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Jesteśmy
nafa tebooku

Mixer magazyn 
studentów 

Krakowskiej Akademii

itainy w nowym roku akademie* 
kim!

Szczególnie gorąco witamy no
wych czytelników Mixer a - szeroka 

„ ж rzeszy stii4lt:nló\4' pierwszych lat. 
Mamy nadzieję, że wzorem starszych kolegów zostaniecie 
naszymi przyjaciółmi, liczymy na Wasze opinie, komentarze 
ora?, iak najliczniejsze uczestnictwo w tworzeniu magazynu.

Zapraszamy do współpracy wszystkich .studentów Kra
kowskiej Akademii -  Mixer jest mie jscem, gdzie można reali
zować swoje pasje i to nie tylko dziennikarskie. Zapraszamy 
rysowników, poetów, fotografików, grafików i pasjonatów 
wszelkich innych dziedzin,

Z a oknami już wkrótce zrobi się s/.aro i nieprzyjemnie, 
zatem oferujemy Wam comiesięczne podróże w kolorowy 
i pasjonujący świat mixer owych stronie. W dodatku to świat, 
który motecie wraz z nami współtworzyć! Ruszajmy z posad 
hryiy świata!

Dornia Zdechli kiew k z
redaktor naczelna

Redakcja studenckiego magazynu Mixer oraz władze Wydziału Politologii 
i Komunikacji Społecznej, pragną wyrazić gorące podziękowania redaktorowi 
M ACIEJO W I M ALIN O W SKIEM U  za wieloletnią opiekę redaktorską.

Obecny kształt Mixera i jego wciąż rosnąca popularność są w dużej części efektem 
Pańskiego zaangażowania i poświęconych niewprawnym adeptom dziennikarstwa godzin. 

Dziękujemy, Panie Redaktorze,
Redakcja i władze Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej



Takie hasła pojawiły się na początku październiku w większości pol
skich uczelni; do tej grupy należy również Krakowska Akademia. 
A tu aż się prosi o inny napis: witajcie premiery! Premiery to nie jest 

liczba mnoga od rzeczownika premier. Premier -  podobnie jak matka -  jest 
tylko jeden. Różnica w tym, że matki się nie zm ienia, a my swojego de facto 
wybraliśmy w niedawnych wyborach parlamentarnych* Ale o tym wydarze
niu w innym miejscu.



Natomiast premiery kojarzy się studentom głównie 
z nowym semestrem na uczelni. 6 października miała 
miejsce inauguracja roku akademickiego 2011/2012. Na 
zaproszenie Rektora, Kanclerza i !>c-natu do auli Krakow
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy
byli Jiczni goście. Prawdziwymi debiutantami byli studenci 
1 roku - inaugurowali rok tradycyjną immatrykulacją.

Uroczystość rozpoczął hymn Gaudę Mater Po
lonia. Po tradycyjnym odśpiewaniu te) średniowiecznej 
pieśni głos zabrali Rektor prof. dr hab. Jerzy Malec oraz 
przedstawiciel Samorządu Studenckiego. Wykład inaugu
racyjny, zatytułowany „jak myślimy", wygłosił jeden z naj
częściej cytowanych polskich naukowców, psychofarma- 
kolog, nett robi olog, biochemik - prof, d r hab* Jerzy Adam 
Vetulani.

Przyjęło się, że wakacje - niestety, zakończone -  to 
dla władz Uczelni okrńi najintensywniejszych prac zwią
zanych z coraz lepszym futikcjonowaniem placówki. 
Nieustanny rozwój pozostaje priorytetem KA i uczelnia 
świetnie się z tego wywiązuje.

Przebojem może się okazać Akademia Polskiego Fil
mu bezpłatny dwuletni kurs historii polskiego kina. 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych 
historią kina i kultury, a w szczególności dla studentów, 
nauczycieli prowadzących w swoich szkołach lekcje Fil
moteki Szkolnej. Na kursie uczniowie będą mieli okazję 
zobaczyć arcydzieła polskiej kinematografii, wysłuchać

akademickich wykładów o polskim kinie uraz podysku
tować me tylko ze specjalistami fUmoznawcami i kulturo  
znawcami, a także z twórcami kina.

Premierowe są innowacyjne zmiany w systemie 
pomocy materialnej dla studentów. Najważniejszą wyda
je się, że w przeciwieństwie do dotychczasowych stypen
diów za wyniki w nauce, stypendium rektora dla najlep
szych studentów {w tym także za wysoką średnią ocen) 
będzie przyznawane wyłącznie na wniosek studenta. Sza* 
nowni koledzy, nie przegapcie szansy!

Nowością jest również umowa o współpracy, zawarta 
pomiędzy Krakowską Akademią a Szkolą języków O b
cych LINCOLN. Dzięki niej, od nowego roku akademic
kiego 2011/12 Krakowska Akademia zaoferuje studentom 
możliwość przystępowania do egzaminów University ot 
Cambridge ESOL: FCE (First Certificate in English) oraz 
CAE (Certificate in Advanced English). Studenci planują
cy przystąpienie do egzaminów będą mogli uczestniczyć 
w specjalnych kursach przygotowawczych, dostępnych 
od nowego roku akademickiego, w atrakcyjnych cenach, 

l jeszcze jedno. Fałszywa skromność kazała mi to zo
stawić na sam koniec (czytaj: deser), ale nadal będziecie 
mogli zaczytywać się W swoim ulubionym magazynie stu
denckim, Mixer wraca na salony i Tak zwykle będzie miał 
do zaoferowania mnóstwo ciekawych artykułów, pisanych 
przez Waszych kolegów. Ho przeczytania f

Maciej Saskowski

j
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Moim zdaniem cała kampania wyborcza oraz jej wyniki nie są tak interesujące jak to, 
co się po nich wydarzy. Jestem bardzo ciekawy, czy wybory zostaną unieważnione, 
do czego wydaje się, są mocne podstawy. A jeśli nie zostaną, to jakich argumentów 
użyje sąd, aby uzasadnić swoją decyzję.
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D ziś, z perspektywy czasu, możemy już spokoj
nie POoceniać kolejną kampanię wyborczy 
do  parlam entu, którą -  mówiąc kolokwial

nie, możemy od fajkować W idu obserwatorów zgod
nie przyznaje, że była to kampania mdła i nijaka. Bez 
nagłych zwrotów akcji, bez dziadków z Wehrmachtu* 
zdychających kotów « y  pustoszejącej lodówki. Platfor
ma zdecydowanie gorzej oceniła przeciwnika i przez to 
wypadła słabiej w wyborczej potyczce. Sztabowcy PO 
liczyli w większym stopniu na potknięcia Kaczyńskie
g o  łatwiejsze uleganie prowokacjom* które można by 
wykorzystywać przez wiele dni i tworzyć z nich ne
gatywny przekaz, PiS jednak ukrył swoje agresywne 
oblicze i -  używając m etafory wyślizgnął się przeciw
nikowi z klinczu. Na wyborczych plakatach wyekspo
nowano piękne dziewczyny, pokazywano swoje mocne 
strony i stosunkowo mało straszono Tuskiem jako p re
mierem lub pustoszejącą lodówką. Postraszyć chciała 
PO, ale nie było za bardzo kim. ponieważ Kaczyński byt 
wyłuzowany, a wyraziste postaci z PiS-u wycofane do 
drugiego szeregu. Jedynie w końcówce kampanii, dość 
poważnie postraszył Kuba Wojewódzki w  tygodniku 
Wprost oraz redaktor Tomasz Lis w swoim autorskim 
programie. Ten drugi zrobił to na tyle skutecznie, że 
-  zapominając o dziennikarskiej bezstronności, w yrzą
dzi 1 PO chyba więcej szkody niż pożytku.

