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W

zanęta

W październiku odbył się 10. Tran-
satlantyk Festival, który jako pierwszy 
polski festiwal filmowy tej skali 
w czasie pandemii odbywał się 
zarówno online, jak i stacjonarnie. 
Jeżeli nie mieliście okazji w nim 
uczestniczyć, radzimy nie popełnić 
tego błędu w roku 2021. Buszując 
po stronie internetowej festiwalu, na-
trafiłam na „glokalność”. Organizato-
rzy tłumaczą to w następujący sposób: 
Transatlantyk jest Otwarty, Odważny 
i Glokalny, czyli lokalny w działaniu 
i tożsamości, a jednocześnie globalny 
w rozumieniu konsekwencji i kon-
tekstu własnego działania. Polecamy 
dla filmów i spójnej, przemyślanej 
koncepcji wydarzenia.

Od 5 do 15 listopada 2020 odbyła się 
w przestrzeni wirtualnej połączona 
odsłona 20. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty 
i 11. American Film Festival. Nowe 
Horyzonty to festiwal wizjonerów 
kina, artystów bezkompromisowych, 
którzy mają odwagę iść obraną przez 
siebie drogą wbrew panującym modom 
i opowiadać swoim niepowtarzalnym 
językiem o rzeczach najważniejszych.” 
Kino, które nie bierze jeńców i przekra-
cza granice komfortu widza. W tym 
roku znalazłam coś idealnego dla mnie 
– cykl „Oslo / Reykjavik 3”. Zachęcam 
do zobaczenia filmu „Malarka i zło-
dziej” Benjamina Ree. 

Festiwale filmowe
w sieci

Wiele Wiosenno-letnich Wydarzeń kulturalnych zostało 

przeniesionych na późniejszy termin. taki los spotkał róWnież 

festiWale filmoWe. już Wiemy, że ich realizacja W tradycyjnej 

formie staje się mało realna. 

Fot. Marlena Kolarczyk
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Od 14 do 21 listopada 2020 trwał 
Festiwal EnergaCAMERIMAGE. 
Organizatorzy napisali w oświadcze-
niu z 7 listopada: Podyktowane przez 
walkę z pandemią ograniczenia w sfe-
rze kultury, skutkujące niemożliwością 
organizacji Festiwalu EnergaCAME-
RIMAGE w stacjonarnej odsłonie oraz 
przeniesieniem wszystkich projekcji 
na platformę online, wymogły na nas 
konieczność wprowadzenia znaczących 
korekt w tegorocznym programie Festi-
walu. Jako organizator nie posiadamy 
praw licencyjnych do filmów, które 
pozwoliłyby nam na pełną swobodę 
w tym zakresie. W tym względzie je-
steśmy całkowicie zależni od narzuco-
nych przez dystrybutorów ograniczeń, 
które z kolei obostrzone są szeregiem 
zależności, wynikających z podpisa-
nych i nadal obowiązujących umów 
promocyjnych poszczególnych filmów, 
regulujących kolejność ich dystrybucji 
w skali całego świata.

Nasuwa to kilka pytań: Czy producen-
ci i dystrybutorzy będą chcieli powró-
cić do tradycyjnego łańcucha dys-
trybucji filmów? Czy czas ciemnych 
sal kinowych już za nami? Serwisy 
streamingowe kusiły widzów na długo 
przed pandemią. Czy po trudnym 
2020 roku będziemy chcieli – jako 
widzowie – wrócić do ulubionych kin? 
Mam nadzieję, że widzowie wrócą, 
bowiem żaden serwis nie jest w stanie 
oddać klimatu sali kinowej z bardzo 
dobrym systemem nagłośnienia. 

Grudniowy 45. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych odbędzie się nie 
w Gdyni, a on-line. Organizatorzy 
mają jeszcze cień nadziei na możli-
wość spotkania filmowców z widzami 
twarzą w twarz, jednak z każdym 
dniem przybliżamy się do sytuacji, 
w której udział w wydarzeniach festi-
walowych będzie możliwy jedynie za 
pośrednictwem platformy interneto-
wej. Nie wszystkie konkursowe filmy 
będziemy mogli zobaczyć na festi-
walowej platformie. Jak mówi Leszek 
Kopeć, dyrektor festiwalu: Niektórzy 
dystrybutorzy są już związani umo-
wami z innymi platformami VOD. 
Z kolei dystrybutorom tych filmów, 
które jeszcze nie miały premiery ki-
nowej, zależy, by zachować tradycyjną 
kolejność, zgodnie z którą najpierw są 
pokazy na wielkim ekranie, a dopiero 
później inne formy dystrybucji.
Platforma festiwalowa umożliwi wi-
dzom nie tylko zobaczenie niektórych 
filmów konkursowych, ale również 
konferencji prasowych z udziałem 
twórców. Za jej pośrednictwem będzie 
można wziąć udział w wydarzeniach 
towarzyszących, np. debatach czy 
webinarach.

Jaki będzie najważniejszy polski 
festiwal? Jakie wzbudzi emocje? Kto 
odbierze „Złote Lwy” bez oklasków 
zgromadzonych widzów? Dowiemy 
się w grudniu.

Marlena Kolarczyk
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na poprawę nastroju

Filmy 
animowane

marzec inny niż Wszystkie. Wiosna inna niż Wszystkie. Wakacje 

inne niż Wszystkie. ŚWięta inne niż Wszystkie. praca przed 

monitorem, czas Wolny przed ekranem, W zamknięciu czterech 

Ścian. Był lockdoWn, Będzie lockdoWn? nie poWinno nas dziWić, 

że słoWem roku 2020 został – Według autoróW słoWnika 

collins - „lockdoWn”. W poprzednich latach Wyróżnione Były 

między innymi słoWa „gangnam style” (2012) i „Binge-Watch” (2015). 

cóż począć, znak czasóW.

Może na moment przestańmy ob-
serwować szybujące w górę słupki 
zachorowań i ilości dostępnych respi-
ratorów. Dla zachowania odpowied-
niej higieny psychicznej mamy dla 
Was kilka propozycji filmowych, które 
pozwolą choć na chwilę odetchnąć, 
nie myśleć o problemach roku 2020 
i ukoić skołatane nerwy. Filmy animo-
wane dla dużych i małych, na poprawę 
nastroju, idealne na domowy, rodzin-
ny seans z kubkiem gorącego kakao. 
Wybraliśmy dla Was trzy filmy, które 
naprawdę warto zobaczyć.

