow oraz pokaz 
fajerwerków.

Andrzej Korytkowski

Muzyka świata 
w Szczecinie

Nadchodzący miesiąc przynie-
sie nam trzy koncerty spod znaku 
Szczecin Plus Music Fest. 15 czerwca  
na Zamku Książąt Pomorskich  swój 
muzyczny dorobek zaprezentuje Ayo 
. 30 letnia pół Nigeryjka, pół Romka 
grająca przede wszystkim folk, soul 
i reggae promować będzie swoją 

nową płytę, zatytułowaną Billie-Eve 
(tytuł pochodzi od imienia jej córki). 
Natomiast sześć dni później, 21 
czerwca, na deskach Teatru Letniego 
po raz kolejny w Szczecinie wystąpi  
Cesaria Evora, grająca specyficzną 
odmianę muzyki nazywaną morna, 
ktora wywodzi się z Wysp Zielonego 
Przylądka.  Zestawienie tych dwóch 
artystek wydaje się być nieprzypad-
kowe.  Cesaria Evora przez wielu 

jest nazywana królową „world mu-
sic” czyli muzyki etnicznej. Młoda 
Ayo wydaje się iść w ślady utalen-
towanej i doświadczonej artystki. 
Świadczy o tym chociażby status jej 
debiutanckiego albumu (m.in. po-
dwójna platynowa płyta we Francji, 
platynowa w Polsce i Niemczech).  
Obydwie poruszają się w gatunkach 
„world music”. Również w ich życio-
rysach można znaleźć podobień-
stwa (np.  obydwie zaczęły tworzyć 
piosenki w podobnym wieku). Cykl 
koncertów Szczecin Plus Music Fest 
zamknie występ Chrisa Bottiego, 
który odbędzie się 30 czerwca na 
Zamku Książąt Pomorskich. Artysta 
najbardziej znany jest ze współpracy 
ze Stingiem. Był kilkukrotnie nomino-
wany do nagród Grammy. W jego 
utworach można usłyszeć mieszankę 
funky, popu i r&b. 

Andrzej Korytkowski
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Planeta EGOS 
to miejski pro-
jekt ekologiczny 
poświęcony odpa-
dom. Na portalu 

znajdziesz użyteczne informa-
cje na temat selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych, punktów 
przyjęcia odpadów niebezpiecz-
nych i problemowych, a także bie-
żące informacje.

Codziennie wyrzucamy tony śmieci 
nie zawsze zwracając uwagę na to, 
co trafia do kosza. A w strumieniu 
odpadów komunalnych, które płyną 
z naszych gospodarstw domowych, 
znajdują się pewne rodzaje odpadów, 
które ze względu na swoje pochodze-
nie, skład chemiczny oraz inne wła-
ściwości stwarzają bardzo poważne 
zagrożenie dla środowiska, a także 
dla nas samych.  Są to tzw. odpady 
problemowe. 

W Szczecinie istnieje 6 EKO- 
PORTÓW zwanych inaczej Punktami 
Zbiórki Odpadów Problemowych, 
które są rozwiązaniem  „toksycznej 
kwestii” . Mieszkańcy mogą tam cał-
kowicie bezpłatnie oddać  odpady 
problemowe i inne: elektrośmieci, 
baterie, akumulatory, świetlówki, 
przeterminowane lekarstwa, opony, 
przepracowane oleje, farby, chemi-
kalia, makulaturę, tonery, nośniki 

danych, a także odpady drewniane, 
liście, trawę, meble nietapicerowane, 
nawet suchy chleb.

