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Nowy Reflektor?
Challenge accepted!

– Ej, zróbmy to tak, że się nagramy, a potem spiszemy.
– W sumie (recording).
– W tym numerze witają Was Patrycja Mucha i Marta Rosół.

października ruszamy pełne zapału do pracy, z nowymi pomysłami. Chcemy magazynu bardziej multimedialnego – do czytania, słuchania i oglądania – wciąż
na uwadze mamy jednak jakość przekazu.

<myślą, co powiedzieć>

Chcemy wyróżnić autorów i powrócić do wymiaru społecznego pisma, dlatego już od października powstanie nowy dział felietonów. Świat, w którym żyjemy,
jest kopalnią pomysłów i tematów, które aż proszą
się o komentarz. Mamy nadzieję, że Reflektor stanie
się czasopismem nie tylko kulturalnym, ale też opiniotwórczym. To dla nas duże wyzwanie i chcemy je
podjąć.

Przed Wami drugi w tym roku numer Reflektora, który
tym razem dotyczy szeroko rozumianej nowości, nawiązującej także do tego, co od niedawna dzieje się
w samym magazynie. Marta Zwolińska i Hanka Kostrzewska przekazały w nasze ręce pismo, które tworzyły od lat. Miejmy nadzieję, że dobrze zrobiły. Będziemy się starać sprostać zadaniu.
Wydanie tego numeru wprowadziło nas w konkretne role, które będziemy pełnić w Reflektorze. Wierzymy, że pozytywnie zaliczymy ten test umiejętności. Od

subiektywy
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Pragniemy, by marka, jaką jest Reflektor, utrzymała swoją pozycją na rynku i wciąż kojarzyła się z takimi wartościami jak rzetelność, solidność i szacunek do rzemiosła dziennikarskiego. Dbając o swoich

czytelników, chcemy publikować teksty (vlogi, podcasty) dobre merytorycznie, ale też napisane (nagrane)
w ciekawy i zajmujący sposób.
Myślimy, że jedną z naszych największych wartości
Reflektora jest niezależność, którą będziemy pielęgnować: nic nie musimy, wszystko możemy. Kolejną wartością są nasi autorzy, których teksty możecie
przeczytać w tym numerze – warto zaznaczyć, że jest
co czytać, bo tekstów jest ponad trzydzieści.
Co nowego w najnowszym Reflektorze? Szczególnie
polecamy tekst Anny Pajęckiej o autokreacji – z niego dowiecie się, że selfie nie jest wcale odkryciem XXI
wieku. Natomiast pod frapującym: „Nie wypada być
truskawą” kryje się opowieść Szymona Pankiewicza
o współczesnym polskim hip hopie.
W interesującym i niesamowicie błyskotliwym tekście
Martyna Poważa zastanawia się nad pojęciem nowości w muzyce i jej subiektywnym pojmowaniem. Takich
tekstów chcemy więcej!
Poszerzając nasze horyzonty, zadajemy nieoczywiste
pytania, dlatego znajdziecie tu również wywiad Poli
Brody z fryzjerem Damianem Dudą o wieloaspektowości tego zawodu. W tym numerze pojawią się również
rozmowy z Teresą Czepiec, reżyserką filmu o Superjednostce, oraz z profesorem Ryszardem Koziołkiem
z Uniwersytetu Śląskiego, a także kilka innych, do których lektury gorąco zachęcamy.
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Społeczny temat zostanie poruszony w teście Kamili
Buszki „Mityczna Europa”, w którym autorka skupia
się na kwestii płynnych granic i podziałów w Europie,
co w dobie współczesnych wydarzeń politycznych jest
niezwykle istotne. Nawiązując do głównej linii tematycznej numeru, polecamy trzy teksty prezentujące
nowości z kina, teatru i Katowic.
Czas na zmiany. Wielki świat stoi przed nami otworem, niech pierwszym przystankiem do jego poznania będzie nowy Reflektor.
Patrycja Mucha
Marta Rosół

nowość
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Nowe
w Katowicach
Marta Rosół

Poprzedni numer Reflektora poświęcony był tematyce miasta, a w szczególności Katowicom. Pojawiły się w nim teksty
krytyczne, ale nie zabrakło głosów wspierających i entuzjastycznych. W tym numerze tematem
przewodnim jest nowość – rozumiana tak szeroko, jak tylko jest
to możliwe. Zatem: co nowego
w Katowicach?
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1.
Nowe podejście do miasta. W Katowicach czuć, że
młode pokolenie zaczyna brać udział w życiu społecznym i robi to odpowiedzialnie, podejmując wiele inicjatyw godnych poklasku. Rady dzielnic, udział
w konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego to faktyczne realizacje ogólnego poruszenia i aktywności młodych na rzecz miasta. Katowice stają
się dumą swoich mieszkańców, nie są już tylko brudne i nudne. Może i mają wady, ale są to wady, które
napędzają tylko kolejne działania.

2.
Nowa Koszutka. Koszutka to dzielnica, która może
być przykładem dla innych. To dzielnica, która mimo
małej powierzchni sama świadczy o swojej wielkości. To właśnie tu znajduje się Geszeft – sklep ewenement na katowickim rynku, w którym znajdziemy
najciekawsze i starannie wyselekcjonowane propozycje od śląskich designerów. Jego sąsiadem jest Poszetka – sklep z modą męską, który oryginalnością
i indywidualnym podejściem do klienta wyróżnia
się na tle wszechobecnych sieciówek. Mieszkańcom
dzielnicy udział w życiu kulturalnym miasta umożliwia galeria sztuki Dwie Lewe Ręce. Wstydem byłoby pominięcie istniejącego od lat kultowego Kina Kosmos i Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, gdzie
(oprócz codziennych pokazów) organizowane są festiwale filmowe, dyskusyjny klub filmowy czy kino
plenerowe. Czerwcowa inicjatywa „Pobudka Koszutka” pokazała, że animacja kulturalno-społeczna to
nie przeżytek i o ile podejdzie się do niej z pomysłem
i zapałem – warto ją wykorzystywać. Doszły słuchy,
że w najbliższym czasie powstanie tu Lokal serwujący śniadania i lunche. Czy przyciągnie on ludzi z centrum? Oby, bo Koszutka to naprawę piękne miejsce.