„Ernest i Celestyna” to francusko
-belgijski przepiękny i wzruszający 
film o przyjaźni myszki i niedźwiedzia 
na przekór wszystkiemu i wszystkim, 
o życiu pod prąd i walce ze stereotypa-
mi. Zrealizowany w stylu klasycznej, 
rysunkowej animacji film z 2012 roku 
został wyróżniony nominacją do 

Oscara. Zdobył wiele nagród, m.in. 
statuetkę Cezara i przyznawaną na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym w Cannes Nagrodę „Quinzaine 
des Réalisateurs”. Gorąco polecam!

„Stalowy gigant” animacja w reży-
serii Brada Birda z 1999 roku. Film 
familijny doprawiony nutką nostalgii 
za latami 50. Starsi widzowie ucieszą 
się z licznych wizualnych odwołań do 
klasyków kina science fiction tamtego 
okresu. To historia przyjaźni 9-letnie-
go chłopca z tajemniczym robotem, 
który przybył z kosmosu. Opowieść 
o odwadze, poświęceniu dla innych 
i prawdziwej przyjaźni. Twórcy uwie-
rzyli w inteligencję (małoletniego) wi-
dza. Jeśli lubiliście „E.T.”, to polubicie 
Stalowego giganta. Film dostępny na 
platformie HBO GO. 

Marlena Kolarczyk

podbierak
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„Merida Waleczna” to pierwszy film animowany stu-
dia PIXAR, którego główną bohaterką jest dziewczy-
na. Klasyczna opowieść o dojrzewaniu dla dużych  
i małych widzów. Główną osią fabularną jest relacja 
matki z córką. Jest tutaj wszystko, czego potrzeba – 
akcja, humor i… szkockie zamki.
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MrZenie w uchu 
kukły na ekranie

W domu kultury W ryBniku-BoguszoWicach od marca 
2019 odByWa się cyklicznie silnik poezji zapoczątkoWany 
przez ryBnickich artystóW mariolę rodzik-ziemiańską 
i mariana lecha Bednarka, którzy inicjują przestrzeń 
By tWorzyć i przeżyWać sztukę. dla nich czas Biernego 
patrzenia W ekran, czy na scenę nie istnieje. z nimi każdy 
może stać się żyWym elementem procesu artystycznego, 
czy to jako czytający Wiersz, odgryWający rolę, czy 
proWadzący szeroką dysputę literacką, filozoficzną, 
metafizyczną... 

Silnik to napęd, do którego paliwem 
jest żywe SŁOWO. Wzajemna wymia-
na doświadczeń, edukacja kulturowa, 
inspiracja literaturą, teatrem, muzyką, 
tworzy w tym cyklu ważną podstawę 
do rozwoju szerokich środowisk arty-
stycznych. Piszesz? Tworzysz? Malu-
jesz? Animujesz? Jesteś miłośnikiem, 

czy miłośniczką sztuki? To miejsce
jest dla Ciebie. 4 grudnia w DK Bogu-
szowice o 18:30 odbędą się premiery: 
etiudy teatralno-fi lmowej „KUKŁY” 
oraz muzycznej „MRZenie” oraz 
otwarte czytanie poezji własnej, lub
tej ukochanej.

Fot. Materiały prasowe
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 „KUKŁY” to etiuda teatralno-fi lmo-
wa, łączącą teatr z kinem. Wymowna 
scenografi a i poezja śpiewana dopełnia-
ją to intrygujące przedstawienie, które 
jest próbą podsumowania roli teatru 
w życiu społecznym. Rola Deprofundi-
sa i Omerty nas przerasta. Nie możemy 
nad nimi panować, ale przynajmniej 
możemy o nich artystycznie opowie-
dzieć. Stąd warto zaznaczyć, że Marian 
Bednarek, jako pierwszy na świecie 
spersonifi kował znany psalm 130, 
„De Profundis - Z głębokości wo-
łam do Ciebie, Panie”. Dał mu formę 
ludzko-teatralną, i odtąd każdy może 
być Deprofundisem, jeśli zechce. Zaś 
personifi kacja Omerty nie cieszy już 
tak bardzo, gdyż jak wiadomo, to tak 
zwana zmowa milczenia, która kojarzy 
się z najgorszymi ciemnymi sprawami 
naszego życia społecznego, a zwłasz-
cza w Polsce. Deprofundisa animuje 
Marian Bednarek zaś Omertę Alicja 
Dziopa – młoda artystka teatralna. 
Znakomite operowanie obrazem 
i muzyką Tomasza Manderli oraz śpiew 
Marioli Rodzik-Ziemiańskiej dają temu 
widowisku niepowtarzalnej atmosfery.

„MRZenie” to muzyczna ekspresja 
wokół poezji i muzykoterapii własnym 

głosem w wykonaniu Marioli Rodzik-
Ziemiańskiej i Tomasza Rodzika, 
małżeństwa twórców, którzy w swoim 
dorobku mają wiele projektów arty-
stycznych i kulturalno-społecznych 
w naszym mieście. Mariola i Tomasz 
to założyciele zespołu Zawiało 
z projektami retro i folk, oraz platformy 
kulturalno-społecznej Portu Sztuki, 
w ramach której współ realizowali 
m.in. Pikniki na Kampusie, Pikniki 
przy Bazylice, WIANKI, widowiska: 
„Elektrycerze” z Teatrem Lalek Marka 
Żyły, taneczno-muzyczny „To Nie Ko-
niec Świata” z poezją Czesława Miłosza 
oraz „Rybnik o zachodzie Słońca” 
w ramach Festiwalu z Ikrą, Rybnickie 
Parady Ryb, Spotkania ze Sztuką 
w rybnickich klubach, Platformę Kul-
turalno-Społeczną PKS i Festiwal Portu 
Sztuki w Fundacji Elektrowni Rybnik, 
i wiele innych, są także współzałożycie-
lami Stowarzyszenia z Wyboru które 
promuje naturalną edukację podąża-
jącą za potrzebami ucznia. Mariola to 
muzykoterapeutka, trenerka rozwoju 
osobistego, wokalistka, aktorka pieśni. 
Tomasz zaś to multiinstrumentalista, 
malarz, grafi k.

(dkb)

Fot. Materiały prasowe
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roland kościółek

Rocznik ’88, urodzony w Rzeszowie, absolwent Wydziału 
Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydzia-
łu Architektury Wnętrz na PWSW w Przemyślu. Jego rzeźba 
dyplomowa w ramach wyróżnienia została wystawiona w Pa-
łacu Sztuki przy placu Szczepańskim w Krakowie, a następnie 
zakupiona przez Muzeum Westerplatte w Gdańsku, gdzie do 
chwili obecnej możemy ją oglądać jako część ekspozycji sta-
łej*. Laureat wielu konkursów w Polsce i za granicą. Brał udział  
w kilkunastu wystawach grupowych, a jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych nie tylko w Polsce.