PSL nie miało zbyt wielu pieniędzy na prowadzenie 
oszałamiającej kampanii, ale z drugiej strony elektorat 
tego ugrupowania jest tak stał)1 jak cykl wegetacji roślin. 
Kto zna się na tym lepiej niż rolnicy? Wiedzą oni dosko
nale, że jeśli posieje sił,* w odpowiednim momencie, to 
zarówno zboże, jak i poparcie wyborców bidzie wzrastać.

SLP zachowywało się tak jakby brakowało im nie 
tylko pieniędzy, ale i pomysłu, Bezbarwny szef partii ze 
swym mdłym przekazem nie zdołał się już przebić do

żadnego z niezdecydowanych wyborców Napieralski 
ewidentnie pogubił się w swoich kalkulacjach i teraz stoi 
w rozkroku pomiędzy oczekiwaniami starszych i mą
drzejszych, a chęcią samodzielnego budowania nowocze
sne} Jewicy.

Z koki Janusz Palikot z ruchem poparcia samego 
siebie, stał się pierwszoplanowym aktorem we wszystkich 
mediach. Koleina już, wizerunkowa wolta biznesmena 
i polityka pewnie niektórych zaskoczyła, ale była wyko
nana na tyle konsekwentnie, że z pewnością niejeden dal 
się zwieść.

Politycy PjN-u zostali zepchnięci nieco na margines. 
Przyczyną jest oczywiście znikome zaplecze finansowe. 
Skorzystali -  i owszem -  z obowiązkowo przyznawanego 
czasu antenowego w TVP, ale chyba jedyne, z czego zo
staną zapamiętani, to czerwone muszki zakładane przez 
Pawła Poncyliusza w ramach solidarności z Januszem 
Korwinem-Mikke. Partia tego drugiego -  Nowa Prawica 
-  w wyniku haniebnego zaniechania popełnionego przez 
PKW nie została zarejestrowana W niektórych okręgach 
wyborczych w’ kraju,

W tym momencie doszliśmy chyba do najistotniej
szej sprawy. Moim zdaniem cała kampania wyborcza oraz 
same wyniki wyborów nie są tak interesujące jak to, co 
się po nich wydarzy. Jestem bardzo ciekawy czy wybory 
zostaną unieważnione, do czego - wydaje się, są m oc
ne podstawy. A ieśli nie zostaną, to jakieh argumentów 
użjie sąd, aby swoją decyzję uzasadnić. Czy na decyzję 
sądu będą miały wpływ wyniki wyborów? Jedno wiemy 
na pewno, w minionej kampanii wyborczej PKW złamała 
prawo. |ak z tego wybrnie sąd, do którego z pewnością 
trafi wniosek o unieważnienie wyborów? Odpowiedź na 
to pytanie będzie wskazówką, czego możemy się spodzie
wać w najbliższych latach.

Jacek Cierń iak
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„...W ybory pokazany europejski kurs, na jak im  chcą 

w idzieć dziś siebie Polacy, Kierunek ku otwartości 

na zmiany, uśm iechow i do obcych i tolerancji dla 

wszelkich mniejszości../'

Słod ko
gorzki smak 
wyborów

Platforma 
Obywatelska

Prawica

i mamy lo za sobą... 
Chociaż nie wszyscy. Po
lowie i  nas, nowi posło
wie zwalili się na głowę 

dość niespodziewanie, jako efekt systemu. Po
jawili się jak kolejny świt w nieodkrytym jesz
cze układzie planetarnym zwanym, demokracją, 
w którym to słońce okrąża ziemię, ii nie odwrot
nie. Dziś jeszcze nieśmiało się im przyglądają, ale 
jutro iuż pełnoprawnie będą mogli zacząć narze
kać, w końcu to nie ich wina, oni zostali w domu. 
Tak było bezpieczniej.

Dlaczego tak się stało? Nic wiem. Szczerze 
mówiąc, rozglądając się dokoła spotkałem mnó
stwo osób, które wybrały niedzielny rosół i fami- 
liadę zamiast ożywczego spaceru i uczestnictwa 
we współczesnym, najczystszym przejawie patrio- 
tyzmu. Wybrali obojętność. Wielu z nich to moi 
rówieśnicy. Ja ze swej strony nakłaniałem, ucie
kałem od publicznych deklaracji swoich politycz
nych przekonań i po prostu zachęcałem do odda
nia głosu. Głosu na demokrację, głosu na Polskę.

Wybory pokazały europejski kurs, na ja
kim chcą widzieć dziś siebie Polacy, Kierunek 
ku otwartości na zmiany, uśmiechowi do obcych 
i tolerancji dla wszelkich mniej szóści. Kierunek 
ku stabilizacji ekonomicznej w czasach kryzysu. 
Powiedzieliśmy „Nie" szowinizmowi, który każe 
nam obrażać sąsiadów i obłąkańczej wizji kraju, 
który dzieli swoich obywateli na lepszych i gor
szych

świat i Europa się zmieniają, dlatego jedynym 
możliwym kierunkiem dla Polaków jest umiana. 
Czy oznaka takiej zmiany iest dziesięcioprocen
towy wynik Janusza Palikota? Dla jednych roz
rabiaka i performer od gumowych członków, dla 
innych jedyny mówiący o problemach jakie wi
duje u nas na razie ulica a nie polityczne salony. 
Dziesięć oczek procentowych dla Ruchu Poparcia 
to znak, że Polska scena nie iest jeszcze do końca 
zabetonowana, co usilnie starają się nam wmówić 
sze ft i w i e dwóch wodzowski ch par t i L

Ta elekcja miała stadko gorzki sm ak Słody
czą niech będzie tos że po raz pierwszy w historii 
naszej demokracji formacja sprawująca władzę 
powtórzyła swói wynik i dostała od społeczeństwa 
mandat poparcia na kolejną kadencję. To duże za- 
ufanie. Miejmy nadzieję, że rząd wyłoniony z ne
gocjacji Platformy i PSL, spełni pokładane w nim 
oczekiwania.

Goryczą pozostaje wciąż frekwencja. Bez 
względu na to, czy ta szklanka iesi do połowy 
pełna, czy w połowie pusta, pięćdziesiąt procent 
dla kraju położonego w samym środku Europy, to 
mało. Tutaj zawodzimy nasze własne oczekiwania.

Marcin Majewski
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.i MSoja przygoda l Erasmu 
:m rozpoczęła się od 
i/yty u koleżanki, k tó

ra wraz z Eras musem wyjechała do 
Republiki Czeskie). Postanowiłam 
ja odwiedzić a po powrocie natych
miast /^iositam  się do tego progra
mu.

Na miejsce swojej, jak się póź
niej okazało niezapomnianej przygo
dy, wybrałam Węgry, Spędziłam tam 
wspaniałe 3 i pól miesiąca, poznałam 
widu świetnych ludzi, mogłam obco
wać z dotychczas nieznanymi mi kul
turami, a przede wszystkim używać 
języka angielskiego w praktyce. Do
datkowo udało się mi zwiedzić Bałka
ny i jeszcze w listopadzie skorzystać ze 
słońca na jednej z chorwackich plaż.

Jedyne czego żałuję, to takt, że ten 
cudowny czas tak szybko minąłl Jeżeli 
byłaby możliwość corocznych wyjaz
dów z programem LLP-Erasmus, dziś 
jestem pewna, ze nie zastanawiałabym 
się ani jednej chwili!