Nowe teatry. Gratką dla miłośników Teatru Korez jest
założona już klimatyzacja – coś w końcu musi chłodzić atmosferę spektakli. Ważniejszą jednak kwestią
z perspektywy działania Teatru jest druga sala, która usprawniłaby organizację takich wydarzeń, jak Katowicki Karnawał Komedii i Letni Ogród Teatralny –
i która prawdopodobnie powstanie. Trzymamy kciuki.

3.

5.

Nowe „lokale na kulturę”. Idea wykorzystania wolnych lokali użytkowych do prowadzenia działalności
kulturalnej, twórczej czy artystycznej na preferencyjnych warunkach, spowodowała, że w Katowicach już
dziś można odwiedzić Back Door Gallery. Potrzeba
takich miejsc jest ogromna, ponieważ wielu ludzi nie
podejmuje się otwarcia własnych przedsięwzięć właśnie z powodu ograniczeń finansowych.

Nowy sposób aktywności. Jeszcze kilka lat temu, wychodząc wieczorem, by pobiegać, należało się spodziewać spojrzeń pełnych zdziwienia, zakłopotania,
a nawet słownych docinek. Dzisiaj wszyscy biegają. Na nowej rolkostradzie w Dolinie 3 Stawów w niedzielne popołudnie jest więcej ludzi niż w centrum
handlowym. Na osiedlach powstają stacjonarne mini-siłownie, a także najnowocześniejsze place zabaw
(osiedle Paderewskiego, Brynów). Dla spragnionych
jeszcze większej aktywności organizowane są biegi
na różnych dystansach (Silesia Marathon, Bieg Korfantego, Katowice Business Run), nocne przejażdżki
na rolkach czy rowerach.
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4.

6.
Nowe budynki:
Przy rynku, będącym w ciągłej budowie, w starym
Domu Prasy otworzono nowy budynek Urzędu Miasta. Czy jego funkcjonalność będzie zadowalająca,
a przede wszystkim – czy wpasuje się on w przyszłą
przestrzeń ścisłego centrum – czas pokaże.
Nowe Muzeum Śląskie. Wygląda imponująco. Jadąc
od strony Warszawy, wjeżdżając do centrum Katowic, naprawdę można się zachwycić tym widokiem.
Pytanie o jego funkcjonowanie pozostaje jednak
bez odpowiedzi. Czy zawirowania dotyczące wyboru dyrektora i profilu Muzeum wpłyną na jego wartość? Muzeum może być skostniałą instytucją albo
zaryzykować i podążyć w stronę nowych rozwiązań
i pomysłów, które odpowiadałyby jego wyjątkowej
przestrzeni.
7.

8.

Nowe centrum. Na ten moment już chyba nienowa,
a stała jest sytuacja wykopalisk w Katowicach. Dziury, rzeka w centrum miasta, a do tego ciągłe objazdy
to utrudnienia, które można zrozumieć i wybaczyć,
jeśli z czasem wyłoni się z tego piękny i urbanistycznie funkcjonalny obraz. Wątpliwości co do tej wizji
są. Jednak nie warto tracić nadziei, w końcu z wielkiej
dziury na placu Szewczyka powstała okazała świątynia konsumpcjonizmu (w której jednak można znaleźć pozytywne punkty, np. galeria Klakier lub przestrzeń coworkingu).

Nowe ulice. Deptak wzdłuż ulicy 3 Maja zaczyna nabierać kształtów, których odbiór może być zaburzony
przez chybotliwe płyty chodnikowe, jak również inne
niedoróbki, które ujawniają się jeszcze przed efektem finalnym. Miejmy nadzieję, że ulice Kościuszki i Korfantego, remontowane przez ostatnich kilka
miesięcy, będą stanowić pozytywną przeciwwagę do
3 Maja.
9.
Nowe restauracje. Ostatnimi czasy w Katowicach nastąpił wysyp restauracji. Teraz mieszkańcy nie mają
już problemu ze znalezieniem przyjaznej knajpy. Dzisiaj zastanawiają się, czy wybrać burgery z Cooler
Food czy Mad Micka, czy na śniadanie wybrać się do
bistro 8 stolików czy do Kofeiny, a w niedzielę odwiedzić Przystanek śniadanie czy może Kontener Cooltury w Parku Śląskim. Wymienione punkty to tylko początek. Miejsc godnych polecenia jest naprawdę
dużo, a każde z nich stara się wyróżniać na restauracyjnej mapie Katowic.
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Górnośląskie
nowalijki
Michał Raszowski

Ubiegłe stulecie to czas burzliwego rozwoju Górnego Śląska. Liczne
połacie lasów i pól, które można
dostrzec na materiałach kartograficznych z 1901 roku, figurują już jako tereny zabudowane na
mapach wydanych u schyłku XX
wieku. Gwałtowną urbanizację
napędzała industrializacja, odgrywająca w minionym stuleciu
swój ostatni akt. Rozwój regionu,
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zawirowania społeczno-polityczne, okresy prosperity i bolesne
krachy – wszystkie zdarzenia zaowocowały wprowadzeniem nowalijek w różnych dziedzinach życia regionu. Wytypowałem 10
najciekawszych dwudziestowiecznych górnośląskich wynalazków,
które różnią się doniosłością, rangą czy też sposobem ich postrzegania przez współczesnych.