W jego twórczości przede wszystkim ważne są stany psychicz-
ne i emocjonalne oraz problemy egzystencjalne, które są ściśle 
z nimi powiązane. Prace często mówią o tematach niewygod-
nych i przemilczanych, o których ciężko jest rozmawiać. Roland 
Kościółek za pomocą fizycznej formy stara się uchwycić meta-
fizyczną istotę ludzkiego życia.

Technikami, jakimi się posługuje najczęściej, są: destrukcja  
i dekonstrukcja, korozja, synteza oraz przetwarzanie. W rzeź-
bach najczęściej można zaobserwować figuracje oraz jej prze-
tworzenie, realizm i nadrealizm. 
* zdjęcie z okładki dzięki uprzejmości Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Jak nas widzą
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Longinus Podbipięta



12 Realizacja wydarzeń zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Ela
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Damian

Niema wiara

Korozja
Zapomniana gotycka królowa
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Weź i poczytaj
sobie

„frida” Barbary mujicy to książka 
pełna dynamizmu – nie można 
się oderwać... to prawie biografia 
wielkiej fridy kahlo, opowiedzia-
na z perspektywy jej młodszej 
siostry, która zwierza się tajem-
niczemu doktorowi. frida kahlo 
należy do tych postaci, których 
nie da się określić jednym słowem 
– no chyba że po prostu „dyna-
mit”! egocentryczna, zbyt pew-
na siebie, odważna i przebojowa,  
a jednocześnie czuła, krucha  
i nadwrażliwa – pełna sprzecz-
ności kobieta-legenda. czytając 
tę powieść, niesłychanie wyraź-
nie słychać śmiech fridy i czuć 
zapach farb w pracowni diega, 
wszystko jest takie żywe i nama-
calne. W niczym nie przeszkadza 
to, że prawda przeplata się tutaj 
z fikcją. Brak tu jakiegokolwiek 
tabu, bo takie też było życie fridy 
– pełne skandali, mocnych (wręcz 
wulgarnych) słów, nieobyczajnych 
(ach! próżno u fridy szukać moral-
ności) romansów z mężczyznami  
i kobietami; momentami odpycha-
jące – jeden wielki skandal! frida 
zawsze chciała być inna, wyjątko-

łowisko

wa i dążyła do tego całym swym 
życiem. można nawet pokusić 
się o stwierdzenie, że frid było 
wiele… i to bardzo różnych, cza-
sami wręcz wykluczających się. 
zdecydowanie polecam lekturę, 
nie tylko miłośnikom fridy.
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dziwne, jak czasami dopiero po 
wielu latach człowiek dowiadu-
je się o istnieniu takiej książki… 
mowa o „na południe od Brazos” 
larry’ego mcmurtry. mimo że to 
prawdziwie męska książka – we-
stern z krwi i kości – odpowiednio 
zachęcona, nie wahałam się po-
szukać jej w bibliotece. i choć ga-
tunek ten kojarzy mi się głównie  
z „Bonanzą” (nie licząc tego, że 
akurat zdarzyła mi się „niemoc 
czytelnicza”), od początku zosta-
łam „porwana”. książka pełna 
atrakcji prawie jak z rollercoaste-
ra: Kiedy Augustus wyszedł na 
ganek, błękitne świnie właśnie 
pożerały grzechotnika. już sam 
początek obiecuje wiele; kowboje 
gnający bydło, miłostki salono-
wych k**w (przepraszam za wyra-
żenie…), inwazja pasikoników, wal-
ki z indianami i ogromny grizzly… 
no i przede wszystkim miłość  
w wydaniu silnych kobiet, bo tych 
tutaj nie brakowało (swoją drogą, 
gdyby każdy mężczyzna potrafił 
w taki sposób pisać o kobietach…). 
czyli taka ameryka drugiej poło-
wy XiX wieku. zachwyciły mnie 

wielowymiarowe postaci stworzo-
ne z całą konsekwencją ich poczy-
nań oraz psychologicznych uwi-
kłań i świetna, choć momentami 
leniwa fabuła, a do tego świat tak 
realistyczny, że można go dosłow-
nie poczuć. autor czaruje i urzeka. 
jednym zdaniem: porządna dawka 
emocji.
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W„Wodnikowe Wzgórze” richar-
da adamsa to bardzo przyjem-
ne zaskoczenie… historia mimo 
wszystko przygnębiająca, ale kró-
liki bardzo sympatyczne. Świetna 
fabuła z elementami genialnej po-
wieści przygodowej, momentami 
wręcz kryminał. i mimo że rzecz 
jest o królikach, mamy nieodparte 
wrażenie, jakbyśmy czytali o ja-
kiejś ludzkiej społeczności. króli-
ki mieszkają w tzw. królikarniach, 
którymi rządzi Wielki królik. 
główni bohaterowie: leszczynek  
i piątek, postanawiają pewnej 
nocy opuścić tę (nie)bezpieczną 
przystań. uciekająca wraz z nimi 
grupa staje się rebeliantami. pod-
czas wędrówki do tytułowego 
wzgórza przejdą przez różne kró-
likarnie i poznają nowe umiejęt-
ności, o których wcześniej nawet 
im się nie śniło, staną przed wie-
loma niebezpieczeństwami i trud-
nymi wyborami. piękny, barwny 
język autora sprawia, że czytelnik 
wsiąka w ten „wymyślony” świat 
królików. czytając opisy okrop-
nej walki, mamy wrażenie lekkie-
go zgrzytu – imiona walczących 

królików są zabawnie słodkie, 
co nie zmienia faktu, że nie jest 
to książka dobra dla młodszych 
czytelników. Bohaterowie są 
tutaj przedstawieni jako nie-
zwykle inteligentne „istoty”, 
posiadają tyle cech i odczuwają 
emocjami w taki sposób, że są 
bardziej ludzcy niż my, ludzie. 
lektura zapewnia naprawdę 
niezwykły klimat. trzeba prze-
czytać! 