Choć odpady problemowe sta-
nowią niewielki odsetek odpadów 
komunalnych, to jednak składowane 
razem stanowią prawdziwa bombę 
ekologiczną ! Odcieki niebezpiecz-
nych substancji do gleby i do wód 
gruntowych mogą skazić środowisko 
na bardzo długi okres, co bezpośred-
nio zagraża naszemu zdrowiu.
Właściwe postępowanie z odpa-
dami problemowymi jest bardzo 
kłopotliwe z racji ich rozprosze-
nia, a także ze względu na szcze-
gólne wymagania co do ich uniesz-
kodliwiania. W tym przypadku 
selektywna segregacja odpadów 
powinna  stać się naszym obowiąz-
kiem, gdyż  odpady zgromadzone 
w EKOPORTACH poddawane są 
profesjonalnej utylizacji w specjalnie 

do tego przeznaczonych zakładach. 
Składowanie i segregowanie nie 

zajmuje zbyt wiele czasu. Odpady 
można wywozić we wskazane miej-
sca nawet raz na kilka tygodni. 
Dzięki korzystaniu z EKOPORTÓW 
nie tylko pozbywamy się kłopotliwych 
śmieci, ale przede wszystkim przyczy-
niamy się do poprawy jakości śro-
dowiska i dbamy o zdrowie własne 
i najbliższych.

ul. Duńska 14 (Pon. 10-18, Wt. -Pt. 8-16)

ul. Dworska (Plac Słowińców) 

(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 7-15)

ul. Firlika 31  (Pon. 10-18, Wt. -Pt. 8-16)

ul. Gdańska  (Pon. 10-18, Wt. -Pt. 8-16)

ul. Helska, róg Goleniowskiej 

(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 9-17)

ul. Kołbacka, róg Przyszłości 

(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 8-16)
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Rock nie umarł, 
stary...

… i ma się dobrze. Udowodnią to 
18 czerwca podczas wspólnego kon-
certu w Klubie Kontrasty dwa szcze-
cińskie zespoły, które można zaliczyć 
do jednych z bardziej rozpoznawal-
nych i aktywnych w mieście: Annalisa 
i Road Trip’s Over. 

Powstały one na początku tego 
stulecia. Annalisa oscyluje wokół 
brzmień metalowo-hardcorowych, 
a RTO to jeden z pionierów pop-
punka w Polsce. Oba składy mają 
już na swoim koncie kilka dobrze 
przyjętych albumów. Podczas czerw-
cowego koncertu możecie spodzie-
wać się mieszkanki zarówno nowych, 
jak i starych utworów. Oczekiwania 
stałych fanów z pewnością zostaną 
zaspokojone, z kolei ci z was, któ-
rzy wybiorą się na ich występ po raz 
pierwszy, będą mieli szansę zapoznać 
się z niemałym dorobkiem naszych 
lokalnych rockmanów. Początek im-
prezy o godz. 18.00 
Grabarz jednak nie miał racji.

goddog

Ambitna 
sztuka nie 
tylko dla 
ambitnych

Między 7 a 9 czerwca odbędą 
się Spoiwa Kultury. Festiwal orga-
nizowany nieprzerwanie od 1999 
roku ma łączyć różne formy arty-
styczne i przestrzenie kulturowe, 
konfrontować nowe i stare tradycje. 
W czasie imprezy prezentowane 
są spektakle zarówno salowe, jak 
i w plenerze, wystawy, koncerty, 
akcje uliczne czy projekcje filmów. 
Główny cel Spoiw Kultury to przy-
bliżenie sztuki ambitnej szerszemu 
gronu odbiorców. Pomaga w tym 
fakt, że wstęp na wszystkie wyda-
rzenia jest bezpłatny. Festiwal zo-
stał uhonorowany nagrodą Oko 
Recenzenta w 2004 r., a w 2005 
roku jego organizatorzy otrzymali 
tytuł Ambasadora Kultury.  W tym 
roku na imprezie wystąpią  teatry:  
Teatr di Capua (spektakl „Maria 
di Buenos Aires”), Do Theater 
(przedstawienie „Hangman”), Teatr 
Kathakali (przedstawią indyjskie 
eposy Ramajan i Mahabharata oraz 
Puran Bhagawata). Oprócz tego 
na koncertach zaprezentują się: 
mnisi z klasztoru Drepung (muzyka 
liturgiczna), Wołosi i Lasoniowie 