Moim zdaniem osoba mająca sta
tus studenta, a nie korzystająca z takiej 
szansy dużo traci. Idealnym podsu
mowaniem jest hasto, które towarzy
szyło mojej przygodzie z Emsmusem: 
„DON’T BE SHY, JOIN US!"

K arolina C ieciura

BTrl «■*Ml f4il.' Lafc

LLP -  ERASMUS 2011/ 2012

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dnia 26 października 2011 r. (środa) o gotłz. 13:00 w auli B008oraz dnia 3 listopada 201 Ir. 

(czwartek) ii godz. 9:45 w sali B 203 odbędą się spotkania informacyjne, podczas których 

przedstawione zostaną zasady wyjazdów stypendialnych w ramach programu LLP- Erasmus. 

Na spotkania zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy chcieliby 

podjąć studia na zagranicznej uczelni w roku akademickim 2011 /2012 (kandydaci muszą być 

studentami Krakowskiej Akademii w trakcie realizacji wyjazdów).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: ]mp: w m  . ka. c<l u - pi ^ > !p_rq_g & erasmus -

oraz u  D z ia le  W spó łpracy M ięd zyn aro d o w ej fp o k . B  2 0 5 1

SER D EC ZN I E ZAPRASZAM  V!
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W YJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓ W  

KRAKOW SKIEJ AKADEMIE IM. ANDRZEJA FRYCZA M O D R Z E W S K IE G O

Hurm o nonrani procesu k w :ilifikiŁC|jt:

26 p a id z lttD ik a  (froda) 201 1 r, sal* B 203 - spotkania informacyjne popołudniowe 13:0)1 -  

14:30; spotkanie informacyjne poranne 3 l is to p a d (c z w a r te k )  201 l r „  1:45 - \1:15 sala li 203 (Oba 

spotkania będą miały jednakow ą zawartość merytoryczną. Powodem  organizacji dwóch spotkań 

jesi umożliwienie studentom, którzy m ają zajęcia w trakcie trwania jednego spotkania* uczestnictwa w 

drugim)

do IN lis topada 2i> 11 r. - składanie Kwestionariuszy Zgłoszeniowych i Oświadczeń

23 listopada 2 011 r. - planowany egzamin językowy

do 15 griiiin ta 20 1 1 r  - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

do 10 stycznia 2012 r. - składanie dokumentów wymaganych prze/, uczelnie zagraniczne

styczeń 2012 r. - planowany intensywny kurs j. angielskiego dla osób zakwalifikowanych na

wyjazd

20 lufy 2012 r. - do tego terminu studenci powinni otrzymać potwierdzenie akceptacji przez 

uczelnię zagraniczną

knm isja  kw alifikacyjną:

• Prorektor ds. Studenckich * prof, nadzw. dr hab- Barbara Stoczewska

• Dziekan/Prodziekan kierunku/specjalności

• Uczelniany Koordynator Programu LLP- lirasmus - mgr loanna Skrzypiec

• Sekretarz Komisji -  Ite. Marta Stanoch

• P r zeds ta wic te I s t ud Lłn t ó w nom i no wa n y p rzez Sa m orząd S i udo nek i

K ry te ria  k w a! i U kacy i ne:

* spełnienie wymogów formalnych

* znajomość języków obcych (maksymalnie 10 punktów)

* średnia ocen (m aksymalnie !4 punktów)

* uzasadnienie wyjazdu (opisane w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym  - m aksym alnie 5 punktów)

* pomoc w inicjatywach realizowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej (maksymalnie 6 
punktów}

* działalność na rzecz uczelni np.: w  kołach naukowych (m aksymalnie 6 punktów )

* uczestnictwo w  wykładach w językach obcych w KA (do Kwestionariusza Zgłoszeniowego należy 

dołączyć potwierdzenie uczestnictwa podpisane przez prowadzącego (maksymalnie ti punktów)

miXer | październik 201T
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Bez wątpienia największym wygranym ostatnich 
wyborów parlam entarnych jest Kuch poparcia 
Palikota. Sam Palikot praw dopodobnie doznał 

lekkiego szoku widząc co się wydarzyło, m ożem y się 
jednak spodziewać, £e nasz filozot z Biłgoraju szyb
ko odzyska rezon, Aż się boje wyobrażać sobie co się 
będzie działo, kiedy dotrze do niego przekonanie, 
co może wyprawiać w parlam encie skoro kupił masę 
wyborców tuk makabrycznymi bredniam i, Z drugiej 
jednak strony nic niii co rozdzierać szat, w ostatniej 
dziesięciolatce przeżyliśmy już w Sejmie Samoobronę, 
przeżyjemy więc Palikota.

Myślę, żc nie ni a sensu dzisiaj pisać o ewentualnych 
koalicjach, możliwych scenariuszach, personalnych de
cyzjach i tym podobnych. Huczy od tego cala przestrzeń 
medialna, jednak jest jeszcze za wcześnie aby coś sensow
nego powiedzieć. Musimy pozwolić się politykom wyspać 
a może niektórym wytrzeźwieć, To oni, kiedy zaczną roz
mawiać, uformują sobie przestrzeń polityczną wedle po
trzeb i wygody, własnej oczywiście. Mnie jednak interesu
je nieco inny aspekt naszei demokracji. Otóż do wyborów 
poszło około 50 procent uprawnionych do głosowania. 
Można więc powiedzieć, że na obraz polskiej sceny po
litycznej realny wpływ pozwoliła sobie mieć raptem po
łowa Polaków. Z tej znowu połowy około pięćdziesięciu

procent wyborców (tyle da nam zsumowane poparcie PO 
i PSL) zadecydowało w zasadzie o kształcie koalicji rzą
dowej a co za tym idzie o kształcie polityki zagranicznej 
1 wewnętrznej, o kształcie budżetu, o modelu państwa 
najszerzej rzecz ujmując, w jakim będziemy wspólnie żyć, 
mieszkać, pracować i uczyć się. l ak więc proszę państwa* 
najbardziej porażającym w moich oczach, paradoksem 
naszej młodej demokracji jest to, że realizowana wizja 
Polski to wizja raptem ćwierci świadomego społeczeń
stwa, mającego prawo glosować w wyborach. Głosy jedy
nie ćwierci uprawnionych do głosowania Polaków zade
cydowały o rym jak będzie w najbliższym czasie wyglądał 
nasz kraj. Warto o tym pamiętać kiedy będziemy słuchali 
natchnionych wykładów o tym, że demokracja to najdo
skonalszy ustrój jaki pojawił się na ziemi.

Jeszcze jedna rzecz, która od dłuższego czasu wzbu
dza moje zadziwienie. Jest tti przemożna potrzeba usły
szenia co myślą o naszych decyzjach na świecie. Dzisiaj 
dziennikarka Wiadomości wręcz z ulgi} zakomunikowała, 
że w Rosji nasze wyniki wyborów wywołały zadowolenie. 
N k  wiem czy z tego powinniśmy się cieszyć czy nie, ale na 
Boga, co się dzieje z naszymi dziennikarzami?

