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W oczekiwaniu na nową książkę Filipa Zawady „Zbyt wiele 
zim minęło, żeby była wiosna”...

Dwie pozycje, które pomogły przetrwać Blue Monday: pierwsza 
to album „Caravaggio. The complete works” Sebastiana 
Schutze – wobec ograniczeń związanych z przemieszczaniem 
się dobrze mieć pod ręką pięknie sfotografowane prace tego 
jednego z najwybitniejszych malarzy wszech czasów z komen-
tarzem, inspiracjami i objaśnieniem warsztatu. Druga zaś z in-
nej strony świata i sfery kulturowej: pojawia się tłumaczenie 
„Masnawi” – zwanego „perskim Koranem” poematu i trakta-
tu mistycznego stworzonego przez Dżalaluddina Rumiego. 
Z języka perskiego przełożył (a właściwie przekłada, bo sam 
tekst to 26 tysięcy dwuwersów) Albert Kwiatkowski. To uniwer-
salna i piękna literatura, która potrafi zbliżyć nas do kultury 
tak mało obecnej w zachodnim świecie z powodu uprzedzeń, 
a często też niezrozumienia i niewiedzy.

Do tego stale obecny w moim odtwarzaczu wrocławianin Endy 
Yden. „Self preservation” – nowy singiel po płycie „GTFO!” 
– wzmaga apetyt na kolejną produkcję tego artysty. Czekam 
również na kolejną odsłonę tria Leszka Możdżera z Holland 
Baroque. „Just ignore it” będzie piękną podróżą.

I z mojego „podwórka”, jako że teatry w oczekiwaniu na uwol-
nienie twórczej, skłębionej energii coraz śmielej poczynają 
sobie w sieci: obserwuję działania legnickiego Teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej (wirtualnamodrzejewska.pl), który 
jest bardzo aktywny w internecie (#zostawGłomba). Wiem, że 
szykują się niespodzianki zarówno na stronach Teatru Muzycz-
nego Capitol, jak i Teatru Pieśń Kozła. Polecam obserwować!

Od marca zeszłego roku zalewają nas propozycje kulturalne 
online. Jest tego cała masa, jest w czym wybierać, przebierać, 
wybrzydzać. Internet strasznie mnie już zmęczył, więc kon-
takt z kulturą mam obecnie podczas rozmów ze znajomymi 
o sztuce. Gadam, wymieniam myśli i inspiracje – i czekam na 
spotkanie na żywo artystów i widzów. Jeżeli chcieliby Państwo 
poczekać ze mną, to polecam odliczać dni do:

• premiery „Królowej. Baśni podwórkowej” we Wrocław-
skim Teatrze Pantomimy na podstawie „Królowej Śniegu” 
Andersena. To propozycja dla młodszych (duchem) widzów 
pantomimy. Zagramy na podwórku przy siedzibie teatru, gdzie 
elewacja zabytkowego budynku posłuży m.in. jako wielka ścia-
na do efektownych wizualizacji. Póki co próbujemy, premiera 
– kiedy otworzą teatry.

• płyty Szymona Tomczyka. Szymon to człowiek orkiestra 
o wielu muzycznych twarzach. Być może dlatego ma tak wiele 
artystycznych pseudonimów. Polecam Szymona na Facebooku 
(Szym_T) i YouTube’ie (Szym Ćwiertniewski). To artysta, który 
muzykę nie tylko słyszy, ale i czuje i to na jego debiutancki ma-
teriał czekam najbardziej na świecie.

Since last March, we have seen online cultural offerings pick up, 
and these days we have a lot of choice – we can pick and choose 
whatever we want. I have grown terribly tired of the Internet, 
and I try to keep in touch with culture through conversations 
about art with my friends. We chat, exchange thoughts and in-
spirations, while looking forward to meeting artists and audi-
ences in person. If you would like to wait with me, I recommend 
counting down the days until:

The première of Queen. Backyard Fairy Tale in the Wroc-
law Pantomime Theatre based on Hans Christian Andersen’s 
The Snow Queen – something for the fans of mimes, who still 
are and feel young. We will perform in the backyard near the 
theatre, and the façade of the nearby historic building will serve, 
among other things, as an enormous screen for spectacular vis-
ualisations. For the time being we are rehearsing, the première 
will take place as soon as the theatres open.

Album by Szymon Tomczyk. Szymon is a Renaissance man 
of many musical faces. Perhaps that is why he has so many artis-
tic pseudonyms. I recommend following Szymon on Facebook 
(Szym_T) and YouTube (Szym Ćwiertniewski). He is an artist 
who does not only hear music, but also feels it – that is why I am 
waiting for his first release like for nothing else in this world.

In anticipation of Filip Zawada’s new book, Zbyt wiele zim 
minęło, żeby była wiosna...

Here are two books, which helped me get through the Blue Mon-
day. The first of them is Caravaggio. The Complete Works 
by Sebastian Schutze – seeing how travelling is still a big 
no-no, it is definitely a good thing to have beautifully photo-
graphed works by one of the greatest painters of all time with 
commentary, inspiration and technique explanations. The other 
recommendation comes from the other side of the world and 
another cultural sphere – the translation of Masnavi, dubbed 
the “Persian Qur’an”, a poem and mystical treatise by Jalal al-
-Din Muhammad Balkhi, also known as Rumi, is getting pub-
lished in Poland, thanks to Albert Kwiatkowski, who translated 
the 26,000 couplets from the Persian language. It is a universal 
and beautiful piece that can bring us closer to a culture that is 
mostly absent from the Western world due to prejudice, lack of 
understanding and ignorance.

I also have to mention one single that constantly plays on my 
devices – Wrocław-based Endy Yden released his Self Pres-
ervation – a brand new single, which comes after his GTFO! 
and whets my appetite for the next release. I am also waiting 
for the next release of Leszek Możdżer’s trio with Holland  
Baroque. Their Just Ignore It is going to be an amazing journey.

And for something from my area of interest – since the theatres 
are still waiting to release their pent-up creative energy, they are 
becoming increasingly active online. I have been following the 
activities of the Helena Modrzejewska Theatre in Legnica 
(wirtualnamodrzejewska.pl), which is particularly active on the 
net (#zostawGłomba). I know there are surprises in store in both 
the Capitol Musical Theatre and Song of the Goat Theatre. Make 
sure to watch their websites closely!

http://www.wirtualnamodrzejewska.pl
http://www.pantomima.wroc.pl
http://www.pantomima.wroc.pl
https://www.facebook.com/Szym_T-107854927622740
https://www.youtube.com/channel/UCHoyO5qRClM0E0L1q7e-IQA
https://pantomima.wroc.pl/en/home-english/
https://pantomima.wroc.pl/en/home-english/
https://www.facebook.com/Szym_T-107854927622740
https://www.youtube.com/channel/UCHoyO5qRClM0E0L1q7e-IQA
http://wirtualnamodrzejewska.pl