1. Nowe maszyny, nowe zagrożenia
Parowy silnik był iskrą zapalną rozwoju przemysłu.
Ten osiemnastowieczny wynalazek Jamesa Watta,
zamieniając rozgrzaną parę w energię mechaniczną,
przeistoczył jednocześnie wiele sielskich obszarów
w nieprzyjazne człowiekowi tereny fabryczne. Parowa nowość zaaklimatyzowała się także na Górnym
Śląsku, służąc do odwadniania wyrobisk czy napędzania maszyn wyciągowych. W omawianym wieku
dwudziestym napęd parowy był jednak już przestarzały. Z początkiem stulecia planowano zastąpienie maszyn parowych bardziej efektywnymi, nowymi maszynami elektrycznymi. Idea ta przyczyniła
się do… niezadowolenia górników obawiających się
zwolnień. Mimo ich grymasów pierwszą maszynę napędzaną prądem stałym uruchomiono w zabrzańskiej kopalni „Concordia” już w 1902 roku.

2. Nowe granice, nowe dokumenty
Po wojnach śląskich cały region podzielono na większą część pruską i mniejszą, władaną przez Habsburgów. Podział ten utrzymał się przez ponad 150 lat,
jego funkcjonowanie zakończyła dwudziestowieczna
nowość – ogólnoświatowy konflikt i następujące bezpośrednio po nim (już lokalnie, na Górnym Śląsku)
bratobójcze walki narodowościowe. O Śląsk Austriacki walczyli Polacy z Czechami. Równie krwawo było
na obszarze Śląska Pruskiego, obejmującego znacznie bardziej rozwinięty okręg przemysłowy. Tu ścierali się Polacy z Niemcami, a o przynależności państwowej tych terenów zadecydowała nowa forma
demokracji – plebiscyt. W jego wyniku region podzielono kuriozalną granicą. Podróż do sąsiedniego miasta nierzadko oprócz biletu tramwajowego wymagała nowego dokumentu – karty cyrkulacyjnej dającej
prawo przekraczania nowej granicy.

reflektor 02/2014

15

3. Nowe miasta – administracyjnie
Podział Górnego Śląska pomiędzy dwa wrogie państwa stymulował rozwój regionu. Stąd ceglany familok po obu stronach granicy zastąpiły nowe, modernistyczne budynki. W międzywojniu powstawały
nowe miasta, choć nie w skutek realizacji rozbuchanych planów zabudowy, a za sprawą komasacji gęsto
zaludnionych wsi. Tym sposobem w 1922 roku posiadającą tramwaje, zelektryfikowaną i będącą siedzibą władz powiatowych wieś Zabrze podniesiono do
rangi miasta. Dla 50 000 nowych mieszczan była to
– długo wyczekiwana, ale jednak – formalność. Dziesięć lat później mająca niewiele mniejszą populację
gmina Siemianowice Śląskie została podobnie nobilitowana. Powstało nowe miasto, lecz już po drugiej
stronie granicy.

4. Nowe nazwy, nowi bohaterowie
Mimo zmian przynależności państwowej górnośląskie nazwy miejscowe nie ulegały większym przeobrażeniom. Do czasu. Preludium nastąpiło w 1915
roku, kiedy dźwięczna i trudna dla użytkownika języka niemieckiego nazwa Zabrze ustąpiła pola Hindenburgowi. Niespełna dwadzieścia lat później Królewska Huta, dosłowne tłumaczenie niemieckiego
Königshütte, w kontrowersyjnych okolicznościach
została przemianowana na Chorzów. Było to tylko preludium przed silnym uderzeniem hitlerowskiej propagandy. W 1936 roku z oficjalnych rejestrów
i map zniknął szereg nazw miejscowych, którymi zachwycał się Horst Bienek w „Tetralogii gliwickiej”. Mikultschütz, czyli Mikulczyce, stały się Klausbergiem,
pobliskie Stollarzowitz (pol. Stolarzowice) po nowemu nazwano Stillersfeld. Ostatnią, chyba najbardziej
znaną i bolesną zmianą, było powojenne przemianowanie Katowic na Stalinogród.

5. Nowe doznania cywilizacyjne
Aby w ogóle mogło dojść w 1953 roku do nadania Katowicom nowej nazwy, kilka lat wcześniej przez cały
Śląsk musiała przemaszerować armia Stalina. Licznym prostym wojakom animuszu dodawał rabowany alkohol. Stan odurzenia sprzyjał niecnym czynom, m.in. igraniu z ogniem, czemu zawdzięczamy
powiększone, nowe rynki w Katowicach i Bytomiu.
Trzeźwa działalność krasnoarmiejców owocowała
nowymi doznaniami cywilizacyjnymi, jak ich pierwszy kontakt z wodociągami czy kanalizacją. Relacje
z tych zdarzeń są dziś przekazywane jako czarny humor pomiędzy opowieściami o bestialskiej działalności tejże armii.

