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Niezbędnik wakacyjny czyli co czytać podczas
wakacji ? - część 2.

W tym miesiącu polecamy film "Stoker", Chan-
wook Park.

Film trzymający klimat
tajemniczości.

Pan Chan-wook Park już
dawno temu kupił moją
duszę i serce Oldboyem. W
gruncie rzeczy podoba mi
się wszystko, czego
kiedykolwiek tknął, do
czego kiedykolwiek się
zabrał. I tak samo jest
ze Stokerem z 2013,
którego każdy mój
znajomy, interesujący się
kinem, gorąco krytykuje.
Chociaż zostało

mi niejednokrotnie
wyjaśnione
dlaczego Stoker jest filmem
złym, nadal uważam, że
wcale zły nie jest. Proszę
jednak brać mój zachwyt
nad tym tworem z
przymróżeniem oka.
Mąż Evelyn (Nicole
Kidman) i ojciec Indii (Mia
Wasikowska), inaczej pan
Stoker, umiera w
niewyjaśnionych

okolicznościach. W domu
panuje bardzo napięta
sytuacja, spowodowana
śmiercią głową rodziny i
niestabilnością
emocjonalną matki
pogarsza się jeszcze
bardziej, gdy na miejsce
ojca zjawia się jego
dotychczas nieznany brat,
Charles (Matthew Goode).
P.M.

Film trzyma klimat
tajemnicy; cały czas
ma się wrażenie, że
coś się wydarzy, ale
nie do końca wie się
co. Poza tym
kolorystyka scen jest
tak ładna, że można
by zrobić pauzę,
wywołać daną klatkę,
oprawić ją w ramkę

i powiesić na ścianie.
Właściwie nie wiem
co takiego
w Stokerze jest, co
tak bardzo mi się
podoba, ale coś jest z
pewnością.
S.S.
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400 batów, François Truffaut.
Paul poleca.

Od jakichś 3 lat
zachęcano mnie
do
obejrzenia 400
batów (1959)
Truffaut'a. W
końcu
obejrzałam i
prawdopodobnie
dołączę do
ludzi, którzy tak
bardzo ten film
zachwalają.
Trzynastoletni
Antonie (Jean-
Pierre Léaud)
ma słabe
stopnie i brak
chęci do nauki,
nauczyciele

go nie lubią, ma
wrażenie, że
rodzice także
nie darzą go
sympatią. Na
ścianach kątów,
do których na
lekcjach
francuskiego
zostaje
posyłany, pisze
własne wiersze.
Ma właściwie
tylko jednego
przyjaciela. Po
przyłapaniu na
kopiowaniu
części powieści
Balzaca,
stwierdza,

że nie może się
już więcej
pokazać w
domu i zaczyna
żyć na własną
rękę.
Jest to film o
młodym
indywidualiście,
który nie bardzo
wie dlaczego
świat działa tak,
a nie inaczej, i
nie bardzo umie
sobie z tym
światem
poradzić.
Próbuje
zrozumieć
rzeczywistość

przez filmy. W
końcu to
niezrozumienie
przeradza się w
bunt, z czego
robi się jeszcze
większy
problem.
Starsze
pokolenie
natomiast
uznaje go za
człowieka tak
beznadziejnego,
że jedynym dla
nich wyjściem
jest posłanie go
do szkoły
poprawczej.
Prawdopodobnie

nie trafnie, ale
porównałabym
ten film
do Niewinnych
czarodziejów (1960)
Wjady. Temat
filmu jest
praktycznie taki
sam: pokolenie
nowofalowców.
Tylko wiek
głównych
bohaterów jest
inny. I chcę
wierzyć, że ten
13letni, pijący
wino i palący
papierosy
Antonie wraz z
kolegą grając

w jakąś
planszówkę to
młodszy Bazyli
z filmu Wajdy.
Truffaut to
geniusz w
swoim fachu,
nie tylko w 400
batach, ale
także w Jimie i
Julesie. Albo
może to kwestia
gustu? Nie mam
pojęcia.
Zachęcam
jednak do
obejrzenia, na
pewno film jest
tego warty.
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Powrót do Brideshead, Evelyn Waugh.
Recenzja Zuzi. 