Jacek Cierniak



Kruk
Noc

W  pustym pokoju 
Siedzę sam 
Zegar wybija 
Północ

Dwanaście uderzeń 
Ciemno
Echo roznosi się 
Po całym pomieszczeniu 
Siedzę pijany

Cień rzucany na 
Podłogę nie robi 
Na m nie wrażenia 
Kruk za oknem 
Oświetlany przez pełnię

Błagam o śmierć 
Nie potrańę 
Z)X bez mojej 
Słodkiej
Czarnej m adonny

Odkąd odeszła 
Wszystkie dni 
Wyglądają tak samo 
Monotonnie 
Jednak dzisiaj

Będę miał towarzystwo 
Czarny kompan za oknem 
Zaskrzeczał prosząc
0  wpuszczenie
Nie mogłem odmówić

Stanął na sekretarzy ku
1 przyglądał się mojemu 
Nieszczęściu
Tym co ze mnie 
Zostało

W jego oczach 
Widziałem odbicie 
Śmierci
Wiedziałem już po 
Co przyleciał

Tak jak wiele 
Lat temu zaskrzeczał 
Edgarowi 
Zaskrzeczał mi 
Nigdy więcej

Odłożyłem piwo 
I podszedłem do 
Niego
Odwracając się 
Zobaczyłem moje ciało

Siedziało bez ruchu 
ł przyglądało się 
Całej sytuacji 
tępo wpatrzone w 
Kruka

Razem z ptakiem 
Wznieśliśmy się w powietrze 
1 wylecieliśmy przez 
Okno
Pozostawiając ciało w tyle

Prowadził mnie 
Przez każdy etap 
Mojego związku z moją 
Lenore
Obserwowałem

Nasze poznanie 
Nasze kłótnie 
Nasze zdradya
Nasze stosunki 
Nasze piekło
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Miło byt o przeżyć 
To raz jeszcze 
Najprzyjemniejsze chwile 
W moim krótkim 
Życiu

Zatrzymaliśmy się w 
Parku
Dokładnie w miejscu 
Gdzie pochowaliśmy nasz 
Związek

Tam przy n a g ro b k u  
Ona już stała 
Ze swoim krukiem  
Uśmiechała się 
Subtelnie

Staliśmy wpatrzeni w 
Siebie
Wtedy nasze kruki 
Przysiadły na jednej 
Gałęzi

Objęły się 
I odleciały w niebyt 
Pozostawiając nas samym 
Sobie 
1 tak spędzimy 

Wieczność w tym jednym 
Miejscu
ł żaden kruk już 
Nie zaskrzeczy 
Nigdy więcej

Rafał C h rist
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18 potraw Almodovara

A
rtyści kina są 
podobni do mi
strzów kuchni: 
z niepozornych 
i czasem wręcz 
n i cap etycznych 
s k ł a d n i k ó w  
komponują dzieła satysfakcjonujące 

najbardziej wybrednych smakoszy. 
Pedro Almodóvar od lat serwuje lil- 
mowe dania w najlepszym guście. 
W wyrafinowany sposób łączy w nich 
słodko-po r/kie historie miłosne, kwa
śny surrealistyczny humor t cierpkie 
obserwacje współczesnej hiszpańskiej 
kultury. Potrawy doprawia pikantny
mi przyprawami: seksem* przemocą 
s narkotykami. Ca łoić podaje nie tylko 
smacznie, ale i estetycznie.

Obok nadwornego szefa elzbie- 
tańskiej kuchni, Petera Greenawaya, 
czy mistrza azjatyckiego fastfoodu, 
Wonga Kar-Wata, Almodovar nale
py do wąskiej dzisiaj grupy twórców, 
którzy niechętnie sprzyjają niewyszu
kanym gustom konsumentów kultu
ry masowej, oferując w zamian wła

sną, dopracowaną stylistykę. Dbałość 
o scenograficzny szczegół, sposób 
posługiwania się barwą i kontrastem 
oraz wydobywanie z obrazu całej pa
let)’ znaczeń dowodzą, źe owi artyści 
są doskonale świadomi właściwości 
materii, w której pracują. Dzięki temu 
premiera każdego dzieła sygnowane
go nazwiskiem jednego z nich to dla 
widzów -  posłużmy się językiem re
klamy -  obietnica świeżego, niepowta
rzalnego smaku*

Smak jaki proponuje Al modo- 
var, określić m ożna najprościej jako 
eklektyczny, krytycy zaś nazywają 
go postm odernistycznym . Zapewne 
dlatego mieszczące różne konwencje 
filmy Hiszpana cieszą się popular
nością zarówno w gronie smakoszy 
kina arthouseowego, jak i wśród 
przeciętnych zjadaczy chleba. I rów
nocześnie zapewne dlatego* na tesli- 
walu w Cannes w 1999 roku. jedno 
z jego dziel, Wszystko o mojej matce, 
zdobyło swemu twórcy nagrodę dla 
najlepszego reżysera, która rangą o d 
powiada pięciu gwiazdkom w słyn

nym gastronomicznym przewodniku 
Michę lina. O smaku tym, oprócz w a
lorów estetycznych f przecież, tak czy 
inaczej, najpierw pożeramy wzro
kiem ), decyduje przede wszystkim 
dobór i kreacja bohaterów kolejnych 
opowieści. Wśród nich królują za
plątane w sieć uczuć kobiety i silni, 
pragmatyczni transwestyci. Pierwsze 
podziwia za odwagę, jaką wykazują 
w konfrontacji z życiowymi proble
mami, za szczerość w uzewnętrznia
niu własnych słabości, wreszcie za 
wrodzony talent aktorski oraz ich 
buty, koniecznie na wysokich obca
sach. Transwestyci Almodóvara to 
?. kolei kwintesencja kobiecości sple
ciona z tym, co najwartościowsze 
w pierwiastku męskim. Ich wzorem 
są prawdziwi drag-ijueens, z którymi 
reżyser, jak utrzymuje, przyjaźnił się 
w Paryżu we wczesnych latach 70. 
A mężczyźni? Niedojrzali zarówno 
emocjonalnie, jak i kulinarnie, o d 
grywają zwykle role drugoplanowe. 
Czasami można odnieść wrażenie, 
Że ich jedynym przeznaczeniem jest 
zadawanie bólu kobietom.
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z jego obrazów, po którym reżysera 
okrzyknięto Bunuelem w stylu punk*
Nie dająca się streścić w paru zdaniach 
tabula oparta jest na kilkunastu, opra
wiających wrażenie niepowiązanych 
ix  sobą, epizodach. Niewytrawny widz 
może się w tym labiryncie zagubić. 
Podobnie jak w poprzednim dziele, 
Almodóvar portretuje grupę szalo- 
nych dewiantów w Madrycie, mieście, 
które właśnie zachłystywało się wolno- 
ścią po latach dyktatury gen* Franco, 
a które nie znało jeszcze AIDS. Moty
wy pojawiające się w dotychczasowym 
dorobku reżysera (biorąc pod uwagę 
również wcześniejsze filmy krótkome- 
trazowe) składają się na swoistą an
tologię wszystkich niebezpieczeństw 
czyhających mi instytucję małżeństwa 
i rodziny. Podobnie jak grzybki, film 
okazać się może bardzo smakowity, ale 
i n i cc o c ięźkos t raw ny,

Merluza a la gallega
(dorsz galicyjski)

Pośród ciemności (1983 r.) to 
pierwszy z filmów, w których reży- 
ser rozlicza się ze swoją przeszłością. 
Wychowany w rodzinie katolickiej, 
w dzieciństwie Almodovar uczęszcza! ^
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Typy Judzkie są w menu Hiszpana
składnikiem fundamentalnym. Śledzenie!

twórczości człowieka z 1л Manchy - bo 
stamtąd właśnie, podobnie jak Don Ki
chot, pochodzi Almodovar - wyłącznie 
przez pryzmat kreowanych przez niego 
postaci czy też z perspektywy wizualnych 
kompozycji, ogranicza jednak możliwość 
postrzegania jego dorobku jako spójnej 
całości. Być może więc klucza należy 
szukać gdzie indziej, a właściwy wybór 
podpowiada sam reżyser, Przyrządzając 
kolejne obrazy, nie zapomina on bowiem 
o kuchni rozumianej dosłownie, W He 
przejmujących dramatów pojawiają się 
perełki hiszpańskiej sztuki kulinarnej, 
mówiącej o kulturze znacznie więcej niż 
zapożyczone mody i podpatrzone wzory. 
Almodovar -  kucharz kina, Almodovar 
-  wielbiciel narodowej kuchni, A zatem 
zasiądźmy do stołu.

