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Wisława – nowa Pożegnanie
barka na Wiśle króla Maciusia

1

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Nowoczesna dwupoziomowa barka
o wdzięcznej nazwie Wisława od
tego sezonu cumuje przy pomniku
Syreny, a wspólnymi siłami opiekują
się nią ekipy Klubu Komediowego
i Cafe Kulturalnej. Właśnie ogłosili
kulturalny program na lato.
Na pokładzie odbywać się będą koncerty, imprezy didżejskie, spektakle
improwizowane, kabaret literacki
i ﬁlmowe seanse. W piątek 28 czerwca o godz. 20.30 zagra Fertile Hump,
w sobotę 29 czerwca o godz. 19
odbędzie się musical improwizowany, podczas którego grupa aktorów,
wokalistów i improwizatorów przy
akompaniamencie muzyki na żywo
stworzy przedstawienie muzyczne.
Po nim odbędzie się silent disco – potańcówka w ciszy, do muzyki, którą
każdy słyszy w słuchawkach. Klub
Komediowy do swoich improwizowanych spektakli będzie zapraszał
różnych gości, którzy staną się inspiracją dla treści przedstawienia.

Będą wśród nich m.in. Marek
Raczkowski, Szczepan Twardoch,
Łukasz Orbitowski czy Michał
Rusinek. W najbliższą niedzielę 30
czerwca o godz. 19 Kamil Wyszkowski, specjalista do spraw polityki
klimatycznej ONZ, będzie opowiadał
o zmianach klimatycznych i emisji
dwutlenku węgla, a to stanie się
przedmiotem wymyślanego na żywo
spektaklu pt. „Taki mamy klimat…”.
Zaś w środę 3 lipca gościem Klubu
Komediowego będzie muzyk i piosenkarz Stanisław Soyka. Na barce
Wisława można też zjeść dania
kuchni koreańskiej od Bam Korean
Street Food. l
Magdalena Dubrowska

→ Barka Wisława, Bulwar Grzymały-Siedleckiego, przy pomniku Syreny. Czynne codziennie od godz. 18.
Na większość wydarzeń wstęp jest
wolny. Na spektakle Klubu Komediowego bilety kosztują 20-30 zł
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Tę wystawę dla dzieci w Muzeum
Historii Żydów Polskich obejrzało
60 tys. osób.

będzie poniedziałek, a w niedzielę
w godz. 10-20 w Muzeum Polin odbędzie się rodzinny ﬁnisaż pod hasłem
„Król Maciuś jedzie na wakacje”. Tego
Jej bohaterem jest król Maciuś
dnia wystawę będzie można zwiedzić
Pierwszy, postać stworzona przez
za darmo, będą też różne wydarzenia
pedagoga, pisarza i opiekuna domu
specjalne, m.in. gra terenowa o zarząsierot Janusza Korczaka. Wystawa
dzaniu państwem, spacer dla rodzin
„W Polsce króla Maciusia” opopo Muranowie i warsztaty
wiada o tym, jak młody król
teatralne. l
PATRONAT
Magdalena Dubrowska
radził sobie z kierowaniem
państwem i co powieść z 1922
r. ma wspólnego ze stuleciem
→ „W Polsce króla Maciusia”.
odzyskania przez Polskę nieWystawę oglądać można
podległości. Jest też przestrzeń
do 1 lipca, Muzeum Historii
gier i zabaw, w której dzieci
Żydów Polskich „Polin”, ul.
mogą np. zważyć budżet państwa czy wybrać kolor korony
Anielewicza 6. Bilety: 12 zł
króla Maciusia przez głosowa(normalny)/8 zł (ulgowy)/30 zł
nie. Ostatnim dniem wystawy
(rodzinny)

• Za wystawę „W Polsce Króla Maciusia” Muzeum Polin zostało nominowane do prestiżowej nagrody Children in Museum Award 2019 jako jedno
z sześciu muzeów na świecie. Wyniki poznamy w październiku
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Kolacja w Parku
Rzeźby

Ogrody Muzyczne

FOT. ADAM STĘPIEŃ /
AGENCJA GAZETA

3

Nowy sezon w Parku Rzeźby na
Bródnie rozpocznie się wspólną
kolacją pod gołym niebem, na którą
może przyjść każdy.
Stół biesiadny stanie przy lustrzanym Domku Herbacianym, rzeźbie autorstwa tajskiego artysty
Rirkrita Tiravanija, która pełni też
rolę barku i miejsca sąsiedzkich
spotkań. Będzie to 11. edycja Parku
Rzeźby, który powstał w 2009 r. jako
wspólna inicjatywa artysty Pawła
Althamera, który mieszka na Bródnie, Urzędu Dzielnicy Targówek
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Od
tamtej pory w bródnowskim parku
można podziwiać rzeźby takich artystek i artystów, jak np. Ai Weiwei,
Monika Sosnowska, Olafur Eliasson

czy właśnie Paweł Althamer. Latem
w parku odbywają się różne wydarzenia specjalne, spacery, gry miejskie, koncerty, zabawy dla dzieci.
Magdalena Dubrowska

→ Nowy sezon w Parku Rzeźby.
Piątek, godz. 20-23, Park Rzeźby
na Bródnie, ul. Kondratowicza/Chodecka. Wstęp wolny

NIEDZIELA
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„Z biegiem Loary” to tytuł
tegorocznych Ogrodów Muzycznych
– festiwalu cieszącego się wielką
sympatią warszawiaków.
Na dziedzińcu Zamku Królewskiego,
jak co roku, wzniesiony zostanie
komfortowo wyposażony, mogący
pomieścić około tysiąca widzów
pawilon. Przez całe wakacje od• Na otwarcie Ogrodów Muzyczbywać się będą tam koncerty, ale
nych 1 lipca Janusz Wawrowski
też retransmisje oper i baletów
na swoim stradivariusie „Polonia”
z renomowanych teatrów i festiwali
wykona muzykę Mieczysława Karmuzycznych. I tak już w niedzielę
łowicza czy Astora Piazzolli
FOT. MARCIN OLIVA SOTO
30 czerwca w ramach prologu
będzie można posłuchać muzyki
„Polonia” wykona muzykę
ﬁlmowej w wykonaniu absolPATRONAT
Mieczysława Karłowicza czy
wentów i studentów UniwerAstora Piazzolli. Towarzyszyć
sytetu Muzycznego Fryderyka
mu będzie orkiestra kameralChopina w Warszawie, czyli
na Warsaw Players.
Chopin University Big Band
pod kierownictwem Piotra
Łukasz Kamiński
Kostrzewy. Zasadniczą część
tegorocznych Ogrodów
Muzycznych zainauguruje
→ Ogrody Muzyczne.
natomiast w poniedziałek
Poniedziałek 1 lipca, dzie1 lipca Janusz Wawrowski,
dziniec Zamku Królewskiego,
który na swoim stradivariusie
godz. 18.30. Bilety 23 zł

Krystyna Prońko w Pokoju na Lato

5

Kolejny weekend z bezpłatnymi
koncertami pod chmurką w Pokoju
na Lato.
Tym razem w drewnianym sezonowym pawilonie kulturalnym
na skarpie przed Muzeum Powstania Warszawskiego zagrają
Krystyna Prońko i Mela Koteluk.
Prońko – diwa polskiej piosenki,
która wylansowała takie przeboje
jak „Jesteś lekiem na całe zło” czy
„Małe tęsknoty”, wystąpi w piątek,

REKLAMA 33912580

patronuje

1 WA

O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33923520

zaś Koteluk, artystka,
której hity mają po
kilkanaście milionów
odsłon na YouTubie
– w sobotę. Oprócz
koncertów w Pokoju
na Lato przez cały
tydzień odbywają
się różne warsztaty, m.in. produkcji
naturalnych kosmetyków, projektowanie
mieszkań, zajęcia

z jogi itp. Cel: udowodnić, że
w centrum miasta przy ruchliwej
jezdni można promować slow life:
relaks, odpoczynek, ruch i zdrowe
odżywianie.
Magdalena Dubrowska

PATRONAT

FOT. MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

→ Koncert Krystyny Prońko,
piątek, godz. 20;
koncert Meli Koteluk,
sobota, godz. 20,
Pokój na Lato, ul. Towarowa 25
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Diplo, kolorowa
eminencja popu
Łukasz Kamiński
Bez niego nie sposób wyobrazić
sobie współczesnego popu. Jest
obecny na wszystkich liniach
frontu sceny muzycznej, nagrywa, komponuje, produkuje
– zarówno dla siebie, jak i całej
armii innych gwiazd, od Justina Biebera, Lil Wayne’a, Beyoncé, Britney Spears, po Arianę
Grande. Jednym z bohaterów
tegorocznej edycji Open’era
będzie Diplo.
Thomas Wesley Pentz Junior
urodził się w Missisipi, dorastał na
Florydzie, gdzie spędzał sporo czasu, przesiadując w sklepie swojego
taty, handlującego przynętami
wędkarskimi. Wtedy zafascynował
się uroczymi manatami, drapieżnymi aligatorami i pasjonującym
światem dinozaurów. Przez chwilę
rozważał nawet karierę paleontologa. Jak zwykle życie zweryﬁkowało marzenia. Po skończeniu
szkoły w Filadelﬁi imał się różnych
zajęć, od pracownika socjalnego,
po pracownika kinowego. Czasem
też didżejował. Wspólnie z didżejem o przekornej ksywce Low
Budget zaczęli grywać imprezy,
podczas których mieszali ze sobą
przeróżne gatunki muzyczne. Jako
duet Holletronix nagrali mikstape
„Never Scared”, na którym zbili
ze sobą kompozycje Eurythmics,
2 Live Crew, Beethovena. Był rok
2003 r. Płyta okazała się kluczem
do wielkiej kariery, „New York
Times” uznał ją za jeden z najlepszych albumów roku.

Wszyscy chcą dotyku
geniuszu
Po każdym kolejnym kroku przychodziły nowe sukcesy, nowe
możliwości współpracy, a Diplo
poszerzał swój muzyczny świat,
śmiało wychodził poza dancehall,
reggae, elektronikę, prosto w świat
popu. Jako Diplo nagrał tylko jedną płytę, większą frajdę ewidentnie
sprawia mu poznawanie innych
artystów, współpraca z nimi
w studiu i na scenie. Pomógł M.I.A.
podbić świat, był jednym z pierw-

REKLAMA 33924099

szych zachodnich didżejów, którzy
rozpropagowali na szeroką skalę
porywające brzmienia brazylijskich dzielnic biedy, czyli baile
funk. Z Markiem Ronsonem założył projekt Silk City, ze Skrillexem
duet Jack Ü, z Sią i Labrinthem trio
LSD. Do tego trzeba dodać cały
zastęp artystów, z którymi muzyk
nieustannie współpracuje, poza
wspomnianymi już: Bieberem,
Beyoncé, Britney Spears, Arianą
Grande, na długiej liście są też
m.in.: Madonna, Dua Lipa, Travis
Scott i J Balvin (również gwiazdy
tegorocznego Open’era), Snoop
Dogg, Usher, No Doubt. Naprawdę
wielu artystów chce tchnąć w swoją muzykę odrobinę geniuszu
Diplo. Jednym z najważniejszych
projektów artysty jest projekt
Major Lazer, współtworzony przez
kilku innych didżejów i muzyków,
a brzmiący i koncertowo wyglądający jak desant z kolorowego,
rozbrykanego karnawału z Ameryki Południowej.
Choć wciąż młody,
w zeszłym roku stuknęła
PATRONAT
mu czterdziestka, Diplo jest
już na tyle doświadczony,
dorosły, że zdaje sobie sprawę, że prawdziwa kariera
artystyczna wykracza poza
chwilowy szał, poza pięć
minut. Stara się nagrywać
popowe klasyki, które przetrwają próbę czasu, mody,
zajawki. I często mu się to
udaje. Nagrany wspólnie
z wokalistką MO i didżejem Snakiem cztery lata temu hit
„Lean On” na Spotify odsłuchany
został już prawie miliard trzysta
milionów razy, teledysk do piosenki obejrzany został na YouTube
ponad dwa i pół miliarda razy.

Polityka, piłka nożna,
poglądy
Choć trudno to sobie wyobrazić
przy takim natłoku zajęć, świat
Thomasa Wesleya Pentza Juniora
nie zamyka się wyłącznie w muzyce. Jak wielu amerykańskich
muzyków, tak i on angażuje się
politycznie. Trzy lata temu wsparł
uwielbianego przez artystów

Berniego Sandersa – listy tych,
którzy udzielili poparcia senatorowi, zazdroszczą inni politycy,
bo są na niej m.in.: Red Hot Chili
Peppers, TV On The Radio, Neil
Young, Henry Rollins, Nas, Cardi
B, Hans Zimmer. W 2016 r. użyczył
Sandersowi swojej kompozycji
„Revolution” do wykorzystania

w telewizyjnej reklamówce.
Podobnie jak w przypadku polityki, tak również słabość do sportu
Diplo dzieli z innymi amerykańskimi celebrytami. W samą tylko
piłkę nożną (dyscyplinę popularną, ale znajdującą się poza podium ukochanych przez Amerykanów sportów, czyli koszykówki,
footballu, baseballu czy hokeja)
inwestowali m.in. popularni komicy Will Ferrell czy Drew Carey.
Diplo dołączył do nich, kupując
udziały Arizona United Soccer
Club. W oświadczeniu prasowym
stwierdził „Postrzegam piłkę nożną w taki sam sposób jak muzykę.
To tkanka łącząca ze sobą różne
kultury tego świata”.
Pentz Junior nie stroni też od
angażowania się w poparcie dla
ruchów, akcji społecznych. Od kilku lat (jak sam przyznaje, przyszło
mu to z wiekiem) wspiera ruch
#meetoo. „Kobiety, z którymi pracuję, są silniejsze ode mnie. Mają
więcej rzeczy na głowie, są doskonałym przykładem dla innych kobiet. Udowadniają, że można być
wspaniałą osobą, dobrym człowiekiem, być o wiele piękniejszym,
niż to, co pokazuje ich Instagram”,
mówił w niedawnym wywiadzie
dla pisma Esquire Diplo.

Nie tylko Diplo

• Specjalista
od roztańczania
wielotysięcznych
tłumów, czyli
jeden z bohaterów
tegorocznego
Open’era, amerykański didżej
i producent Diplo
FOT. SHANE LOPES/
ALTER ART

→ Open’er Festival, 3-6 lipca,
Gdynia. Karnety czterodniowe
639 zł, bilety jednodniowe 289 zł.

Diplo to, oczywiście, tylko jeden z bohaterów tegorocznego
Open’era. Jak zawsze do Gdyni
przyjadą artyści reprezentujący
odmienne muzyczne sceny, różne
pokolenia. Fanów gitarowego grania przyciągną zapewne: Smashing
Pumpkins, The Strokes, Perry Farrel, Interpol czy Greta Van Fleet.
Fani nowoczesnego jazzu i soulu
zajrzą na występy Kamasiego Washingtona, Jorji Smith. Błyszczeć
będą diwy popu Kylie Minogue,
Robyn czy Lana Del Rey. Do tańca
wciągną na pewno wyjątkowi 2ManyDJ’s czy arcypopularni Sweedish
House Maﬁa. Szukający brzmień
nieco bardziej alternatywnych
wybiorą się na Idles, Death Grips,
Annę Calvi, Vampire Weekend. Nie
zabraknie też współczesnego rapu
w wykonaniu takich gwiazd, jak
A$AP Rocky, G-Eazy, J Balvin. Jak
zawsze w Gdyni pojawi się potężna
reprezentacja polskich artystów,
wystąpią m.in.: Sokół, Hania Rani,
EABS, Bitamina, Catz ’n Dogz,
Wczasy, Zamilska. Ze specjalnymi
koncertami wystąpią Cool Kids
of Death, którzy przypomną swój
debiutancki album oraz raperzy
związani z projektem Popkiller
Młode Wilki All-Stars. l
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Nie zapomnij o sztuce w upalne lato
Zofia Franke

się architektura muzeum, dzieła
sztuki, a także zwiedzający.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 29 września

Od pokazów sztuki dawnej po
prezentacje klasyków współczesności, od ekspozycji o hip-hopie po wystawy o starości
i chorobie. Podróżując w upalne lato, warto odwiedzić wystawy przygotowane w zazwyczaj
klimatyzowanych pomieszczeniach.

Matejko ze Lwowa
do Sopotu
Wielkim malarzem był, i basta!
Przekonać się można o tym,
oglądając jego skończone, wymuskane wręcz obrazy olejne i szkice
oraz notatki swobodnie kreślone
niezwykle sprawną ręką. Do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
przywieziona została kolekcja
obrazów Jana Matejki z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.
Uzupełnia ją malarstwo olejne
artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i z kolekcji
prywatnej. Zaprezentowane
dzieła poruszają głównie tematy
historyczne, które w świadomości
zbiorowej funkcjonują w wizualnej wersji zaproponowanej przez
Matejkę właśnie. Oprócz nich na
wystawie zobaczymy uznawany
za arcydzieło „Portret dzieci artysty” – prawdziwy popis technicznego kunsztu w charakteryzowaniu modeli oraz malarskiego
odwzorowywania tkanin: haftów,
koronek, tiuli i welurów.
→ Sopot, Państwowa Galeria Sztuki,
do 6 października

Abramović wciąż obecna
To miała być najgłośniejsza
polska wystawa roku i… taką się
stała. Wielka retrospektywa Mariny Abramović, jednej z najważniejszych współczesnych artystek,
bije rekordy frekwencyjne. Tłumom na wernisażu towarzyszyły
modlitwy przeciw uznanym za
świętokradcze działaniom performerki, a potem protestowali statyści zatrudnieni do odtworzenia jej
działań. Po początkowym szumie
emocje przycichły, a w CSW wciąż
oglądać można 120 dzieł Abramović. Od tych najwcześniejszych,
pochodzących jeszcze z lat 60., po
współczesne.
→ Toruń, CSW Znaki Czasu,
do 11 sierpnia

Na celowniku kobieta
Farba znaczy krew – to żargonowe określenie myśliwych,
zaczerpnięte z książki Zenona
Kruczyńskiego o tym samym
tytule, posłużyło organizatorom
wystawy z MSN do nazwania
prezentacji 50 artystek z różnych
stron świata. Artystek głównie
młodych, ale nie tylko. To pierwsza tak obszerna międzynarodowa wystawa malarstwa poświęcona twórczości kobiet. Zaprezentowano na niej 140 obrazów,
w których krew metaforycznie
zmienia się w opowieść o kobiecej tożsamości, pragnieniach,
lękach i ograniczeniach. O rolach
społecznych, ale także o ﬁzjologii
– ciele, jego reakcjach, rozkoszach
i traumach. „Zgromadzone prace
podejmują polemikę ze stereotypami na temat uległości i dominacji, przyjemności i przemocy”
– przekonują organizatorzy.
→ Warszawa, MSN, do 11 sierpnia

Abakanowicz.
Z Rygi do Orońska
Głośno komentowany pokaz
„W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz” po premierze w Muzeum
Sztuki Dekoracyjnej i Designu
w Rydze zostanie zaprezentowany polskim widzom. W Centrum
Rzeźby Polskiej zobaczyć będzie
można ponad 20 obiektów autorstwa zmarłej dwa lata temu,
jednej z najbardziej znanych
w świecie polskich artystek. Jej
przestrzennym tkaninom – abakanom – towarzyszyć będą rzeźby
i kompozycje ﬁguratywne pozwalające poznać innowacyjne
podejście do przestrzeni i kształtowania obiektów.
→ Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej, od 13 lipca do 6 października

Hip-hop po śląsku
Pod koniec lat 70. stał się głosem ubogich Afroamerykanów,

FOT. LESZEK ŻUREK

↑ Modna masówka Barbary Hoff,
czyli archiwalne rysunki, projekty, fotografie i przede wszystkim
ubrania w Muzeum Miasta Gdyni
→ Andrzej Wajda na zdjęciach,
w scenariuszach, kostiumach,
rekwizytach, listach i materiałach filmowych w Muzeum
Narodowym w Krakowie

Ubiór jako sztuka
Jej Hofﬂand stał się dla milionów
Polaków synonimem modnej masówki – w cyklu „Polskie projekty,
polscy projektanci” przygotowana
została pierwsza monograﬁczna
wystawa słynnej polskiej projektantki mody Barbary Hoff.
Zobaczymy na niej liczne, często
niepublikowane materiały archiwalne: rysunki, projekty, fotograﬁe, ﬁlmy z pokazów, a przede
wszystkim oryginalne ubrania
sygnowane metką Hofﬂand.
→ Muzeum Miasta Gdyni, od 7 lipca
do 20 października

↓ Kaseta z pierwszymi nagraniami gwiazdy polskiego hip-hopu,
czyli Kalibra 44 w Muzeum Śląskim w Katowicach

FOT. RAFAŁ WYRWICH/MUZEUM ŚLĄSKIE

FOT. RENATA PAJCHEL

którzy sprzeciwiali się rasizmowi
i wykluczeniu. Przeszczepienie
go na polski grunt pozbawiło
go politycznego zacięcia, choć
stał się językiem zbuntowanej
młodzieży. O polskim hip-hopie
powstały już ﬁlmy, biograﬁe
twórców, a teraz przygotowano
wystawę – „Zajawkę”, o początkach zjawiska na Śląsku.
Zgromadzone na niej ziny,
dokumentację grafﬁti i zdjęcia
zobaczyć mogą osoby dorosłe, bo
nastoletni widzowie (poniżej 16.
roku życia) wpuszczeni zostaną
jedynie z dorosłymi opiekunami.
→ Katowice, Muzeum Śląskie,
do 1 września

coną Andrzejowi Wajdzie. Jego
samego i jego twórczość przybliżają narracyjnie ułożone zdjęcia,
scenariusze, rysunki, kostiumy,
rekwizyty z planu i wiele innych
przedmiotów przedstawiających
mistrza lub należących do niego.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 8 września

