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YELLOW SUBMARINE
Żółta łódź podwodna
1968
gatunek:

Animacja / Komedia Muzyczny

produkcja:

USA / Wielka Brytania

premiera:

17 lipca 1968 (świat)

reżyseria:

George Dunning

scenariusz:

Roger McGough / Erich Segal / Al Brodax / Jack Mendelsohn / Lee Minoff

Lucy in the Sky with Diamonds
Popularniejsi od Chrystusa. Doprowadzający dziewczęta na koncertach do ekstazy. Popowy
band, który wyrósł na jedną z najważniejszych grup w historii rocka. Czterech chłopaków
z Liverpoolu, którzy dokonali prawdziwej rewolucji. The Beatles. Podobnie jak za oceanem
kołyszący nieprzyzwoicie biodrami Król, oni równie stosunkowo szybko trafili do kina. I tak
samo jak w przypadku Elvisa, ten mariaż fonii i obrazu nie zawsze był fortunny. Istnieje
jednak przynajmniej jedna pozycja, za którą jako widzowie winni jesteśmy wdzięczność dozgonną.
Mowa tu o pełnometrażowej animacji George'a Dunninga (realizował również telewizyjny
serial "The Beatles", emitowany od 1965 do 1969 roku) pt. "Żółta łódź podwodna".
Pozycja to o tyle specyficzna, że trudno tak naprawdę sprecyzować jej docelowego odbiorcę.
Rozrosły do półtorej godziny klip muzyczny z czasów, gdy o wideoklipach nikt jeszcze nie
śnił. Popis zakręconej wyobraźni twórców, w którym pobrzmiewają echa unurzanej
w absurdzie twórczości Lewisa Carrolla. Przede wszystkim psychodeliczny odlot na kwasie,
pełen barw i zaskakujących rozwiązań formalnych. Raczej nie dla najmłodszych, tym
śmiertelnie poważnym "dorosłym" też raczej proponować nie należy.
Dzisiaj "Żółta łódź podwodna" dla wielu będzie już zapewne tylko reliktem kontrkulturowych
wybryków z połowy poprzedniego wieku. Anachroniczna animacja, specyficzny typ humoru
(choć dla mnie szczerze mówiąc rzecz jest stokrotnie bardziej zabawna niż czerstwe gagi
z pierwszego lepszego "Shreka"), fabuła, która niechybnie wymyślona została przez
pensjonariuszy zakładu dla psychicznie chorych. Zgadza się - trudno raczej liczyć, aby
w obecnych czasach ktoś więcej poza koneserami zdecydował się sięgnąć po obraz
Dunninga. Trudno, uznajmy w takim razie, że będzie więcej dla nas.
Bo jedno jest pewne: każdy entuzjasta burzliwych lat 60. i - a może zwłaszcza - każdy
Beatle-fan znać musi. Zapomnijcie o żenujących podróbach w rodzaju "Across the Universe".
"Żółta..." to prawdziwa "żukowa" uczta, w dodatku dostępna bez recepty już od lat.

"Wizualizacje" do songów kwartetu to prawdziwe surrealistyczne cuda. Podziwiając
nieprzyzwoicie kolorowe obrazy towarzyszące takim utworom jak "Lucy in the Sky with
Diamonds", "Hey Bulldog" czy "Eleanor Rigby", trudno nie nabrać przekonania, iż wizja
całego projektu sformułowała się podczas tripu na hostii pokolenia hipisów, LSD. Aplikacja
tego dzieła filmowego powinna zresztą również następować po uprzednim spożyciu
substancji niekoniecznie akceptowanych w kraju nad Wisłą. Silne wrażenia gwarantowane.
www.filmweb.pl
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MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD SZTUKI WIDEO THE 01
Przegląd Sztuki Wideo THE 01 był pierwszą edycją prezentacji utworów wideo artystów
z całego świata. Zarówno studentów kierunków artystycznych jak również dojrzałych
twórców. Przegląd nie miał charakteru konkursu z nagrodami, nie wszystkie nadesłane prace
zostały zaprezentowane publiczności. Jury wybrało 5 najlepszych prac, które będą
promowane na stronie THE VIDEO COMMUNITY. Projekcja główna została zaprezentowana
26 stycznia 2013 roku w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie oraz w formie dwóch projekcji
online udostępnionych w internecie. Wystawa laureatów odbyła się również w Galerii Bunkier
Sztuki, trwała przez jeden miesiąc od 6 lutego do 3 marca.

Adam Forrester, USA, 02:02, Inhumation
11 marca 2013 roku 5 najlepszych utworów wideo zostało wyemitowanych w ramach cyklu
Videogalerie w TVP Kultura.
Na przegląd nadesłano 219 zgłoszeń z 38 krajów świata, 21 wybranych wideo składa się na
pokaz główny. Selekcja miała na celu wskazanie najciekawszych prac, które możliwie
najpełniej pokazują całą różnorodność sztuki wideo czerpiącej z różnych tradycji. W pokazie
głównym pojawiają się prace z elementami performance, eksperymenty formalne, eseje
z wątkami fabularyzowanymi, obrazy z minimalnym ukierunkowaniem na ruch.