Callos a la madrilena
(flaki madryckie)

Danie powszechnie uważane za 
proste i mało eleganckie, ale jego smak 
musi poznać każdy smakosz Dla ku
charza to element sztuki kulinarnej. 
Pepi, Luci, Boni i itme dziewczyny 
z ulicy (1980 г.), nakręcony jeszcze na

półprofesjonalnej kamerze typu Super 
8, byt pierwszym długometrażowym 
filmem Almo do vara. Obraz, zrealizo
wany stylu, który można by określić 
jako punk cousint’, odsłania wnętrzno
ści madryckiej bohemy artystycznej 
z czasów rewolucji seksualnej lat 70. 
Znajdujemy w nim zapowiedzi pra
wic wszystkich najpopularniejszych 
składników Alm o d óva rowskiej kuch
ni: gospodynie domowe w fartuchach 
w kratę, niezrównoważone artystki 
i bezdusznych, nie panujących nad 
swym libido mężczyzn. Na smak tego 
dania wpływają jednak pikantne przy
prawy, jak choćby scena gwałtu czy 
sado-masochistyczne zabawy. Równie 
gruboskórna jest forma filmu, pełna 
eksperymentów z pozbawioną płyn
ności narracją. Podniebienie aż parzy.

Champinones 
al ajilło
(grzybki w sosie czosnkowym)

„Film, który nikomu nie przynie
sie nic dobrego” -  powiedział w  1982 
roku Almodovar, wkrótce po ukoń
czeniu produkcji Labiryntu namięt* 
hości, najbardziej surrealistycznego



^  do szkoły prowadzonej przez fran
ciszkanów, jak twierdzi, szkolą tylko 
oddalili go od wiary, tym bardziej, że 
w tym samym czasie odkrvł swa nowa* > ł i £

religię -  kino, Pośród ciemności, histo
ria narkomanki, która szuka ucieczki 
od nałogu w enigmatyczni'] wspólno
cie „skromnych odkupi defekt to ostra 
satyra na katolicyzm. Zgromadzenie 
z założenia zajmujące się nawraca
niem młodych dziewcząt, samo prze* 
Żywa kryzys i pogrąża się w nałogach. 
Ryba nieco nieświeża... Poglądy zapre
zentowane przez reżysera są odbiciem 
rozterek przedstawiciela hiszpańskie) 
klasy średniej* przechodzącej bolesny 
okres dojrzewania i rozdarcia miedzy 
katolicką tradycją a rodzącą się dopie
ro kultura konsumencka.* c

Arroz azafran
(ryż szafranowy)

Czyn i sobie na to zasłużyłam? 
( 19tf-J r.) jest historią gospodyni domo
wej; historią, której smaku - podobnie 
jak szafran w kuchni, dodaje znakomi
ta kreacja Carmen Maury, Przy całym 
szaleństwie, film tez zwiastuje zmianę 
w styiu reżysera. Chodź przedstawio
na tu galeria postaci perwersyjnością 
nie ustępuje ani trochę bohaterom Lj- 
biryntu namiętności, to ich zadaniem 
nie jest już szokować i przełamywać 
tabu, ale przede wszystkim bawić.

Rabo de toro
(duszony ogon byka)

W  Matadorze (1986 r,} po raz 
pierwszy pojawia się motyw walki by
ków, rzecz nietypowa u reżysera, do 
którego wcześniej przylgnęło okre
ślenie twórcy „kina o kobietach". Ten 
krwawy sport, dzięki takim autorom 
jak choćby Ernest Hemingway, zyska! 
w naszej kulturze iniano symbolu mę
skości i jurności. Głównym bohaterem 
filmu jest emerytowany torreador, któ
ry, nie mogąc już zabijać byków, mor
duje kolejne kochanki. Wizja AŁmodó- 
vara okazała się na tyle sugestywna, że 
grający w filmie rolę ucznia matadora 
Antonio Randeras wkrótce siał się ulu
bionym macho Hollywoodu. Matador 
jest także pierwszą tak pogłębioną

analizą psychologiczną postaci ośle
pionych przez swoje pasie: seks i zabi
janie. Reżyser w niebezpieczny sposób 
balansuje na granicy naturalizmu i złe
go smaku.

Huevos picantes
(palące jajka)

Na pozór wyglądające jak go
towane na twardo, „palące jajka” to 
w rzeczywistości jedna z najpikant
niejszych potraw hiszpańskiej kuch
ni. Podobnie Prawo pożądania (1LJS7 
r )  to film, którego akcja bezustannie 
zaskakuje. Już od chwili, gdy dowia
dujemy się, że główna bohaterka 
Tina wcześniej nazywała się Tino... 
Transseksualiści i transwestyci, her
mafrodyty c z ne istoty, będące kobietą 
i mężczyzną zarazem, są ulubieńcami 
hiszpańskiego reżysera.

Gazpacho
f chłodnik pomidorowy)

Tę zupę. szczególnie popularną 
latem, serwuje swoim nieproszonym 
gościom Pepa w farsie Kobiety na skra
ju  załamania nerwowego^ wzbogacając 
przepis o pigułki nasenne. W  efekcie 
w finale oglądamy śpiących obok sie
bie policjantów; terrorystów, zazdro
sne żony i kochanki. A wszystko to 
w ekstrawaganckiej scenerii, która od 
tej pory będzie towarzyszyć wszystkim 
filmom Almodóvara. Ma jej kształt 
składają się prace mistrzów współcze
snego wzornictwa (m.in. Ettore Sot- 
tsassa, tandemu projektantek Cam 
usie i Bonetti oraz Franka Cer hy ego). 
Powstały w roku film przyniósł 
reżyserowi nominację do Oscara, na
grodę w Wenecji oraz międzynarodo
we uznanie.

Tortilia de patatas
(tortille ziemniaczane)

Ziemniaczane tortille to najpo
pularniejsza z hiszpańskich przekąsek 
zwanych tapas. Tapas są dla Hiszpa
nów „chlebem powszednim”, serwo
wanym do drinków w każdym lokal
nym barze. Tęsknota za codziennością

jest tematem powstałego w 1990 roku 
filmu Zwiąż mnie. To humorystyczna, 
a zarazem bardzo gorzka opowieść
0 wychowywanym w domach popraw
czych sierocie, który po wyjściu na 
wolność chce zasmakować „normal
nej" egzystencji. W tym celu porywa 
przypadkowo napotkaną gwiazdę 
filmów porno i więzi ją dotąd, aż ta 
zgadza się wyjść za niego t założyć ro
d/tnę,

Cordero asado
(jagnięce nóżki)

W przeciwieństwie do świńskich 
- jagnięce nóżki to potrawa bardzo 
wyrafinowana i wymagająca prawdzi
wej maestrii. Wysokie obcasy (1991 r), 
które do dziś przez wielu uznawane 
są za największe dzieło Almodóvara 
poświęcone relacjom między dwoma 
niezwykłymi kobietami. Bohaterkami 
lii mu są egocentryczna piosenkar
ka Becky i żyjąca w jej cieniu córka 
Rebecca, Począwszy od tego obrazu, 
hiszpański reżyser wielokrotnie po
wraca! będzie do opisów1 związku mat
ki i dziecka, eksploatując ów archetyp 
z iungowskim zacięciem.