łowisko
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Ppiętnastoletnia mary – bohater-
ka „gorączki” mary Beth keane 
już na statku do nowego jorku 
wiedziała, że chce być kucharką. 
udaje się jej spełnić swoje ma-
rzenie, ale jeszcze nie zdaje sobie 
sprawy, jak drogo za to zapłaci. 
póki co cieszy się pracą w ko-
lejnych nowojorskich domach. 
poznaje alfreda. układa sobie 
z nim życie. jest szczęśliwa…  
i gdyby nie to, że praktycznie  
w każdym domu, w którym go-
tuje, dochodzi do zarażeń go-
rączką tyfusową… całe szczę-
ście choroba kończy się wraz  
z aresztowaniem mary i przy-
musową wywózką na Wyspę 
north Brother na east river. zo-
staje uznana za ważne „odkrycie 
medyczne” – równocześnie jest 
morderczynią i ofiarą. autorka 
opisuje wątki z życia tyfusowej 
mary – najbardziej niebezpiecz-
nej kobiety XX wieku w ame-
ryce. tym samym przedstawia 
rozkwit medycyny w tym czasie. 
znamiennym jest, że porusza 
się tu kwestie społecznej wro-
gości dyktowanej przez media 
(oszczercze artykuły w gazetach 
– jakże łatwo wydać na kogoś 
przedwczesny wyrok!). moim 

zdaniem, jak na zbeletryzowa-
ną biografię (część wydarzeń 
pewnie w ogóle nie miała miej-
sca), dostajemy kawał dobrej 
powieści, z emocjami i cieka-
wie zarysowanymi portretami 
psychologicznymi bohaterów. 
książkę czyta się jednym tchem 
i w ciągłym napięciu – autorce 
udało się stopniować ciekawość 
i nie przesadzić z wymyślonymi 
wydarzeniami.

Małgorzata Budnik-Janoszka
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na haczyku

ByłBym…..Bacą

Gdybym nie był tancerzem 

Kiedy zauważyłeś, że taniec to nie 
tylko chwilowe hobby? Jak to się sta-
ło, że stał się on sposobem na życie?
Taniec to nie było nigdy hobby. 
Taniec był przypadkiem, taniec jest 
drogą. No tak, tajemniczo zacząłem. 
Na początku w moim życiu był teatr 
– kierunek: teatr fizyczny. Intereso-
wały mnie różne formy ruchu, od 
tańca Butoh (japoński taniec śmierci) 
począwszy. Poprzez to zainteresowa-
nie, kiedy zdawałem do wszystkich 

szkół teatralnych w Polsce, trafiłem 
także na Bytom. Tam na egzaminach 
dostałem takiej dawki energii, jakiej 
w życiu nie pamiętam. W ten sposób 
dostałem się na Wydział Teatru 
Tańca w Bytomiu (wtedy należący do 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej). Tam zacząłem studiować taniec 
i ruch – jakkolwiek to zabrzmi. Naj-
ważniejsze było dla mnie nie tylko 
to, że mieliśmy lekcje tańca współ-
czesnego z ludźmi z całego świata, 

Był okres, że taniec Był dla niego całym życiem, Był taki, 
że Wyłącznie pracą, a jeszcze później – i ciężarem. W tej 
chWili taniec jest przyjemnoŚcią, którą dzieli z rodziną. 
jednak niezmiennie teatr i taniec to dla niego spotkanie 
z drugim człoWiekiem. Wojciech choWaniec – ryBniczanin 
z WyBoru, tancerz z poWołania, człoWiek renesansu 
dostosoWujący się do każdych okolicznoŚci i WyjątkoWy 
artysta, który od Wielu lat odciska sWoje piętno na 
życiu kulturalnym miasta.

Fot. Agnieszka Bieda
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ale przede wszystkim teoria, dzięki 
której kształtuję to – co chcę widzieć 
w sztuce, którą tworzę. I cóż… Skoń-
czyłem studia i co mogłem robić po 
tej szkole? Myślałem, że będę tańczyć 
w spektaklach teatru tańca, będę je 
tworzył, będę promował taniec  
w Polsce… No i w sumie to robię!

Co przygnało cię do Rybnika?
Żona! I perspektywa układania  
swojego życia w Rybniku, zamiast  
w Warszawie. Tak naprawdę, życie 
tancerza jest dość nomadyczne  
w Polsce. Jeśli chcesz tańczyć – to 
podróżujesz. Od spektaklu do spek-
taklu. Od miasta do miasta. Dobrze 
było mieć bazę w Rybniku. Taką 
bazę, w której można mieć swoje 
łóżko, kuchnię – miejsce, do które-
go chce się wracać. Ponadto z żoną 
otworzyliśmy salę, w której – oprócz 
zajęć fitness, pilates i jogi – tworzyli-
śmy własne autorskie spektakle oraz 
choreografie na zamówienie  
do teatrów.

Jakie osoby miały największy wpływ 
na twój rozwój jako tancerza?
Głównie moi nauczyciele ze studiów. 
Pod względem aktorskim: Jerzy 
Święch i Waldemar Raźniak,  
a pod względem tanecznym – Joseph 
Frucek oraz Anna Piotrowska.  
Z inspiracji to Wim Vandekeybus, 
Sidi Larbi, DV8… Oj dużo tych 
postaci i kompanii tanecznych 
wymieniać. Nie zapominajmy, że 
Wydział Teatru Tańca ówcześnie 
kładł duży nacisk na aktorstwo, 
dzięki czemu wyszkoleni tancerze 
mają odpowiednią obecność scenicz-

ną. W ten sposób też powstała pewna 
charakterystyka tancerzy, która mnie 
najbardziej interesuje. To znaczy 
nie interesuje mnie to, jak wysoko 
tancerka/tancerz podniesie nogę, 
ale to, co ma do powiedzenia i jaką 
osobowość reprezentuje. 

Co cię inspiruje?
Inspiruje mnie przestrzeń. Inspiruje 
mnie osobowość. Inspiruje mnie 
to, co ma drugi człowiek do powie-
dzenia. Szczerze muszę przyznać, 
o czym nie mówię często, że naj-
większe inspiracje zbieram z książek 
o tematyce fantasy. Kiedyś grałem 
namiętnie w RPG-i (Role-Playing-
Game) i do dziś czytam tego rodzaju 
książki. Tam są różne światy, każdy 
jest inny, są wymyślone stworzenia, 
postaci. Ja od dziecka mam pamięć 
do takich niestworzonych świa-
tów. To mnie inspiruje do tego, aby 
kreować swoje światy i wizje. Z tą 
różnicą, że jako choreograf/reżyser 
przenoszę swoje autorskie pomysły 
na scenę, zamiast na kartkę papieru.