Wajda po ludzku
Urodził się w Suwałkach, ale to
w Krakowie studiował, kręcił
najważniejsze ﬁlmy, reżyserował
legendarne inscenizacje teatralne.
Tu powstało ufundowane przez
niego (za pieniądze z Nagrody
Kyoto) Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha”, tu czuł się
u siebie.
W krakowskim Muzeum
Narodowym oglądać można
multimedialną wystawę poświę-

Mistrz Wyspiański
Po sukcesie zamkniętej w maju
wystawy, na której zgromadzono
pół tysiąca prac Stanisława Wyspiańskiego, krakowskie muzeum
przygotowuje kolejne ekspozycje
jego twórczości. Pod hasłem „Wyspiański. Posłowie” prezentuje
dotychczas niepokazywane szerokiej publiczności dzieła twórcy
„Wesela”. Oprócz pasteli i olejów
pochodzących z prywatnych
kolekcji wyeksponowane zostały
tkaniny i ilustracje książkowe
dekorowane ornamentami kwiatowymi wyraźnie inspirowanymi
sztuką ludową, a także rysunki
kostiumów teatralnych.
Odrębną częścią wystawy
jest niewielki pokaz uczniów
Wyspiańskiego. Twórczość ich
sygnalizują pojedyncze dzieła,

którym towarzyszą krótkie cytaty
ze wspomnień uczniów o ich nauczycielu.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 29 września

Czarno na białym
Rysunek od stuleci stanowi
podstawę wykształcenia akademickiego, dlatego właśnie
prezentacją tego medium najstarsza w Polsce uczelnia artystyczna – krakowska Akademia
Sztuk Pięknych – świętuje swoje
200-lecie. Na wystawie zostanie
zaprezentowanych blisko 170
rysunków – dzieł będących dla
autorów sprawdzianem umiejętności warsztatowych, raz to pełniących funkcję służebną wobec
innych dyscyplin artystycznych,
raz to stanowiących rodzaj samodzielnej wypowiedzi twórczej.
Zobaczyć będzie można prace
artystów cieszących się sławą
już za życia, m.in. Jana Matejki,
Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Xawerego Dunikowskiego, i tych mało znanych.
W wybrane dni studenci ASP
będą na wystawie kreślić rysunki
z natury. Ich modelami staną

Sytuacja się zmieniła
„Pragniemy pokazać odmienność
sztuki XX wieku na tle historii
sztuki” – przekonują kuratorzy
czasowej, a właściwie tymczasowej
wystawy zajmującej drugie piętro
gmachu głównego krakowskiego
Muzeum Narodowego. To ekspozycja przypominająca o Galerii
Sztuki Polskiej XX wieku, którą wyparła wielka prezentacja twórczości Wyspiańskiego. W przyszłym
roku w tym miejscu znowu zagości
stała ekspozycja – Galeria Sztuki
Polskiej XX i XXI wieku.
Teraz ośmiu kuratorów wybrało z kolekcji setkę prac. Są to
głównie dzieła znane z poprzedniej wystawy, ale zaproponowano
też nowości, choćby ostatnie
nabytki. Najmłodsze na wystawie
są „Wota” Natalii Wiernik z 2017 r.,
a najstarsze to projekty witraży
Józefa Mehoffera z 1899 r.
„Chcemy zaprezentować
polską sztukę w sposób nieortodoksyjny. Nie jest to ani układ
chronologiczny, ani dydaktyczny
wywód o prądach artystycznych”
– przyznają kuratorzy.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 22 grudnia
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Długie noce łakomczuchów
Małgorzata Muraszko,
Marta Gruszecka,
Łukasz Kamiński,
Rafał Zieliński
Wieczorne podjadanie może
i budzi wyrzuty sumienia, ale
często trudno mu się oprzeć.
Zwłaszcza gdy kryje się pod
postacią pysznego wegańskiego
langosza na warszawskim
Nocnym Markecie, pierogów
z jagodami z krakowskiego
Przypiecka czy tajskiego
street foodu w gdańskim
Słonym Spichlerzu. Oto kilka
miejsc w Polsce, gdzie można
przekąsić coś nocną porą.

WARSZAWA
• Nocny Market. Na nieczynnym
dworcu Warszawa Główna Osobowa przecinają się szlaki weekendowych wędrówek tysięcy głodnych warszawiaków i przyjezdnych. Dla jednych jest to pierwszy
przystanek wieczoru, dla innych
ostatni, tuż przed snem. Między
ustawionymi w dwóch rzędach
knajpkami (m.in. Supperlardo,
El Puertito, Mąka i Woda, Night
Burger, Łowcy Syren, The Cool
Cat, Langosze, Brasil On The Plate
czy Dogidog) tłumnie gromadzą

REKLAMA 33925110

się fani ulicznego jedzenia, dobrych piw i win. Niesieni fantazją
imprezowicze mogą też sobie
przystrzyc brodę lub zrobić tatuaż. Siłą Nocnego Marketu jest nie
tylko samo jedzenie (za wegańskie
langosze można oddać duszę
diabłu), ale też i atmosfera – wystarczy zamknąć oczy, wsłuchać
się w gwar, wwąchać w feerię
zapachów, by poczuć się jak na
wakacjach.
→ Nocny Market, ul. Towarowa 3.
Czwartek-niedziela. Od godz. 17
do godz. 1.

KRAKÓW
• Zapiekanki z Okrąglaka. Kultowe, smaczne, różnorodne.
W letnie weekendy czynne niemal
do rana. Do wyboru opcja wegetariańska, wegańska i z mięsem,
kilkanaście sosów i dodatków.
Kolejka niemal zawsze długa, co
tylko potwierdza, że zapiekanki
z Okrąglaka to najlepszy pomysł
na nocny głód. Ceny od kilku do
kilkunastu złotych.
→ Zapiekanki z Okrąglaka,
plac Nowy, 4B/1, Kazimierz.
Od godz. 10 do godz. 3.
• Przypiecek. Pyszne pierogi
przez całą dobę. Od ruskich,

przez wegetariańskie, z kapustą
i grzybami, szpinakiem czy brokułami, po owocowe – z jabłkami,
śliwkami, truskawkami, jagodami
albo ze słodkim serem. Pierogi
to zdecydowanie najsłynniejsza
potrawa Przypiecka. Do wyboru
też zupy – chłodnik kresowy,
barszcz czerwony, rosół,
a dla wygodnych
żurek w kubku na
wynos. Ceny pierogów od 13 do 25 zł,
zup już od 7 zł.
→ Przypiecek, ul.
Sławkowska 32.
Czynne całą dobę.
• Pizzatopia. Dowolne
składniki, słynne rzemieślnicze ciasto z naturalnej
mąki (miękkie jak chmurka! – czytamy w komentarzach klientów),
jedna cena i czas oczekiwania
nie dłuższy niż 3 minuty. Do tego
serdeczna obsługa, nawet późno
w nocy, kiedy goście bywają różni.
Pizzę można wziąć na wynos albo
zjeść w przyjemnym i zielonym,
bo na krakowskich Plantach,
ogródku. Cena za jedną to 24 zł.
W weekendy czynne do 2 w nocy.
→ Pizzatopia, ul. Szewska 22. Od
godz. 11 do godz. 1.

GDAŃSK
• Słony Spichlerz. To pierwszy
w Gdańsku food hall, który powstał
z inspiracji takimi miejscami jak
warszawskie Koszyki czy lizboński TimeOut Market. Na dwóch
poziomach znajduje się dziewięć
restauracji i Salty Bar.
Fani kuchni azjatyckiej
mogą spróbować
tajskiego street foodu w Bangkuk by
Thai Thai i kuchni
japońskiej w Ramen & Sushi by
Mitsuro, miłośnicy
włoskiej pizzy mogą
wybrać się do Czerwonego Pieca, a wegetarianie
i weganie swoje kroki pokierują
do Vegemadre. Ci, którzy nad
morzem chcieliby spróbować ryb,
mogą śmiało zamawiać w Deliﬁsh,
a spragnieni kuchni polskiej w nowym wydaniu znajdą coś dla siebie
w Gwar Bistro. Na miłośników burgerów i prosecco czeka Sexy Bull,
w Chwila Moment będzie coś dla
fanów misek z różnych stron świata, a słodkim zakończeniem będzie
wizyta w Błogo. Słony Spichlerz
w tygodniu i w niedzielę działa do
23, a w weekend do 1 w nocy.

→ Słony Spichlerz, ul. Chmielna 10.
Niedziela-czwartek od godz. 8 do
godz. 23, piątek-sobota od godz. 8
do godz. 1.

WROCŁAW
W centrum miasta zjemy m.in.
burgery w słynnym Pasibusie:
lokale na Świdnickiej i św. Antoniego są czynne od niedzieli do
czwartku do godz. 1, a w piątki
i soboty dwie godziny dłużej.
W Pasażu Pokoyhoff działają Do
Jutra i Rumbar. Pierwszy serwuje
m.in. quesadillas, a drugi owoce
morza. Działają w czwartki do
2, a w piątki i soboty do 4. Dosyć długo czynne są multitapy
serwujące jedzenie. Do godz. 2,
a w soboty i niedziele do 4 otwarty jest Doctor’s Bar, codziennie
do 2 działa Pinta (kuchnia działa
krócej niż sam pub), a Pod Latarniami serwujący m.in. klasyczne
obiady do godz. 2, w czwartki
do 3, a w piątki i soboty do 4.
Kuchnia czynna jest tu do zamknięcia lokalu. Fanów mają dwa
okienka Frytki+Sos (zjemy tutaj
to co w nazwie, a wybór sosów
jest naprawdę spory). Jedno jest
na ul. św. Antoniego, drugie na
Oławskiej. Czynne są w czwartki
do 1, w piątki i soboty do 3. l
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19. MFF Nowe Horyzonty, Wrocław

Do kogo należą nasze ciała
Piotr Guszkowski
Przy łóżku Veridy matka stawia miskę kuskusu
z jagnięciną. Dlaczego dziewczyna musi jeść
nawet w środku nocy? Odpowiedź przynosi
jeden z ﬁlmów z sekcji „Ciało, w którym żyję”
podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
Mowa o „Flesh Out” w reżyserii
Micheli Occhipinti. Bohaterce
ﬁlmu rodzina znalazła męża, ma
trzy miesiące, żeby się przygotować się do ślubu. To znaczy:
przytyć. Mauretańska tradycja
każe tuczyć kobiety (zwyczaj zwany gavage), bo krągłości są w tej
kulturze znakiem płodności.
– „Flesh Out” zderza naszą perspektywę z zupełnie innym, choć
równie absurdalnym i ekstremalnym kanonem piękna – zauważa
Marcin Pieńkowski, dyrektor
artystyczny festiwalu. Sekcję
„Ciało, w którym żyję”, będącą
tematem przewodnim 19. edycji,
Pieńkowski przygotował wraz
z Małgorzatą Sadowską i Ewą
Szabłowską. Wspólnie zadbali
o szerokie spojrzenie na problematykę, która obecna jest już
w identyﬁkacji wizualnej Nowych
Horyzontów. Podstawą stał się
performance z wykorzystaniem
specjalnych worków sensorycznych stworzony we współpracy
z tancerką i choreografką
Izabelą Chlewińską.

• „Flesh Out”
w reż. Micheli
Occhipinti.
Bohaterce
filmu rodzina
znalazła męża,
ma trzy miesiące, żeby się
przygotować
się do ślubu,
to znaczy:
przytyć
FOT. MFF NOWE
HORYZONTY

konsekwencją tego, co obserwujemy w kinie i przestrzeni publicznej na co dzień.
W programie sekcji znajdzie się
12 tytułów. Kwestii poddania ciała
tresurze i społecznemu formatowaniu, ale też wykluczenia innego, w sugestywny sposób dotyka
Markus Schleinzer. Spod historycznego kostiumu w „Angelo” przebija reﬂeksja nad
PATRONAT
europejską mentalnością.
Ciało polem bitwy
Przywieziony z Afryki czarDla Ewy Szabłowskiej kluny chłopiec traﬁa na dwór
czowe wydaje się pytanie,
hrabiny, gdzie uczy się
do kogo właściwie należą
mówić po francusku czy
nasze ciała. – Czy na pewno
grać na ﬂecie. – Obce ciało
do nas i to my o nich decynigdy nie zostanie jednak
dujemy; jesteśmy właścicieprzyswojone – stwierdza
lami tych ciał, a może tylko
Sadowska. – Jest akceptoużytkownikami – natowane, ale pod warunkiem,
miast kierują nimi systemy
że spełnia oczekiwania
polityczne, normy społeczkolejnych właścicieli,
ne i obyczajowe – zastanawia się
którzy coś na niego projektują
kuratorka. – Ciała stały się polem
– czyli dopóki daje sobą kierować,
bitwy kulturowej i politycznej,
pozwala się „cywilizować”, ponie tylko zresztą w Polsce. Mam
zostaje rozrywką, przedmiotem,
na myśli ustawę antyaborcyjną,
obiektem.
#MeToo czy panikę moralną konMałgorzata Sadowska zwraca
serwatywnych środowisk wokół
także uwagę na dokument „Okres
wychowania dzieci i ich rzekomej
godowy” Liny Marii Mannheimer
seksualizacji – mówi Małgorzata
o relacji dwojga młodych ludzi
Sadowska. – Nie zajęliśmy się tym
w sieci. – Kontakt jest intensywtematem przypadkiem, wydaje się ny, ale pozbawiony prawdziwej
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bliskości, nieﬁzyczny. Połączeni
on-line tak naprawdę oboje pozostają samotni – podkreśla.
Horyzont poszerza Gabriel
Mascaro. Twórca „Neonowego
byka” rysuje w „Boskiej miłości”
prowokacyjną wizję przyszłości,
w której spotkanie z pastorem
przypomina wizytę w restauracji
drive-in, a bohaterka doświadcza
łaski niepokalanego poczęcia.
W intymnym dokumencie
„Księżyc dla mojego ojca” Iranka
Mania Akbari odrzuca ograniczenia kulturowe i staje ponad
naturą – bez tego nie miałaby
szansy na macierzyństwo. O różnych sposobach przeżywania
i przedstawiania ciąży opowie
towarzysząca sekcji wystawa „Życie wewnętrzne” w Galerii Studio
BWA, której kuratorami są Ewa
Szabłowska i Stach Szabłowski
przy współpracy Joanny Stembalskiej.

Brzydota – tabu w kinie
Nazwa sekcji nawiązuje do
„Skóry, w której żyję” Pedra
Almodóvara. To właśnie parafraza tytułu tego ﬁlmu, pokazywanego we Wrocławiu kilka lat
temu, stała się pretekstem do
przyjrzenia się, jak współcześnie

1 9. M I Ę D Z Y N A R O D O W Y F E S T I WA L
F I L M OW Y N OW E H O RYZ O N T Y
25 lipca – 4 sierpnia,
Wrocław. Almodóvar, Bałagow, Korine, Akin, Reygadas,
Dupieux – to tylko początek
imponującej listy nazwisk
w programie tegorocznej
edycji festiwalu. Publiczność nie może się doczekać
nagrodzonego Złotą Palmą
„Parasite” Bonga Joon-ho
– groteskowej, bawiącej
się konwencjami opowieści
o dwóch rodzinach, które

dzieli ekonomiczna przepaść.
Będzie też inny przebój
Cannes – „Portret kobiety
w ogniu” Céline Sciammy.
Ważne miejsce zajmą reżyserki (m.in. Odell, Polak,
Schanelec) rozliczające się
– nie bez poczucia humoru
– ze stereotypami i niesprawiedliwością norm. Premierę
we Wrocławiu będzie miała
„Mowa ptaków” Xawerego
Żuławskiego według scena-

traktuje się ciało. W programie
19. edycji znalazło się najnowsze
dzieło Hiszpana „Ból i blask”
(w ramach pokazów galowych).
Jak zaznacza Marcin Pieńkowski,
ból w tytule nie jest tylko metaﬁzyczny: genialny umysł uwięziony
w starzejącym się ciele Antonia
Banderasa naprawdę cierpi.
Bo dyskusja o cielesności nie
ogranicza się przecież do jednej
sekcji – towarzyszy Nowym Horyzontom od lat. Wydarzeniem
poprzedniej edycji były „Girl”
Lukasa Dhonta i „Touch Me Not”
Adiny Pintilie.

riusza jego ojca, a Krzysztof
Skonieczny zaprosi do
teatru na „Magnolię” według
Paula Thomasa Andersona.
Do tego retrospektywa
argentyńska czy mistrzowie
kina Azji.
Program poznamy 10 lipca.
Sprzedaż biletów rozpocznie
się 17 lipca o godz. 12 na
www.nowehoryzonty.pl
oraz w kasach Kina Nowe
Horyzonty we Wrocławiu.

W tym roku emocje wywoła
„Złota Rękawiczka”. – Fatih Akin
demitologizuje postać seryjnego
zabójcy. To nie błyskotliwy Anthony Hopkins z „Milczenia owiec”
ani enigmatyczny Kevin Spacey
z „Siedem” – tylko prymitywny,
obrzydliwy facet. Dlatego ten
ﬁlm tak w nas siedzi – tłumaczy
Pieńkowski.
A Sadowska dodaje: – Wiele
osób wychodziło z sali, a moim
zdaniem Akin, paradoksalnie,
wskazuje na to, co jest dziś
ogromnym tabu w kinie – a jest
nim brzydota. l
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Paweł Borowski o filmie „Ja teraz kłamię”

Drogi widzu, ten świat
nie istnieje – to jest bajka!
Piotr Guszkowski

• Reżyser
Paweł
Borowski
pojawia się
w filmie
w jednej
z epizodycznych
ról

– Prawda często jest mało atrakcyjna, do bólu zwyczajna i po
prostu nudna. Wybieramy więc
ﬁkcję i to w nią wolimy wierzyć
– mówi Paweł „Boro” Borowski,
reżyser ﬁlmu „Ja teraz kłamię”.
W „Co Jest Grane 24” co tydzień
publikujemy jego rysunki będące
dowcipnym komentarzem do
ﬁlmów z bieżącego repertuaru.
W trakcie studiów na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie,
które ukończył z wyróżnieniem,
Borowski utrzymywał się z ilustracji do „Świerszczyka” i innych
czasopism dla dzieci. Potem związał się z branżą reklamową. Nie
przestawał tworzyć. Jego krótka
animacja „Kocham cię” o dmuchanej lalce z sex-shopu traﬁła na
Berlinale i Tribeca Film Festival
w Nowym Jorku, a pełnometrażowy debiut „Zero” został świetnie
przyjęty przez krytykę. Dziesięć
lat po tamtym sukcesie do kin
wchodzi „Ja teraz kłamię”.

FOT. OLAF
TRYZNA/
KINO ŚWIAT

krajów. Z bohatera można zrobić
zdrajcę, zagrożenie nazwać szansą, porażkę – sukcesem.

Umówmy się na szczerość,
zgoda?
– (śmiech) Jasne.

Nawet relacja live przestała być
obiektywna – może nigdy nie
była? Wszystko zależy od tego,
gdzie postawisz kamerę, kiedy
ją włączysz albo wyłączysz.
– Czyli od kontekstu, w którym
dany fakt zostaje umieszczony.
Chciałem zaproponować widzom
pewną grę opartą w jakimś sensie
na efekcie Kuleszowa. Polega on
na tym, że odbiorca przypisuje
oglądanej twarzy różne emocje
w zależności od tego, z jakimi
ujęciami ta twarz jest zestawiona
– mimo że jej wyraz się nie zmienia. W ﬁlmie mamy do czynienia
z podobnym zabiegiem. Powtarzam kilkukrotnie te same sceny
jeden do jednego. Nie zmieniam
w nich nic – są jak ten sam klocek,
tylko umieszczony w różnych
miejscach. Okazuje się, że zmieniony kontekst, to inne przed i po,
sprawia, że ten sam fakt może
być odbierany kompletnie inaczej, w jakimś sensie zmuszając
publiczność do weryﬁkacji jej
dotychczasowych sądów.