Pipirrana
(sałatka ze świeżych warzyw)

Przygotowanie tej sałatki to tylko 
pozornie proste zadanie. Mimo że na 
talerzu panuje kolorowy chaos, dobór
1 proporcje składników są starannie 
przemyślane, a zestawienie smaków 
sprawiają, że potrawa ta to rozkosz dla 
podniebienia. Kika (1993 r.) należy 
do najciekawszych wizualnie filmów 
Almodóvara. Mozaika postaci ma tu 
swoje odbicie we wszechobecnych 
w scenografii patchworkach i kola- 
żach. Nad oprawą plastyczną filmu 
pracowali artyści z grupy Dis Berlin 
oraz paryski projektant Jean-Paul 
Gaullier. Kika to także gorzki ko
mentarz na temat zdemoralizowania 
mediów we współczesnej kulturze 
masowej, k h  obraz przedstawiony w 
filmie nabrał realnych kształtów już 
po roku, przy okazji sprawy O J Simp- 
sona, którego proces o morderstwo 
śledziły miliony.
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Paella
(zapiekanka z kurczaka,
owoców morza, papryki i ryżu)

W jednej z kluczowych scen 
Kwiatu mego sekretu (1995 r.) główna 
bohaterka Leo częstuje swego męża 
jego ulubioną zapiekanką z kurczaka, 
papryki i ryż u. Niestety, okazuje się, 
że potrawa zdążyła już ostygnąć j zde
nerwowany mąż postanawia odejść na 
zawsze, lak w żadnym innym filmie 
zaobserwować ul można niezwykli] 
wagę, jaką hiszpański reżyser przywią
zuje do koloru, Almodovar operuje 
skromną paletą barw podstawowych 
wzbogaconą o biel, oddając w ten spo
sób gamę uczuć przedstawianych na 
ekranie. Prezentując kolejne kostiu
my bohaterki o kolorach zależnych od 
iei nastroju, odkrywa przed widzem 
jeden z kobiecych sekretów. Podob
ną rolę odgrywa kolor jako atrybut 
wnętrz: pomalowane na czerwono 
mieszkanie Zakochanego w Leo Ange
la lub śnieżnobiałe schody, :ia których 
Leo rozstaje się z mężem.
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Solomillo 
de cerdo al jerez
(sztuka mięsa wieprzowego w sosie)

Potrawa zrobiona wyłącznie z „mię
sa1 to rzadkość w kuchni Almodóvara* 
Drżące dało (1997 r.) jest najbardziej 
jednorodnym gatunkowo filmem re
żysera i można je łatwo zaklasyfikować 
jako thriller. Mimo ogromnego skom
plikowania fabuły narracja jest tu zaska
kująco czytelna. Bohaterowie Drżącego 
ciała są o wiele powszednieli niż po
staci i  poprzednich dziel Hiszpana. Po 
premierze odezwały się głosy o nowym 
kierunku, w jakim zmierza reżyser - ku 
realizmowi i oszczędności środków.

Mermelada 
de limon
(katdloriski krem cytrynowy)

Sekretem udanego kremu cytry
nowego jest dodanie odpowiedniej

Ilości cukru. tak, by n ie  utracić jed
nocześnie s i l n e g o  smaku świeżej cy
tryny, Wszystko o mojej matce (1999 
r.j, to pod tym względem prawdziwe 
chef ti te u m \  Za i ns pi rowa iiy kl asyc zną 
kuchnią kalifornijską Hiszpan spożyt
kował stylistykę melodramatu. Hoka- 
żując naiwne, czasem banalne sceny 
umożliwił widzom przeżycie wyra
finowanych doznań emocjonalnych 
i estetycznych, Manuela, główna boha
terka filmu, to Almodóvarowska P i e 
ta, apogeum bólu, jakiego doświadcza 
matka po stracie syna.

Lengua fria 

en su gelatina
(galanlyna z ozorów* wołowych)

Danie, które ciężko sobie wyobra
zić jako zjadliwe. Wygląda nieape- 
tycznie, i podobnie smakuje. Tytuł 14 
lii mu AEmodóvara Porozmawiaj z nią 
(2002 r.) sugerował, ze głównym tem a
tem powinna być rozmowa. Aie co by
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niewątpliwie oryginalna. Zawierający 
elementy kryminału, melodramatu 
i komedii obraz wymyka się wszelkim 
klasyfikacjom, fak to u Almodovara, 
nic warta niczego szufladkować na 
silę.

Mojito
(koktajl alkoholowy
-  hiszpańska wersja na bazie toniku)

Połączenie składników tego koktaj
lu sprawia, źe staje się on orzeźwiająco 
kwaśny i zarazem słodki. Almodovar 
w swoim słodko-gorzkim, ale też za
bawnym do tez Rlmie wrócił do świata 
komedii, Vblver (2006 r.) ukazuje nam 
bardzie} dojrzałego, spokojnego reżyse
ra w otoczeniu swych najcenniejszych 
klejnotów -  ulubionych a kio rek: Car
men Maury i Penelope Cruz. Kiedy Ra 
i munda (Cruz) przez przypadek zostaje 
wzięta za właścicielkę restauracji* godzi 
się na robienie codziennych obiadów 
dla pracującej w dzielnicy ekipy film o
wej, Mojito prz^Tządzone przez świeżo 
upieczoną szefową kuchni od razu staje 
się przebojem serwowanego m enu.

Fruta natural
(świeże owoce)

Dzięki słodyczy hiszpańskich owo
ców, każda przyrządzona z nich potrawa 
smakuje wyjątkowo. To owoce bywają 
muzami tamtejszych mistrzów kuchni.

3^  się stało, gdyby nagle możliwość roz
mowy (na przykład) z ukochaną osobą 
została nam odebrana. Taki los spoty
ka dwóch mężczyzn: młodego pielę
gniarza Benigno, którego ukochana 
Alida zapada w Śpiączkę po wypadku 
samochodowym oraz dziennikarza 
Marco, zakochanego w torreadorce 
Lydii, która ulepia wypadkowi pod
czas walki. Zmagania z tragedią zbli
żają obi; mężczyzn, między którymi 
zaczyna rozwijać się szczera przyjaźń 
połączona z oddaniem się opiece nad 
ukochanymi kobietami. O czym tak 
naprawdę jest jednak film Atmodóva- 
ra? Odpowiedź jest prosta: o wszyst
kim i o rticzym,

Cocido madrileńo
(gulasz madrycki)

Jest to rodzaj bardzo pożywnej 
zupy, ugotowane) z trzech głównych 
składników; mięsa, warzyw i ciecie
rzycy, Historia bohaterów Złego wy
chowania (2004 r.) łgnatio i Enrique, 
których jako dzieci łączyła wielka 
namiętność, zostaje opowiedziana 
z trzech różnych punktów widzenia, 
na trzech płaszczyznach czasowych, 
Almodóvar najpierw podaje histo
rię opowiedzianą przez Enrique, na
stępnie dodaje interpretację zawartą 
w noweli napisanej przez łngatja, 
a na koniec serwuje nam to, co zdarzy
ło się naprawdę, form a podania jest

Przerwane objęcia (2(.K)y n) Alomodova- 
ra to klasyczna, piękna historia miłości 
kobiety i mężczyzny, a także hold złożo
ny urodziwej muzie reżysera, Penelope 
Cruz. Pełen namiętnych, śmiałych scen 
erotycznych thriller, wydobywa z rzeczy
wistości to, co naibardziei soczyste i foto- 
geniczue. Wulkaniczna wyspa Lanzarote, 
na którą uciekają kochankowie, stała się 
scenerią tajemniczej fotografii. Zdjęcie 
plaży Golto i ledwo widoczna, obejmu
jąca się para jest w filmie symbolem mo
tywu podwójności. „To my jesteśmy tą 
parą na plaży niowi główna bohaterka 
do swojego kochanka, obierając owoce 
w kuchni ich bungalowu w Famarze.