Napisana przez
Waugha w 1945
roku Powrót do
Brideshead, to
jedyna książka
tego autora,
którą miałam
okazję czytać.
Na jej
podstawie
powstał niezbyt
dobry film (za to
z zaskakująco
dobrą obsadą;
Ben Whishaw,
Matthew Goode,
Hayley Atwell) i
serial, na
szczęście
lepszy od filmu.
Przeczytałam

 Brideshead z
dwóch
powodów;
pierwszym jest
masa
znajomych,
którzy wręcz
krzyczeli, że
pokocham tę
książkę; drugim
jest Carl Barat
(jeden z
wokalistów
brytyjskiego
zespołu indie-
rockowego, The
Libertines),
który w swoich
wspomnieniach
napisał,

że żałuje, że nie
jest jedną z
postaci tej
powieści.
Więc zabrałam
się za tę książkę
w tamtym roku,
bardzo
nakręcona i
pełna
oczekiwań. Nic
mnie w niej nie
zawiodło.
Prawdopodobnie
nawet lubię 
Brideshead bardziej
niż powinnam. 
Narrator,
Charles Ryder,
nostalgicznie

wspomina
swoją młodość
w latach 20-30.
Swoje studia w
Cambridge i
swojego
przyjaciela,
Sebastiana
Flyte'a, którego
poznał w bardzo
niefortunnych
okolicznościach.
Nie ominie nas
także wątek
romantyczny,
ba, nawet
niejeden.
Problem
zaczyna się
wtedy,

kiedy główny
bohater nie wie,
czy bardziej
kocha swojego
przyjaciela, czy
jego siostrę.
Być może to
przez lata 20,
być może to
przez fakt, że
czytałam 
Brideshead na
wsi w okresie
letnim, być
może przez to,
że pierwsza
część ksiązki
nawiązuje do
Arkadii i sztuki
(Et in Arcadia
Ego

), tak bardzo
cenię tę
książkę, która
większość może
się nie
podobać. Mogą
jej zarzucać aż
nazbyt irytującą
nostalgię i
przewidywalność.
Jednakże BBC
jest po mojej
stronie - według
listy z 2015 roku
pod tytułem
"100 książek,
które musisz
przeczytać
zanim
umrzesz", 
Brideshead

 figuruje na 26
pozycji.
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Cieplarnia nad Rzeką Wschodnią,Muriel Spark według Kuby.

Nic nie skłoniłoby
mnie do
przeczytania Cieplarni
nad Rzeką
Wschodnią,
gdyby nie John
Lydon (wokalista
Sex Pistols i
Public Image
Limited), który
wręcz ukradł
nazwę drugiego
zespołu z książki
Muriel Spark
oraz wielokrotnie
mówił, że bardzo
ją sobie ceni. Z
racji, że Gwiazdy
filmowej (w
org. Public Image

) nie było w
żadnej bibliotece;
chwyciłam za
pierwszą lepszą
jej powieść. I tak
wylosowałam 
Cieplarnię.
Dowiedziałam
się w ten
sposób, że
Lydon ma
czasem rację i
że angielska
pisarka jest
faktycznie
niesamowita.
Powieść, o
której piszę jest
powieścią
bardzo krótką

i, co gorsza,
bardzo ciężko
jednoznacznie
ją opisać. Także
nawet nie będę
próbować
przedstawić o
czym tak
naprawdę
jest Cieplarnia.
Podczas
czytania w
mojej głowie
pojawiło się tyle
różnych
interpretacji (a
jedna głupsza i
bardziej
niedorzeczna
od drugiej),

że pod koniec
nie wiedziałam,
którą wybrać.
Jeden może
uważać, że jest
o tym, drugi - o
innym. Ja nie
mam pojęcia o
czym tak
naprawdę ona
jest. Zrobiła na
mnie wielkie
wrażenie.
Mogę natomiast
powiedzieć
(napisać),
że Cieplarnia
nad Rzeką
Wschodnią to
komedio-dramat

pełny ironii i
fantastycznych
dialogów.
Również
ośmielam się
zapewnić, że to
książka tak
oryginalna i
specyficzna, że
drugiej takiej
nie znajdzie się
szybko.
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