Wrócę jeszcze do tytułu, bo to
nie jest jednak zbyt popularna
deklaracja. Żyjemy czasach,
w których wszyscy raczej prześcigają się na prawdy.
– Jednocześnie przestaliśmy ze
sobą rozmawiać i zaczęliśmy się
po prostu informować. Komunikacja sprowadza się do coraz
krótszych, zdawkowych form, już
nawet nie słownych, lecz obrazkowych czy przekazu wideo, które
w dodatku potraﬁą wyparować
po krótkim czasie – jak na Snapchacie, gdzie początkowo każdy
ﬁlmik lub zdjęcie znikały po
60 sekundach. Trzeba uważać na
jakość tych informacji. W końcu
to na ich bazie budujemy sądy na
temat otaczającego nas świata
i ludzi. Przeraża mnie łatwość,
z jaką ulegamy wrażeniu prawdy.
Wystarczy włączyć kanały informacyjne. Mimo że pokazują te
same fakty, to komentują je już
w odmienny sposób, tworząc
wokół nich alternatywne rzeczywistości, jakby relacje dotyczyły
różnych wydarzeń czy wręcz

Publiczności w przypadku „Ja
teraz kłamię” są dwie: ludzie na
widowni śledzący telewizyjny
show, w którym udział biorą
bohaterowie, oraz my, widzowie przed ekranem.
– A może nawet trzy? Myślę, że
w pewnym sensie publicznością
są również sami bohaterowie. Oni
także ulegają manipulacji wykreowanej tyleż przez sytuację, co
samych siebie. Bo przecież my sami to sobie fundujemy: jak często
zawierzamy interpretacji, która
wydaje się nam najbardziej prawdopodobna? Szuﬂady porządkują
nasz świat, ułatwiają codzienne
funkcjonowanie, dają poczucie
bezpieczeństwa itd., ale te uproszczenia są zawodne. Dysponujemy
przecież tylko strzępem informacji, fragmentem całości. Jeśli układa się w logiczną całość z innymi
fragmentami, przyjmujemy to za
prawdę, być może utwierdzając
się tym samym w błędzie. To ma
konkretne konsekwencje. W sieci
rodzi hejt albo bezreﬂeksyjne
uwielbienie, w moim przekonaniu

ROZMOWA Z
Pawłem Borowskim
PIOTR GUSZKOWSKI: „Ja teraz
kłamię” – skąd ta deklaracja
w tytule?
PAWEŁ BOROWSKI: Chodziło
o klasyczny paradoks kłamcy.
Jeśli wypowiadając słowa: „Ja
teraz kłamię”, mówię prawdę, to
znaczy, że kłamię, a z kolei jeśli
kłamię, to mówię prawdę – i tak
dalej. Taka pętla bez końca.

równie niezdrowe. Brak dystansu
i wątpliwości w ocenie sprawiają,
że ludzie łatwo popadają w skrajności. A stąd już krok do fanatyzmu… Jeśli nie stawiasz sobie pytań, nie szukasz innych rozwiązań
czy możliwości. Z czego rodzą się
wynalazki, odkrycia czy choćby
sztuka, jeśli nie właśnie z wątpliwości? Bez wątpliwości nie ma
rozwoju, nie ma kultury i cywilizacji. Zaryzykowałbym twierdzenie,
że to one czynią nas ludźmi.
Akcję ﬁlmu umieściłeś w retrofuturystycznej przestrzeni.
– Zależało mi, żeby ta rzeczywistość była mimo wszystko namacalna, a nie zupełnie umowna
jak choćby u Larsa von Triera
w „Dogville”. Szukając inspiracji, wylądowałem ostatecznie
w atmosferze lat 60., kiedy świat
otrząsnął się po traumie dwóch
wojen i wszedł w space age.
Podczas gdy fetyszem kina jest
kręcenie fabuł w dokumental-
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nym stylu, ty kroczysz drogą
jakby na przekór. Dlaczego?
– Z pełną premedytacją zrobiłem
coś kompletnie à rebours. Pomyślałem, że skoro rzecz dotyczy
pojęcia prawdy, to być może
najlepszym sposobem na ugryzienie tego tematu będzie totalna
ﬁkcja, rodzaj bajkowej metafory.
Chciałem, by widz od razu, na
dzień dobry, dostawał komunikat,
że świat, który ogląda, nie istnieje,
a on sam jest po prostu w kinie.
Taka bajkowa, metaforyczna konstrukcja pozwala też na nieco inne
działania niż w przypadku kina
hiperrealistycznego. Daje pole do
wielowymiarowej zabawy, swoistej
gry z widzem, która wydawała mi
się szalenie istotna. Już w przypadku mojego debiutu podjąłem parę
takich prób. Pamiętasz „Zero”?
Tak.
– Wszystkie numery rejestracyjne
samochodów zaczynały się tam od
liter DOE. Jak ktoś w końcu słusznie zauważył, w Polsce nie ma
takich tablic. Doe to jest nazwisko
używane w Stanach w kontekście
osób o niezidentyﬁkowanej tożsamości, tak jak u nas N.N. Bohaterowie byli bezimienni, określeni
przez pełnione funkcje i wygląd.
W „Ja teraz kłamię” oprócz
paru innych zabaw dla czujnych
widzów jest też taka dotycząca
imion. Tylko cztery główne postaci mają imiona i są one bardzo
specyﬁczne: Celia, Mat, Yvonne
i Kai. W skrócie CMYK. Jak cyan,
magenta, yellow i black – key
colour. To zestaw czterech podstawowych kolorów, z połączenia

których da się zrobić każdą pozostałą istniejącą na świecie barwę.
Nieprzypadkowo są to ludzie,
którzy zawodowo zajmują się udawaniem: aktorka, reżyser, piosenkarka, prowadząca show w tv. To
takie bazowe ikony autokreacji, ale
posługujemy się nią przecież wszyscy. Czasem chcąc po prostu podbić swoje notowania, a czasem – bo
chcemy coś ukryć, schować jakieś
mankamenty i braki. Być może
dlatego, że prawda często jest mało
atrakcyjna, do bólu zwyczajna i po
prostu nudna. Wybieramy więc
ﬁkcję i to w nią wolimy wierzyć.
Obejrzałeś wszystkie ﬁlmy, do
których zrobiłeś rysunki dla
„Co Jest Grane 24”?
– Większość już po zrobieniu
rysunków. Kluczem do takiego rysunkowego komentarza do ﬁlmu
zwykle jest skojarzenie związane
z tytułem. Staram się, żeby było
zabawne. Wychodzi różnie, ale
czasem się nawet udaje (śmiech).
Pomaga mi paradoksalnie gorsze
samopoczucie, bo już tak mam, że
uruchamia pokłady wisielczego
humoru. Oczywiście, dobrze znam
repertuar, dlatego nawet jeśli nie
widziałem ﬁlmu, zazwyczaj wiem,
o czym jest. Poza tym oglądam
naprawdę bardzo dużo. Niemal
hurtowo i w zasadzie wszystko. Nie
ma dla mnie podziału na kino komercyjne i arthouse’owe, tylko na
takie, które kupuję lub nie. Lubię
rzeczy odważne i szczere, w jakimś
sensie poszukujące – nawet za cenę
tego, że czasem nie będą do końca
spełnione. Wolę to niż poprawną
przeciętność. l

1 WA

11
Gazeta Wyborcza

KINO

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca – 4 lipca 2019

Celebryci na spowiedzi i stylowa gra z widzem

Świadkowie Putina

Ja teraz kłamię
• W jednej
z głównych
ról występuje Maja
Ostaszewska FOT. OLAF

llllll
Polska, Holandia 2019. Reż. Paweł
Borowski. Aktorzy: Maja Ostaszewska, Rafał Maćkowiak, Agata
Buzek, Jacek Poniedziałek, Robert
Więckiewicz, Adam Woronowicz,
Joanna Kulig

TRYZNA/KINO
ŚWIAT

Trzy gwiazdy biorą udział
w kontrowersyjnym telewizyjnym show na żywo. Przepytywane przez prowadzącą, która
porusza niewygodne tematy
i nie daje się tak łatwo zbyć,
ujawniają wstydliwe sekrety
ze swojego życia. W kinach od
28 czerwca.

„Incepcji” Christophera Nolana, zaciera się granica między rzeczywistością a wykreowaną ﬁkcją, snem.
Sytuacja komplikuje się, gdy
pada pewna propozycja. Mat (Rafał
Maćkowiak) dostanie pieniądze na
ﬁlm pod warunkiem, że główną rolę zagra młodziutka Yvonne (Paulina Walendziak), a nie jego partnerNaprzeciwko siedzi puka Celia (Maja Ostaszewska),
PATRONAT
bliczność. To od niej zależy
z którą przygotowywał
los uczestników. Czy Celia,
projekt. Zdzieramy kolejne
Mat i Yvonne będą potraﬁli
warstwy opowieści o przewzbudzić zaufanie albo
biegu feralnych wydarzeń,
przynajmniej współczucie?
jakie nastąpiły po udziale
Czy wypadną na tyle przebohaterów w programie,
konująco, że uwierzymy
ukazanej kolejno z perw ich historie?
spektywy każdego z nich.
Tak, my. Bo choć sami nie
Pozwala to zobaczyć pewne
głosujemy na „tak” lub „nie”,
sytuacje w szerszym kadrze.
to zostajemy wciągnięci
Powracanie do tych samych
w intrygę. Już tytuł powiscen może być nieco męcząnien dawać do myślenia. Skoro „Ja
ce w odbiorze, ale ten konsekwentteraz kłamię”, to czy wszystko, co
nie stosowany zabieg powtórzeń
oglądamy, jest tylko bajką? Trochę
ma konkretny cel. Gdy wydaje się
jak w „Grze” Davida Finchera czy
nam, że rozpoznaliśmy już intencje

postaci, ujawniony kontekst rzuca
na całą sprawę nowe światło.
Podążamy za bohaterami w głąb
króliczej nory, droga wiedzie
futurystycznymi korytarzami.
Reżyser Paweł Borowski ożywia
retrofantazję na temat przyszłości,
kreuje intrygujący świat, nie brak
mu poczucia humoru. Celowo
umieścił fabularną łamigłówkę
w stylowej, odrealnionej przestrzeni zbudowanej poprzez pomysłowe
ogranie architektury. Nie ogranicza
bowiem gry z widzem do narracji,
tworzy iluzję także w warstwie plastycznej. Bawi się złudzeniem skali
czy orientacji obrazu w montażu
kolejnych ujęć (tabletki stają się
fotelami w holu, samochód na parkingu okazuje się breloczkiem itp.).
Borowskiemu wyraźnie zależy
na tym, by wybrzmiało kluczowe
pytanie: czy w erze autokreacji
i post-prawdy powinniśmy ufać
naszej percepcji?
Piotr Guszkowski

Sekretne życie
zwierzaków domowych 2
llllll
USA/Francja/Japonia 2019 (The
Secret Life of Pets 2) Reż. Chris
Renaud, Jonathan del Val.

Przygodowo-komediowa
animacja dla dzieci. Sequel
kinowego przeboju sprzed
trzech lat.
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Oglądamy trzy odrębne historie, które łączy jedynie to, że ich
bohaterami są – w większości
znane z oryginału – zwierzątka
z Brooklynu.
Terierek Max i jego wielki, włochaty kompan Duke – wraz z ich
panią Katie, jej mężem i nowo narodzonym synkiem – wyjeżdżają
na wycieczkę na wieś. Jako nowojorskie mieszczuchy czują się zagubieni w tym dziwnym świecie,
a przewodnikiem po nim (i w ogóle po życiu) staje się twardy pies
pasterski Kogut. W tym czasie
suczka Gidget gubi powierzoną jej
przez Maxa cenną zabawkę i robi
wszystko, aby ją odzyskać. Zaś
królik Tuptuś, czujący się obecnie
Supermanem, wraz z inną suczką
Daisy postanawiają uwolnić z cyrku małego tygryska. Ten ostatni
wątek jest najciekawszy i nadawałby się do rozbudowania w pełną
fabułę, choć jeden element w nim

jest drażniący: właścicielem cyrku
jest Rosjanin. I nie chodzi mi o to,
że mali Amerykanie są tu uczeni,
że Rosjanie są źli i groźni, ale że
w polskiej wersji językowej ów
„zły Rosjanin” brzmi jak poczciwy
wilniuk czy lwowianin.
Znacznie poważniejszą wadą
jest jednak wspomniana już formuła trzy w jednym powodująca,
że ﬁlm jest pozbawiony rytmu
i niespójny. Także jego przesłanie
– skierowane zresztą do rodziców,
a nie dzieci – głoszące, aby nie bać
się życia i mieć do niego zaufanie,
nie obejmuje całości, ale nawiązuje tylko do jednego wątku. Bardziej więc niż historia jest to ciąg

D O

K I N

szybko następujących po sobie
gagów. Przy całej ich nierówności
niektóre są całkiem dowcipne, jak
wizyta Maxa (neurotycznie zalęknionego o synka Katie) u zwierzęcego terapeuty czy nauka Gidget,
„jak stać się kotem”. Ale w sumie
najśmieszniejsze są, wzięte jakby
z YouTube’a, scenki pokazywane
w trakcie napisów końcowych,
co o samym ﬁlmie nie świadczy
najlepiej. Dzieci do 10-12 lat będą
się jednak na nim bawić dobrze,
a ich opiekunowie wytrzymają
bez trudu. Cóż, kochamy te nasze
domowe zwierzaki i nasze uczucia przenoszą się na ekran. l
Paweł Mossakowski

W C H O D Z Ą

T E Ż

Z głową
w chmurach

który zamienia się
w niezwykłą przygodę.

Z pianą
na ustach

Belgia/Szwecja/
Norwegia/Holandia 2017

Polaroid

Łotwa/Polska/Litwa
2017

Kino familijne.
Wychowywany przez ojca
12-letni Niilas wyjeżdża
do niewidzianej od lat
matki, mieszkającej
w Laponii z nową rodziną.
Tu zaprzyjaźnia się ze
swoją przyrodnią siostrą
Sunną, a także uczestniczy
w wypasie reniferów,

Najciekawszą sekwencją są
właśnie wybory prezydenckie.
Majski i jego ludzie wchodzą
Łotwa/Szwajcaria/Czechy 2018.
z kamerą do sztabu wyborczego
Reż. Witalij Manski
Putina – i równolegle do domu
Jelcyna. W pierwszym widzimy
Dokument. Jak doszedł do
kilkunastu opanowanych, lekwładzy Putin i jak ją na początko cynicznych, działających na
ku wykorzystywał.
zimno technokratów pragnących,
aby ich kandydat wygrał już
W ﬁlmach Witalija Manskiego
w pierwszej rundzie (co charakrównie ciekawy co ich zawartość
terystyczne, wszyscy z tej grupy
jest sposób ich powstawania. Naj– z wyjątkiem Miedwiediewa
bardziej znany jego dokument „Pod – albo przeszli potem do opozycji,
opieką wiecznego słońca” – o życiu
albo opuścili kraj, albo zginęli
w Korei Północnej – został zrealizo- w podejrzanych okolicznościach).
wany tylko dlatego, że reżyserowi
W drugim oglądamy, jak były
udało się przekonać władze tego
prezydent, siedząc w otoczeniu
kraju, iż zamierza nakręcić ﬁlm
rodziny, cieszy się z triumfu swowychwalający ich dzieło. W przyjego „podopiecznego”, jakby to
padku „Świadków Putina” nie muon osobiście zwyciężył. A potem
siał się już uciekać do podstępów:
dzwoni do Putina z gratulacjami,
znaczną część materiałów zebrał,
ale ten nie odpowiada.
będąc szefem redakcji dokumentu
Film Majskiego jest cenny
w państwowej telewizji.
przez ukazanie z bliska potężnego,
Ale między tymi tak odniebezpiecznego i wyrachomiennymi ﬁlmami jest jedwanego polityka, do któPATRONAT
no dyskretne podobieństwo:
rego dostęp jest niezwykle
w „Pod opieką wiecznego
trudny. Jeśli „Świadkowie...”
słońca” są fragmenty, które
pozostawiają tu pewien
w y g l ą d a j ą istotnie jak
niedosyt, to nie z winy reﬁlm propagandowy – tyle że
żysera, ale z powodu pełnej
piękna fasada jest konfronsamokontroli bohatera. Putowana z tym, co kryje się
tin ani na moment się nie
za nią – w „Świadkach...” zaś
odsłania, próżno oczekiwać
znajdziemy materiały, które
jego prywatnej twarzy.
pierwotnie miały służyć
Nawet w najbardziej szczepropagandowym celom, jak
rej rozmowie z autorem
np. ocieplenie wizerunku
– na temat hymnu właśnie
przywódcy. Jest to więc nie tylko
– jest wprawdzie podenerwowany,
dokument o pierwszym okresie pa- ale maski nie zdejmuje.
nowania Putina (wszystkie pokazyMieszkający obecnie na Łotwie
wane tu wydarzenia miały miejsce
Majski nie ukrywa krytycznego
w 2000 r.), ale też wyznanie winy
stosunku do Putina. Co jednak
ﬁlmowca, który – choć z rosnącym
myślał o nim wtedy – oraz o swodystansem – w państwowej machi- jej pracy w sprzyjającej mu telewinie propagandowej uczestniczył.
zji – mówi niewiele. Chciał wykoDużo miejsca w ﬁlmie poświęrzystać wysokie stanowisko do
cono też Jelcynowi, który – świazapisu fascynująco zmieniającej
domy losu zdetronizowanych
się rzeczywistości? Czy – w przeciwładców Rosji – starannie wybrał
wieństwie do swojej żony – „wieswojego następcę, namaścił go
rzył” w Putina? Dziś twierdzi, że
i pobłogosławił. W sylwestrochciał być tylko „świadkiem”, jest
wą noc na przełomie tysiącleci
jednak świadomy, że różnica miępowierzył mu kierowanie krajem
dzy świadkiem a współwinnym
na okres trzech miesięcy – aż do
jest bardzo cienka. l
Paweł Mossakowski
wyborów prezydenckich.
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Kanada/Norwegia/USA
2019
Horror: coś pomiędzy
„The Ring” a „Oszukać
przeznaczenie”. Nieśmiała
nastolatka otrzymuje
w prezencie stary model
polaroida. Wkrótce odkrywa,
że komukolwiek zrobi nim
zdjęcie, ten umiera.

Dramat. Jana,
fizjoterapeutka w liceum
sportowym, romansuje
z 17-letnim uczniem. Mąż
Jany, policjant, który stracił
nogę w wypadku i odtąd
zajmuje się szkoleniem
psów, zaczyna domyślać
się prawdy.

pmoss

Anna
llllll
Francja, USA 2019 (Anna). Reż. Luc
Besson. Aktorzy: Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Luc Besson nie przestaje fantazjować na temat zabójczych
kobiet w sytuacji bez wyjścia.
Tym razem jest nią modelka
odkryta przez łowcę talentów na
moskiewskim targu. Kiedy zakończy romans z handlarzem bronią,
posyłając mu kulę w łeb, staje
się jasne, że uroda i wdzięk to jej
niejedyne atuty. Wkrótce poznajemy okoliczności, w jakich Anna
została zwerbowana przez KGB.
Tytułowa bohaterka wydaje się
bliźniaczką Nikity, choć w jednej
z sekwencji – gdy przeplatają
się obrazki z sesji zdjęciowych

i innych „zleceń” – można ją
pomylić z Millą Jovovich z „Piątego elementu”. Luc Besson nie
wykorzystuje potencjału sytuacji
na styku światów mody i wywiadu.
Najwyraźniej nie dba też o realia,
jego bohaterowie w 1990 r. posługują się technologiami, na które
przyjdzie poczekać dekadę. Górę
nad pulsującą akcją biorą często
pseudoﬁlozoﬁczne rozważania,
melodramatyczny nastrój budowany jest chwytami z opery mydlanej.
Sashy Luss jako aktorka wypada
raczej średnio. Dużo przyjemniej
patrzy się, jak Helen Mirren bawi
się stereotypową postacią radzieckiej wersji Edny Mode z „Iniemamocnych”, wiecznie pochylona
nad ekranem z podglądem przebiegu misji. Anna zaimponuje
jej bezczelnością, researchem i…
cytatem z Czechowa. l
Piotr Guszkowski
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Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Wieczne lato,
czyli wakacje z filmami
Marta Górna

• Cate
Blanchet
w filmie
„Carol”

Jak kochać, to w środy; jak
słuchać muzyki, to w czwartki;
a jak wyruszać na przygody, to
w piątki. Filmoteka Narodowa
– Instytut Audiowizualny dla
tych, którzy spędzają upalne
wakacje w mieście, ma specjalny program ﬁlmowo-koncertowy „Wieczne Lato”.
Środy w programie „Wieczne
Lato” upłyną pod znakiem miłości. Szczęśliwej, nieszczęśliwej
– nieważne. Ważne jest tylko to, że
w środku tygodnia będzie można
zapomnieć o całym świecie i zobaczyć na specjalnych seansach
plenerowych wiele jej twarzy.
Wśród ﬁlmów zaplanowanych na środowe wieczory są
m.in. „Przed zachodem słońca”
Richarda Linklatera, z Ethanem
Hawke’em i Julie Delpy w rolach
głównych, „500 dni miłości” Marca
Webba (młody mężczyzna stara
się zapomnieć o ukochanej, z którą
właśnie się rozstał), „Zimna wojna”
Pawła Pawlikowskiego (nominowana do trzech Oscarów czarno-biała historia toksycznej miłości
z Tomaszem Kotem i Joanną Kulig
w rolach głównych), „Carol” Todda
Haynesa (zakazany romans Cate
Blanchett i Rooney Mary budzi
zgorszenie w konserwatywnych
Stanach Zjednoczonych lat 50.)
i „45 lat” Andrew Haigha (45-lecie
małżeństwa pozornie szczęśliwej
pary mąci wiadomość o dawnej
ukochanej mężczyzny). Niewiele
tu szans na szczęśliwe zakończenie, ale miłość nie zawsze triumfuje i o tym m.in. będzie można sobie
przypomnieć w środy.

