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W czasach szaleństwa by Magdalena Grochow-
ska is a book-length essay about the lives and works 
of people, who stood against totalitarian regimes 
throughout the 20th century. The author goes beyond 
the era she describes and warns us about fringe and 
extreme ideologies, which threaten our current reali-
ty. The fates and attitudes of the four presented people 
are so extraordinary that I couldn’t put the book down 
and finished the difficult six hundred pager in just two 
days.

In recent times, I’ve been listening a lot to the sound 
of Jozef van Wissem’s lute and Jim Jarmusch’s 
guitars .  Van Wissem composed the music for  
Jarmusch’s film Only Lovers Left Alive. To date, the two 
artists released four albums, which I can listen to end-
lessly, particularly the Concerning the Entrance Into 
Eternity. This subtle, minimalist music created by per-
fectly complementary artists has a soothing effect on 
my mind.

Additionally Ága – one of the most extraordinary 
films of recent years – is now available on DVD and in 
VOD services. It’s a beautiful, simple and tender ode to  
a dying world.

„W czasach szaleństwa” Magdaleny Grochow-
skiej to napisana w formie eseju książka o życiu i twór-
czości ludzi, którzy w XX wieku przeciwstawili się 
totalitarnym systemom. Wykracza poza czasy w niej 
opisane i staje się ostrzeżeniem przed zagrażającymi 
nam dzisiaj skrajnymi ideologiami. Losy i postawy 
czterech osób są tak niezwykłe, że tę wcale niełatwą, 
ponad sześćsetstronicową książkę, pochłonąłem w cią-
gu dwóch dni.

Ostatnio wsłuchuję się w dźwięki lutni Jozefa van 
Wissema i gitar Jima Jarmuscha. Van Wissem na-
pisał muzykę do filmu Jarmuscha „Tylko kochankowie 
przeżyją”. Na wspólny dorobek tych twórców składają 
się już cztery płyty. Mogę ich słuchać w nieskończo-
ność, szczególnie bliski jest mi album „Concerning the 
entrance into eternity”. Ta subtelna, minimalistyczna 
muzyka stworzona przez doskonale uzupełniających 
się artystów działa na mnie kojąco.

Na DVD oraz VOD dostępna jest „Ága” – jeden z naj-
bardziej niezwykłych filmów ostatnich lat. Piękna, pro-
sta i pełna czułości oda do ginącego świata.
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“It’s a strange thing, all these rivers and roads,” Sniff 
thought to himself. “You see them go far beyond, and sud-
denly you feel this urge to go somewhere, to find yourself 
somewhere else, to run along and see where they end...” 
We are all locked inside now, longing for forests and 
parks, like animals. Personally, I find solace in Comet 
in Moominland by Tove Jansson. COVID-19 is like 
a comet passing above our valley.

What I miss the most during that time is the theatre; 
however, TR Warszawa found an interesting formula.  
On 12th of May, you can watch the second instalment of 
R.I.P KORE, an on-line prequel to Katarzyna Minkows-
ka’s Stream, inspired by Greek mythology. While in War-
saw, I managed to fall in love with Michał Borczuch’s 
Kino moralnego niepokoju this season. I hope the 
pandemic goes away soon and we’ll be able to see his 
new play in the Polski Theatre in the underground.

I also keep listening to Maverick Sabre’s album When 
I Wake Up, on repeat.

Dziwna rzecz z tymi rzekami i drogami – rozmyślał  
Ryjek. – Widzi się je, jak pędzą w nieznane, i nagle na-
biera się strasznej ochoty, żeby samemu też się znaleźć 
gdzie indziej, żeby pobiec za nimi i zobaczyć, gdzie się 
kończą... Siedzimy w domach i tęsknimy, jak zwierzaki, 
do lasu i parku. Moim wytchnieniem są podróże Mu-
minków w „Komecie nad Doliną Muminków” Tove 
Jansson. COVID-19 jest jak kometa nad naszą doliną.

Najbardziej tęsknię za teatrem. Interesującą formułę 
znalazł TR Warszawa. 12 maja drugą odsłonę będzie miał  
„R.I.P KORE”– internetowy prequel inspirowanego mi-
tami greckimi spektaklu „Stream” w reżyserii Katarzy-
ny Minkowskiej. W Warszawie zdążyłam w tym sezonie 
pokochać „Kino moralnego niepokoju” Michała 
Borczucha – nie mogę się doczekać, aż pandemia mi-
nie, a w Teatrze Polskim w podziemiu zobaczymy jego 
nowy spektakl.

I słucham albumu Mavericka Sabre’a „When I wake 
up”, na okrągło.

aktorka / actress

EWA  
SKIBIŃSKA

Ew
a 

Sk
ib

iń
sk

a,
 m

at
. a

rt
ys

tk
i; 

Ro
m

an
 G

ut
ek

 m
at

. S
N

H



6

I’d recommend watching Petra by Jaime Rosa-
les – an intelligent drama about searching for your 
own identity and an original story, filmed with great  
attention to the visual side. You also shouldn’t miss the 
chance to watch Cobain: Montage of Heck directed 
by Brett Morgen – a story of Kurt’s life, which is shown 
by clips from his life, interviews with Kurt’s parents 
and other people who knew him, as well as amazing 
visualisations and animations. My list wouldn’t be 
complete without Antonioni’s Blow-Up. This film, 
unknown to many young viewers, showed me what 
top-of-the-line cinema can be many years ago. 