(połączenie muzyki klasycznej i gó-
ralskiej), Kazuya Nagaya i Hiroko 
Komiya (tradycyjne instrumenty bud-
dyjskie i hinduistyczne zestawione 
z muzyką elektroniczną). Pokazy na 
pograniczu muzyki i teatru przygo-
towały grupy: Tri Pusaka Sakti (tra-
dycyjna muzyka indonezyjska) oraz 
Majsternia Pisni (ukraińska tradycja 
chrześcijańskich pieśni religijnych). 
Specyficzny projekt „ERFT” przy-
gotował Ludomir Framczak – łączy 
w nim wątki historyczne i teatralne. 
Oprócz tego Janusz Tarkowski przy-
gotował projekcję  znalezionych na 
niemieckim pograniczu prywatnych 
filmów, połączoną z opowieścią na 
temat poszukiwań bohaterki. Przez 
cały czas trwania festiwalu Andrzej 
Boj Wojtowicz prowadzić będzie ak-
cję malarską „Ulica Zygmunta”. 

Andrzej Korytkowski
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Cztery pory roku 
Góreckiego

Mimo, iż za oknami od dłuż-
szego czasu panuje wiosenna aura, 
Galeria Sztuki Open Gallery zapra-
sza na malarskie „Cztery pory roku” 
Wojciecha Góreckiego. 

Czerpiąc z impresjonizmu oraz 
doświadczenia bezpośredniego obco-
wania z obiektem swoich prac, artysta 

oddaje piękno natury, w magiczny 
sposób operując światłem, barwą  
i przestrzenią. Malując w plenerze 
Górecki zespala się z obiektem, co 
czyni jego obrazy jednocześnie dostęp-
nymi oraz osobistymi. Jak powiedział 
prof. Czesław Tumilewicz: „Obrazy 
Wojciecha Góreckiego wyrażają 
radość z kolejnego darowanego przez 
życie dnia”. Wystawa czynna już od 28 
maja.                                          [kg]

Kameralne Artelier

5 czerwca odbędzie się koncert 
Warsaw Wind Ensemble, inaugurujący 
2. Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Kameralnej ARTELIER w Szczecinie. 
Celem wydarzenia jest propagowanie 
muzyki kameralnej.

Wsród gwiazd  tegorocznej edy-
cji pojawi się m.in. Tomasz Strahl, 
Krystyna Makowska - Ławrynowicz, 
Andrzej Gębski, Soyeon Lim, Chopin 
& Harmonia Soloists oraz wielu 
innych utalentowanych muzyków 
i solistów. Usłyszymy utwory Mozarta, 
Czajkowskiego,Szymankowskiego, 
a nawet tradycyjne pieśni koreańskie. 
Podczas koncertu finałowego usły-
szymy hit muzyki kameralnej – „Cztery 
Pory Roku” Antonio Vivaldiego w wyko-
naniu Gustawa Ciężarka, Grzegorza 
Bierniaka oraz Orkiestry Kameralnej 
Artelier.                                         

Koncerty wzbogacone zostaną 
wyjątkowymi prezentacjami multi-
medialnymi i projekcjami świateł. 
Dopełnieniem wyjątkowej oprawy 
koncertów jest ich usytuowanie prze-
strzenne: będą bowiem miały miejsce 
w Willi Lentza oraz modernistycznym 
Kościele św. Rodziny przy ul. Królowej 
Korony Polskiej. 

Wstęp na koncerty jest darmowy. 
Terminy poszczególnych wydarzeń 
w kalendarium, więcej informacji na 
stronie www.artelier.org.pl.            [kg]

No Longer Music i Jafia 
Namuel na Zamku

26 czerwca, w niedzielny wieczór, 
na zamkowym dziedzińcu odbędzie 
się koncert: zagrają No Longer Music, 
zespół rockowy cechujący się licznym 
i międzynarodowym składem, oraz 
gwiazda polskiej sceny reggae - Jafia 
Namuel.
Jak zapowiadają organizatorzy, będzie 
to połączenie niepowtarzalnej rocko-
pery z show w klimatach roots reggae. 
Początek o godz. 20.00.                 [at]
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konkurs do wygrania książka 

             „Mała Garbo” Bodo Kirchhoffa
szczegóły na Facebooku

do udziału zaprasza wydawnictwo
                                         słowo/obraz terytoria
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