Zamorano
(owczy ser)

Ten gatunek sera ma bardzo cha
rakterystyczną skórę -  twardą, z odci
śniętym zdobieniem w kształcie kłosa. 
Podobnie piękna Eva, bohaterka Skóry, 
w której żyję (2011 r.), tajemnicza ko
bieta, przetrzymywana w zamkniętym 
mieszkaniu. Właścicielka wyjątkowej 
skóry - wytworu szalonego chirurga 
plastycznego. O scenariuszu znawcy 
kina pisali, że to Markiz de Sade i jean 
Paul Sartre w jednym. Ostatnia, iak na 
razie, pozycja w menu reżysera, to szo
kujący pikantnym aromatem dodatek, 
doceniony przez krytykę, a teraz cze
kający na ocenę publiczności.

Maciej Saskowski
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W ybija północ. Sala kinowa. Światła gasn^, na ekranie pojaw ia się obraz. Sala w ype łn iona ludźm i, 

będącym i pod w p ływ e m  m arihuany i alkoholu. Wszyscy złączeni w  jednym  celu: znaleźć się w  zupełnie 

innym , dz iw nym , m om entam i n ielogicznym  świecie i przeżyć wraz z bohateram i film u  n iesam ow ity 

przygodę.

Fenomen midnight movies

Midnight movics czy leź 
filmy i. serii Itound mid- 
night są obrazami» które 
w Ani ery«  nie zostały 

wdrożone do normalnej dystrybucji, 
lub też poniosły ogromną klęskę. Więk
szość (jeśli nic wszystkie) stała s k  kul
towa, dzięki seansom o północy, Filmy 
były puszczane o lej godzinie przynaj
mniej od 19.10 roku* Był)’ to seanse m a
jące na celu promowanie li lnu iw nieza
leżnych.

Oficjalnie początek fenomenu Mid- 
night movies przypisuje się filmowi 
„Kret" czyii nieśmiertelnemu „HI topo" 
Akiandra lodoruwskiego z 1 ŁJ7(J roku. 
Premiera odbyła się w nowojorskim kinie 
Elgin, przez co miejsce to stało się słynne 
na cal)- kraj. Informacje na temat seansu 
były przenoszone głównie pocztą panto
flową, W gazetach znajdowała się jedna 
linijka, na którą normalnie nikt nie zwró
ciłby uwagi, mówiąca o danym seansie, 
Przez kilka miesięcy wszystkie bilety na 
Jilm były wyprzedane, El topo to jeden 
z ulubionych filmów Johna Lennonn, ar
tysta widział go przynajmniej trzy razy, 
Produkcja ta, utrzymana w konwencji 
spaghetti westernu jest godna polecenia 
nawet tym kinomanom, którzy nie prze
padają za westernami,

Sukces Eł topo natchnął innych 
właścicieli kin. Niedługo po Elgin cztery 
inne miejsca miały swoje słynne seanse 
o północy, lak nastąpiło odkrycie filmu, 
powstałego kilka lal wcześniej, który 
uchodzi za początek gatunku gore. Mowa 
oczywiście o debiucie George A. Rome
ra  „Noc żywych trupów" z 1%H rotou. 
Zrobiony bez udziału jakiegokolwiek stu
dia, typowy niezależny horror, który do 
dzisiaj momentami wbija w fotel. „Noc 
żywych trupów" jest pozycją obowtąz-

kową clla wszystkich firnów horroru i nie 
tylko. Trudno stwierdzić, czy jakikolwiek 
współczesny lilm o zombie może się 
z nim równać pod względem napięcia, 
zaskoczenia i budowan ia klimatu.

W 1972 znalazł się film godny miana 
następcy F.l topo.

„Różowe flamingi" w reżyserii foli 
na Watersa, to ńlm co najmniej dziwny; 
mocno drażniący poczucie estetyki, cza
sem aż do mdłości dosłowny Wstępując 
w świat tego obrazu należy wyzbyć się 
wszelkiej logiki i poczucia dobrego sma
ku, Sam reżyser przyznaje, że nie rozu
mie Jo  końca tego filmu. Czy to oznacza, 
że Jtóżowe flamingi” są filmem złym? 
Bezsensownym? Ofoż nie! Jest to inteli
gentnie zrobione kim», przypominające 
raczej reportaż, niż profesjonalną robotę. 
Dialogi momentami przywodzą na myśl 
nasze rodzime i współczesne produkcje 
tele wizyi ne, W szys t ki e n iedociągn ięcia 
jednak gubią się w miarę oglądania. »Ró
żowe flamingi" były puszczane o północy 
przez sześć lal,

N i ekwe st ionc>wanym króle m M i d - 
night movies jest „Rocky horror Picture 
show11 zrealizowany przez Jima Sharma- 
na w 1975 roku, Film jest ekranizacją 
angielskiego musicalu, który na wyspach 
był wystawiany przez trzy lata. Twórcy 
pojechali na Bród way i spodziewali się 
sukcesu w Ameryce, lak się niestety nie 
siało. Nie poddawali się i nakręcili ńlm. 
z prawie taką samą obsadą, jaka wystę
powała w musicalu. Niestety, ekranizacja 
również poniosła klęskę. Szersza widow
nia nie była chyba gotowa na musical, 
horror, sci-li, komedię i kryminał w jed
nym. Zrezygnowani twórcy zdecydowali 
się dać sobie ostatnią szansę. Projekcja 
o północy nastąpiła w j u k : przed prima 
aprilis. Sala była pełna. Po kilku prajek- ^
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B ciach kolejki na seans sięgały kolejnych 
przecznic. Film stul się w pewnym senat 
obiektem kullu, Narodziła się interakcja 
między tym, co działo się na ekranie, 
a widownią. Ludzie przychodzili prze- 
brani za postacie z hlmu. mając kiesze
nie wypchane różnymi rekwizytami. 
Rzucanie ryżem podczas sceny ślubu, 
krzyczenie wr stronę ekranie aby postacie 
coś zrobiły, lub powiedziany, nakładanie 
gazet na głowę wraz z Janet, biegnącą 
w  deszczu, zapalniczki w górze pod
czas piosenki „Light over Frankenstein 
castle') tańczenie TimeVVarpa, zaini
cjowane pokazywaniem kroków przez 
narratora, było nieodłączną częścią 
każdego seansu. Nic można również nic 
wspomnieć o niesamowitej roli Tima 
Curry. Frank-N- Furter, transwestyta 
z Transseksualnej Transylwanii, w wy
konaniu tęgo aktora, podbił miliony serc 
na całym świec ie, Scenarzysta i odtwór
ca jednej z roi. Richard O'Brien, pytany 
o przesłanie filmu, odpowiada stawami 
jednej z piosenek: „Nie śnij, bądź ! „Roc
ky horror Picture show" w niektórych 
kinach puszczany jest do dzisiaj. To już 
ponad czterdzieści lat. Są ludzie, którzy 
widzieli go ponad tysiąc razy i wdąż są 
na każdym seansie.