Czym dla Ciebie jest taniec?
Był okres, że taniec był dla mnie 
życiem. Później był okres, że tylko  
i wyłącznie pracą. Na imprezach nie 
chciało mi się tańczyć, nawet aby 
rozluźnić napięcia w ciele. Jeszcze 
później taniec był ciężarem. Mocno 
zachorowałem (Choroba Crohna-Le-
śniowskiego) i moje życie przez 5 lat 
to była tułaczka po szpitalach zakoń-
czona operacją wycięcia fragmentu 
jelita. Po tych przeżyciach ciężko 
mi powiedzieć, abym był tancerzem 
w formie takiej, jak wszyscy sobie 



wyobrażają. Moje ciało ma pewne 
ograniczenia, przez które już nie 
osiągnę formy z czasów studiów. 
Pogodziłem się z tym. W tej chwili 
taniec jest przyjemnością, którą 
dzielę się z rodziną. Kiedy zajmuje 
się swoim dwuletnim synem, często 
tańczymy. Do przeróżnej muzyki. 
Ruszamy się, ćwiczymy, wykonuje 
ruchy taneczne, a ten mały brzdąc za 
mną to powtarza. Nie ma teraz więk-
szej radości dla mnie w tańcu, aniżeli 
patrzeć na uśmiechniętą twarz swo-
jego syna, który się świetnie bawi. To 
mi przypomina, że taniec nie był dla 
mnie tylko pracą. Syn przypomniał 
mi o tej wewnętrznej radości płyną-
cej z rytmicznego poruszania się… 
Zabawne jest to, że studiujesz przez 
część swojego życia to, czym taniec 
jest, po czym przychodzi odpowiedź 
– taka prosta i życiowa. Taniec to dla 
mnie emocja. Radość, smutek, złość.

Jaka jest najbardziej wartościowa 
rzecz, którą zauważyłeś lub poczu-
łeś w swojej pracy?
Najbardziej wartościową rzecz za-
uważyłem w pracy z innymi ludź-
mi. Przede wszystkim wśród ludzi, 
którzy nie tańczą zawodowo. Są to 
zazwyczaj ludzie z ukrytymi marze-
niami, które mogą spełniać na scenie. 
Oprócz procesu pracy nad takim 
społecznym spektaklem, widzę mnó-
stwo wartości, które pozostają  
w ludziach po zakończonych projek-
tach. Tworzą się nowe znajomości, 
ludzie dostają wiatru w skrzydła  
i lecą z prądem. Widząc takich ludzi, 
którym się chce w życiu aktywnie 
działać, ja czuję potrzebę, aby two-

rzyć takie warunki do tych spotkań. 
Teatr i taniec to dla mnie spotkanie 
z drugim człowiekiem. Dzięki temu 
ludzie z różnych środowisk mają 
szansę na to, aby wymienić się swoim 
doświadczeniem i otworzyć się na 
nowe perspektywy.

Czy można pozostać artystą, two-
rzyć wartościowe rzeczy, a jedno-
cześnie na tym zarabiać? Czy mimo 
wszystko mamy do wyboru albo 
przymierać głodem, albo wykorzy-
stywać swoje talenty komercyjnie?
Kiedyś słyszałem, że jak nam arty-
stom będzie zbyt wygodnie – to nie 
będzie nam się chciało tworzyć. Po 
części się z tym zgadzałem, bo dla 
mnie tworzenie sztuki to swojego 
rodzaju walka. O budżet, o ludzi,  
o uwagę widza. Później usłyszałem: 
Wojtek, a w sumie weź po prostu 
miej za co żyć, a dopiero potem rób 
rzeczy, które Cię dotykają. To były 
dwie kluczowe sentencje, które w tej 
chwili są dla mnie kierunkowska-
zem. Są projekty, dzięki którym nie 
musisz myśleć o tym, czy masz na 
drugi dzień co jeść, a inne projek-
ty to spełnianie moich potrzeb, 
jakkolwiek absurdalne by one nie 
były. Czasem się zdarza połączyć oba 
kierunkowskazy w jeden, ale wtedy 
jest to święto. Najważniejsze jest to, 
aby do wszelkiego rodzaju projektów 
podchodzić z odpowiednią pasją i za-
angażowaniem. Oba rodzaje pracy to 
mimo wszystko praca, którą kocham 
i nie wyobrażam sobie robić czego-
kolwiek innego. 
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Co oznacza nazwa MOVYTZA?
Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA.  
Długa nazwa, a to krótkie na końcu to 
w ogóle nie wiadomo jak przeczytać 
(śmiech). Generalnie MOVYTZA wzięło 
się od angielskiego słowa znaczącego 
ruch – movement. A końcówka YTZA 
to nasze (moje i mojej żony) prywatne 
upodobanie do udziwnienia czegoś, co 
powinno być proste. Przy tworzeniu na-
zwy przyświeca nam idea, żeby tworzyć 
markę znaną nie tylko w Rybniku, ale 
także w Polsce. 

Jaka idea przyświecała założeniu Cen-
trum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA? 
Skąd pomysł?
Idei było bardzo wiele. Była ona 
płynna, ale oscylowała wokół jednego 
– chcemy przekazywać poprzez to 
miejsce wiedzę na temat ruchu, ciała, 
człowieka. Ma to być wiedza, która 
służy jako profilaktyka zdrowotna czy 
też rozwój osobisty. Jest to miejsce,  
w którym tworzymy spektakle i cho-
reografie. Jest to miejsce, gdzie można 
zadbać o swoje ciało poprzez fitness, 
pilates lub jogę. Jest to miejsce,  
w którym są organizowane przeróżne 
warsztaty. Po trzech latach, zanim 
dotarł do nas COVID-19, to miejsce 
było tzw. hub-em, w którym każdy 
mieszkaniec mógł zorganizować 
swoje warsztaty. Odbywają się u nas 
regularne warsztaty z psychologiem 
wykładającym na SWPS w Katowi-
cach, organizujemy spotkania dla 
rodziców z dziećmi, które prowadzą 
świetni prowadzący!
W tym szalonym pandemicznym 
czasie otwieramy nową część naszego 
Centrum. Jest to budynek przed naszą 

starą siedzibą, w której planujemy 
jeszcze więcej ciekawych działań 
z różnych dziedzin. A przy okazji 
będzie można się napić świetnej kawy, 
pójść poćwiczyć i odnaleźć dla siebie 
wiele innych aktywności – tych dla 
ciała, jak i dla ducha.

Twoja żona Ania jest również tan-
cerką? To pomaga czy przeszkadza?
Tak, Ania jest tancerką i wymagającą 
osobą. Krótko trwało poznanie się  
w tańcu. Długo zaś trwało dogady-
wanie się podczas wspólnej pracy 
nad choreografią. Ania jest krytyczna 
do moich pomysłów, za co jestem 
jej BARDZO wdzięczny. Gdyby nie 
ona, to już wiele razy bym odleciał 
z ziemi i już nie wrócił. Mam tu na 
myśli szalone pomysły, w których 
ona potrafiła w pewnym momencie 
powiedzieć stop. W tej chwili pod-
czas pracy mamy ściśle ustawione, 
kto czym się zajmuje. Ania tworzy 
świetne choreografie, frazy ruchowe 
w tematach, które ja wymyślam. Ona 
ma do mnie pełne zaufanie i czuje 
moje pomysły, a ja uwielbiam patrzeć, 
kiedy tworzy choreografie i przelewa 
mój umysł w ciało. To jest to dopeł-
nienie. Gdy tańczymy ze sobą w pracy 
– mamy zadanie do wykonania. Gdy 
tańczymy poza pracą – to przyjemnie 
jest nic nie mówić, tylko rozumieć się 
bez słów. 