However, what I’d recommend the most is to look into 
ourselves and search for the love of creation, which was 
such an important element of our childhood (I don’t 
know a single child who wouldn’t draw!) It’s a good 
time to be with yourself – like artists do every day – and 
to try to be creative. You can have a ton of ideas, from 
painting to filmmaking and smartphone photography, 
even at home. Perhaps thanks to this, we will witness 
the rebirth of a new world – not only outside, but in 
ourselves as well.

Polecam seans „Petry” Jaime Rosalesa – to inte-
ligentny dramat o poszukiwaniu własnej tożsamości 
i niebanalna historia sfilmowana z ogromną dbałością 
o stronę wizualną. A po nim kolejny: filmu „Cobain: 
Montage of Heck” w reżyserii Bretta Morgena – opo-
wieści, w której za pomocą nagrań, wywiadów, m.in. 
z rodzicami Kurta, a także świetnych wizualizacji 
i animacji, ukazane jest jego życie. Do listy dopiszę też 
„Powiększenie” Antonioniego. Ten nieznany wielu 
młodym widzom film dawno temu otworzył moją per-
cepcję na kino na najwyższym poziomie. 

Najbardziej jednak polecam wejrzenie w samego siebie 
i poszukanie miłości do tworzenia, która przyświeca-
ła nam w dzieciństwie (nie znam dziecka, które nie  
rysuje). To dobry czas na pobycie z samym sobą – jak to 
czynią na co dzień artyści – i na próby tworzenia. Po-
mysłów może być wiele, od malowania aż po robienie 
filmów i zdjęć komórką, chociażby we własnym domu. 
Może w ten sposób narodzi się nam nowy świat, nie tyl-
ko na zewnątrz, ale i w nas samych.
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My dear friends, you live in the most beautiful city in 
Poland, and you read this text during the most beau-
tiful season. So open the windows of your apartments 
wide, turn the volume up on your speakers and let your 
floor shake to the rhythm that will remind you how 
positive and beautiful life truly is. Daniel Goldstein 
(also known as DJ Lane 8) has just released the most 
positive house album I’ve heard recently. There is noth-
ing better to warm up before summer dances and pump 
your brain full of endorphins.

The next thing I’m going to recommend is not a new 
release, but it remains current and you need to read it, 
if you want to clearly see what we’re in in near future. 
Naomi Klein’s Shock Doctrine is one of her best 
books, alongside No Logo – a meticulously documented 
story about how corporate capitalism takes advantage 
of various crisis situations to make laws that are bene-
ficial to itself and disadvantageous to society at large. 
For this to happen, all that is needed is a shock – for ex-
ample a pandemic, which puts a stop to social life and 
allows for a radical change in the economic system. It’s 
a great read!

Maja Staśko’s Amazon Burns is the best theatrical 
text I’ve read in a while. Two women – Polish Amazon 
staffers – go out for a smoke. Instead of hands they 
have scanners, which they use to browse a dating app. 
They dream of meeting a guy who will change their 
lives. The text has it all – real life, naive but touching 
dreams and a lethal dose of twisted humour. It’s the 
kind of comedy I personally love, with a very strong 
social context. It’s going to premiere at Wrocław’s Im-
part on 13th of November. I already know it’s going to 
be a hit.

Kochani, mieszkacie w najpiękniejszym mieście w Pol-
sce, a czytacie to w czasie najpiękniejszej pory roku. 
Otwórzcie zatem szeroko okna waszych mieszkań, 
podkręćcie głośność na waszych głośnikach i pozwól-
cie podłodze drżeć w rytmie, który przypomni wam, jak 
pozytywne i piękne jest życie. Daniel Goldstein (czyli 
DJ Lane 8) wypuścił właśnie najbardziej pozytywną ho-
use’owa płytę, jaką ostatnio słyszałem. Na rozgrzewkę 
przed letnimi tańcami i zwiększeniem ilości endorfin 
w mózgu nie ma chwilowo nic lepszego.

Nie jest to pozycja nowa, ale książka jest na czasie i ko-
niecznie trzeba po nią sięgnąć, żeby mieć klarowny 
obraz tego, co nas czeka. „Doktryna szoku” Naomi 
Klein to chyba – obok „No logo” – jej najlepsza książ-
ka: drobiazgowo udokumentowana opowieść o tym, jak 
korporacyjny kapitalizm wykorzystuje różne sytuacje 
kryzysowe, aby ustanawiać prawa korzystne dla siebie, 
a niekorzystne dla ogółu społeczeństwa. Aby stało się 
to możliwe, potrzebny jest „szok”, czyli np. pandemia, 
która „zamraża” życie społeczne i pozwala na radykal-
ną zmianę systemu gospodarczego. Świetna lektura, 
polecam!

„Amazon burns” Mai Staśko to najlepszy tekst te-
atralny, jaki czytałem od dawna. Dwie pracownice pol-
skiego Amazona wychodzą na fajkę. Zamiast rąk mają 
skanery, na których przeglądają aplikację randkową. Ma-
rzą o spotkaniu faceta, który odmieni ich życie. W tym 
tekście jest wszystko: prawdziwe życie, naiwne, ale 
wzruszające marzenia i pokręcony humor w zaporowej 
dawce. Komedia, ale taka jaką lubię najbardziej: z bardzo 
mocnym kontekstem społecznym. Premiera już 13 listo-
pada we wrocławskim Imparcie. To będzie hit!
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