Oficjalnie miano ostatniego filmu 
z serii Round Midnight przypada „Gło
wie do wycierania" Davida Lyncha 
2 1989 roku. Ten obraz musiał najdłużej 
czekać na swoje uznanie. Początkowo 
sale świeciły pustkami Minął prawie 
rok, zanim ludzie zaczęli go doceniać. 
Dopiero po kilku latach film zyskał 
miano kultowego. Jedna z historii głosi, 
że mężczyźni brali kobiety na ten lilm 
podczas pierwszej randki. Od opinii za
leżała przyszłość ich związku. Długi czas 
zyskiwania szacunku jest w  pewnym 
sensie zrozumiały. Jak pisałem wcześniej 
Seanse o północy odbywały się w opa
rach marihuany i widownia była pod 
wpływem widu używek. W takim stanie 
film wydaje się ciężki, bardzo monoton
ny. Wstępujemy w dziwny, odrealniony 
świat, bardzo zbliżony do naszego. 

Chciałbym Jeszcze wyróżnić dwa 
filmy, powstałe w czasach przed świet
nością Midnight Movies, jednak ideal
nie wpisujące się w ich klimat. Pierwszy 
z nich to „Narkotykowe szaleństwo” 
w reżyserii Louisa J. Gasmera i  1936 
roku. Projekcje lego filmu zostały wzno
wione o północy w 1972 roku. Reżyser 
z pochodzenia Francuz robił oszałamia-
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jącą karierę najpierw w swoim kraiu, po
tem w Ameryce. Wszystko za czasów kina 
niemego. Nie przetrwał próby dźwięku. 
Wcześniei wielbiony, zaczął dostawać 
zlecenia na filmy klasy B. Głównie przez 
brak znajomości języka i niemożność po
rozumienia się z aktorami. „Narkotykowi- 
szaleństwo” w założeniu powinno być tił 
mem, który ostrzega przed szkodliwymi 
skutkami paleńia marihuany. Miał być 
filmem edukacyjnym i rzeczywiście tak 
wygląda, lednak jak to się często zdarza 
w filmach oświatowych, sztuczne dialogi, 
sztywne, wręcz pokraczne aktorstwo za
miast pokazywać problem poruszanego 
tematu, bawi do łez.

Drugim filmem, o którym chciał
bym wspomnieć jest „Lord love a duck" 
Georga Axelroda z 1966 roku. Tytuł, to 
nieprzetłumaczalny na nasz język idiom, 
znaczy w przybliżeniu: „O na Boga1! Ob
raz ten ogłoszony został najdziwniejszą 
komedią wszechczasów Przez cały lilm 
krytykowane są rzeczy, z których Ame
ryka była dumna. Obrywa się bogatej 
młodzież) , systemowi edukacji, a nawet 
przemysłowi erotycznemu. Mnóstwo 
nieprzewidywalnych, zabawnych mI u- 
acji, cięty język i kntyka społeczeństwa 
tworzą tę wyjątkową komedię.

Właściciele kin wybierali na se
anse o połnocy również filmy, któ
re według nich wpasowywaly się 
w klimat. „Bogowie muszą być sza- 
Jeni'*(1980), „Heavy metal" (1981), 
„Martwe zło” (1981) i „Pink Floyd 
Ihe WalT (19S2) miały uchronić 
cały ruch przed niechybną śmiercią. 
Nie powiodło im sic. Koniec sean
sów o północy został spowodowa
li y powszechnością magnetowidów 
i telewizji. Niespodziewana i chwilowa 
reanimacja nastąpiła w- 2001 roku dzię
ki filmowi , ,D on nie Darko" Richarda 
Kelly ego. Obraz był puszczany przez 2 W 
miesięcy, co weekend o północy. Ide
alnie pasującym do klimatu 'Midnight 
movies’ jest rów-nież inny film tego re
żysera „Koniec świata” z 2006 roku.

W tych dwóch ostatnich filmach 
czuje się klimat odrealnienia, swoiste
go rodzaju snu. To samo odczuwało 
się podczas projekcji ,tEl topo" czy 
„Głowa do wycierania”

Mam wielką nadzieję, że pew
nego dnia powstanie tilm na miarę 
„El topo' czy ‘Rocky horror Picture 
show’ Na razie się na to nie zanosi,

Rafał Christ

FILM

PAN F. EYRE -  w reiyseru Car)' Fukanaga 
PREMIERA 14. J 0,2011

Żadna miłość nie jest prosta, 
ліс uk  narkotyk - odurza tylko 
pierwsza, lanc Eyre to opowieść, 

■ И р р Д  która wychowała miliony nie za- 
tvs«  ги z ważnych nniiantyczek 

ę  Dii całym iwiecie, Włpółcze^
l »  , J  МШ ekranizacją to porywająca

i zapierająca dech w piernach 
W ^  historia o alchemii uczuć.

Jane (Mia Wftftikowska) nie 
była dziewczyną, która szukała 

mefr s ho wiązuj flCcgo romansu. Choć r ozimi 
pod [-i uw li dal iej, żc fascynującemu Panu Ko 
cherstemwi (Michael Fasfbcndcr) nic można 
ulać, oddahi mu swoje serce bej. reszty.

Moc lego filmu utknhii jest г kobiecych 
marzeń o odnalezieniu milojci, która jest 
im ргш лїсю пі na cale życie. lane Eyre 
ivpi ніс чіу w najmodniejszy obecnie nurt 
filmowy, Trwa wielki powrót filmów kostiu
mowych na pierwsze pożycie światowych 
box olficeów. Sherlock Holmes. Piraci г Ka
raibów, C7V Księżna podobnie jak lane Eyre 
ргкпоіц  widzów w świat, klóry istnieje 
tylko dzięki genialnej wyobraźni filmowych 
twórców.

VV rolach głównych zachwycają: Mia 
Wjsikowsk-i znana z wielkiego hitu Tima 
Kurt ona pt. “Alicja w krainie czarów” i Mi- 
, hael iMSsbcndcr, niesamowity porucznik 
Archie Пісок i, "Kykurtów wojny” Quentina 
Tarantino Towarzyszą im: Judi Dcnch nie
zapomniana M. / przygód o Bondzie i lamie
Бей (ЗШу Elliot”).

INKARNACfA - reżyseria Mans Marłitid I 
Hjitrn Stein
PREMIERA 23.0y.2011

Producenci ,,'Jlie Ring" i „ M u llM lW  
I>rive" zapraszają w kolejni) przerażającą po
dłóż do jądra ciemności...

Cara le&sup (JULIANNĘ 
M( K icsi .̂pcs.-Mhstka w 
dzicd/.imc rc/po/nawanin 
syndromu osobowości mno- r A  p? 1g
giej. Kontakt 2 czystymzfem ^  W  1 l |
uosabianym przez nowego *
pacjenta-przestępcę flO- M y M M f
NATHAN RHYSM£Y- 
fcRS) podważa WSZystkic 
teorte naukowe tJary. Gdy icj 
ojciec ginie iv niewyjaśnionych okoliczno
ściach, Jł życiu córkt zacznie zagrażać nie- 
ticbwylny psychopata, Carfl 7. pnteraieiłlem 
odkrywa, ic za zbrodnią może stać <ila, 
która wymyka się racjonalnym metodom 
śledczym*..
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