Koncerty i kino muzyczne
Z kolei w czwartki odbywać się
będą koncerty najbardziej zapadających w pamięć debiutantów
ubiegłorocznej edycji festiwalu
Spring Break, a pomiędzy nimi
zaplanowane są projekcje najgłośniejszych ﬁlmów muzycznych.
Imprezę rozpoczęła Misia
Furtak, w następnych tygodniach

REKLAMA 33927011

FOT. GUTEK FILM

→ „Wieczne Lato” w Filmotece
Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
• Środowe pokazy filmowe z miłością w tle odbywać się będą zwykle
o godz. 21.30 (z wyjątkiem dwóch
ostatnich, które zaplanowano na
godz. 20.30).
• Czwartkowe koncerty zaczynają
się o 20, a pokazy filmów muzycznych – o godz. 21.
• Przygodowe piątki z filmem
zaczynają się o 21.30 (z wyjątkiem
dwóch ostatnich pokazów, które
przewidziano na 20.30).
Wszystkie pokazy i koncerty odbywają się w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 3/5. Wstęp wolny.

wystąpią m.in. Lor, Błoto, Enchanted Hunters i Perfect Son.
W ramach seansów kina z muzyką w tle pokazane zostaną nie
tylko najgłośniejsze ﬁlmy muzyczne ostatnich lat, ale też nowości.
Zobaczymy m.in. „Bohemian
Rhapsody” (obsypana nagrodami ﬁlmowa opowieść o zespole
Queen i Freddim Mercury z Ramim Malekiem w roli głównej),
dokument „Whitney” opowiadający o życiu Whitney Houston,
rewelacyjny „Whiplash” Damiena
Chazelle’a (ambitny perkuﬁlmowe, które uszczęśliwią
sista walczy o swoje miejsce
PATRONAT
nawet najbardziej wybredw muzycznym środowisku)
nych kinomanów, a ich
i nowy ﬁlm z Natalie Portwspólnym mianownikiem
man – „Vox Lux”. Laureatka
jest szeroko rozumiana
Oscara za rolę w „Czarprzygoda, którą gwarannym łabędziu” w nowym
tują bohaterowie słynnych
wcieleniu jest dogasającą
ﬁlmów. I tak, w najbliższy
gwiazdą pop z wielkim ego
piątek 28 czerwca do
i problematyczną przeszłoprzeżycia wspólnych przyścią. Film premierę miał
gód zapraszają Penelope
kwietniu, to więc doskonała
Cruz, Scarlett Johansson
okazja, aby nadrobić zalei Javier Bardem, których
głości. Zwłaszcza że Natalie
będzie można na ekranie zobaPortman tworzy jedną z najlepczyć w komediodramacie „Vicky
szych kreacji w swojej karierze.
Cristina Barcelona” Woody’ego
Polański, komiksy
Allena. W tym skomplikowanym
i Tim Curry
wielokącie uczuciowym nikt nie
W piątki w programie „Wieczjest naprawdę szczęśliwy, ale
nego Lata” przewidziano seanse
dramat rozgrywa się w hiszpań-

• Natalie
Portman
w filmie
„Vox Lux”
FOT. M2FILMS

„Deadpool” o niepoprawnym politycznie komiksowym bohaterze,
którego słownictwo pozostawia
wiele do życzenia, a także „Śniadanie na Plutonie” Neila Jordana.

Liczba słuchawek
ograniczona

skich plenerach, a to zawsze jakieś
pocieszenie.
Napięcie będzie rosło podczas
lipcowego seansu „Noża w wodzie” Romana Polańskiego, ale
rozładuje je szybko pokaz kultowego musicalu „The Rocky Horror Picture Show”, w którym Tim
Curry tańczy i śpiewa o tym, jak to
jest być transwestytą. A sekunduje
mu m.in. młoda Susan Sarandon
w jednej ze swych pierwszych ról.
Musical w reżyserii Jima Sharmana to przełomowa produkcja z lat
70., która opowiada o wyzwoleniu
seksualnym, byciu sobą i różnych
odmianach miłości, z których
żadna nie jest gorsza od innych.
W czasie piątkowych projekcji
będzie można też obejrzeć ﬁlm

Na świeżym powietrzu będzie
można także dać się porwać
spektakularnemu kinu akcji.
Mowa o ﬁlmie „Atomic Blonde”,
w którym Charlize Theron udowadnia, że James Bond odchodzi powoli do lamusa, a kino
sensacyjne potrzebuje silnych
bohaterek. Oprócz tego w programie również ﬁlmy „The Square”,
„Służąca”, „Noc na Ziemi”, „Gloria”, „W cieniu drzewa” i „Pociąg
do Darjeeling”.
Wstęp na wszystkie pokazy
jest bezpłatny. „Wieczne Lato”
znajdziecie na ul. Wałbrzyskiej
3/5, w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
W czasie pokazów plenerowych
uczestnicy korzystać będą z bezprzewodowych słuchawek, a do
ich wypożyczenia trzeba będzie
okazać dowód tożsamości. Liczba
słuchawek jest ograniczona, podobnie jak wejściówek na koncerty, które odbywać się będą w sali
Ziemia Obiecana. l
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K I N A
Warszawa
ADA
Ks. Juliana Chrościckiego 14, tel. 228637981

• Tajemnice Joan (110) pt. 19; sob.-niedz.
15, 18;

AMONDO KINO
Żurawia 20

• Asako. Dzień i noc (119) sob. 18.20; pon.
20.05;
• Berlin, Barcelona (99) sob. 20.30;
• Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie (97) niedz. 20.25;
• Dogman (102) niedz. 16.15;
• Gentleman z rewolwerem (93) śr. 18.10;
• Milcząca rewolucja (111) niedz. 18.25;
• Monument (107) sob. 18.30; niedz. 14.15;
wt. 18.05;
• Neapol spowity tajemnicą (113) czw.
20.15;
• Pamiątki Claire Darling (94) pt. 20.20;
sob. 20.35; niedz. 18.15; wt. 18; czw. 18.10;
• Party (71) pt. 20.45;
• Petra (107) sob. 14.05; niedz. 14.10; pon.
18.05;
• Płomienie (148) pt. 18;
• Sauvage (97) sob. 16.25; pon. 20.15;
• Szczęśliwy Lazzaro (125) sob. 14; wt.
19.50; śr. 18;
• The Place (105) śr. 20.20;
• Złodziejaszki (121) pt. 18.05; sob.-niedz.
16.10; pon., czw. 18; wt. 20.05; śr. 20;

ATLANTIC
Chmielna 33, tel. 228270894

• Anna (118) pt. 13.20, 15.40, 18, 20.20,
22.40; sob. 13.30, 15.50, 18.10, 20.30, 22.30;
niedz.-pon. 13.30, 15.50, 18.10, 20.30; wt.śr. 13.20, 15.40, 18, 20.20; czw. 12.50, 15.10,
17.30, 20.50;
• Gloria Bell (102) pon. 11.40;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 16,
20.30; sob. 11.20, 15.50; niedz. 11.20, 15.20;
pon. 11.20, 18.10; wt. 16; śr. 14; czw. 13.40;
• Midsommar. W biały dzień (120) czw.
20.40;
• Moja gwiazda: Teen Spirit (92) wt.czw. 18.30;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt. 10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104) pt.,
wt.-śr. 11.10; sob.-niedz. 13.10; pon. 16;
• Rocketman (121) pt. 12.50, 15.20, 17.50,
20.20, 22.30; sob. 11.10, 15.20, 17.50, 20.20,
22.30; niedz. 10.40, 15.20, 17.50, 20.20;
pon.-wt. 12.50, 15.20, 17.50, 20.20; śr.
12.30, 15, 20.50; czw. 11, 13.30, 16;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) pt.-sob., pon.-wt. 11.30,
13.20, 15.10, 17, 18.50, 20.40; niedz. 10.30,
12.20, 14.10, 16, 17.50, 19.40; śr.-czw. 11.40,
13.30, 15.20, 17.10, 19;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 18, 20;
• Słodki koniec dnia (97) pt., wt. 11.40;
sob.-niedz. 11; śr. 11.50; czw. 11.30;
• Tajemnice Joan (110) pt. 13.50, 18.20;
sob. 13.40, 20.20; niedz. 13.10, 19.50; pon.
13.50, 20.20; wt. 13.50, 20.30; śr. 16.10;
czw. 15.50;
• Yesterday (116) sob. 18; niedz. 17.30;

CINEMA CITY ARKADIA
Aleja Jana Pawła II 82, tel. 223212121

• Agent Kot (85) dubbing codz. 11.50,
14.10;

• Aladyn (128) pt.-śr. 13.30, 18.50; czw.
13.30; dubbing codz. 10.50, 12.20, 15,
17.40;
• Anna (118) codz. 11.50, 14.20, 16.50, 19.20,
21.50;
• Avengers: Koniec gry (185) codz. 17.30;
• Dzień czekolady (75) sob.-niedz. 10.50;
• Gloria Bell (102) codz. 16.10;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
20.20; dubbing codz. 12.50, 17.50; 3D
dubbing pt.-śr. 13.40, 18.50; czw. 10.10,
15.15;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 11.50, 16.20,
18.40, 21;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 16.10, 21.30;
czw. 16.10, 21.40;
• Kobieta idzie na wojnę (101) codz.
15.30, 21.10;
• Krew Boga (100) codz. 11.30, 22.30;
• Królowa Kier (127) codz. 21.10;
• Laleczka (120) codz. 17, 19.10, 21.20;
• Ma (99) codz. 16.40, 19;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 11.10, 11.40, 14.10, 16.20, 20.40, 21.30;
czw. 11.40, 12.50, 14.10, 20.40, 20.45;
• Niedobrani (125) codz. 20.50;
• Oszustki (94) codz. 11.10, 13.20, 15.30,
17.50, 20.10, 22.30;
• Panda i Banda (90) dubbing codz. 10.20;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.,
pon.-czw. 13.10; sob.-niedz. 11, 13.10;
• Podły, okrutny, zły (108) codz. 18.30;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10.15, 12.45, 15, 17.15;
• Polaroid (88) codz. 14, 16, 18, 20, 22;
• Rocketman (121) codz. 11.30, 14.10, 16.50,
19.30, 22.10;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 18, 19;
• Słońce też jest gwiazdą codz. 15.10;
• Tajemnice Joan (110) codz. 13.50;
• Trzy kroki od siebie (116) codz. 11.50,
14.30;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
19.30, 22;

CINEMA CITY BEMOWO
Powstańców Śląskich 126 A, tel. 225604000

• Agent Kot (85) dubbing pt.-śr. 11.40,
13.50; czw. 11.50, 14.10;
• Aladyn (128) dubbing pt.-pon., śr.-czw. 11,
13.40, 16.20; wt. 11, 16.20;
• Anna (118) codz. 14.30, 17.10, 19.40, 22.10;
• Avengers: Koniec gry (185) dubbing
codz. 13.20;
• Dzień czekolady (75) codz. 10;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr.
13.40, 21.30; czw. 14.05, 21.30; dubbing
pt.-śr. 16.20, 19.10; czw. 19.10;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 11, 17, 19.20,
21.40;
• John Wick 3 (130) codz. 21.20;
• Laleczka (120) codz. 15.50, 17.50, 19.50,
21.50;
• Ma (99) pt.-śr. 15.50, 19, 21.10; czw. 16.20,
19, 21.10;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 18.10, 20.40; czw. 16.50, 21.10;
• Oszustki (94) codz. 10, 12.10, 14.20, 16.40,
18.50, 21;
• Panda i Banda (90) dubbing codz. 10.30,
12.30;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
11.50, 13.50;

• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
codz. 19; dubbing pt.-śr. 11.20, 12, 14.20,
16.40; czw. 11.30, 12, 14.20, 16.40;
• Polaroid (88) codz. 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 22.30;
• Rocketman (121) codz. 16.20, 19, 21.40;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-pon., czw.
10, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30; wt.-śr.
10, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 18.30;
• Słońce też jest gwiazdą codz. 11.40;
• Tajemnice Joan (110) pt.-pon., śr.-czw.
14;
• Trzy kroki od siebie (116) codz. 12;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
22;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

CINEMA CITY GALERIA
PÓŁNOCNA
Światowida 17, tel. 222419191

•

• Agent Kot (85) dubbing codz. 11.40,
13.40, 15.40;
• Aladyn (128) dubbing codz. 11.20, 14;
• Anna (118) codz. 11.40, 14.10, 16.40, 19.10,
21.40;
• Dzień czekolady (75) codz. 14.10;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr.
19.10, 21.50; czw. 21.50; dubbing codz.
13.30, 17.10;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 10.40, 13,
15.20, 17.40, 20, 22.20;
• John Wick 3 (130) codz. 14.30;
• Kobieta idzie na wojnę (101) codz.
16.50;
• Laleczka (120) codz. 16.20, 18.20, 20.20,
22.20;
• Ma (99) codz. 17.40, 19.50, 22;
• Men in Black: International (120) codz.
12.15, 20;
• Oszustki (94) codz. 15.10, 17.20, 19.30,
21.40;
• Panda i Banda (90) dubbing pt. 10.15;
sob.-czw. 11.10;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.
12.15; sob.-czw. 10.15, 12.15;
• Podły, okrutny, zły (108) codz. 22.30;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 11.15, 13.30, 15.45, 18; 3D
dubbing codz. 11.50;
• Polaroid (88) codz. 14.15, 16.15, 18.15,
20.15, 22.15;
• Rocketman (121) codz. 10.50, 20.30;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 10.30,
12.30, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;
• Tajemnice Joan (110) codz. 21;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
18.40; dubbing codz. 16.10;

•
•
•
•

CINEMA CITY MOKOTÓW
Wołoska 12C, tel. 224566502

• Agent Kot (85) dubbing codz. 11.50, 14,
16.10;
• Aladyn (128) codz. 18.10; dubbing codz.
10.10, 12.50, 15.30, 16.50;
• Anna (118) codz. 11.50, 14.20, 16.50, 19.20,
21.50;
• Avengers: Koniec gry (185) codz. 20.50;
dubbing codz. 12.10;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr.
16.30, 19.15, 21.10, 22; czw. 16.15, 21.10,
21.45; dubbing pt.-śr. 11, 13.45, 18.20; czw.
10.45, 13.30, 18.20;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 11.40, 14,
16.20, 18.40, 21;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 19.40, 22.20;
czw. 22;
• Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 15.10,
19.50;

Krew Boga (100) codz. 13.40;
Królowa Kier (127) codz. 22;
Laleczka (120) codz. 18.10, 20.10;
Ma (99) codz. 15.50, 21.10;
Men in Black: International (120) codz.
13.50, 18.40, 22.10;
Niedobrani (125) codz. 21.20;
Oszustki (94) pt.-śr. 11.10, 13.20, 15.30,
17.40, 19.50, 22.10; czw. 11.10, 13.20, 15.30,
17.40, 19.50;
Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
11.10, 13.10;
Podły, okrutny, zły (108) codz. 21.50;
Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10, 11.30, 12.20, 14.40, 16.20;
Polaroid (88) codz. 14, 16, 18, 20, 22;
Praziomek (100) dubbing codz. 11.50;
Rocketman (121) codz. 11.40, 16.30, 19.10;
Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 10.10,
11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20;
Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19, 20;
Słońce też jest gwiazdą codz. 14.20;
Tajemnice Joan (110) codz. 11.20, 17.20;
Trzy kroki od siebie (116) codz. 16.20;
X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
21.20; dubbing codz. 18.50;

CINEMA CITY PROMENADA
Ostrobramska 75C, tel. 226117514

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10.10,
12.30, 14.30, 16.40;
• Aladyn (128) dubbing codz. 10.15, 12.10,
14.50, 17.30;
• Anna (118) pt.-śr. 14.20, 16.50, 19.20, 21.50;
czw. 14, 16.30, 20.10, 21.50;
• Avengers: Koniec gry (185) dubbing
codz. 13;
• Dzień czekolady (75) codz. 11.50;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
17.10, 20; dubbing codz. 14.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 10.40, 16.40,
19, 21.20;
• John Wick 3 (130) codz. 13.40, 20.50;
• Krew Boga (100) codz. 12.10;
• Królowa Kier (127) codz. 12.50;
• Laleczka (120) codz. 18, 20, 22;
• Ma (99) codz. 17.20, 19.30, 21.40;
• Men in Black: International (120) codz.
15.30, 18.50, 21.20;
• Niedobrani (125) pt.-śr. 20.10;
• Oszustki (94) codz. 11.40, 13.50, 16.10,
18.20, 20.30, 22;
• Panda i Banda (90) dubbing codz. 11.30,
13.30;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10.50, 12.50;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10.20, 11.30, 13.50, 16.10,
18.30;
• Polaroid (88) codz. 13.50, 15.50, 17.50,
19.50, 21.50;
• Rocketman (121) pt.-śr. 11.40, 16.30,
21.30; czw. 11.20, 16.30, 21.30;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 10, 12,
14, 16, 18, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;
• Słońce też jest gwiazdą codz. 11.20;
• Tajemnice Joan (110) codz. 19.10;
• Trzy kroki od siebie (116) codz. 14.50;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
18, 20.30; dubbing codz. 15.30;

• Anna (118) codz. 10.10, 12.40, 15.10, 17.40,
20.10;
• Dzień czekolady (75) codz. 11;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
21; dubbing codz. 18.10;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 14.30, 16.50,
19.10, 21.30;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 20.10;
• Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 19;
• Krew Boga (100) codz. 12.50;
• Laleczka (120) codz. 15.10, 17.10, 19.10,
21.10;
• Ma (99) codz. 15.10, 19.50, 22;
• Men in Black: International (120) codz.
16.10, 18.40, 21.10;
• Niedobrani (125) codz. 21.10;
• Oszustki (94) codz. 10.30, 12.40, 14.50,
17.10, 19.20, 21.30;
• Panda i Banda (90) dubbing codz. 11, 13;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.niedz., wt.-czw. 11.20, 13.15; pon. 10, 13.15;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
codz. 13.50; dubbing pt. 10.30, 11, 12.50,
15.10, 17.30; sob.-czw. 10.30, 12.50, 15.10,
17.30;
• Polaroid (88) codz. 15, 17, 19, 21;
• Rocketman (121) pt.-śr. 17.20, 20; czw.
17.20, 19.55;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-śr. 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; czw. 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 20.30;
• Tajemnice Joan (110) codz. 11.40, 14;
• Trzy kroki od siebie (116) sob.-czw.
11.20;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
16.30; 3D dubbing codz. 12;

CINEMA CITY SADYBA IMAX
Powsińska 31, tel. 225503333

• Godzilla II: Król potworów (132)3D
napisy pt.-niedz., śr. 11.40, 16.50, 22; pon.
11.40, 16.50; wt. 16.50, 22; czw. 11.40, 16.50,
22.10;
• Men in Black: International (120)
pt.-niedz., wt.-śr. 14.20, 19.30; pon., czw.
14.20;
• Soundgarden: Live from the Artist’s
Den (160) pon. 19.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)3D
napisy czw. 19.30;

ELEKTRONIK
Zajączka 7, tel. 691490173

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CINEMA CITY SADYBA
Powsińska 31, tel. 225503333

•
•

• Agent Kot (85) dubbing pt.-niedz., śr.
11.50, 14, 16.10; pon.-wt., czw. 11, 14, 16.10;
• Aladyn (128) dubbing codz. 12, 14.45,
17.30;

•
•

7 uczuć (116) sob. 17;
Everest dla każdego wt. 21.30;
Heavy Water (84) śr. 19;
Jutro albo pojutrze (93) sob. 21; niedz.,
śr. 19.15;
Kler (28) niedz. 17;
Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 21; sob.
19.30; niedz. 21.15; śr. 21.30;
Midsommar. W biały dzień (120) czw.
21.30;
Orłem być (30) wt. 19;
Ostatnie prosecco hrabiego
Ancillotto (101) sob. 19;
Over The Limit (74) pon. 17;
Pamiątki Claire Darling (94) pon. 18,
20;
Petra (107) pt. 17.30;
Pod opieką wiecznego słońca (106) pt.
21.15; pon. 20.30;
Słodki koniec dnia (97) pt. 17; niedz.
19.30;
W rytmie Kuby (82) śr. 17.15;
Z pianą na ustach (79) pt. 19.30; sob.
17.15; niedz. 21.30;
Złodziejaszki (121) czw. 19;
Świadkowie Putina (107) pt. 19; sob.
21.30; pon. 18.30; śr.-czw. 21.15;

patronuje
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FINA
Wałbrzyska 3/5, tel. 223804900

Druga strona ekranu Paweł Borowski

• Bohemian Rhapsody (135) czw. 21.30;
• Przed zachodem słońca (77) śr. 21.30;
• Vicky Cristina Barcelona (96) pt. 21.30;

HELIOS BLUE CITY
Al. Jerozolimskie 179, tel. 222063817

• Agent Kot (85) dubbing codz. 17.15;
• Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 12.20;
• Anna (118) pt., pon.-śr. 14.30, 20, 21.20;
sob. 14.30, 20; niedz. 14.30; czw. 14.30,
21.20;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
20.15;
• Ja teraz kłamię (107) pt.-sob., pon.-śr.
15.10, 17.45; niedz. 15.10, 17.45, 20.50; czw.
15.10, 21.10;
• Kraina cudów (85) dubbing codz. 10.20;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw.
20;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120)
codz. 12;
• Oszustki (94) codz. 16.45;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 11.45, 14.10;
• Polaroid (88) codz. 19;
• Rocketman (121) pt.-śr. 21.15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt., pon.-czw.
10.40, 11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 17,
18, 19.15; sob. 10.40, 11.30, 12.40, 13.40,
14.50, 15.50, 17, 18; niedz. 10.40, 12.10,
12.40, 14.20, 14.50, 16.30, 17, 18.40;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.30;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 19.15;