Oprócz tego, że jesteś tancerzem, 
aktorem i reżyserem, jesteś również 
pedagogiem. Jak nauczać, żeby nie 
zniszczyć czyjejś pasji i po czym 
poznać potencjał?
Przede wszystkim próbować wszyst-
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Fot. Łukasz Kozłowski



23

kiego. Tego nauczyły mnie studia 
i to przekazuję wszystkim, z którymi 
ćwiczę. Jeśli masz możliwość, 
a starczy ci czasu na taniec/teatr 
u kogoś innego – to rób to. Jak 
byłem nastolatkiem, rodzice mnie 
wysyłali do różnych nauczycieli, za 
co im jestem wdzięczny. W młodym 
wieku należy szukać, sprawdzać 
i doświadczać. Jeśli kogoś interesuje 
jakaś z artystycznych dziedzin, to ta 
osoba powinna wiedzieć, czego nie 
chce w życiu robić. Tak jak na stu-
diach, poznałem ogrom wiedzy, 
a w tej chwili korzystam z kilkudzie-
sięciu procent tych doświadczeń. 
Wiem, że nie chcę tańczyć tańca 
klasycznego. Wiem, że nie chcę robić 
szpagatu, bo nie mam takiej potrze-
by, aby robić nadal to, co kocham. 
Wiem, że nie lubię przegadanych 
spektakli. Wiem, że interesuje mnie 
ruch, ale ten prawdziwy – a nie 
wyuczony i perfekcyjny. Znam wiele 
swoich preferencji, których bym nie 
wiedział bez tego, że miałem możli-
wość poznawania nauczycieli, którzy 
prezentowali sobą różne techniki. 
To proponuję swoim uczniom: aby 
nie trzymali się kurczowo jednego 
nauczyciela. Bo jak już wylecą 
z gniazda, to albo wrócą i nie będą 
się dalej rozwijać, bo im wygodnie 
w tym starym gnieździe – albo rozbi-
ją się o ziemię i już w ogóle nie będą 
iść w kierunkach artystycznych.
Co do drugiej części pytania… 
Kiedyś jedna z moich nauczycielek, 
portugalska performerka Paulina 
Almeida powiedziała mi, że artysta 
sceniczny musi mieć trzy cechy: ta-
lent, pasję, ale przede wszystkim dys-

cyplinę. Jeśli widzę u młodych ludzi 
zaangażowanie, talent, a nawet pasję 
– to po nic mi te cechy, jeśli nie ma 
dyscypliny. Nikt cię w życiu za rękę 
prowadzić nie będzie w przyszłości, 
a motywować trzeba się samemu. 
No, chyba, że są pieniądze, to wtedy 
zatrudniam coacha (śmiech).

Często pracujesz z ludźmi ze środo-
wisk wykluczonych? W jaki sposób 
taniec może pomagać?
W tej chwili główną współpracę 
nawiązałem ze Stowarzyszeniem 
17-tka oraz Fundacją „Byle do Wio-
sny”. Tam spotykam ludzi, którzy 
mają talent i zaangażowanie. Mają 
szansę poznać ćwiczenia, których 
w szkołach nie wykonują bądź nie 
wykonywali. Oprócz aktywizowania 
tych osób, widzę, że zyskują pewność 
siebie, poznają ludzi, których w życiu 
ciężko byłoby spotkać, no i przede 
wszystkim poznają siebie i swoje 
możliwości. Taniec to ogólne pojęcie. 
Po prostu te ćwiczenia, które propo-
nuję, są takimi, w których człowiek 
może zmierzyć się z samym sobą 
i dowiedzieć się czegoś więcej na 
swój temat. Jeśli chodzi o zbawienny 
wpływ tańca na życie człowieka, to 
trzeba sięgnąć do jakiejś pracy magi-
sterskiej, aby ten temat wyczerpać.
 
Jak odnajdujesz się w nowej pande-
micznej rzeczywistości jako artysta 
i jednocześnie jako osoba prowa-
dząca własną działalność?
Jak najszybciej (śmiech). Taniec dla 
mnie oznacza bycie mobilnym 
i elastycznym. Przekłada się to na 
mój charakter, dzięki czemu nauczy-
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łem się robić strony internetowe. 
Co do sztuki – nie porzuciłem jej, 
tylko przeniosłem ją na format 
wideo. Wykorzystuje swoje do-
świadczenie teatralne/taneczne jako 
reżyser filmowy. Podczas samej 
pandemii zrobiłem już niejeden film, 
m.in. „ONA/JEJ/O NIEJ” oraz „Covi-
dowe opowieści/Dziwnej treści”, czy 
„Starsze odcienie pandemii”. Kolejne 
są w drodze i do końca roku jeszcze 
przewiduje następne trzy. 

Gdybym nie był tancerzem, to 
byłbym…?
Bacą. Serowarem. Rzemieślnikiem 
tworzącym w drewnie. Mediatorem. 
Możliwości jest sporo, sam nie wiem, 
gdzie życie by mnie poniosło. Na 
pewno gdybym nie był tancerzem, 
to nie byłbym mężem Ani, bo pozna-
liśmy się na studiach. W tej chwili 
mogę być wszystkim, byleby z moją 
rodziną u boku. 

Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Wojciech Chowaniec

Absolwent Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu w Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Aktualnie orga-
nizator i koordynator projektów związanych z teatrem oraz tańcem. 
Wyreżyserował oraz skoordynował spektakle, takie jak „Wodowi-
sko” [2016] oraz Tryptyk Industrii [2018]. Jest właścicielem Centrum 
Sztuki i Rekreacji MOVYTZA w Rybniku. Współpracował jako aktor 
z Teatrem im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem, jako choreo-
graf i tancerz – z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego  
w Katowicach oraz jako tancerz – z Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark w 
Bytomiu. Dyplom taneczny otrzymał po spektaklu „TRANSDYPTYK” 
[2014] Anny Piotrowskiej. Dyplom aktorski uzyskał za rolę Koryna w 
„Jak Wam się Pododoba” [2014] w reż. Briana Michaelsa.

