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Propozycje na luty
Dział Muzyczny i Książki Mówionej poleca...

W lutym, gdy za oknem pora zgnita, gdy dni ciągle jeszcze krótkie i dość posępne, gdy brakuje często czasu i energii
na jakiś górski, narciarski wypad, gdy osłabione półmrokiem oczy nawet nie myślą o słowie pisanym, proponujemy
symboliczną, audiowizualną podróż do Czech – pełnej specyficznego humoru krainy naszych południowych sąsiadów.
Jako lek na podniesienie nastroju zalecamy dobre kino, zwłaszcza tytuły mistrzów tamtejszej kinematografii - Jiříego
Menzla i Petra Zelenki, albo też sprawdzoną literaturę w formie audiobooka firmowaną nazwiskami, bez dwóch zdań,
wybitnymi, chociażby Bohumila Hrabala albo Jaroslava Haška. Kto w czeskich realiach orientuje się średnio, może na
początek skorzystać z pomocy naszego rodaka, wielkiego znawcę tego świata i znakomitego po nim przewodnika –
Mariusza Szczygła, którego reportaże wielką popularnością cieszą się po obu stronach polsko-czeskiej granicy. A jeśli
ciągle nam mało, jest jeszcze muzyka. W jej przypadku proponujemy oddać się w ręce wybitnego barda – Jaromíra
Nohavicy, który na pewno chętnie uraczy nas poetyckim utworem, pełną zadumy balladą albo którąś ze swoich
wesołych, rubasznych pieśni. Odwiedźcie nas i spróbujcie jednej z wielu pozycji w naszych zbiorach. Poniżej krótkie,
przykładowe zestawienie tych, naszym zdaniem, naprawdę wartych zainteresowania.
FILM
Czeski sen / reż. Vit Klusák
Kawałek nieba / reż. Petr Nikolaev
Obsługiwałem angielskiego króla / reż. Jiří Menzel
Opowieści o zwyczajnym szaleństwie / reż. Petr Zelenka
Pociągi pod specjalnym nadzorem / reż. Jiří Menzel
Postrzyżyny / reż. Jiří Menzel
Pupendo / reż. Jan Hřebejk
Zagubieni / reż. Petr Zelenka
AUDIOBOOK
Dziennik Kasztelana / Evžen Boček
Najlepszy czeski stand-up / Miloš Čermák, Luděk Staněk
Wrony / Petra Dvořáková
Opowieści z piwiarni / Jaroslav Hašek
Przygody dobrego wojaka Szwejka / Jaroslav Hašek
Obsługiwałem angielskiego króla / Bohumil Hrabal
Gottland / Mariusz Szczygieł
Láska nebeská / Mariusz Szczygieł
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Zrób sobie raj / Mariusz Szczygieł
Bóg nie jest automatem do kawy / Markéta Zahradniková
MUZYKA
Kometa: The Best Of Nohavica / Jaromir Nohavica
Poruba / Jaromir Nohavica
Tak mě tu máš / Jaromir Nohavica
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