ILUZJON
Narbutta L. 50a, tel. 226461260

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 batów (99) sob. 18;
Fanny i Aleksander (188) czw. 16.30;
Kobieta z wydm (127) pt. 20;
Królowa Kier (127) pt. 16; niedz. 15.30;
wt. 17.30;
Milcząca rewolucja (111) sob. 16;
Mouchette (78) sob. 16;
Nasze zmagania (98) pt. 20.35; sob.
18.10; niedz. 20.15;
Pętla niedz. 20;
Rocketman (121) pon. 18; wt.-czw. 20;
Tajemnice Joan (110) śr. 18;
Tolkien pt. 18.20; sob. 20; niedz. 18;
Zabłąkany pies (123) sob. 20;
Zakazane zabawy pt. 18;
Zapamiętajmy to lato (94) pon. 20.30;
Ósmy dzień tygodnia (83) niedz. 18;

KINO CINEMA 3D W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 148, tel. 222439328

• Agent Kot (85) dubbing codz. 9.45, 11.30;
• Aladyn (128) dubbing codz. 13.20;
• Anna (118) pt.-śr. 15.15, 17, 19.50, 22.20;
czw. 15.15, 17, 19.20;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
20.10; dubbing codz. 12.15;
• Ja teraz kłamię (107) pt.-śr. 16.45, 19.15,
21.40; czw. 12.20, 17, 21.50;
• Laleczka (120) codz. 11.50, 18.30, 21.50;
• Ma (99) codz. 17.20, 19.35;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 12.20, 16; czw. 16;
• Oszustki (94) codz. 14.45, 19.35;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10.15;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-pon., śr.-czw. 11, 15; wt. 15;
• Polaroid (88) codz. 18, 21.10, 22;
• Rocketman (121) codz. 14;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 9.15, 10,
11.20, 13.20, 15.30, 17.45;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 20;

MULTIKINO URSYNÓW
Al. Komisji Edukacji Narodowej 60, tel.
224628810

• Chłopiec z burzy (99) dubbing pt., wt.,
czw. 10;
• Corgi, psiak Królowej (90) dubbing
pt. 10.30;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon.-śr. 14.30,
19.15, 21; sob. 14.30, 19.15, 21.10; niedz.
13.30, 18.15, 21.10; czw. 15.15, 20.35;
• Kafarnaum (121) pt.-sob. 21; niedz.-czw.
20.45;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt., pon.,
śr.-czw. 16.20, 20.50; sob., wt. 13.50, 18.20;
niedz. 13.30, 20.20;
• Królowa Kier (127) pt., pon.-śr. 18.25;
sob.-niedz. 16.15; czw. 18;
• Ma (99) pt.-sob. 16.35; niedz.-czw. 16.20;
• Oszustki (94) pt.-sob., pon.-czw. 14.30,
18.45; niedz. 13.45, 18;
• Podły, okrutny, zły (108) pt.-sob. 18.45;
niedz.-czw. 18.30;
• Rocketman (121) pt.-sob., pon.-śr. 16.45,
21.30; niedz. 15.45, 20.30; czw. 17.30;
• Solan i Ludwik wielki wyścig z serem
(78) dubbing śr. 10;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 20;
• Tajemnice Joan (110) pt., pon., śr.-czw.
14, 18.30; sob. 16, 18.50; niedz. 15.40, 18.50;
wt. 16;
• Yesterday (116) sob. 20.30; niedz. 18;
• Świadkowie Putina (107) pt.-sob., pon.czw. 16.35, 20.50; niedz. 15.50, 20.10;

KULTURA
Krakowskie Przedmieście 21/23, tel.
228263335

• Anna (118) pt., pon.-czw. 15.45, 20.30;
sob.-niedz. 13.15, 20.30;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon.-czw.
13.15, 18.15; sob.-niedz. 20;
• Kobieta idzie na wojnę (101) codz.
17.45;
• Petra (107) pt., pon.-czw. 13;
• Z pianą na ustach (79) pt.-pon., śr.
15.30; wt., czw. 20;
• Świadkowie Putina (107) pt., pon., śr.
20; sob.-niedz. 13; wt., czw. 15.15;

LUNA
KINOTEKA
Pl. Defilad 1, tel. 225517070

1 WA

• Agent Kot (85) dubbing pt.-sob. 14.40;
niedz.-śr. 14.25; czw. 11, 14.25;
• Aladyn (128) dubbing pt., pon.-śr. 15.50;
sob.-niedz. 13.40; czw. 15.20;
• Anna (118) pt.-sob., pon. 14, 16.30, 19,
21.30; niedz. 13.30, 16, 18.30, 21; wt.-czw.
13.40, 16.10, 18.40, 21.10;

• Multikino VR: The Great C (30) pt., śr.czw. 18.45, 21.05; sob.-niedz. 12.25, 14.20,
17.05, 19.25, 20.55;
• Multikino VR: The best of VR (18) pt.,
śr.-czw. 19.25; sob.-niedz. 13.05, 17.45;
• Multikino VR: VR na krańcach świata
(21) pt., śr.-czw. 18.20, 20.40; sob.-niedz.
12, 13.55, 15.25, 16.40, 20.05;
• Oszustki (94) pt. 13.35, 15.45, 17.55,
20.05, 22.20; sob.-czw. 13.35, 15.45, 17.55,
20.05;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10.55;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 11.30, 13.50, 16.10, 18.30;
• Polaroid (88) codz. 17.10, 19.15, 21.20;
• Rocketman (121) pt. 19.30, 22.15; sob.-śr.
19.30; czw. 20.55;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-pon., śr.
10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20,
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19, 20; wt. 10,
10.40, 11, 11.10, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.25, 19, 20; czw. 10, 10.40,
11.10, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19; dubbing czw. 19.30;
• Trzy kroki od siebie (116) codz. 10.30;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) sob.niedz., wt.-czw. 21.30; pon. 21.40;

Marszałkowska 28, tel. 226217828

•
•
•
•

7 uczuć (116) pon. 14.30;
Agent Kot (85) sob. 11.45; niedz. 12.15;
Aladyn (128) sob.-niedz. 12;
Avengers: Koniec gry (185) pon. 13.15,
20.30;
• Dumbo (115) sob.-niedz. 10;
• Gloria Bell (102) sob. 15.30; wt. 16.45; śr.
18.30; czw. 16.30;

• Green Book (130) pt. 13; niedz., śr. 20.30;
wt. 14.15;
• Głupie, młode serce (102) pt. 11.30;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 21.30; sob. 21;
niedz. 14.30; wt. 20.45; śr. 17.30; czw. 13;
• Kabir Singh (175) sob. 21.30;
• Kafarnaum (121) pt. 20.30; niedz. 14; śr.
14.30; czw. 12;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 17; sob.
14.30; niedz. 18.30; śr. 19.30; czw. 16.45;
• Królowa Kier (127) pt. 15.30; sob. 17.30;
niedz. 16.15; wt. 20.30; śr. 12.15; czw. 14.15;
• Kurier (100) pon. 16.45;
• Midsommar. W biały dzień (120) czw.
20.45;
• Narodziny gwiazdy (135) pon. 21;
• Niedobrani (125) sob. 16.30; śr. 13.15;
• Pamiątki Claire Darling (94) pt. 18;
• Paskudy. Uglydolls (95) sob. 10.15;
niedz. 10.30;
• Petra (107) sob. 13.30; wt. 12.15;
• Podwójne życie (108) pon. 16.30;
• Podły, okrutny, zły (108) niedz. 20.45;
• Rocketman (121) wt. 12.45; śr. 21.15;
• Słodki koniec dnia (97) sob. 19.45;
niedz., wt. 18.45; śr. 16.45; czw. 18.30;
• Słońce też jest gwiazdą pon. 11.30,
18.30;
• Tajemnice Joan (110) pt. 13.30; wt. 15;
• Teatroteka: Człowiek bez twarzy
(65) wt. 19;
• Z głową w chmurach (77) pt. 10;
• Z pianą na ustach (79) pt. 15.30; wt.
17.15; czw. 15.15;
• Złodziejaszki (121) pon. 12.15, 18.45;
• Świadkowie Putina (107) pt.-sob. 19;
niedz. 16.30; śr. 15.30; czw. 18.45;

MULTIKINO MŁOCINY
Zgrupowania AK “Kampinos” 15

• Agent Kot (85) dubbing codz. 11;
• Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 11.15, 14,
16.45; czw. 10.45, 13.30, 16.15;
• Anna (118) codz. 13.10, 15.45, 18.20, 20.55;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.,
niedz.-pon., śr. 12.15, 19.50; sob., wt. 12.05,
19.50; czw. 12.05;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 13.20, 15.45,
18.10, 20.35;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 22;
• Kraina cudów (85) dubbing pt., niedz.pon., śr. 10.15; sob., wt., czw. 10.05;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.30; czw. 21;
• Ma (99) codz. 20.20;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 13, 19.30, 21.05; czw. 13, 19.50, 21.50;
• Oszustki (94) codz. 15.30, 17.40, 19.50,
22;

• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10.55;
• Podły, okrutny, zły (108) pt.-śr. 21.35;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10.30, 12.50, 15.10, 17.30;
• Polaroid (88) pt., niedz.-pon., śr. 15.05,
17.10, 19.15, 21.20; sob., wt., czw. 17.10,
19.15, 21.20;
• Rocketman (121) pt.-śr. 22;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 10,
10.40, 11.10, 11.40, 12.05, 12.45, 13.15, 13.45,
14.10, 14.50, 15.20, 15.50, 16.15, 16.55, 17.25,
17.55, 18.20, 19, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19, 19.30;
• Tajemnice Joan (110) sob., wt., czw.
14.55;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
10.50;

MULTIKINO TARGÓWEK
Głębocka 15, tel. 224894010

• Agent Kot (85) dubbing pt.-wt., czw.
10.25, 12.40, 15; śr. 10.25, 12.45;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.niedz. 10;
• Aladyn (128) dubbing pt.-niedz., wt.-czw.
10.30, 13.15, 16, 18.45; pon. 10.30, 13.15, 16;
• Anna (118) pt. 13.10, 15.45, 18.20, 20.55,
23.35; sob.-czw. 13.10, 15.45, 18.20, 20.55;
• Avengers: Koniec gry (185) dubbing
pt.-wt., czw. 10, 12.10; śr. 10, 13;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.
20.15, 23.10; sob.-czw. 20.15; dubbing pt.wt., czw. 11.20, 14.30, 17.20; śr. 14.30, 17.20;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 13, 15.30, 18.10,
20.35, 23; sob.-czw. 13, 15.30, 18.10, 20.35;
• John Wick 3 (130) pt. 20.55, 22.30; sob.śr. 20.55;
• Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
• Kraina cudów (85) dubbing pt.-wt., czw.
10.10; śr. 10.30;
• Laleczka (120) pt. 18, 21.30; sob.-śr. 18,
21.10; czw. 18;
• Ma (99) codz. 15.45, 20.10;
• Men in Black: International (120) pt.
20.30, 22.10; sob.-czw. 20.30;
• Multikino VR Niesamowite
doświadczenia (1) pt., śr.-czw. 17.30;
sob.-niedz. 15, 18.35;
• Multikino VR: Ekstremalne przeżycia
(15) pt., śr.-czw. 20.15; sob.-niedz. 15.50;
• Multikino VR: Ghost in The Shell (16)
pt., śr.-czw. 17.55, 19.50; sob.-niedz. 13.30,
16.15, 18.10, 19, 20.30;

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10.30,
12.40, 14.50;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.niedz. 10.30;
• Aladyn (128) dubbing pt.-niedz., wt.-czw.
11.20, 17.40; pon. 11.20;
• Anna (118) codz. 13, 15.35, 18.10, 20.45;
• Avengers: Koniec gry (185) codz. 14.05;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132)
pt.-niedz., wt.-czw. 20.25; pon. 21.20;
dubbing codz. 11;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 13.30, 15.55,
18.20, 20.55;
• John Wick 3 (130) pt.-wt., czw. 11.50,
20.35; śr. 20.35;
• Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
• Laleczka (120) pt. 19.30, 21.15; sob.niedz., wt.-czw. 19.30, 21.25; pon. 20,
21.40;
• Ma (99) pt., wt.-śr. 17.15, 21.35; sob., czw.
17.15, 19.45; niedz. 17.15; pon. 17.15, 20.10;
• Men in Black: International (120)
pt.-niedz., wt.-śr. 16.15, 21.05; pon. 16.10,
21.05; czw. 16.15, 21.15;
• Oszustki (94) pt. 13.45, 15.55, 18.05,
20.15, 22.30; sob.-czw. 13.45, 15.55, 18.05,
20.15;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.pon., śr.-czw. 10.50; wt. 10, 10.50;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
sob. 13.55; niedz., wt.-śr. 19.45; czw. 17.25;
dubbing pt. 11.10, 13.55, 17.25, 18.45; sob.
11.10, 17.25; niedz., wt.-śr. 11.10, 13.55,
17.25; pon. 11.10, 13.50, 17.25; czw. 11.10,
13.55;
• Polaroid (88) pt.-śr. 17, 19.10, 21.15; czw.
17, 19.10, 21.45;
• Rocketman (121) pt. 14.35, 22.10; sob.
18.45, 21.35; niedz., wt.-czw. 14.35, 18.45;
pon. 14.35, 18.40;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10.10,
10.40, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55,
18.30, 19, 20; sob. 10, 11.10, 11.40, 12.15,
13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50,
16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 19, 20; niedz.pon., śr. 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.15,
12.45, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 15.20,
15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 19, 20; wt.
10.10, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55,
17.55, 18.30, 19, 20; czw. 10.10, 10.40, 11.10,
11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50,
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;
• Tajemnice Joan (110) pt. 23.15; sob.
14.50; niedz., czw. 21.35; pon. 17.40;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
11.15;
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MULTIKINO WOLA
Górczewska 124, tel. 224628310

• Agent Kot (85) dubbing pt.-wt., czw.
10.40;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing pt., niedz.
10.30; sob. 10;
• Aladyn (128) dubbing pt.-wt., czw. 12.50;
• Anna (118) pt. 18.20, 20.55, 22.10; sob.czw. 18.20, 20.55;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
20.15; dubbing pt.-śr. 10.30;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 13.20, 18.10;
sob.-niedz., śr. 18.10, 21; pon. 18.10, 20.45;
wt. 18.10, 21.35; czw. 18.10, 21.50;
• John Wick 3 (130) codz. 15.35;
• Laleczka (120) pt., niedz. 21.40; sob., wt.śr. 20.45; pon. 21; czw. 15.30;
• Ma (99) pt., niedz., czw. 20.45; sob., pon.,
śr. 15.55; wt. 21;
• Men in Black: International (120) sob.śr. 13.20; czw. 21.25;
• Oszustki (94) pt., niedz. 15.55, 19.30;
sob., pon., śr. 19.30, 21.40; wt. 15.55, 19.25;
czw. 15.55, 19.15;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10.20, 12.50, 17.50;
• Rocketman (121) pt.-śr. 15.10; czw. 13.15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 11.40,
12.45, 13.15, 13.45, 14.50, 15.20, 15.50, 16.55,
17.25, 17.55, 19, 20; sob.-niedz. 10.40, 11.10,
11.40, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50, 15.20, 15.50,
16.55, 17.25, 17.55, 19, 20; pon.-śr. 10, 11.10,
11.40, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50, 15.20, 15.50,
16.55, 17.25, 17.55, 19, 20; czw. 10, 11.10,
11.40, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50, 15.15, 15.50,
16.55, 17.15, 17.55, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;

MULTIKINO ZŁOTE TARASY
Złota 59, tel. 224628110

• Agent Kot (85) dubbing pt., pon.-czw.
10.50, 13; sob. 11.10, 13.20; niedz. 10.20,
12.30;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.niedz. 10;
• Aladyn (128) dubbing pt.-niedz., wt.-czw.
10.20, 12.30; pon. 10.20;
• Anna (118) codz. 15.30, 18.20, 20.55;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.wt., czw. 20.15; śr. 19.50;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon.-czw.
15.10, 18.10, 20.35; sob. 15.30, 18.10, 20.35;
niedz. 14.45, 17.30, 20.10;
• John Wick 3 (130) pt. 17.25, 22.30; sob.wt. 17.25; śr. 14.50;
• Laleczka (120) pt., czw. 18; sob.-niedz.,
wt.-śr. 18, 21.05; pon. 14.50, 21.05;
• Ma (99) pt.-niedz., wt.-czw. 15.45, 20.10;
pon. 15.45, 20.20;
• Men in Black: International (120) pt.
17.10, 22.30; sob. 12.55, 19.50; niedz. 13.10,
17.10; pon. 12.30, 19.50; wt. 12.55, 17.30;
śr. 20.20;
• Multikino VR Niesamowite
doświadczenia (1) pt., pon.-czw. 17.30;
sob.-niedz. 15, 18.35;
• Multikino VR: Ekstremalne przeżycia
(15) pt., pon.-czw. 20.15; sob.-niedz. 15.50;
• Multikino VR: Ghost in The Shell (16)
pt., pon.-czw. 17.55, 19.50; sob.-niedz.
13.30, 16.15, 18.10, 19, 20.30;
• Multikino VR: The Great C (30) pt.,
pon.-czw. 18.45, 21.05; sob.-niedz. 12.25,
14.20, 17.05, 19.25, 20.55;
• Multikino VR: The best of VR (18) pt.,
pon.-czw. 19.25; sob.-niedz. 13.05, 17.45;
• Multikino VR: VR na krańcach świata
(21) pt., pon.-czw. 18.20, 20.40; sob.-niedz.
12, 13.55, 15.25, 16.40, 20.05;
• Oszustki (94) pt. 15.40, 17.50, 20, 22.15;
sob.-czw. 15.40, 17.50, 20;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.wt., czw. 10.10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
pt.-niedz. 14.50; pon. 18; wt. 20; śr. 17.25;
czw. 17.20; dubbing codz. 10, 12.20;
• Rocketman (121) pt., niedz. 19.45; sob.,
pon. 17.10; wt. 14.50; śr. 17.40; czw. 14.40,
17.25;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 10.30,
11.10, 11.30, 12.35, 13.15, 13.30, 14.40, 15.20,
15.35, 16.45, 17.40, 18.50, 19.45; sob.-śr. 10,
10.40, 11.10, 11.40, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50,
15.20, 15.50, 16.55, 17.55, 19, 20; czw. 10,
10.40, 11.10, 11.40, 12.45, 13.15, 13.45, 14.50,
15.20, 15.50, 16.55, 17.55, 20;
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• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19, 19.45;
• Trzy kroki od siebie (116) pt., niedz.pon., czw. 12.55;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.sob., pon.-czw. 13.10;

MURANÓW

• Ziemia, Księżyc, Słońce (50) pt.niedz., śr.-czw. 10.30; wt. 17.30;

PROM KULTURY SASKA KĘPA
Brukselska 23, tel. 222770803

• Cała prawda o Szekspirze (101) niedz.
16;

Gen. Władysława Andersa 5, tel. 226352529

STACJA FALENICA
• Amazonia. Przygody małpki Sai (85)
dubbing sob. 11;
• Basia 2 (50) pt., niedz. 11; pon.-wt. 11.30;
śr. 14;
• Bracia Roca na tureckim szlaku (86)
pt. 18;
• Chef Flynn - najmłodszy kucharz
świata (83) sob., śr. 18;
• Climax (95) IMAX napisy śr. 22.45;
• Człowiek, który zabił Don Kichota
(132) śr. 20.30;
• Dziennik braci Roca: Szkocja (75) pt.
19.30;
• Dzika grusza (188) pt., pon., śr. 18.15;
niedz. 12.15; czw. 18;
• Dzikie historie (122) śr. 22.15;
• Fateicz i morze (76) niedz. 18;
• Girl (105) wt. 15;
• Jestem William (86) sob.-niedz. 16; wt.
17.15; czw. 16.15;
• Kafarnaum (121) pt., śr. 11, 21.30; sob.
11.15, 20, 22.15; niedz. 11; pon. 13.30, 20.15;
wt. 13.30, 18, 22.45; czw. 21.15;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 13.15,
15.30; sob. 13.30, 16; niedz. 18; pon. 13.30,
16, 22.45; wt. 16, 20.15, 22.45; śr. 11.30, 14;
czw. 11, 14, 16, 18;
• Królowa Kier (127) pt. 11, 12, 14.30, 17,
20, 22; sob. 11, 13.30, 16, 18, 20.35, 22.55;
niedz. 11, 13.30, 15.30, 18.15, 20.35; pon. 11,
13, 15.30, 18, 20.30, 22.35; wt. 11, 13, 15.30,
19, 20.30, 22.30; śr. 15, 17.30, 20; czw.
11.30, 13, 15.30, 18, 20.30;
• Maiden (97) niedz. 16;
• Midsommar. W biały dzień (120) czw.
20.30;
• Operacja Hamburg (80) niedz. 20;
• Podwójne życie (108) pt. 16, 20.30; sob.
20, 22.15; pon. 16, 18, 20.30, 22.35; wt.
18, 20.30, 22.35; śr. 16, 19.45, 22; czw. 14,
15.30, 20.15, 22.30;
• Pomidory i Wagner (72) niedz. 20.30;
• Rembrandt z The National Gallery
w Londynie i Rijksmuseum w
Amsterdamie (90) niedz. 13.30;
• Schyłek dnia (142) pt.-sob., śr. 13.15;
pon. 21.30; wt. 11.30;
• Sils Maria (124) śr. 16;
• Touch Me Not (125) śr. 18.15;
• W poszukiwaniu umami (60) sob.
18.30;
• Wino we krwi (111) sob. 20.30;
• Wszyscy wiedzą (132) pt. 13.30, 18,
22.30; sob. 13.30, 22.55; pon. 11, 13.30, 18;
wt. 13.30, 18; śr. 13.30; czw. 22.45;
• Świadkowie Putina (107) pt. 16; sob.,
pon.-śr. 11.15, 16; niedz. 11.15, 20.35; czw.
11.30, 18;
• Żniwa (73) niedz. 16;

NA BOKU
Van Gogha 1, tel. 226146656

• Oszustki (94) pt.-niedz. 18, 20;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.niedz. 11, 13, 16;

PLANETARIUM CENTRUM NAUKI
KOPERNIK
Wybrzeże Kościuszkowskie 20, tel.
225964100

• Astronauta (50)3D napisy pt.-niedz.,
wt.-czw. 13.30;
• Chaos i harmonia. Matematyczna
symfonia (50) pt. 20.30;
• Dark Side of the Moon (50) sob. 19;
• Halo Ziemia (50) pt., niedz., śr. 17.30;
• Jesteśmy Kosmitami (45)3D napisy pt.
15.30; sob.-niedz., wt.-czw. 16.30;
• Konstelacja Miłość (45) niedz. 19;
• Kosmiczna wyprawa (45) pt.-niedz.,
wt.-czw. 12.30;
• Na skrzydłach marzeń (50)3D wt. 9.30;
czw. 17.30;
• Początek ery kosmicznej (50)3D
napisy pt. 16.30; sob.-niedz., wt.-czw.
15.30;
• Pod jednym niebem (45) dubbing wt.
18.30; czw. 9.30;
• Sekrety kartonowej rakiety (45)
dubbing pt.-niedz., wt.-czw. 11.30;
• Szybciej niż światło (50) sob. 17.30; wt.
10.30; śr.-czw. 18.30;
• Tam, gdzie żyły smoki (45) pt., śr. 9.30;

Patriotów 44a, tel. 530882809

• Aladyn (128) dubbing pt., niedz., wt.,
czw. 11; sob., pon., śr. 13.30;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon., śr. 20.30;
sob., czw. 18.15; niedz. 15.45; wt. 16;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt., pon.,
śr. 18.30; sob., czw. 16; niedz. 18; wt. 18.15;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt., niedz., wt., czw. 13.30; sob.,
pon., śr. 11;
• Rocketman (121) pt., pon., śr. 16; sob.niedz., wt., czw. 20.30;

URSUS
Traktorzystów 14, tel. 224783626

• Słodki koniec dnia (97) sob.-niedz.
16, 18;

U–JAZDOWSKI
Jazdów 2, tel. 226281271

•
•
•
•

Dzika grusza (188) sob. 14.30;
Imaginacje (84) pon. 18;
Podwójne życie (108) sob. 20;
Sauvage (97) sob., śr.-czw. 18; niedz.wt. 20;
• Warany z Komodo (70) pt. 18; niedz.
18.30; śr. 20;
• Wilkołak (88) niedz. 16.30;

WISŁA
Pl. Wilsona 2, tel. 228392365

• Agent Kot (85) dubbing pt. 12.15; sob.niedz. 13.45; pon. 11; czw. 12.10;
• Aladyn (128) dubbing pt. 16.15; sob.niedz. 15.45; pon. 15.30; wt. 14; śr. 13.30;
czw. 12;
• Anna (118) pt.-niedz., śr. 20; pon. 16.20,
20; wt. 20.15; czw. 20.25;
• Bohemian Rhapsody (135) śr. 20.30;
czw. 18;
• Chłopiec z burzy (99) śr. 11;
• Green Book (130) śr. 18; czw. 20.40;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 14.10, 20.40;
sob.-niedz., wt. 20.30; pon. 13.20, 18; śr.
16; czw. 16.20;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 18.40;
sob. 20.20; niedz. 20.10; pon., śr. 20.15; wt.
16.30; czw. 14.20;
• Midsommar. W biały dzień (120) czw.
20;
• Moja gwiazda: Teen Spirit (92) wt.,
czw. 18.30; śr. 18.15;
• Oszustki (94) pt. 14.20, 18.30; sob. 18.25;
niedz. 18.10; pon. 18.40; wt. 20.40; śr.czw. 16;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.,
pon. 12.30; sob. 12.15; niedz. 12; wt. 14.15;
śr. 12.10;
• Pavarotti (120) wt. 12, 18.20;
• Petra (107) pt. 20.30; sob. 16.15; niedz. 16;
pon. 20.35;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt. 16.20; sob. 14.10; niedz. 13.50;
pon. 14.15; wt. 16.10; śr.-czw. 14;
• Ralph Demolka w internecie (112)
dubbing wt. 11;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-pon., śr.
12.15, 14, 16, 18; wt. 12.15, 14.15, 16.15, 18.15;
czw. 10, 12.15, 14, 16, 18;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 18.15;

ŚWIT
Piotra Wysockiego 11, tel. 228110105

• Jestem William (86) pon.-czw. 12;
• Petra (107) pon.-czw. 14;

Wołomin
HELIOS
Geodetów 2, tel. 222125414

• Agent Kot (85) dubbing pt.-śr. 11, 13.15;
czw. 12.10;
• Aladyn (128) dubbing czw. 11;
• Anna (118) pt.-śr. 17.30, 20.15; czw. 17.40,
20.30;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr.
20; dubbing codz. 15.30;

• Ja teraz kłamię (107) pt.-niedz., wt.-śr.
14.30, 18.30, 21; pon. 14.30, 19, 21; czw.
14.30, 19, 20.45;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-niedz., wt.-śr. 19, 21.15;
pon. 21.30; czw. 21.45;
• Maraton strachu pt. 23;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-śr. 12, 15; czw. 15.15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 10.30,
11.50, 12.45, 13.50, 15.50, 17, 18; sob., pon.śr. 10.30, 11.30, 12.45, 13.40, 15.50, 17, 18;
niedz. 10.30, 12.45, 13.40, 15.50, 17, 18; czw.
10.30, 11.30, 13.15, 13.40, 15.50, 17, 18.15;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 20.15;
• Tajemnice Joan (110) pon. 18.30;

Janki

• Laleczka (120) codz. 20.35;
• Ma (99) pt. 20.55, 23.10; sob.-śr. 21.05;
• Oszustki (94) pt. 16.35, 18.45, 22.05;
sob.-czw. 16.35, 18.45, 20.55;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10, 14.40, 17;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 10.40,
11.40, 12, 12.45, 13.45, 14, 14.50, 15.50,
16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 19, 20; sob. 10.10,
11, 11.40, 12.15, 12.45, 13.45, 14.20, 14.50,
15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 19, 20;
niedz., wt. 10.10, 10.40, 11.40, 12.15, 12.45,
13.45, 14.20, 14.50, 15.50, 16.25, 16.55,
17.55, 18.30, 19, 20; pon. 10, 10.40, 11.40,
12.15, 12.45, 13.45, 14.20, 14.50, 15.50,
16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 19, 20; śr. 10.10,
10.40, 11.30, 12.15, 12.45, 13.45, 14.20, 14.50,
15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 19, 20; czw.
10.10, 10.40, 11.40, 12.15, 12.45, 13.45, 14.20,
14.50, 15.50, 16.25, 16.55, 17.55, 18.30, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;

CINEMA CITY JANKI

Siedlce

Mszczonowska 3c, tel. 227024033

• Agent Kot (85) dubbing pt.-śr. 11.30,
15.30; czw. 11.30, 12.10, 15.30;
• Aladyn (128) dubbing codz. 10.10, 12.50,
15.30, 18.20;
• Anna (118) pt.-śr. 14.20, 16.50, 19.20, 21.50;
czw. 14.20, 16.45, 19.40, 22;
• Avengers: Koniec gry (185) dubbing
codz. 12.50;
• Dzień czekolady (75) codz. 11.50;
• Godzilla II: Król potworów (132)
dubbing codz. 15.40, 18.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 10.30, 16.20,
18.40, 21;
• John Wick 3 (130) codz. 21;
• Laleczka (120) codz. 13.30, 17.30, 19.30,
21.30;
• Ma (99) codz. 18.50, 21.10;
• Men in Black: International (120) codz.
19.10, 21.40;
• Oszustki (94) pt.-śr. 11.10, 13.20, 15.30,
17.40, 19.50, 22; czw. 11.10, 13.20, 15.30,
17.40, 19.50;
• Panda i Banda (90) dubbing codz. 11;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.wt., czw. 10.20, 12.20; śr. 10.10, 12.20;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt. 12.10, 14.30, 16.50; sob.-śr.
11.40, 12.10, 14.30, 16.50; czw. 11.40, 14.30;
• Polaroid (88) codz. 14, 16, 18, 20, 22;
• Rocketman (121) codz. 13, 21.20;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10.10,
10.30, 11, 13, 15, 17, 19; sob.-wt. 10.10, 11, 13,
15, 17, 19; śr. 9.30, 10, 11, 13, 15, 17, 19; czw.
10.10, 10.30, 13, 15, 17, 19;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
dubbing czw. 17;
• Tajemnice Joan (110) codz. 13.50;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz.
21; dubbing codz. 16.10;

Podkowa Leśna
CKIO - KINO PROJEKT
Świerkowa 1, tel. 227589441

• Ja teraz kłamię (107) pt.-niedz. 20; pon.czw. 20.15;
• Ma (99) codz. 17.45;
• Oszustki (94) codz. 16, 19.45;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 13, 14.45,
16.30, 18.15; sob.-niedz. 14.45, 16.30, 18.15;
pon.-czw. 15, 16.45, 18.30;

Pruszków
MULTIKINO
Henryka Sienkiewicza 19

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10.30,
12.40;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.niedz. 10.30;
• Aladyn (128) dubbing pt., niedz.-czw. 11,
12.20; sob. 10, 12.20;
• Anna (118) pt. 15.05, 17.40, 20.15, 22.50;
sob.-czw. 15.05, 17.40, 20.15;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.niedz., wt.-czw. 19.20; dubbing codz.
11.50;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 14.50, 17.15,
19.40, 22.05; sob.-czw. 14.50, 17.15, 19.40;
• John Wick 3 (130) pt. 13.50, 22.10; sob.czw. 13.50;
• Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;

HELIOS
Józefa Piłsudskiego 74, tel. 257863580

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10, 15,
17.15;
• Aladyn (128) dubbing wt. 9;
• Anna (118) codz. 12.30, 17.45, 20.30;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr.
20; czw. 20.45; dubbing codz. 15.30;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 15.15, 19,
21.30;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw.
20.15;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 12.15, 21; czw. 12.15;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.sob., pon.-czw. 10.20;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-sob., pon.-wt. 10.30, 13, 18.30;
niedz. 10.20, 13, 18.30; śr. 10.30, 13; czw.
10.30;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-śr. 10.40,
11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 18; czw.
10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17,
18.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.30;
• Tajemnice Joan (110) śr. 18.30;

NOVEKINO
Wiszniewskiego 4, tel. 256407766

• Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr. 11.15,
12.30; wt., czw. 12.30;
• Anna (118) codz. 16.15, 18.30, 21;
• Asteriks i Obeliks. Tajemnica
magicznego wywaru dubbing wt.,
czw. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132)
dubbing codz. 14.45;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 13.15, 17.15,
19;
• Laleczka (120) codz. 19.30, 21.15;
• Ma (99) codz. 20.45;
• Oszustki (94) codz. 17.15, 19.45;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10.45, 14.30;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 12.45;
• Polaroid (88) codz. 21.30;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt.-niedz.,
wt.-czw. 10.30, 11, 12.30, 14.15, 15.30, 16.15,
18; pon. 9.30, 10.30, 11, 12.30, 14.15, 15.30,
16.15, 18
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OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca – 4 lipca 2019

SOBOTA-N I EDZI EL A

NIE PRZEGAP

Świętuj imieniny
Jana Kochanowskiego
Magdalena Dubrowska

Mecz poetycki
→ Sobota, godz. 18, scena zielona. Wstęp
wolny. Nie ma Imienin Jana Kochanowskiego
bez meczu poetyckiego. To żelazny punkt imprezy, na który przychodzi zawsze kilka tysięcy osób. Mecz poetycki to drużynowy pojedynek, w którym znani aktorzy i aktorki rywalizują w interpretacji wierszy. W tym roku będą
to wiersze polskich poetów, którzy tworzyli
na emigracji, a na czele drużyn staną: Bożena
Dykiel i Jadwiga Jankowska-Cieślak. Udział
zaś wezmą m.in. Artur Barciś, Olga Bończyk,
Dobromir Dymecki, Mateusz Kościukiewicz,
Maria Pakulnis i Rafał Zawierucha.

WARSZAWA
„Pieśń świętojańska o Sobótce”
→ Sobota, godz. 20, scena zielona.
Wstęp wolny. Stałym punktem wszystkich
Imienin Jana Kochanowskiego jest też wykonanie na żywo fragmentów jego „Pieśni
świętojańskiej o Sobótce”, w której poeta
odmalował tradycję śpiewów i tańców
z okazji najkrótszej nocy w roku. Tym razem
z tekstem Kochanowskiego zmierzą się
Wojciech Urbański, kompozytor, realizator
dźwięku, producent, didżej, członek zespołu
Rysy i prezenter Radia Kampus, oraz Kwiat
Jabłoni, folkowo-popowy zespół Kasi i Jacka
Sienkiewiczów.

Mecz poetycki, spotkanie z córką Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, slam poetycki, Klancyk improwizujący fraszki i dansing z Jazz Bandem Młynarski-Masecki
– to wszystko w sobotę w Ogrodzie Krasińskich z okazji świętowanych co roku imienin poety z Czarnolasu.
A w niedzielę w m.in. Warszawie, Londynie i Nowym
Jorku aktorzy i aktorki czytać będą „Odprawę posłów
greckich”.
Imieniny Jana Kochanowskiego
organizowane przez Bibliotekę
Narodową jak co roku będziemy
świętować w Ogrodzie Krasińskich przy Pałacu Rzeczypospolitej, gdzie znajdują się rękopisy
i starodruki, wśród nich – jedyny
istniejący autograf autora fraszek
i trenów. W ogrodzie pośród zieleni staną sceny: niebieska, żółta
i zielona, na których odbywać się
będą spotkania, rozmowy,
przedstawienia i koncerty.

•

W Ogrodzie Krasińskich przez całą
sobotę odbywać
się będą spotkania
literackie, koncerty, spektakle, slam
poetycki i kiermasz
książek
FOT. BIBLIOTEKA
NARODOWA

zielonej, opowie m.in.
o dzieciństwie u boku ojca
pisarza. Postać Herlinga-Grudzińskiego zainspiruje też inne wydarzenia,
które w sobotę odbywać
się będą na scenie zielonej.
Fragmenty listów Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego
i Jerzego Giedroycia przeczyta Jarosław Gajewski,
a porozmawiają o nich
Włodzimierz Bolecki i Rafał Habielski (godz. 12.45). Stefan
Chwin i Tadeusz Sobolewski
opowiedzą, jakie to uczucie oddać
w ręce czytelników swój dziennik
(godz. 14.15), a pisarka Joanna

PATRONAT

Gość: Gustaw
Herling-Grudziński
Bohaterem tegorocznej
edycji jest Gustaw Herling-Grudziński, zmarły
w 2000 r. polski pisarz,
eseista, więzień radzieckich
łagrów, autor przejmujących wspomnień z więzienia w gułagu pod Archangielskiem. Z tej okazji
z rodzinnego Neapolu przyleci do
Warszawy córka pisarza – Marta
Herling. W rozmowie z Jerzym
Kisielewskim, która odbędzie się
w sobotę o godz. 16.45 na scenie

1 WA
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Fraszki improwizowane
→ Sobota, godz. 17, scena niebieska. Wstęp
wolny. Klancyk to jedna z pionierskich grup
improwizacji teatralnej w Polsce. Scenariusz
i dialogi wymyślane są na bieżąco. W sobotę
Klancyk weźmie na warsztat fraszki Jana Kochanowskiego i zinterpretuje je na nowo.

Bator i reporterka Ilona Wiśniewska porozmawiają o pisaniu poza
granicami Polski (godz. 15.30).

Literacka poradnia
dla niezdecydowanych
W sobotę w programie też kiermasz książek, czyli kilkadziesiąt
stoisk najciekawszych polskich
wydawnictw, oraz spotkania
z autorami przy ogrodowych
stolikach (od godz. 11.30). W godz.
12-16 działać będzie „Literacka
poradnia dla niezdecydowanych,
nieczytających i tych, którzy już
wszystko przeczytali”. Odpowiednie lektury doradzać będą Olga
Wróbel, krytyczka z Kurzojadów,

i Anna Karczewska z Warszawskiego Weekendu Księgarń
Kameralnych. Pod najstarszym
w parku dębem powstanie ekologiczna instalacja architektoniczna, przy której o godz. 13 Urszula
Zajączkowska, poetka, botaniczka
i artystka wizualna, opowie
o życiu i śmierci w świecie roślin.
O godz. 11.30 na scenie niebieskiej
zagra zespół dla dzieci Jerz Igor,
o godz. 15.45 rozpocznie się slam
poetycki, a o godz. 21 Ogród Krasińskich zmieni się w taneczny
parkiet plenerowego dansingu, do
którego przedwojenne przeboje
serwować będą muzycy z Jazz
Bandu Młynarski-Masecki. l

Świat czyta Kochanowskiego
→ Niedziela, godz. 17, Instytut Teatralny,
ul. Jazdów 1, wstęp wolny, ale trzeba
odebrać wejściówkę na stronie: Instytut-teatralny.pl; godz. 21.30, plac Defilad,
wstęp wolny. A w niedzielę o jednej porze
w Warszawie, Londynie, Nowym Jorku, Los
Angeles, Madrycie i Atenach aktorzy i aktorki
będą czytać „Odprawę posłów greckich” Jana
Kochanowskiego, pierwszy dramat napisany
w języku polskim i wystawiony w 1578 r.
W Instytucie Teatralnym „Odprawę…” czytać
będą m.in. Wojciech Malajkat, Mariusz Benoit,
Anna Seniuk i studenci Akademii Teatralnej.
A o godz. 21.30 na placu Defilad będzie można
obejrzeć multimedialny pokaz czytania dramatu we wszystkich miastach.
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SOBOTA

4. urodziny praskiej jadłodajni z misją

Zupa wiśniowa à la
Czerwony Rower
Magdalena Dubrowska

potrawy, są naturalne, zero
chemii.
W menu znajdziemy żelazne
klasyki, jak schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną, leniwe
z bułką tartą, kopytka w sosie
pieczarkowym z mizerią, pierogi
ruskie, chłodnik litewski, kartoﬂankę czy pomidorową z ryżem,
ale można też spróbować kuchni
z różnych stron świata podczas tematycznych czwartków. Ostatnio
w Czerwonym Rowerze gościła
kuchnia azjatycka: zupa pho,
sajgonki itp. Menu zmienia się
codziennie. Znajdziemy tu sporo
dań wegańskich: zupę wiśniową
z ryżem, krupnik na oliwie truﬂowej, risotto.

Symbolem tego miejsca jest
pomalowany na czerwono
stary holenderski rower, który
wisi na ścianie nad wejściem.
I taka jest też nazwa: Kuchnia
Czerwony Rower. W sobotę
praska jadłodajnia z misją
świętować będzie czwarte urodziny.
Zajrzawszy do menu, można się
trochę zdziwić. Zupy kosztują
od 3 do 5 zł. Drugie dania – od 6
do 15 zł. Ceny mało warszawskie,
tym bardziej że jak zapewnia
ekipa Czerwonego Roweru,
składniki, z których powstają

T U

Z J E S Z

Życie Jest Fajne
WARSZAWA,
ul. Grójecka 68
W tej kawiarni na Ochocie
pracują dorosłe osoby
z autyzmem. Są kelnerami
i kelnerkami, a każdy ma
swojego asystenta. Autyzm
to całościowe zaburzenie
rozwoju polegające m.in.
na braku umiejętności
nawiązywania relacji
społecznych, trudnościach
komunikacyjnych. Stąd
chorzy często są wykluczani.
Dla wielu tu zatrudnionych to
pierwsza praca w życiu.
W menu Życie Jest Fajne
znajdziemy m.in. kawę,
ciasto, tosty, frytki,
naleśniki, ale też zestawy
obiadowe. Czynne
codziennie w godz. 12-22.

Kuchnia
Konfliktu
ul. Wilcza 60
Pachnie tu egzotycznymi
przyprawami,
a wegetariańskie jedzenie
z różnych stron świata
przygotowują uchodźcy
i uchodźczynie z regionów

I

P O M O Ż E S Z

objętych konfliktami,
m.in. z Ukrainy, Gruzji,
Czeczenii, Afganistanu
czy Tadżykistanu. Takim
osobom, które trafiły do
Warszawy, Kuchnia Konfliktu
daje zatrudnienie na
legalnych warunkach. Przy
okazji pracownicy dzielą
się z gośćmi swoją kulturą
i tradycją.
Menu jest sezonowe,
znajdziemy w nim np.
marokański gulasz warzywny,
mujaddarę, czyli libański
ryż z soczewicą, algierski
tadżin warzywny z kiszonymi
cytrynami czy tadżyckie
samsy z dynią. Czynne: wt.śr. w godz. 12-20, czw.-nd.
w godz. 12-22.

Miau Cafe
ul. Naruszewicza 30/u2
Ksenia, Carina, Ginger,
Pepper i Louise to
mieszkańcy kociej kawiarni
Miau Cafe, kawiarni z misją,
w której można nie tylko
wypić kawę i lemoniadę,
ale też pobyć przez chwilę
w towarzystwie kotów.
Czasem któryś wskoczy
na kolana. Ma to być azyl
zarówno dla bezdomnych

Jaką misję ma Czerwony Rower? Wspiera osoby wykluczone
społecznie. Pod okiem doświadczonych szefów kuchni pracują
ludzie z niepełnosprawnościami,
po kryzysach psychicznych, osoby
bezdomne i długotrwale bezrobotne. To podopieczni Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, organizacji
pozarządowej, która pomaga
wyjść z sytuacji wykluczenia.
Z inicjatywy stowarzyszenia
w 2015 r. dotychczasowa stołówka dla młodych bezdomnych
mężczyzn z domu rotacyjnego
prowadzonego przez Otwarte
Drzwi w kamienicy przy Targowej
82 przekształciła się w ogólnodostępną jadłodajnię. Dzięki temu
stowarzyszenie może zarabiać
na swoją działalność, tworzyć
miejsca praca i szkolić przyszłych
kucharzy. l

FOT. DAWID ŻUCHOWICZ / AGENCJA GAZETA

→ Kuchnia Czerwony Rower,
ul. Targowa 82, czynna codziennie w godz. 12-18.

4. URODZINY KUCHNI CZERWONY ROWER
Sobota w godz. 12-20, ul. Targowa 82
W sobotę Kuchnia Czerwony Rower świętować będzie 4. urodziny. Impreza
rozpocznie się urodzinowym poczęstunkiem.
W programie m.in. kiermasz ceramiki wykonanej w pracowni Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, zajęcia artystyczne i warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych. O godz. 18 rozpocznie się koncert podwórkowej Kapeli Szczupaki,
która nawiązuje do tradycji warszawskich grajków ulicznych i potańcówka.

kotów, jak i dla ludzi –
miłośników zwierząt. W
menu sałatki, humus, gofry.
Miau Cafe organizuje też
bazarki charytatywne
i zbiórki żywności na rzecz
bezdomnych zwierząt.
Czynne: pn.-pt. w godz. 9-21,
sb. w godz. 10-21, nd. w godz.
10-20.

Cafe Kryzys
ul. Wilcza 30
Wegański bar mleczny
działający na squacie
Syrena serwuje zdrowy,
a przede wszystkim tani
(płacimy, ile możemy)
posiłek z ekologicznych
i sprawiedliwych źródeł.
W menu można znaleźć np.
zupę „Anarchia w rosole”,
potrawkę warzywną
„Rewolucja w ogrodzie”,
kotlety, ciasto ze śmietaną
kokosową. Wieczorami
odbywają się dyskusje
i spotkania autorskie.
Cafe Kryzys funkcjonuje jako
spółdzielnia anarchistyczna,
która stara się stworzyć
zaplecze socjalne dla
biedniejszej warstwy
społecznej. Czynne: pt.-nd.
od godz. 14.
REKLAMA 33924234
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Festiwal Sztuka
Ulicy
Od piątku, wstęp wolny.
Rozpoczyna się 27. edycja
Międzynarodowego Festiwalu

Bielańskie Wianki

historię narodzin brytyjskiej
popkultury lat 60. XX w.

KĘPA POTOCKA,
wejście przy skrzyżowaniu
ul. Podleśnej i Gwiaździstej.
POD PATRONATEM „CJG 24”.

Sztuka Ulicy, czyli teatru

Sobota, od godz. 17, wstęp

ulicznego, tańca, cyrku

wolny. Bielańskie Wianki, czyli

i performance’u. Potrwa do

impreza na cześć lata, odbędą się

7 lipca. Artyści z Niemiec, Czech,

w sobotę na Kępie Potockiej. Na

Rosji i Polski zaprezentują się

plenerowej scenie wystąpią Aga

w Centrum Praskim Koneser,

Zaryan i Daria Zawiałow. Ponadto

Otwarta
Ząbkowska
ul. Ząbkowska
Od soboty. Zaczyna się kolejna

ruchu samochodów, a podwórka,

Piątek, godz. 19. Projekcja
filmu „Świadkowie Putina”

placyki i zaułki – w kino, teatr,

Sobota, godz. 20. Na placu

Komuny Warszawa i Fundacji
Muzeum Sztuki Nowoczesnej

w sobotę 29 czerwca będzie

i strefa food trucków.

ELEKTROWNIA POWIŚLE,
ul. Zajęcza 2b. Wstęp wolny.

internetowe radio to inicjatywa

radiowe studio, w którym

skwerze przy Metrze Słodowiec

KINO LUNA,
ul. Marszałkowska 28

POD PATRONATEM „CJG 24”.

osobliwości życia duchowego

Niedziela, godz. 11, wstęp

w Polsce”. Instalacja stała na

wolny. Społeczne Archiwum

placu Małachowskiego do

Warszawy zaprasza na spacery

roku 1993. Po 28 latach ponownie

architektoniczne szlakiem

pojawi się na placu.

przemian w architekturze
za czasów III RP. W niedzielę

wolny. Radio Kapitał – oddolne

przy ul. Pańskiej otworzy się

w programie wodowanie wianków

W Lunie o Putinie

Sobota, godz. 18, wstęp

Ząbkowska. Praska ulica zmieni

na Rynku Nowego Miasta, na

Kino letnie
w Elektrowni
Powiśle

MUZEUM SZTUKI
NOWOCZESNEJ,
ul. Pańska 3

przestrzeni. Drogi, tradycje,

Plakaty na stulecie
Bauhausu

można posłuchać pierwszych
audycji i zobaczyć je na

klub poetycki. W programie

żywo. W programie akcje

spektakle, koncerty, potańcówki

performatywne, audycje,

na Różycu, akcje performatywne,

koncerty i sety didżejskie.

happeningi. Będą stoiska
antykwariatów i mobilny serwis
rowerowy. W pustostanie przy

Nowa tęcza
w Warszawie

(reż. Witalij Manski) i rozmowa

Elektrowni Powiśle przez całe

o kolejnych wcieleniach

wakacje w środy i soboty działać

tymczasowa Galeria Ząbkowska

pl. Małachowskiego przed
galerią Zachęta

rosyjskiego prezydenta, jego

będzie kino letnie pod chmurką.

11, w której artyści prezentować

Sobota-niedziela, wstęp

wpływie na polską politykę

W programie filmy dokumentalne,

będą swoje prace. Np. Agnieszka

wolny. W sobotę przed galerią

i polskich polityków. W spotkaniu

które miały premiery podczas

udział wezmą: Jakub Majmurek

festiwalu Millennium Docs

z „Krytyki Politycznej” i Wiktoria

Against Gravity. W najbliższą

Bieliaszyn z „Wyborczej”. Bilety:

sobotę zobaczymy film „My

okna. W tym roku tematem

r. na prezentowaną w Zachęcie

18-27 zł.

Generation” opowiadający

przewodnim jest „zero waste”.

wystawę „Epitafium i siedem

ul. Ząbkowskiej 11 będzie działać

Rodowicz pokaże cykl zdjęć
o jedzeniu wyrzucanym przez

Zachęta stanie tęcza. To
instalacja artystyczna Marka
Sobczyka, która powstała w 1991

PURO HOTEL,
ul. Widok 9
Do niedzieli, godz. 10-22,

1 WA
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spacer pt. „SKARPA | Mokotów –

Ekospektakle
dla dzieci

wstęp wolny. Jeszcze przez
weekend oglądać można
wystawę współczesnych
plakatów inspirowanych

PRASKI OGRÓDEK
SĄSIEDZKI,
al. „Solidarności” 55.

Bauhausem, szkołą

Czwartek, godz. 18, wstęp

artystyczno-rzemieślniczą

wolny. Praski Ogródek

założoną w 1919 r. w Weimarze.
Plakaty zaprojektowali polscy
ilustratorzy i ilustratorki,
m.in. Michał Batory, Paulina
Daniluk, Ola Niepsuj, Andrzej
Pągowski, Dawid Ryski,
Mieczysław Wasilewski.

Sąsiedzki zaprasza dzieci na
cztery czwartkowe spektakle
muzyczne poświęcone ekologii
i czterem żywiołom. Pierwsze
przedstawienie nosi tytuł:
„Frania Recykling” i odbędzie się
w najbliższy czwartek.

Spacer śladem
architektury
Start: róg ul. Puławskiej
i ul. Idzikowskiego

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.

www.warmia.mazury.pl

Grzegorz Mika poprowadzi
krajobraz pod ochroną?”.

Bęc Zmiana. W siedzibie
edycja festiwalu Otwarta

się w deptak zamknięty dla

i w parku Szczęśliwickim.

Radio Kapitał

Wybrała
Magdalena Dubrowska
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→ Warsaw Summer
Jazz Days. 4-7 lipca.
Klub Stodoła, ul. Batorego 10. Karnety od
420 zł. Bilety jednodniowe od 120 zł

Jazzowe przeboje
warszawskiego lata
Łukasz Kamiński

FOT. RAJ NAIK

4-7 LIPCA
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Od pełnej melancholii ballady Kenny’ego Garretta po eksplozję bluesa i funku Scotta Hendersona. Od siły młodości
Nubyi Garcii po basowe trzęsienie ziemi Stanleya Clarke’a.
Przed nadchodzącą kolejną edycją festiwalu Warsaw Summer
Jazz Days, która odbędzie się na początku lipca, przedstawiamy małą listę naszych przebojów.
Z płyt bohaterów Warsaw Summer Jazz Days można by ułożyć
niejedną fascynującą kompilację,
ścieżkę dźwiękową, kolaż kompozycji z jednej strony tkwiących
głęboko w tradycji jazzu, z drugiej
wybiegających, wybrzmiewających w przyszłość. Usłyszenie na
żywo „Blues March” Benny’ego
Golsona, „Shofukan” Snarky
Puppy czy „Tight” Jazzmei Horn
będzie prawdziwą przygodą. Oto
nasza playlista Warsaw Summer
Jazz Days 2019.

kal zastąpiony został wirtuozerską
partią basową. Do Warszawy wybitny amerykański basista, współzałożyciel mistrzów fusion Return
To Forever, przyjeżdża z nową
płytą, zeszłoroczną „The Message”.
Trzeba jednak mieć nadzieję, że
srogo zatrzęsie Stodołą, grając
wydany w 2014 r. „Pop Virgil”.

P R O G R A M W A R S A W S U M M E R
J A Z Z D AY S 2 0 1 9
→ Sobota, 29 czerwca.
Amfiteatr Bemowo,
ul. Raginisa 1. Godz. 18.
Wstęp wolny.
• Lounge Ryszards
• Tricphonix
• Maisha
→ Niedziela, 30 czerwca.
Centrum Praskie „Koneser”,
pl. Konesera. Godz. 14.
Wstęp wolny.
• Aga Yano Trio
• Zgniłość
• Sundial III feat. Irek
Wojtczak

→ Czwartek, 4 lipca.
Stodoła, ul. Batorego 10.
Godz. 19
• Kamila Drabek Tercet
• Jazzmeia Horn
• Stanley Clarke Band
→ Piątek, 5 lipca. Stodoła,
ul. Batorego 10. Godz. 19.
• Andrzej Kowalski Quartet
All Too Human feat. Marc
DucretSnarky Puppy
→ Sobota, 6 lipca. Stodoła,
ul. Batorego 10. Godz. 19.
• Delvon Lamarr Organ Trio
• Scott Henderson Trio

• James Brandon Lewis
Quintet
→ Niedziela, 7 lipca.
Centrum Praskie „Koneser”,
pl. Konesera. Godz. 14.
Wstęp wolny.
• Quantum Trio
• Algorytm
• Kaya Meller Quartet
→ Niedziela, 7 lipca.
Stodoła, ul. Batorego 10.
Godz. 19.
• Nubya Garcia
• Kenny Garrett Quintet
• 90. urodziny Benny’ego
Golsona

7

Kenny Garrett „Before It’s
Time To say Goodbye” – na
naszej kompilacji muzyki
z tegorocznej edycji Warsaw Summer Jazz Days nie
mogło zabraknąć przejmującej ballady, kompozycji
wyciszonej, pozwalającej
złapać oddech, oddać się
słodkiej, choć niepozbawionej smutku zadumie. Na
„Before It’s Time To say Goodbye”
amerykański saksofonista odsłania swoją romantyczną duszę.
Kompozycja powstała z myślą
o Milesie Davisie, jednym z wielu
wspaniałych artystów, z którymi
Garrett miał okazję, szansę dzielić scenę – grał również z m.in.
Artem Blakeyem czy Dukiem
Ellingtonem. Ale jak u wielkich
mistrzów, tak i u Garretta hołd
nie jest pustym pokłonem, tylko
oddaniem szacunku na własnych
warunkach, zgodnie z własną
wrażliwością.

3
1
6
5
8
4
2
Benny Golson „Blues
March” – powstała ponad
60 lat temu kompozycja
należy dziś do jazzowych
standardów. Ukazała się na
albumie „Big 6” trębacza
Blue Mitchella, dla którego
Golson skomponował ten
utwór. Zainspirowana orkiestrami Nowego Orleanu ma
w sobie, zgodnie z tytułem,
marszowe, paradne tempo, sznyt.
Po utwór sięgały (i sięgają) zarówno kolejne pokolenia artystów
jazzowych, jak i wojskowe orkiestry. Autor marszu, saksofonista
Benny Golson, skończył w styczniu 90 lat, nadal w wyśmienitej
formie występuje w klubach i na
festiwalach, przypominając swoje
największe przeboje.
Stanley Clarke Band „Pop
Virgil” – kiedy Stanley
Clarke gra tę kompozycję,
sejsmografy wariują. „Pop
Virgil” jest emanacją,
destylatem funku, takiego
w swojej imprezowej,
hipnotycznej stylistyce.
Kompozycja mocno czerpie, odwołuje się wprost do
przeboju Jamesa Browna
„Papa’s Got A Brand New Bag”, wo-
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Nubya Garcia „Lost Kingdoms” – kompozycja
otwierająca debiutancką
płytę Garcii „Nubya 5ive”
z 2017 r. Album zachwycił
krytyków, tych bardziej
konserwatywnych elegancją, tych bardziej postępowych układanką nowoczesnego jazzu, hip-hopu,
soulu. Saksofonistka jest
dziś jedną z najważniejszych
postaci młodej brytyjskiej sceny
jazzowej (oprócz takich artystów
jak Shabaka Hutchings, Yussef
Kammal czy the Ezra Collective).
Ma odwagę łamać granice, ale też
dużo szacunku do tradycji, buntuje się mądrze, z klasą, a „Lost Kingdoms” to perła w jej dyskograﬁi.

Snarky Puppy „Shofukan”
– „To, czego nauczyłem
się, komponując ten
utwór, to to, że melodia
jest zawsze gdzieś wokół
nas. Wystarczy otworzyć
swój umysł, a można ją
znaleźć. Potwierdzają to
słowa Kyle’a MacLachlana
w »Twin Peaks« czy Josha
Brolina w trzeciej części
»Facetów w czerni«. Najlepszym
doradcą jest zawsze podświadomość”. Tak pisał o „Shofukan”
stojący na czele Snarky Puppy
basista, kompozytor i producent
muzyczny Michael League. Wystarczy się wsłuchać w ten jeden

z najpopularniejszych przebojów
zespołu, by w lot zrozumieć,
o co mu chodzi. „Shofukan” ma
w sobie coś marzycielskiego,
nieuchwytnie melancholijnego
i bombastycznego jednocześnie.

Scott Henderson „Dolemite” – utwór otwierający
płytę Hendersona „Tore
Down House” z 1997 r.
Brzmi jak trzystronne
czołowe zderzenie bluesa
z funkiem i z rockiem.
W wyniku wybuchu powstaje potężna siła o pełnym fajności rozmachu,
pełnej luzu nonszalancji,
ale też wymagającej sporego
talentu i energii, którą dostarczają
klawiszowiec Scott Kinsey czy bujająca jak statek podczas sztormu
sekcja dęta. Trochę trudno sobie
wyobrazić, jak można usiedzieć
spokojnie przy dźwiękach „Dolemite”, samo tupanie nóżką czy
pstrykanie palcami nie wystarczą.

Jazzmeia Horn „Tight”
– kilka lat temu Mariusz
Adamiak, organizator
Warsaw Summer Jazz
Days, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” mówił, że
choć chciałby zapraszać
więcej kobiet artystek na
swój festiwal, to trudno
mu znaleźć odpowiednie
kandydatki. Na szczęście
współczesna scena jazzowa (jak
i rockowa czy elektroniczna) przechodzi zmiany, do głosu dochodzą
kompozytorki, wokalistki, instrumentalistki młodego pokolenia,
które szturmem i na własnych
warunkach podbijają jazz. W tym
roku oprócz wspomnianej już
Nubyi Garcii czy trębaczki Kayi
Meller wystąpi Jazzmeia Horn
obdarzona pięknym, mocnym,
mieniącym się delikatnością, ale
i siłą głosem wokalistka. Piosenka „Tight” jest ukłonem Horn
w stronę jednej z jej bohaterek
Betty Carter.

James Brandon Lewis
„First Born” – to jedna
z najpiękniejszych kompozycji młodego amerykańskiego saksofonisty
nagrana w duecie z cenionym perkusistą Chadem
Taylorem. I choć Lewis
przyjeżdża do Warszawy
ze swoim kwintetem,
to może sięgnie po tę
perłę, kompozycję kołysankową
w swojej baśniowości i czułości.
Prosta w konstrukcji kompozycja,
zagrana na zanzie i saksofonie,
może być doskonałym punktem
wyjścia do kaskadowej improwizacji, ale może też wybrzmieć jak
hipnotyzujące zaklęcie. l
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Tinariwen:
saharyjski
blues dla
świata
Łukasz Kamiński
Ich muzyka jest jak Sahara,
z której pochodzą – ponadczasowa, przestrzenna, piękna
w swojej surowości, przejmująca w cudowności. W sobotę
w Progresji wystąpi malijska
grupa Tinariwen.
Historia zespołu sięga końca
lat 70., gdy Ibrahim Ag Alhabib
skonstruował swoją pierwszą
gitarę, wykorzystując jedynie
blaszaną puszkę, kijek i drut
z rowerowego hamulca. Biograﬁa Tinariwen mogłaby posłużyć
za scenariusz do ﬁlmu. Znalazłyby się w nim sceny z libańskiego obozu wojskowego, czyli
miejsca, gdzie powstał zespół,
urywki nielegalnych koncertów,
smutne, a czasem tragiczne
epizody prześladowań przez
reżimowe armie (ojciec Ibrahima został zamordowany przez
malijską armię).
Przede wszystkim byłaby
w ﬁlmie muzyka, wspaniała,
porywająca, prosta, niesłychanie
uduchowiona, korzeniami mocno
tkwiąca w Afryce, ale z bluesowym smutkiem, a niekiedy rocko-
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wą zadziornością opowiadająca
o problemach współczesnych
Tuaregów, porzucaniu wędrownego trybu życia, migracji, utracie tożsamości.

Byłem gdzieś daleko
Świat o Tinariwen usłyszał dopiero na przełomie wieków. W pełni
zachwycił się zespołem w 2006
r., gdy ukazała się doskonała
płyta „Aman Iman”. Popularność
i wyjątkowość zespołu potwierdziły kolejne albumy – „Imidiwan” z 2009 r. czy wyróżniony
nagrodą Gramy „Tassili” z 2011 r.,
o której recenzent encyklopedii
muzycznej Allmusic.com napisał, że „jest równie przestrzenna
jak ponadczasowa, czyli taka jak
sama pustynia”.
Mimo że do Zachodu podchodzą z dystansem – Ibrahim Ag Alhabib wielokrotnie przyznawał,
że najlepiej czuje się u siebie, na
pustyni – to nie tylko wykorzystują dobrodziejstwa współczesnej
technologii (poczynania zespołu
można np. śledzić w mediach
społecznościowych), ale też chętnie współpracują z europejskimi
i amerykańskimi muzykami. Ich
kompozycje remiksował m.in.

• Mistrzowie pustynnego bluesa, czyli pochodzący z Mali Tinariwen

geniusz współczesnej elektroniki
Kieran Hebden, a podczas jednego z koncertów w Kalifornii na
scenie pojawili się muzycy TV On
The Radio i Red Hot Chili Peppers. I było to spotkanie naturalne, nawet oczywiste. Bo – mimo
że tak silnie wyrastająca z kultury, historii, tradycji swojego
regionu – muzyka Tinariwen ma
w sobie coś niesłychanie uniwersalnego. Jak bardzo jest ponadgraniczna i ponadkulturowa,
mogli się m.in. przekonać ci, którzy widzieli zespół na brytyjskim
festiwalu Glastonbury w 2007 r.
W strugach deszczu, smagającym chłodzie, bagnistym błocie
sięgającym kolan kilka tysięcy
ludzi dało się zaczarować hipnotycznym dźwiękom Tuaregów.
Z kolei po jednym z występów

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

w Săo Paulo brazylijski fan pisał
na forum: „Widziałem Tinariwen
kilka dni temu w małym klubie.
Mimo że stałem (no dobrze,
bujałem się, tańczyłem) niedaleko sceny, to czułem, że przez
te półtorej godziny byłem gdzieś
daleko, na innym kontynencie,
w innej rzeczywistości” (za www.
motherjones.com). Do licznego
grona fanów zespołu należą też
m.in. The Rolling Stones i Carlos
Santana, którzy zapraszali Tinariwen na wspólne występy, czy
Robert Plant i Herbie Hancock.
Ten ostatni zaprosił Tuaregów, by
zagrali na jego płycie „The Imagine Project”.

w przededniu wydania swojej
nowej płyty „Amajdar”, której
premiera zaplanowana jest na
początek września. Album, po
raz kolejny przenicowany społecznym komentarzem, powstał
przy pomocy fanów – zaprzyjaźnionych muzyków, w tym
Cassa McCombsa, znanego m.in.
z The Bad Seeds Warrena Ellisa
czy Stephena O’Malleya z grupy Sunn O))). Na koncercie nie
powinno więc zabraknąć nowych
kompozycji, w tym nagranej
z Micahem Nelsonem (synem
Williego Nelsona) piosenki
„Taqkal Tarha”. l

Powrót przed premierą

→ Sobota 29 czerwca. Progresja, ul. Fort Wola 22. Godz. 19.
Bilety 125 zł

Tinariwen gościli już w Polsce. Tym razem przyjeżdżają
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polecają Łukasz Kamiński i Jarek Szubrycht

Tenderlonious
Hard Rain
22A

Kate Tempest

SPATIF,
Aleje Ujazdowskie 45

Caroline

Piątek, godz. 20. „Fakt, że ludzie
mnie znają, przychodzą na koncerty,
słuchają mnie, traktuję to jako swego
rodzaju grę, zabawę w gwiazdę.
Z tym zastrzeżeniem, że obie strony
wiedzą, że to tylko gra. Tak naprawdę
postrzegam siebie jako pracownika
kultury albo artystę społecznego, bo
traktuję kulturę jako politykę. Tylko że
bardziej anarchistyczną, poetycką”
– mówił kilka lat temu „Gazecie
Wyborczej” Felix Kubin, niemiecki
muzyk i kompozytor. Kubin od lat
regularnie odwiedza Polskę, przyjaźni
się i współpracuje m.in. z artystami
zrzeszonymi w wytwórni Lado ABC –
nakładem wytwórni ukazały się jego
album „Zemsta Plutona” oraz wspólna
płyta z Mitch & Mitch „Bakterien &
Batterien”. Z okazji pięćdziesiątych
urodzin artysty w SPATIFi-e najpierw
ze swoim koncertem wystąpi Hania
Piosik, czyli di.Aria, a potem sety
didżejskie zagrają m.in. RVDS, Rossi 25,
DJ Hui, DJ Śmieciarka, Zura.
Bilety na koncert 40 zł, na imprezę
wstęp wolny.

Wśród swoich inspiracji wymienia zarówno
Jamesa Joyce’a, Williama Blake’a, jak i WuTang Clan. Jest laureatką Nagrody Teda Hughesa
przyznawanej brytyjskim poetom za nowatorstwo
i wybitny wkład w rozwój kultury. Towarzystwo
Poetry Book Society przyznało jej tytuł Poety
Następnego Pokolenia. Jest pisarką, poetką,
raperką, baczną obserwatorką otaczającej jej
rzeczywistości, ale też artystką czułą na to, co jej gra
w sercu i duszy. Jej prace tłumaczone były na wiele
języków. Najnowsza płyta pochodzącej z Londynu
Kate Tempest „The Book of Traps and Lessons”
to właściwie słuchowisko, zbiór często gorzkich,
politycznych, społecznych, osobistych wyznań,
spowiedzi, którym niekiedy towarzyszy zupełna
cisza, innym razem elektroniczny rytm czy oszczędne
akustyczne dźwięki. Tempest nie potrzebuje krzyku,
by wywołać ciarki, tak jak nie musi sięgać po szept,
by wzruszyć. łuk

The Raconteurs

The Black Keys

Help Us Stranger

Let’s Rock

Third Man Records

Nonesuch
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Ależ muszą być wściekli panowie z The Black
Keys na Jacka White’a! Od pół roku przygotowywali
świat na to, by rozpocząć lato z tytułem Zbawców
Rocka, a on im wyskoczył ze świetną płytą The
Raconteurs. Muszę jednak przyznać, że stają mu
naprzeciw dzielnie i o ile niespożyta energia White’a
i kolegów robi lepsze pierwsze wrażenie, o tyle
„Let’s Rock” broni się piosenkami, które zyskują
przy kolejnych przesłuchaniach oraz produkcyjnymi
smaczkami. Proszę jednak nie myśleć, że to
jakieś progresywne wydziwiania – The Black Keys
wciąż czczą gitarę elektryczną wpiętą do pieca
odkręconego do 10. Niezmiennie budują na bluesie,
boogie i rock’n’rollu, ale nie stylizują się na swoich
idoli. Mają własny muzyczny język, czego nie da się
powiedzieć o zbyt wielu zespołach grających dziś
tradycyjnego rocka. Dodatkowe punkty należą się za
nawiązanie do Davida Lyncha w zamykającym album
„Fire Walk With Me”. js

I

W Y D A R Z E N I A

Urodziny
Felixa Kubina

The Book of Traps
and Lessons

To doskonała muzyka tła. Jeśli akurat lecicie
w daleką podróż kosmiczną. W innym przypadku
warto zasiąść wygodnie w fotelu (leżaku, kanapie, a
nawet siedzonku miejskiej komunikacji) i poddać się
kompletnie magicznemu światu wyczarowywanemu
przez flecistę, saksofonistę, didżeja, producenta,
czyli kryjącemu się pod pseudonimem Tenderlonious
Eda Cawthorne’a. Muzyk jest jedną z najważniejszych
postaci przeżywającego renesans brytyjskiego jazzu.
„Hard Rain” to gęsty, intensywny półgodzinny kolaż
hipnotycznej, kosmicznej elektroniki, chwytliwego
nowoczesnego funku, dźwiękowych pejzaży bliskich
muzyce filmowej, rytmiki bliskiej dokonaniom takich
artystów, jak J Dilla czy Madlib. Ze swoją muzyką
Tenderlonious idealnie wpasowałby się w festiwal
jazzowy, ale też i bardziej eklektyczny w swojej
formule (np. katowicki OFF, na którym Brytyjczyk
wystąpi w tym roku w towarzystwie doskonałej
polskiej grupy EABS). łuk

Balsam na uszy dla wszystkich rozczarowanych
„Boarding House Reach”, czyli ubiegłoroczną
solową płytą Jacka White’a. Przyznaję, że i ja nie do
końca kupiłem ten niespodziewany eklektyzm, więc
powrót do rockowych źródeł bardzo mnie cieszy –
kto ma bowiem krzesać iskry ze strun, jeśli nie on?
The Raconteurs to skład, który nigdy nie zawiódł, za
to milczał od ponad dekady. Tymczasem Brendan
Benson, współautor materiału i główny partner
White’a w zespole, wydaje się mieć na swojego
bardziej sławnego kolegę zbawienny wpływ. Panowie
ze smakiem ślizgają się po najlepszych inspiracjach
– tu wyprawiając się na Południe, w okolice Lynyrd
Skynyrd, tam nawiązując do łobuzerskich czasów
Led Zeppelin, ówdzie do bluesa tak, jak pojmują
go Stonesi. A taki „Don’t Bother Me” to przecież
potężniejsza wersja najlepszych, najdzikszych lat The
White Stripes! Pyszne brzmienie, porywające riffy,
melodie, od których nie sposób się uwolnić. Co z tego,
że mało oryginalne, skoro takie to dobre? js

G W I A Z D Y

Karolina Cicha
& Spółka
DZIEDZINIEC MUZEUM
WARSZAWSKIEJ PRAGI,
ul. Targowa 50/52
Piątek, godz. 20.30. Mało który
z polskich artystów podróżuje tak
pięknie i mądrze jak Karolina Cicha.
Kilka lat temu ta doskonała wokalistka,
multiinstrumentalistka, erudytka
zanurzyła się w świat muzyki tatarskiej.
W 2017 roku, uzbrojona w arsenał
niezwykłych instrumentów, od
darbuki, przez janczary, dotar, fidel
płocką nagrała płytę z piosenkami
nadwołżańskich i krymskich Tatarów.
Podczas piątkowego występu Cicha
sięgnie po te nagrania, a na scenie
towarzyszyć jej będą Patrycja Napierała
(instrumenty perkusyjne) oraz Mateusz
Szemraj (lutnia, sazi, rabab, cymbały).
Koncert odbędzie się w ramach cyklu
„Tygiel dźwięków”. Przed koncertem

• Ostry garażowy rock z Meksyku. W poniedziałek w Pogłosie pohałasują Le Butcherettes FOT. BYRNES
będzie można obejrzeć wystawę
„Tradycje i współczesność Tatarów –
polskich muzułmanów”, udostępnioną
przez posiadające największy zbiór
tatarianów Muzeum Podlaskie
w Białymstoku. Bilety 1 zł.

Le Butcherettes
POGŁOS,
ul. Burakowska 12
poniedziałek, godz. 18.30. Jedna
z najpopularniejszych współczesnych
kapel grających szorstkiego,
garażowego rocka, na której czele
stoi charyzmatyczna Teri Gender
Bender, czyli pochodząca z Meksyku
Teresa Suárez Cosío. Skład zespołu
uzupełniają basiści Riko RodríguezLópez i Manfred Rodríguez-López
(bracia Omara Rodrígueza-Lópeza,
znanego muzyka Mars Volty
i At the Drive In) oraz perkusistka
Alejandra Robles Luna. Ich surowa,
ale podszyta melodiami muzyka,
skąpana w mrocznych, osobistych,
intymnych niekiedy tekstach Teresy
znalazła posłuch i uznanie wśród wielu
fanów, ale też i innych muzyków. Le
Butcherettes nagrywali m.in. z Iggym
Popem, Jello Biafrą czy Johnem
Frusciante. Na wspólne koncerty grupę
zapraszali Yeah Yeah Yeahs, Queens
of the Stone Age, Flaming Lips, Dead
Weather Jacka White’a czy rodzinnie
Mars Volta. Le Butcherettes do Polski
przyjeżdżają ze świeżo wydaną nową
płytą „bi/MENTAL”.

Drugim bohaterem wieczoru będzie
szwedzki postpunkowy zespół INVSN.
Grupa, w której skład wchodzi m.in.
Dennis Lyxzen, znany Refused czy
The (International) Noise Conspiracy,
obchodzi w tym roku dwadzieścia lat
działalności.
Bilety 59 zł.

BNNT i Resina
PLAC ZABAW,
skwer im. Tadeusza Kahla
Czwartek, godz. 20. Trwa wakacyjny
cykl koncertowy Lado w Mieście.
Już w najbliższy czwartek na Placu
Zabaw przy Barce wystąpi niezwykle
apokaliptyczny, porywający w hałasie
poznański duet BNNT. Od lat działają
na granicy muzyki i performance’u
czy wydarzenia. Unikają zamykania się
w krępujących ramach stylistycznych
czy gatunkowych, dzięki czemu
ich występy są wielowymiarowe,
intrygujące. W czwartek na scenie
towarzyszyć im będzie wiolonczelistka
i wokalistka Karolina Rec, czyli Resina,
artystka, której muzyka, podobnie jak
BNNT, potrafi angażować kilka zmysłów
naraz, pobudzać wyobraźnię, poruszać
emocjonalnie. Jej zeszłoroczna płyta
„Traces” znalazła się na szóstym
miejscu najlepszych albumów 2018
roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej”.
Tego wieczoru wystąpi też Koza, raper
młodego pokolenia, który swoje teksty
nasyca magią, erudycją, odniesieniami
do świata sztuki. Wstęp wolny.

Wybrał Łukasz Kamiński
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• Technologia magii (do 30.06) –
wstęp wolny
• Rzeczy kultowe vol. 1 (do 30.06)

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Zamek Ujazdowski, Jazdów 2, wt.-śr.,
niedz. 11-19, czw-pt. 12-20, sob. 10-19;
8-16 zł, w czw. wstęp wolny;

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

• Bezludzka Ziemia (do 22.09)
• Forensic Architecture (do 22.09)
• Maria Loboda. Siedząc tutaj
znudzona jak lamparcica (do
22.09)
• Dotknij sztuki (do 20.10)

Agrykola 1, PAŁAC NA WYSPIE,
STARA ORANŻERIA pon. 11-18, wt.-śr., niedz. 9-18, czw.-sob. 9-20; BIAŁY
DOMEK, PAŁAC MYŚLEWICKI, pon.
11-18, wt.-niedz. 9-18; 5-25 zł; PODCHORĄŻÓWKA, pon. 11-18, wt.-niedz.
9-18; wstęp wolny; w czw. wstęp
wolny do wszystkich obiektów;

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ
Karowa 20, wt.-niedz. 12-20;

• Bratanków dzieje wspólne.
Unikaty ze zbiorów
budapeszteńskich (do 6.08) –
Podchorążówka

• Przełom w kadrze (do 4.08)
• Amerykanie w Polsce (do 6.10)

KRÓLIKARNIA
Puławska 113a, wt.-niedz. 11-18, czw.
11-20; wstęp wolny;

MUZEUM NARODOWE

• Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-2018 (do
15.09)

Al. Jerozolimskie 3, wt.-czw. 10-18,
pt. 10-21, sob.-niedz. 10-18; 15, 10 zł;
eksp. czasowe: 15-20 zł; we wt.
wstęp wolny na wystawy stałe;

• Sztuka to wartość. Z kolekcji
PKO Banku Polskiego (do 30.06)
• Pokaz cyfrowy/Leonardo.
Opera Omnia (do 30.06)
• Arcydzieła Augusta Zamoyskiego. Pokaz konserwatorski
(do 25.08)
• Widoczne Niewidoczne/
Pokaz malarstwa XX wieku ze
zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie (do 1.12)

MUZEUM AZJI I PACYFIKU
Solec 24, wt.-niedz. 10-18

• Hand-made in China. Batiki
i hafty mniejszości etnicznych
Chin południowych z kolekcji
Li Lei (do 15.09)
• Wyspy morza Tawhaki – wystawa fotografii Anny Twiggy
z podróży do Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii (do 21.07)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

MUZEUM POLIN

Kredytowa 1, wt., czw.-pt. 10-17, śr.
11-19, sob. 10-18, niedz. 12-17; bilety:
6-12 zł, w czw. wstęp wolny;

Anielewicza 6, pon., czw.-pt. 10-18,
śr., sob.-niedz. 10-20; bilety: 15-25 zł
(ekspozycja stała); 8-12 zł (wystawy
czasowe);

• Odloty (do 30.06)

• W Polsce króla Maciusia.
100-lecie odzyskania Niepodległości (do 1.07)

MUZEUM PAŁACU KRÓLA
JANA III W WILANOWIE
Potockiego 10/16, PAŁAC – pon.,
śr.-niedz. 9.30-16, we wt. nieczynne,
15-20 zł, PARK – codziennie 9-16, 5 i 3
zł, w czw. wstęp wolny;

• Kapa z Kęt. Świadek triumfu
króla Jana III (do 21.07)
• Wystawa rekonstrukcji ubiorów dziecięcych od XVII
do XIX wieku (do 31.10)

• Spółdzielnia ORNO. Biżuteria
(do 18.08)

ZACHĘTA
pl. Małachowskiego 3, wt.-niedz.
12-20; bilety 10-15 zł, w czw. wstęp
wolny;

• „Polska” na eksport (do 23.06)
• Lalki: teatr, film, polityka (do
30.06)
• Spojrzenia 2019. Nagroda
Deutsche Bank (do 30.06)
• Czerwień zalewa kadr. Kazimierz Urbański (do 25.08)

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Grzybowska 79, pon., śr., pt. 8-18,
sob.-niedz. 10-18, czw. 8-20; bilety
14-18 zł; w niedz. wstęp wolny;

• Gaelle Choisne. Temple of
love: Lot w otchłań (do 9.06) –
Miejsce Projektów Zachęty
• Paulina Włostowska (do 11.08) –
Miejsce Projektów Zachęty

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ – MUZEUM NAD WISŁĄ

ZAMEK KRÓLEWSKI

Wybrzeże Kościuszkowskie 22, wt.-pt.
12-20, sob. 11-20, niedz. 11-18;

10-20, niedz. 11-18; bilety: 20-30 zł;

• Farba znaczy krew (do 11.08)
• Rasa i Las. Interprt (do 27.06) –
Muzeum na Pańskiej, Pańska 3

• Rządzić i olśniewać. Klejnoty

MUZEUM WARSZAWSKIEJ
PRAGI
Targowa 50/52, wt., śr., pt-niedz.
10-18, w czw. 10-20, wstęp wolny;
bilety: 3 i 5 zł

• Praga sensorycznie (do 29.12)

MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42, wt.-niedz. 10-19; bilety: 15-20 zł, w czw.
wstęp wolny

W Y D A R Z E N I A

pl. Zamkowy 4, wt.-czw. 10-18, pt.
w środy. wstęp,

i jubilerstwo w Polsce w XVI
i XVII wieku (do 4.08) – Galeria
Wystaw Czasowych
• Piękne i rzadkie – słynne mapy
I Rzeczypospolitej z kolekcji
dr. Tomasza Niewodniczańskiego (do 28.08)

ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY
Tłomackie 3/5, tel. 22 827 92 21, pon.-pt. 9-18, niedz. 10-18; bilety: 12, 7 zł,
w niedz. wstęp wolny

Dominika
Olszowy laureatką
„Spojrzeń”

Do końca trwania wystawy
widzowie mogą wziąć udział
w głosowaniu i przyznać
Nagrodę Publiczności.

NARODOWA GALERIA
SZTUKI ZACHĘTA,
pl. Małachowskiego 3.
Bilety: 15 zł

Nowa wystawa
w galerii
Śmierć Frajerom

POD PATRONATEM „CO JEST
GRANE 24”. Do niedzieli, w godz.
12-20.
„Spojrzenia” to prezentacja prac
najciekawszych twórców i twórczyń
młodego pokolenia połączona
z konkursem organizowanym co
dwa lata przez galerię Zachęta
i Deutsche Bank Polska. Finalistki
i finalistów: Tomasza Kowalskiego,
Gizelę Mickiewicz, Dominikę
Olszowy, Lilianę Piskorską oraz
grupę Kem, nominowali laureaci
nagrody z poprzednich lat, m.in.
Janek Simon, Wojciech Bąkowski
i Honorata Martin. Główną nagrodę
w wysokości 60 tys. zł zdobyła
Dominika Olszowy, artystka
działająca na pograniczu wideo,
performance’u, rzeźby, instalacji
i scenografii.
W konkursie zaprezentowała
pracę pt. „Stypa”, instalację
będącą przewrotną inscenizacją
uroczystości na cześć zmarłego.
W uzasadnieniu werdyktu czytamy:
„Za konsekwencję w rozwijaniu
drogi twórczej i budowanie
własnego świata, odważne
mieszanie środków artystycznego
wyrazu i grę konwencją estetyczną”.

GALERIA ŚMIERĆ FRAJEROM
ul. Grochowska 301/305,
wstęp wolny
Piątek, godz. 20. Galeria Śmierć
Frajerom działa niecały rok. Nie
ma stałej siedziby, jest projektem
niszowym, a zarazem śledzi modne
zjawiska w sztuce współczesnej.
Wystawy trwają zwykle jeden dzień
i odbywają się w różnych miejscach
Warszawy, m.in. w Przestrzeni
Mir’ów czy Pogłosie. Piąta wystawa
galerii Śmierć Frajerom odbędzie
się w piątek w budynku fabryki
sprzętu spawalniczego Perun
na ul. Grochowskiej 301/305.
Będzie można zobaczyć prace
takich artystów jak: Zuzanna
Bartoszek, Monika Drożyńska, Julia
Poziomecka, Ben Nolan, Marek
Rachwalik, Cezary Ciszewski i Wiktor
Stribog. Zagrają m.in.: Mutantz
Duo, Młody Kotek, Anatol, Ada
Lizardziuk. Wystawę w 3D oglądać
można także w świecie wirtualnym,
na specjalnej stronie internetowej
www.cryptovoxels.com, najlepiej
w goglach VR.

Wybrała
Magdalena Dubrowska

patronuje

O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33889491

REKLAMA 33926219

W numerze:
• NESBØ • DISNEY • TOKARCZUK
• WICHA • ZUSAK • KUNDERA
1 WA

O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33927554

Czytaj też
w prenumeracie
cyfrowej

Wyborcza.pl/
ksiazki

13-14 LIPCA
Pałac Branickich

FISZ EMADE TWORZYWO

ØRGANEK
ANITA LIPNICKA

KORTEZ

ŁAKI
ŁAN
‚

BILETY i SZCZEGÓŁY
na BIAŁYSTOKNEWPOP.PL

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

SONBIRD

MERY SPOLSKY