Fot. Katarzyna Koziorz
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rybie oko

czyli street art
Wolność sztuki W sztuce, 

Sztuka, w jej klasycznym rozumie-
niu, wyrażana przez utwory czy 
dzieła, nawet, jeśli stale definiowa-
na od nowa, jednak jest określona, 
zawsze wtłoczona w pewne ramy. 
Street art – w moim odczuciu – jest 
formą alternatywną, wyłamującą się 
schematom. Nie ogranicza zarówno 
artysty, jak i odbiorcy. Autor z zało-
żenia tworzy jak chce i gdzie chce, a 
przestrzeń publiczna, w której pracu-
je, wskazuje, że odbiorca jest elemen-
tem niezbędnym, aby praca stała się 
kompletna. Nie tworzy dzieła dla 
dzieła samego w sobie. Nie zamyka 
go w murach, a wręcz odwrotnie – 
na mury wynosi, by stały się częścią 

przestrzeni odbiorcy. Odbiorca tym 
samym nie jest ograniczany czasem 
odbioru dzieła, może wchodzić w 
relacje z nim w dowolnym momen-
cie, kontemplować tak długo, jak 
zechce, obserwować zmiany uwi-
daczniające się np. tylko o wschodzie 
lub o zachodzie słońca. Zyskuje inny, 
dodatkowy kontakt.
Przyjmując jednak, że sztuka ogółem 
jest autonomiczna, można śmiało 
stwierdzić, że street art jest tego 
najpełniejszym przykładem…

Tekst i zdjęcia:
Monika Wieczorek

od zaWsze luBiłam street art – za szczeroŚć 
przekazu, za dostępnoŚć dla Wszystkich Bez Wyjątku, 
a nade Wszystko za WolnoŚć Wyrazu.

Detroit
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W

zanęta

Warsztaty
z improWizacji

mistrzowskie

Warsztaty Mistrzowskie mają na celu 
kondensację jak największej ilości 
wiedzy praktycznej w jak najmniej-
szym przedziale czasu. Przeznaczone 
są dla pedagogów, nauczycieli i in-
struktorów, którzy prowadzą własne 
teatry, koła zainteresowań, grupy 
teatralne lub uciekają się do teatra-
lizacji prowadzonych przez siebie 
zajęć, ale również dla wszelkiej maści 
pasjonatów, którzy po prostu żyją 

teatrem. Oprócz poszerzania wiedzy, 
kompetencji i umiejętności dają 
uczestnikom konkretne narzędzia 
do dalszej pracy ze swoimi grupami.

kiedy?
23 stycznia 2021 r. w godzinach od 
9:00 do 14:00. Pamiętajcie – obowią-
zują zapisy.

nie każdy ma możliWoŚć podjęcia studióW aktorskich 
Bądź reżyserskich. jednym nie pozWala na to czas, Bo 
aktyWnym zaWodoWo trudno znaleźć Wolną chWilę 
naWet W Weekend, innym – Brak funduszy, Bo kilkuletnie 
studia to całkiem spory Wydatek. z myŚlą o takich 
przeszkodach poWstały Warsztaty mistrzoWskie.

Fot. Materiały prasowe



kto?
Warsztaty poprowadzi Artur 
Jóskowiak – aktor improwizator, 
nauczyciel, trener improwizacji oraz 
biznesu, komik, absolwent filologii 
polskiej na Uniwersytecie Wrocław-
skim, współzałożyciel Teatru Impro-
wizacji Improkracja, duetów Dwaj 
Panowie oraz Artur i Tomek. Uczył 
się od trenerów m.in. z USA, Austrii, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela, 
Argentyny, Słowenii. Współzałoży-
ciel Akademii Improwizacji – jedne-
go z najlepszych w Polsce ośrodków 
prowadzących warsztaty i szkolenia 
na bazie współczesnej improwizacji 
teatralnej. Dyrektor artystyczny 
Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów 
Improwizacji DOLi. Ze sceną zwią-
zany od 2006 roku.

jak?
Warsztaty prowadzone są metodami 
technik teatru improwizacji, dzięki 
którym można tworzyć scenę na 
zawołanie. W teatrze tym nie ma 
scenariusza, przygotowanych postaci, 
tekstów – inspiracje pochodzą z 
publiczności i od aktorów. Spotkanie 

będzie propozycją zestawu ćwiczeń, 
które wzmacniają konkretne umie-
jętności miękkie, takie jak uważność, 
empatia, budowanie relacji w grupie, 
skupienie, refleks, reaktywność, 
kreatywność, pewność siebie oraz 
wiele innych. Ćwiczenia są w 100% 
praktyczne, zabawne i angażujące. 
Teatr improwizacji jest bogatym 
źródłem ćwiczeń, które można 
wykorzystać do pracy z grupami na 
każdym stopniu zaawansowania lub 
stażu działania ze sobą. Uczestnicy 
poznają zestaw ćwiczeń, które będą 
mogli wykorzystać w swojej pracy.

gdzie?
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowi-
cach, ul. 1 Maja 91B, tel: (32) 421 62 
22 , (32) 433 18 52, e-mail: dkchwa-
lowice.eventy@gmail.com. Zapisy 
telefonicznie oraz mailowo do 20 
stycznia!

za ile?
Za 100 zł.

(dkchwałowice)

Fot. Materiały prasowe
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J

zanęta

serialoVe

Jeśli chcecie ułatwić sobie poszuki-
wanie seriali i filmów na wysokim 
poziomie, polecam skorzystanie 
z Rotten Tomatoes. Ta bardzo popu-
larna witryna zbierająca informacje 
o filmach, serialach i przemyśle 
rozrywkowym, regularnie publiku-
jąca rankingi najlepszych i najgor-
szych produkcji. Korzystają z niej 
miliony użytkowników miesięcznie. 

W zamyśle Rotten Tomatoes ma 
pomóc widzom zdecydować, czy 
dane produkcje są warte oglądania. 
To jedno z bardziej opiniotwórczych 
źródeł, które oceny wybranych 
tytułów zbiera zarówno od milionów 
swoich użytkowników, jak i od grupy 
uznanych krytyków filmowych. Stąd 
też wprowadzono symboliczną skalę 
„świeżości” wyrażaną na przykładzie 

pisząc ten artykuł, żyję W rzeczyWistoŚci, W której 
mogę jeszcze pójŚć na spacer, Wyjechać na Weekend 
za miasto czy sWoBodnie spotkać się ze znajomymi 
i rodziną. Widmo narodoWej kWarantanny kładzie 
się jednak cieniem na tych Bardzo już okrojonych 
rozryWkach. jeŚli Więc jest grudzień i jesteŚcie 
zamknięci W domach, zachoWajcie spokój, Bo zaWsze 
jest netfliX i hBo.