6. Nowe kuźnie intelektualne
Do kresu ostatniej wojny światowej na obszarze Górnego Śląska nie znajdował się ani jeden uniwersytet.
Elity regionu były wysysane przez sąsiednie ośrodki naukowe: wrocławski i krakowski. Mimo pojawienia się chociażby Śląskich Technicznych Zakładów
Naukowych nadal doskwierał głód nowych magistrów promowanych na Górnym Śląsku. Sycący posiłek podano tuż po podpisaniu traktatów wieńczących
II wojnę. Rok akademicki 1945/1946 zainaugurowano na Politechnice Śląskiej, będącej w dużej części
Politechniką Lwowską w nowej lokalizacji. Później
powstała filia Uniwersytetu Jagiellońskiego, która
w 1968 roku wyewoluowała w odrębny, nowy Uniwersytet Śląski.
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7. Nowe miasta – budowanie
Okres Polski Ludowej, podobnie jak międzywojnie,
przyniósł liczne roszady i fuzje na mapie administracyjnej. Czasy PRL wyróżniają się natomiast wznoszeniem nowych miast z wielkiej płyty na porastających żytem, a nie szynami tramwajowymi, wsiach.
Nieopodal słynnego tyskiego browaru rozpoczęto budowę wielkiego miasta-osiedla – Nowych Tychów.
Każde tyskie osiedle ma jednoliterową nazwę, z którą wiążą się nazwy osiedlowych uliczek. Najstarsze
osiedla – A i B, reprezentują socrealizm. Podobny, już
tylko wielkopłytowy, moloch powstał na terenach
uzdrowiskowego Jastrzębia, gdzie odkryto bogate
złoża węgla koksowego. Jastrzębie-Zdrój ma mniej
interesującą architekturę i – co najsmutniejsze – jest
smętną sypialnią dla… samego siebie.

8. Nowe życie kopalń
Koniec dwudziestego stulecia to jednocześnie
zmierzch przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku.
Ostatnią nową kopalnię węgla kamiennego otwarto
w 1994 roku w Ornontowicach. Później jedynie drążono pojedyncze szyby, aczkolwiek dominującym trendem w branży górniczej była i jest likwidacja. Już
z początkiem wieku, w 1912 roku, zaniechano wydobycia srebra i ołowiu pod Tarnowskimi Górami. Ruda
ołowiu, wraz z cynkiem, jest jeszcze eksploatowana w małopolskiej części okręgu przemysłowego.
Zwijające działalność kopalnie zostawiały w spadku
ogromne połacie terenów, często w atrakcyjnych lokalizacjach. Powoli raczkować zaczęła nowa – industrialna – turystyka, w ośrodkach takich jak tarnogórska kopalnia zabytkowa czy zabrzański skansen
Guido.

Rozwój regionu, zawirowania społeczno-polityczne, okresy prosperity i bolesne krachy – wszystkie
zdarzenia zaowocowały wprowadzeniem nowalijek
w różnych dziedzinach życia regionu.

9. Nowe pojazdy
Powolne zakończenie wydobycia w kopalniach nie
oznaczało jednak całkowitego przekwalifikowania
regionu na działalność usługową. Powstały nowe,
nieznane tu wcześniej fabryki motoryzacyjne: Fiata w Tychach i Opla w Gliwicach. Wyprodukowane na
Górnym Śląsku pojazdy są widoczne na naszych drogach, w odróżnieniu od kończącego XX stulecie dzieła chorzowskiego Konstalu. Produktem chorzowskiej
fabryki są wagony warszawskiego metra.
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10. Nowe trasy
Czasy minionego ustroju odznaczyły się megalomanią w dziedzinie inwestycji drogowych, o czym najboleśniej przekonali się mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego. Kolejne zaciszne kolonie robotnicze
(Zuzanna, Bagno w Katowicach) ustępowały asfaltowi na szerokich, nowych trasach dla produktów z tyskiej fabryki. Poległy nie tylko przestarzałe familoki
o przeciętnych walorach. Wielkomiejski rynek Chorzowa z reprezentacyjną zabudową został oszpecony
betonową estakadą dla ruchu tranzytowego. W tym
samym Chorzowie, zaraz po transformacji, udała się
rzecz (wtedy) niebywała, nowatorska – utworzono
pierwszy w Polsce deptak z… tramwajem!

Minimalizm — nowy
trend czy sposób
na życie?
Joanna Brodniak

Ekowegeabstynencjominimalizm – taka myśl nawiedziła moją głowę po odwiedzeniu kilku blogów
o czymś, co każdy z blogerów nazywał minimalizmem. W imię tej religii niektórzy rezygnują z samochodu, markowych ubrań, telefonu, ograniczają cukier, nie jedzą mięsa, nie piją alkoholu. Jeszcze
inni kupują warzywa wyłącznie z ekobazaru, grzyby z lasu, jaja od chłopa, a mleko od baby. Nadinterpretacja? Otóż każdy minimalizm może rozumieć
na swój sposób. To nie ścisły kodeks zasad, ale sposób na życie oraz upraszczanie go bez konieczności
górnolotnych deklaracji. W tym kontekście powyższe zachowania wydają mi się bardziej podążaniem
za modą na bycie eko, mini czy wege aniżeli faktycznym światopoglądem. Takie upodobania oczywiście
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należy eksponować, wykrzyczeć całemu światu,
a najlepiej wytatuować sobie na czole: „JESTEM MINIMALISTĄ”. Zabawne, że jako punkt odniesienia
dominuje tu „mieć”, zamiast „jak mieć? jak używać?
jak być?”.
W istocie minimalizm często niewiele różni się od
oszczędnego życia ludzi do tego zmuszonych. Ale
minimaliści uważają to za ideologię. Dla mnie minimalizm to przede wszystkim próba odpowiedzenia
sobie na pytanie: co tak naprawdę jest mi potrzebne? Najłatwiej odnieść to do otaczających nas rzeczy,
bo ograniczenie ich ilości daje najszybsze efekty widoczne gołym okiem. Nadmiar posiadanych dóbr męczy. Trzeba o nie dbać, martwić się, harować na nie.

Nie ma też sensu wpędzać się w psychozę z powodu
nadmiernego posiadania. W końcu nie o ograniczanie się chodzi, ale o pozbycie się rzeczy zbędnych czy
przez nas nieużywanych, które trafiły na nasze półki
zgodnie z zasadą „kiedyś się przyda”. Nie da się jednak ukryć, że oczyszczanie naszego otoczenia z nadbagażu ma zbawienną moc i faktycznie może owocować jeszcze większym pragnieniem minimalizmu
czy może ściślej – praktycyzmu, a więc przekuwać się
na zachowania typu wege czy eko. Wynika to jednak
z naszych naturalnych wyborów i dążenia do maksymalnego uproszczenia własnej egzystencji, a nie dostosowywania się do panujących trendów.
Ale minimalizm to nie tylko mniejsza ilość otaczających nas przedmiotów – to świadome wybory dotyczące ważnych dla nas rzeczy, ale także osób i aktywności, w które inwestujemy swój czas i uwagę.
Jest to zatem sposób na ucieczkę od nadmiaru, jakim żyje dzisiejszy świat: obowiązków, konsumpcjonizmu, dystrakcji, przedmiotów materialnych, hałasu, bałaganu, a nawet długów. Jest sposobem na
powstrzymanie się od tego, co nie jest w życiu prawdziwie istotne, po to, by można było skupić się na
tym, co naprawdę dla nas ważne. To filozofia ograniczania, optowanie za jakością kosztem ilości, walka z „McŚwiatem”, z ekspansjonistycznym handlem,
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konformizmem i uniformizacją jednostki. To stawianie na lokalne i jednostkowe, a nie na seryjne i masowe. Na oryginalność i prostotę, na redukcję i namysł.
Na wolność od i wolność do. Ważne, by odszukać
nasz złoty środek. Znaleźć umiar w umiarze.
fot. Joanna Brodniak
il. Monika Źródlowska www.zrodlowska.pl

Witkacy i generacja
autokreacji
Anna Pajęcka

O tym, że artyści zaczęli portretować siebie już w okresie średniowiecza, zapomnieli psychiatrzy z APA (Chicago), orzekając,
że modne dzisiaj robienie selfie
to objaw zaburzenia psychicznego. Z wniosków badaczy z pewnością cieszyłby się Witkacy, który
ma na swoim koncie najsłynniejsze selfie, jakie pojawiły się w historii polskiej fotografii.
Sztuka fotografii portretowej, chociaż do tego nie dąży,
uprzedmiotawia osobę znajdującą się po drugiej stronie
obiektywu, a jedną z głównych fascynacji Witkiewicza
z pewnością było nadawanie samemu sobie roli obiektu.
Dla artysty uprzedmiotowienie siebie było czymś w rodzaju eksperymentu z własną tożsamością, a przede
wszystkim świadomością. Świadomość Stanisława
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Ignacego Witkiewicza niemal każdego dnia zanikała bowiem w oparach i dużych dawkach substancji psychoaktywnych, które wypróbowywał w towarzystwie najbardziej oddanych przyjaciół. Uznanie, które wypracował
sobie jako malarz, połączone z pewną słabością, sentymentem i sympatią miejscowych, pozwalało mu zarabiać
na „acidowe” ekscesy portretowaniem lokalnych dam
i ich córek.
Tendencję do fotografowania samego siebie przez artystę można zrzucić na karb jego fascynacji formą i przekonania, że całość rzeczy stworzona jest zawsze ze skrajnie różnych elementów albo – w tym przypadku – stanów.
Przede wszystkim należy pamiętać, że lata 20. XX wieku to czas, w którym triumfy święciła psychoanaliza.
Witkacy miał obsesję na swoim punkcie, a psychoanalizę wykorzystywał do badania kondycji ludzkiej na przykładzie jednostki. Oczywiście tą jednostką był on sam –
artysta przez długi czas tworzył autoportrety i był w tym
działaniu niezwykle konsekwentny. Codzienne fotografowanie siebie może niepokoić amerykańskich naukowców, ale z pewnością jest jedną z metod na zyskanie

samoświadomości. Witkacy próbował ją osiągnąć przez
całe swoje życie, wybierając różne metody, a fotografię
traktując w szczególny sposób. Mógł obserwować siebie
jako przedmiot z perspektywy podmiotu, jednocześnie
grając obydwie role.
Portrety, które malował, wskazują na jego szczególne skupienie na własnych możliwościach. Przeglądając
obrazy, które wyszły spod pędzla zakopiańskiego artysty, dostrzeżemy specyficzne sygnatury. Miały one określać, pod wpływem jakich środków zmieniających świadomość dany portret był tworzony, w jakim celu i na jakiej
zasadzie. Skomplikowany kod, znany wtedy tylko mistrzowi i kilku jego znajomym, służył późniejszej analizie zmian percepcji w poszczególnych stanach. Jeśli Witkacy nie mógł obserwować siebie z zewnątrz, robił to za
pomocą sztuki, przy czym nawet tu nie porzucił do końca
autokreacji i dalej lubował się w nakładaniu masek. Fotografia pomogła mu w dalszym prowadzeniu badań. Skupiał się na sobie i swoim zewnętrzu, czyli najciekawszym
obiekcie, jaki mógł poddać obserwacji. Trzeba także pamiętać, że Witkacy w większości okresów swojej twórczości odczuwał silne lęki egzystencjalne, o czym świadczą
fragmenty listów do jego żony. Artysta pisał: „Okropnie
się wprost czuję – nikt nie wyobraża sobie, jak tragicznie
przedstawia się moje wnętrze”.
Dzisiejsza sztuka selfie w pewien sposób zatoczyła koło.
Prawie sto lat później obserwujemy próby dotarcia do samoświadomości za zamkniętymi drzwiami coraz bardziej
obleganych gabinetów psychoanalityków. Głównym przyczynkiem do skupienia się na sobie jest próżność, która wcale nie przyszła do nas wraz z pojawieniem się portali społecznościowych. Po prostu jest wpisana w naturę
człowieka. A skupienie się na jednostce? Autoportrety
wszelakiej jakości o różnym przeznaczeniu zalewają sieć,
sprawiając wrażenie, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju generacją autokreacji. Nadeszły czasy, w których z pewnością odnalazłby się Stanisław Ignacy. Bo nie
można zaprzeczyć, że to geniusz, który wyprzedził swoją
epokę. I to nie o krok, ale o milę.
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W podróży bez
przewodnika
Aleksandra Niemczyńska

Zalewani katalogami i reklamami biur podróży coraz częściej staramy się poszukiwać innych form
turystyki. Form, które będą pozwalały na spełnianie naszych największych podróżniczych marzeń.
Nie chcemy już chodzić wydeptanymi ścieżkami, które sugerują
nam przewodniki, ale pragniemy
poznawać lokalne kultury, odkrywać nowe miejsca i obyczaje, spotykać ludzi i zagłębiać się w ich
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autentyczne życie. Ta chęć realizowania naszych pasji pociąga za
sobą powstawanie coraz to nowszych odmian turystyki, a spektrum jej możliwości jest ogromne. Każdy może wybrać coś dla
siebie, trendy ciągle się zmieniają: od couchsurfingu, przez turystykę eventową czy kulinarną, po
questing, geocaching i wiele, wiele innych.

W gruncie rzeczy sposobów na urozmaicenie sobie
wyjazdu może być tyle, ilu jest turystów. Spróbujmy
się jednak przyjrzeć tym kilku wybranym propozycjom, które w ostatnich latach zyskują coraz większą
liczbę zwolenników, stając się jednymi z najpopularniejszych alternatyw spędzania czasu w podróży.

kolejne możliwości. Tutaj nie trzeba już przechodzić
przez procedury rejestracji na portalach. Każdy przyszły podróżnik z łatwością odnajdzie takie strony jak
zdobywająca coraz większą popularność w kręgach
zainteresowanych grupa Podróżnik/Podróżniczka poszukiwani. Tutaj wystarczy już tylko jedno: napisać
ogłoszenie na tablicy.

Poszukiwacze kanapy
Miłośnicy jedzenia
O couchsurfingu słyszeli już chyba wszyscy – w końcu robi karierę od ponad dekady, w chwili obecnej licząc ok. 7 milionów zarejestrowanych użytkowników,
wyprzedzając pod względem popularności starszych od siebie krewniaków w rodzaju Hospotality
Club. Wszystko zawdzięczamy globalizacji i oczywiście Ojcu Współczesności – Internetowi. Idea CS jest
prosta, a korzyści niezliczone. Wystarczy być zarejestrowanym użytkownikiem couchsurfing.org, mieć
kanapę (czy nawet wolny kawałek podłogi) i chęć zaoferowania jej obcemu internaucie. Portal jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego, otwartego
na nowe doświadczenia podróżnika, nieraz z pustym portfelem, ale za to z olbrzymim zapałem. Bo
CS to przede wszystkim nowe znajomości, odwiedzanie miejsc, których nie zobaczylibyśmy, korzystając
z ofert biur podróży, bezpośredni kontakt z kulturą
od jej zaplecza i oczywiście duża doza spontaniczności – bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Dodatkowo couchsurfing potwierdza, że prawdziwa gościnność i bezinteresowność ciągle jeszcze
mają się nie najgorzej.
Oczywiście nie można zapomnieć o materialnym wymiarze tej formy podróży – jakby nie było, CS gwarantuje nam zwiedzanie świata za małe pieniądze,
zwłaszcza jeśli połączyć go ze starym, dobrym podróżowaniem „na stopa”, może w nieco nowszym, bo
zapośredniczonym przez Internet, wydaniu. Portale:
carpooling.pl, blablacar.pl (i wiele innych) pozwalają
nam sprawdzić kierowcę, jeszcze zanim wsiądziemy
do jego samochodu, a co za tym idzie, nie zmuszają do wyczekiwania przy drogach na potencjalnych
przewoźników. Wystarczy umówić się w określonym
miejscu, ustalić koszty i można jechać – na czym obie
strony wychodzą jak najbardziej korzystnie.
Oczywiście mamy jeszcze Facebooka. A ten daje
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Znaleźliśmy już nocleg, wiemy, jak tanio pokonać kilometry nas od niego dzielące. Pytanie tylko: po co
jedziemy? Czy podróżujemy faktycznie tylko dlatego,
żeby oglądać najbardziej charakterystyczne atrakcje znane z przewodników? Formy takie jak CS oferują nam wizytę w nowej kulturze „od kuchni” – kuchni rozumianej nie tylko metaforycznie, ale też bardzo
dosłownie. W ostatnim czasie turystyka kulinarna
robi bowiem coraz większą karierę, być może w dużej
mierze swoją sławę zawdzięczając modzie na slow
food.
Nie ma chyba turysty (albo jest ich bardzo niewielu),
który w podróży nie próbowałby lokalnych potraw.
Jednak podróż kulinarna to coś więcej niż tylko kosztowane tego, co akurat rzuci się nam w oczy w restauracyjnym menu. Łączy się ona niezmiennie z poznawaniem lokalnych reguł dotyczących jedzenia,
co pociąga za sobą również znajomość innych elementów kultury. Kulinaria to istota podróży, to przez
kuchnię – i „od kuchni” – poznajemy świat. Turysta
chce poznawać nie tylko smaki, ale także specyfikę
dostępnych w regionie produktów spożywczych, form
i sposobów ich podawania, hodowania i pozyskiwania... Tą drogą dochodzi (zwykle na własną rękę) do
zrozumienia lokalnych tradycji. W tym miejscu można dodać, że praktycznie każdy widz znanego programu Roberta Makłowicza otrzymuje namiastkę tego,
co turysta kulinarny poznaje własnymi siłami (i kubkami smakowymi) w samodzielnej podróży.
Warto nadmienić, że kuchnia sama w sobie również stała się swoistą atrakcją turystyczną. O lokalnych potrawach, które po prostu zjeść trzeba,
można przeczytać w każdym przewodniku. Biura turystyczne w czasie podróży do słonecznej Italii namawiają do wycieczki szlakiem toskańskich winnic,
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Czym jest questing? Został zapoczątkowany w USA
w latach 90. ubiegłego wieku. W Polsce to sprawa
stosunkowo nowa, chociaż, jak wszystko inne, szybko
spopularyzowana. Streszczając: na wstępie turysta
otrzymuje mapę terenu i pierwsze wskazówki do poruszania się w wyznaczonym obszarze – mogą to być
rebusy, zagadki, pytania…

a odwiedzając Austrię, warto udać się szlakiem sera
w Bregenzerwald. Ponadto coraz głośniej jest o różnego rodzaju targach i kulinarnych festiwalach, które
mogą stanowić cel podróży sam w sobie.

Festiwalowicze
Czas na słów kilka o festiwalach właśnie. Turystyka eventowa (po polsku – może turystyka wydarzeń kulturalnych?) to kolejny przykład tego, jak niesztampowo podróżować po świecie. Bezpośrednim
celem wyjazdu staje się chęć udziału w festiwalu –
i życiu okołofestiwalowym. Dzięki Internetowi możemy zdobywać informacje o tym, gdzie, co i kiedy
się wydarzy. Ważne jest jedno – by być na bieżąco.
Dodatkowo na rozwój tego rodzaju turystyki wpływa stale rosnąca mobilność. Dla chcącego nic trudnego. Oczywiście pod hasłem eventu może kryć się
wszystko, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy teatru mogą zwiedzić Polskę podróżując od Boskiej Komedii w Krakowie, przez wrocławski Dialog,
po Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Tak samo fani
filmów, muzyki, literatury, fotografii, kabaretu, designu, sportu i czego jeszcze dusza zapragnie. Nowszą
formą eventu są coraz popularniejsze gry miejskie.
Pierwszą z nich rozegrano w USA w 1929. Owa zabawa odbyła się w przestrzeni miejskiej, gdzie uczestnicy rozwiązywali zagadkę w oparciu o wcześniej
przygotowany przez organizatorów scenariusz. Na
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tym też polegają gry miejskie, które zaczynają przyciągać tłumy z całego kraju. Oczywiście również tutaj
wszystko zaczyna się od Internetu. Przede wszystkim jednak gra miejska stanowi niezapomnianą formę kontaktu z miejscem, w którym jest rozgrywana,
umożliwiając poznawanie historii, kultury, tradycji
i nowych ludzi poprzez dobrą zabawę.

Tropiciele ze smartfonem
Współczesne gry terenowe można określić jako jedną z najnowszych form podróżowania, zdobywającą coraz to większe rzesze zwolenników. Po czym
poznać współczesnego turystę, pragnącego czegoś
więcej niż przeskakiwania od jednej przewodnikowej
atrakcji do drugiej? Po licznych mobilnych zabawkach w rodzaju GPS, smartfonów i tym podobnych.
Urządzenia nawigacyjne to podstawowe wyposażenie każdego, kto próbuje swoich sił w coraz liczniejszych grach turystycznych. Turystycznych, ponieważ
klasyczne poszukiwanie skarbu stało się świetną
metodą promocji miast i regionów, czego znakomitym przykładem może być choćby Poznań, który proponuje turystom projekt Zwiedzaj grając (gramiejska.
pl). Wystarczy jedynie pobrać jedną z kart startowych, by we własnym tempie rozgrywać grę, której
scenariusz poprowadzi nas przez miasto, zapoznając
jednocześnie z jego historią, architekturą itd.
Gry miejskie to jednak tylko jedna z wielu propozycji

na ciekawe i nietypowe poznawanie świata. Poszukiwanie skarbu nigdy się nie nudzą, a im trudniej, tym
lepiej.

Detektywi w podróży
Szlaki questingowe – czyli turystyka z zagadkami.
Zabawa dla wszystkich – od samotnych globtroterów po wycieczki szkolne. Ale po kolei. Czym jest questing? Został zapoczątkowany w USA w latach 90.
ubiegłego wieku. W Polsce to sprawa stosunkowo
nowa, chociaż, jak wszystko inne, szybko spopularyzowana. Streszczając: na wstępie turysta otrzymuje mapę terenu i pierwsze wskazówki do poruszania
się w wyznaczonym obszarze – mogą to być rebusy, zagadki, pytania… I z tym bagażem rusza w drogę, w poszukiwaniu kolejnych tropów, które na końcu prowadzą go do celu. Istotą zabawy jest zwrócenie
uwagi turysty na miejsca szczególne, wyjątkowe,
związane z historią, legendami i całym dziedzictwem
kulturowym regionu. Innymi słowy, to edukacyjna
gra terenowa, w czasie której można poćwiczyć naszą
spostrzegawczość i zdolności logicznego myślenia.
I chociaż przypomina to nieco harcerskie podchody,
na pewno może dostarczyć nowych, niezapomnianych wrażeń. Poszukiwacze questów mogą zacząć
swoją przygodę w Internecie – m.in. portal questing.
pl oferuje każdemu zainteresowanemu mapę szlaków, wskazując ich tematykę, potencjalny czas przejścia i inne potrzebne informacje.

