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Hitspotting
Choc Underworld zawsze byli indywidualistami, to jednoczesnie uosabiali
sciezk? ewolucji brytyjskiego techno. Wyrosli na brzmieniach rave, wyptyn^li
na fall acid techno, by stac si? - obok Prodigy czy Chemical Brothers - jednynni
z pierwszych reprezentantow undergroundowej sceny tanecznej, ktorzy na dobre
przebili siQ do swiata popkultury. Ich ..Born Slippy", dzi^ki obecnosci na sciezce
dzwi^kowej do ..Trainspotting", w pami^ci sluchaczy zapisato s i ^ jako sztandarowy
hymn klubowej kuUury lat 90. Wzorem wspomnianych gwiazd v/yspiarskiej
elektroniki udalo im si? trafic do fanow alternatywnego rocka, a nawet popu.
Dzis Underworld to weterani obecni na rynku od cwiercwiecza. Ich ostatnie
ptyty nie zachwycaty, wl^c muzycy postanowlli odcinac kupony, wypuszczajqc
na rynek dwa przekrojowe wydawnictwa (w tym jedno ztozone z trzech CD).
..1992-2012" jest rozszerzonEi wersjq skladanki ..1992-2002" sprzed dekady.
Natomiast ..A Collection" wypetniaj^ edity klasycznych kawalkow, kolaboracje
z Markiem Knightem i D. Ramirezem, Brianem Eno oraz zaskakujqco zenuj^cy
owoc wspotpracy z High Contrast i Tiesto. Stary material w/ci^z obezwladnia
swoim hipnotycznym nerwem, nov/szy nie ma juz tej mocy. Tak czy owak, catosc
uRtada s i ^ w dobry przewodnik po tworczosci jednej z najwazniejszych grup sceny
klubowej i nie tylko. [Lukasz Iwasinski]

l(<;iAZKA

Restauraojciclusza

Kolekcjonerska ..Restauracja" (ksiqzeczka ukazala s i ^ w limitowanej edycji
300 egzemplarzyl opowiada historic upadku podwarszawskiego lokalu - miejs
spotkan dygnitarzy sportowcow, artystow, gwiazd z Zachodu Iksiqzk? otwiera
fotografia Jane Fondy ktora byta tarn w 1987 nl - oraz rodziny, ktora podzielil
IDS prowadzonej przez siebie restauracji. Fikcyjne postaci z opowiadania
Lozihskiego (z narratorem - duchem niezyj^cego wtasciciela na czele) zaludn
prawdziwe wn^trza sfotografowanej tuz przed zamkni^ciem restauracji Basz
zatozonej w 1959 r w podwarszawskich Pyrach przez dziadka Staniszewskiej
Wtym wspolnym projekcie fotografki I pisarza smutna fikcja spotyka sl^
ze smutnq rzeczywistosciq. Jak SIQ pewnie domyslacle, catosc jest bardzo
smutna. Obite boazeriq sciany poroza, wypchane ptaki, plastikowe kwiaty,
stojqcy w kgcie zakurzony faks - to wszystko, co zostalo po slynnej na calq
Polsk? restauracji. Sk^pa staruszka, dziel^ca woreczek herbaty na trzy cz^sc
zeby starczylo na caty dzieh, i jej antypatyczne, podstarzate dzieci spotykajqc
si§ raz do roku, w Wigili?, w nieogrzewanych wn^trzach restauracji, nad
talerzem grzybowej z pieczarek albo barszczu z kartonu - to z kolei cieh rodz
ktora w czasach swietnosci pila zawsze zimnq wodk^ z PRL-owskimi decyde
Bardzo tadny w swojej ponurosci obrazek restauracji, ktora zjadta rodziny,
ktora jq zatozyta. [Olga Wiechnik]
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EacBcaEaca
Mitoso w czasach oclrazy
..Roza" jest jednq z najbardziej oczekiwanych premier sezonu. W Gdyni ta ..poruszajqca opowiesc,
ktora przywraca wiar? w mitosc wbrew losowi", zdobyta uznanie dziennikarzy. Na Warszawskim Festiwalu
•
Filmowym zostala doceniona zarowno przez jury, jak i wyraznie poruszonq publicznosc. Po seansie na sali
zapanowata cisza. Nic dziwnego, bowiem powstat bezkompromisowy, trudny w odbiorze obraz, w ktorym
tworca ..Wesela" i ..Domu ztego" kontynuuje swoje rozwazania o istocie zta. Jednak tym razem Wojciech
Smarzowski nie napisat scenariusza sam - zdecydowat s i ^ si^gnqc po tekst Michata Szczerbica podejmujqcy
zapomniany w polskim kinie temat: los ludnosci mazurskiej na Ziemiach Odzyskanych. Tej naturalistycznej,
petnej wstrz^saj^cych seen historii sugestywnosci dodaj^ kr^cone kamer^ z r^ki zdj§cia Piotra Sobocinskiego
jr. Jest tato 1945 r On (Marcin Dorocinski nagrodzony za rolQ na FPFF), byty zotnierz AK, stracit wszystko
podczas powstania warszawskiego: jego zona zostata zgwatcona, a potem zamordowana przez hitlerowcow.
Teraz m^zczyzna, ktory bezradnie obserwowat cierpienie ukochanej, dociera na Mazury by zgodnie z obietnic^
wypelnic ostatniq wot? niemieckiego wojskowego. Ona (Agata Kulesza), wdowa po zotnierzu Wehrmachtu
i naloznica sowieckiej armii, ponizana przez lokaln^ spotecznosc, zyje w samotnosci i strachu. Jej gospodarstwo
nachodz^ szabrownicy, biorqcy sita wszystko, na co przyjdzie im ochota... Tadeusz i Roza. Sztachetny m^zczyzna
i upodlona kobieta, ktora oddaje si? pod jego opiek?. W ponurym, wyniszczonym przez wojn? krajobrazie mi^dzy
dwojgiem bolesnie doswiadczonych ludzi z czasem rodzi si? szczere uczucie. Jednak w nowej Polsce, ktora
u Smarzowskiego przybiera m.in. twarz prostaczka reprezentuj^cego wtadz? ludow^, nie ma na nie miejsca.
Zamiast milosci jest tylko przemoc, ponizenie i bol. [Piotr Guszkowski]

Dostownie i jeszcze doslowniej - studio grafic2
Fajne Chlopaki przygotowato dla Pan Tu Nie S
seri? zmywalnych tatuazy. Paprykarz szczecih
kostka bauma - krolowa polskich chodnikow
i podjazdow, nasza rodzima Czomolungma - R
czy literka A, ktorej uzywajq jedynie Polacy era
Indianie Navajo. Mozecie je dostac za jedyne
10 P L N na www.pantuniestal.com - albo sled
naszego Facebooka w lutym! [wiech]