Fot. Materiały prasowe
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pomidorów (w USA panował zwyczaj 
obrzucania artystów scenicznych 
zgniłymi pomidorami). Każdy film 
czy serial oceniają użytkownicy 
w skali procentowej, tak samo czynią 
krytycy z bazy „top critics”. Jeśli film 
ma ocenę poniżej 60 %, jest „zgniły”, 
czyli kiepski. Wyższe oceny oznacza-
ją, że produkcja jest świeża i warto ją 
obejrzeć. Dla ułatwienia, oceny kryty-
ków i zwykłych widzów są wyrażane 
osobno – bywa, że to, co podoba się 
jednym, nie wywołuje aż takiego 
entuzjazmu drugiej grupy. 

mój suBiektyWny 
pandemiczny Binge-
Wachtching (Bez 
spoileróW) 

„Gambit królowej” – nie przypusz-
czałam, że szachy mogą tak trzymać  
w napięciu. Pewnie szachiści będą 
mieli mnóstwo uwag, ale ja na szczę-
ście nie znam się na tej grze, więc 
serial mogłam oglądać bez takiego 
obciążenia. Najświeższa produkcja 
Netflixa to serial oparty na powieści 
Waltera Tevisa opowiadający histo-
rię osieroconej geniuszki szachów, 
Beth Harmon. Śledzimy bohaterkę od  
8 do 22 roku życia, będąc świadkami 
jej problemów z lekami i alkoholem, 
którymi stara się stłumić bolesne 
wspomnienia z przeszłości i ogrom-
ne problemy emocjonalne. Marcin 
Dorociński grający radzieckiego, sza-
chowego arcymistrza – palce lizać. 
Serial ten robi całej reszcie po prostu 
szach-mat. 100% świeżości 
wg. www.rottentomatoes.com.

„Blood of Zeus” – to niezwykle udana 
mieszanka wschodu i zachodu, grec-
kich mitów i japońskiej anime. Po pro-
stu się dobrze ogląda i przy prasowa-
niu, i przy popcornie. 100% świeżości  
wg. www.rottentomatoes.com.

„Des” – to serial o potworze, ale nie 
takim, który ma wielkie zęby, dłu-
gie pazury i czerwone oczy. To film  
o prawdziwym potworze – mieszka-
jącym tuż obok i mającym miłą twarz 
naszego sąsiada. David Tennant, któ-
ry zauroczył mnie swoją grą aktor-
ską w znakomitym „Broadchurch”, 
wcielił się w rolę seryjnego morder-
cy, Dennisa Nilsena, który pomię-
dzy 1978 a 1983 rokiem zamordował 
kilkunastu mężczyzn. Kusił, upajał,  
a później dusił swoje ofiary, po-
śmiertnie je mył, relaksował się przy 
zwłokach, które finalnie ćwiartował, 
palił, a szczątki spuszczał w kanali-
zacji lub trzymał pod podłogą. Nie 
jesteśmy jednak świadkami zbrodni, 
tylko przesłuchania już po aresztowa-
niu, bo serial zrobiony jest na zimno, 
bez entuzjazmu, bez niepotrzebnych 
fajerwerków. Tak, jakby twórcy nie 
chcieli dodawać splendoru mordercy 
i wyrzucili wszystko co niepotrzebne 
– zostawiając kwintesencję zła. 
89% świeżości 
wg. www.rottentomatoes.com.

„Od nowa” – nowy serial HBO przy-
pomina wyprodukowane wcześniej 
rewelacyjne serie „Ostre przedmioty” 
i „Wielkie kłamstewka”. Jest topowa 
obsada, znakomite ujęcia, świetnie 
poprowadzona akcja… no i mroczna 
tajemnica. Nicole Kidman – odnoszą-
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ca sukcesy terapeutka – w kolejnych 
odcinkach cudownie miota się emo-
cjonalnie od odpowiedzi na pytanie, 
czy wierzyć swojemu mężowi, czy 
nie, a mąż – wybitny onkolog (w tej 
roli Hugh Grant, który tym razem 
jest uroczo dwuznaczny) – wcale nie 
wzbudza zaufania. Ich idealne życie 
z dnia na dzień wywraca się do góry 
nogami. Dodatkowo rozeznanie się 
w sytuacji utrudniają retrospekcje, 
które nie wiadomo do końca do kogo 
należą i czy są wspomnieniami, czy 
może imaginacjami. Jednak z niecier-
pliwością czekam, żeby dowiedzieć 
się, co Hugh Grant ukrywa przed 
Nicole Kidman… a może ona przed 
nim? 75% świeżości 
wg. www.rottentomatoes.com

„Rozłąka” – osamotnienie, aliena-
cja, tęsknota za normalnym życiem. 
Coś wam to przypomina? To jednak 
nie wspomnienia z wiosennego loc-
kdownu, a melodramat pokazujący 
trudy radzenia sobie z samotnością 
i opuszczeniem rodziny przez astro-
nautów. Emma Green (zdobywczyni 
„Oscara” Hilary Swank) dołącza do 
międzynarodowej misji kosmicznej 
na Marsa. Jej zadaniem jako dowód-
czyni jest doprowadzenie zadania do 
końcowego sukcesu, ale tęsknota za 

najbliższymi zdecydowanie utrudnia 
jej skupienie się na swoich obowiąz-
kach. 58% świeżości 
wg. www.rottentomatoes.com

„Ratched” – moda na spin-offy, czy-
li produkty powstałe na bazie dużej 
popularności bohaterów lub wątków 
produkcji oryginalnych, nadal trwa. 
Serial skupia się na młodości Mil-
dred Ratched – bezwzględnej siostry 
z „Lotu nad kukułczym gniazdem”. 
Mdła, nijaka i trochę zagubiona sio-
stra Mildred w wykonaniu Sarah 
Paulson, znanej z serii „American 
Horror Story” nie dorasta jednak na-
wet do pięt kreacji Louise Fletcher. 
Plusem jest wizualna strona serialu 
osadzona w cukierkowatej wersji lat 
50. oraz drugoplanowa rola Sharon 
Stone w roli ekscentrycznej bogaczki 
Lenore Osgood. 61% świeżości wg. 
www.rottentomatoes.com

„Król” – ze względu na miłość do 
twórczości Szczepana Twardocha pla-
nuję zainwestować te 50 zł w abona-
ment Canal+. O tym, czy nie będzie to 
inwestycja zmarnowana, przeczytacie 
w numerze styczniowym.

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk






