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Rok: 2018
Aleje - tu się dzieje!: Literacki piątek – spotkanie z Jakubem
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Żulczykiem i Krzysztofem Skoniecznym
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Data:
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Opis:
Najpierw była bestsellerowa
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
powieść
Jakuba Żulczyka. W
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
„Ślepnąc od świateł” uchwycił
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
współczesną
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień on
rzeczywistość, zdeformowaną
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
do tego stopnia, że handlarz
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń narkotyków staje się równie
niezbędny jak strażak czy
Rok: 2017
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień lekarz; jest nocnym dostawcą
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad paliwa dla tych, którzy chcą –
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikalbo muszą – utrzymać się na
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień powierzchni. Książka została
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień świetnie przyjęta zarówno
przez
krytyków
jak
i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec czytelników, była również
nominowana do Paszportu
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień Polityki. W zeszłym roku
natomiast
pojawił
się
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
ośmioodcinkowy serial HBO,
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przez
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Krzysztofa
Skoniecznego
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„Hardkor Disko” i wiele
teledysków
pod
szyldem
„głębokiOFF”#℣䍐⌡⌀⸀ 倀爀漀搀甀欀挀樀a
powstawała cztery lata, przez
półtora
roku
Żulczyk
i
Skonieczny pracowali nad
adaptacją
książki
na
scenariusz.
Telewizyjne
„Ślepnąc
od
świateł”
błyskawicznie
zdobyło
olbrzymią rzeszę fanów i
uznane zostało za jeden z
najważniejszych
polskich
seriali
XXI
w.
Podczas
literackiego piątku będziemy
rozmawiać z twórcami o
trudnej
sztuce
adaptacji,
miejscu książki i telewizji we
współczesnym świecie oraz o
ich planach na najbliższą
przyszłość.
Galeria:

Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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