Alexander Isaenko, Yanina Boldyreva, Ukraina, Rosja, 07:01, Duotone

spis artystów i utworów wideo w kolejności alfabetycznej

Oliver Benton, Wielka Brytania, 01:27, Walk
Claudia Campus, Włochy, 01:31, Radar
Simon Coates, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 01:30, Caveat Agnus Dei
Pawel Dziemian, Wielka Brytania, 03:15, Map of the World (excerpt)
Freddie Fei Wang, Wielka Brytania, 03:17, Louvre
Adam Forrester, USA, 02:02, Inhumation
Alexander Isaenko, Yanina Boldyreva, Ukraina, Rosja, 07:01, Duotone
Philippos Kappa, Grecja, 00:38, D-01
Gilivanka Kedzior, Barbara Friedman, Francja, 01:41, Double Bind
Dennis Neuschaefer-Rube, Niemcy, 02:00, The Wizard of Oz Experiment
Kristina Paustian, Niemcy, 02:43, Forests & Steppe
Jonas Paz-Benavides, Peru, 02:37, Une Memoire
QNQ/AUJIK, Japonia, 05:10, A Forest within a Forest
Diego Ramirez, Meksyk, 04:31, Polly, Jennifer and Melissa
Sergio Esteban Romero Lozano, Kolumbia, 02:49, Cardumen: Synchronized
Swimming
Jean-Michel Rolland, Francja, 03:03, Neons Melody
Jan Rous, Czechy, 04:20, Cycle 4
Cristián Tàpies, Chile, 12:10, Three Modern Haiku
Toia Bonino, Argentyna, 04:35, The Garden of Delightful
Juan Pablo Villegas, Meksyk, 02:36, Fe
András Zalavári, Węgry, 01:00, Adam and Eve

Cristián Tàpies, Chile, 12:10, Three Modern Haiku

QNQ/AUJIK, Japonia, 05:10, A Forest within a Forest

Chyba nikt rozsądny nie podejmie się dzisiaj definiowania czym jest sztuka wideo.
Prawdopodobnie ten trudny i fascynujący stan świadomości zawdzięczamy współczesnym
wysokiej jakości produktom artystycznym i pełnej dojrzałości tego konkretnego medium
kreacji.

Jean-Michel Rolland, Francja, 03:03, Neons Melody

Wśród prac, które zajmowały członków jury Przeglądu Sztuki Wideo The 01, znalazły się
zarówno krótkie formy o epickiej narracji, utwory silnie animowane, artefakty, które mogłyby
zaistnieć jako instalacje multimedialne, dokumentacje zdarzeń performatywnych, czy
wreszcie paradokumenty poruszające zagadnienia polityczne, społeczne i egzystencjalne.
W moim odczuciu te ostatnie spośród ogromu nadesłanych prac wypadły najlepiej,
prezentując się jako kompletne idee artystyczne, w których medium idealnie zostało
dopasowane do komunikatu. Szczególna uwagę zwróciłem na Tree Modern Haiku
chilijskiego artysty Cristiana Tapies oraz D-01 Philippos Kappa z Grecji.

Kristina Paustian, Niemcy, 02:43, Forests & Steppe

Oglądając kilkadziesiąt współczesnych filmów, w większości przygotowanych przez młodych
artystów, należy podkreślić niezwykłe umiejętności techniczne, które w użyciu technologi
montażu i animacji są coraz powszechniejsze i gwarantują rozrywkę intelektualną na
wysokim poziomie formalnym. Egzemplifikacją tej tezy są zazwyczaj filmy najprostsze pod
względem użytej fabuły, w których twórca może zademonstrować swoją maestrię
w niuansach, jakby na marginesie, bardziej wyrafinowanie i inteligentnie. W tej kategorii
najlepszym filmem, który zobaczyłem był Double Blind francuskich artystek Gilivanki Kedzior
i Barbary Friedman.

Toia Bonino, Argentyna, 04:35, The Garden of Delightful

Przegląd Sztuki Wideo zogniskował uwagę wielu twórców, krytyków i zainteresowaną
publiczność. Problemy poruszone w filmach zaprezentowanych jury pokazują, że podobna
formuła konkursu ma przed sobą dobrą przyszłość.
Krzysztof Siatka
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JERZY MARKOWICZ / RECITAL

Jerzy Markowicz, znany przemyski bard, śpiewa, gra na gitarze, komponuje, pisze teksty.
Wykonuje zarówno utwory z nurtu poezji śpiewanej, jak i znane standardy i popularne
polskie przeboje, nadając im zawsze własny, oryginalny ton i ciekawą interpretację.
Od lat związany z miejscowym klubem "Akwarium". Przyjaciel Galerii Sztuki Współczesnej,
kolekcjoner dzieł sztuki. Jego występy niejednokrotnie towarzyszyły działaniom plastycznym,
wystawom, wernisażom.
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