Poszukiwacze skarbów
Geocaching – kolejna z form poznawania nowych
miejsc poprzez tropienie skarbów. Tym razem jednak zamiast rebusów turysta ma do dyspozycji dane
geograficzne konkretnych punktów, w których ukryto „skrzynie skarbów”. Zasada – odnaleźć skrzyknę,
zabrać pamiątkowy drobiazg i zastąpić go czymś od
siebie. Namiarów na ukryte skrzynki szukamy znów
w Internecie (geocaching.com, geocaching.pl). Sięgając do historii, po raz kolejny musimy przenieść się
do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 2000 roku pierwszą skrzynkę ze skarbem ukrył (i rozpowszechnił jej
namiary) Dave Ulmer. W Polsce zabawa rozpoczęła
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się nieco ponad rok później, a obecnie skrytki można znaleźć praktycznie wszędzie. Wystarczy zerknąć
na mapę na stronie geocaching.com, by stwierdzić,
że po skarby można wybrać się od Grenlandii po Antarktydę. Ale mniej wybredni też znajdą coś dla siebie, może nawet tuż za rogiem własnego domu. Istnieją też wielorakie typy skrytek podzielone na różne
poziomy trudności zadania, terenu, rozmiaru czy tematyki. W każdej skrzynce oprócz drobnego upominku znajduje się też dziennik, w którym szczęśliwy odkrywca wpisuje swoje dane.
Współczesny turysta w podróży potrzebuje przede
wszystkim jednego – nietypowych wrażeń. Pragniemy poznawać nowych ludzi, docierać do miejsc nietypowych, przeżywać ekscytujące przygody i zbierać
wrażenia jak znaczki do klasera. Czym innym, jak nie
poszukiwaniami ekscytujących przeżyć, byłyby tanatoturystyka czy n-turystyka ekstremalna? Nowych
form jest bez liku, można by je mnożyć i ciągle dokładać nowe. Ważne, by było ciekawie i porywająco.
il. Monika Źródłowska www.zrodlowska.pl

Quo Vadis,
fotografio?
Gabriela Bazan

Kiedy Louis Jacques Mandé Daguerre blisko 200 lat temu został
ogłoszony twórcą sztuki fotografii, społeczeństwo nie powitało
jego wynalazku entuzjastycznie.
Wręcz przeciwnie, uważano, że
fotografia nie ma realnych szans
równać się malarstwu. Czas pokazał, jak bardzo się mylono.
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Blisko 50 lat później Eastman Kodak wypuścił na rynek pierwszy powszechnie dostępny aparat – łatwy
w obsłudze i dla każdego. Od tej pory zarówno profesjonalni fotografowie, jak i amatorzy mają możliwość
zakupu aparatu i fotografowania wszystkiego, co
uważają za warte uchwycenia. W konsekwencji pojawia się nowa kategoria – fotografia domowa, która
jest już chlebem powszednim współcześnie żyjących.
Daguerre powinien być z siebie dumny.

Narodziny fotografii komórkowej
Nowe technologie weszły w XXI wiek wraz z koncepcją stworzenia telefonu komórkowego z aparatem fotograficznym. Telefony te dysponowały urządzeniem fotografującym o rozdzielczości 1,0 Mpx,
co z dzisiejszej perspektywy, gdy mamy do czynienia ze smartfonami, wyposażonymi w aparaty minimum 8,0 Mpx, wydaje się absurdalne. Faktem jest,
że ówczesne możliwości pozostawiały wiele do życzenia, idea była jednak obiecująca. Każdy fotograf
przyzna, że niewątpliwą zasługą fotografii jest możliwość uwieczniania „chwili”, a aparat dla fotografa powinien być trzecią ręką. Pozostaje kwestia jakości. Oczywiste jest, że telefon nie ma tych samych
możliwości, co zaawansowany aparat fotograficzny, jednakże i nad tym problemem producenci pracują, nieustannie prześcigając się w ulepszeniach.
W dzisiejszych czasach fotografia komórkowa stała
się osobną dziedziną, a zdjęcia zrobione smartfonem
nie odbiegają jakością znacząco od tych wykonanych
profesjonalnym sprzętem.
Czy taka właśnie jest przyszłość fotografii? Z pewnością. Fotografia komórkowa lub, jak kto woli,

reflektor 02/2014

28

z angielska phonegraphy, ma się bardzo dobrze i nie
mamy powodów uważać, że jest to zaledwie chwilowe zainteresowanie. Wręcz przeciwnie, z każdym kolejnym dniem znajduje nowych sympatyków. Prawdopodobnie za kilkanaście lat będzie można mówić
o kolejnym przełomie, jakim jest wzrastająca aktualnie popularność aplikacji mobilnych umożliwiających
edycję zdjęć. Mowa tutaj przede wszystkim o powszechnie znanym serwisie społecznościowym Instagram działającym od 2010 roku, który aktualnie
liczy ponad 200 milionów użytkowników. Myśl przewodnia Instagramu jest jasna: Dostosuj swoje zdjęcia
za pomocą kilku świetnych filtrów, zmień swoją codzienność w dzieła sztuki, którymi będziesz się dzielił
z rodziną i znajomymi (oryginalny opis producenta).
Czy można już mówić o kolejnym zwrocie? Oczywiście. Główną cechą Instagramu jest fakt, iż nie jest
uschematyzowany. Każdy użytkownik inaczej wykorzystuje możliwość „chwytania codzienności”, jaką
daje mu serwis. Pokłosiem sukcesu aplikacji są codziennie publikowane miliony zdjęć o skrajnej tematyce: od autoportretów czy fotografii posiłków po artystyczne zdjęcia i niewybredne reportaże.

A posteriori
Wad i zalet Instagramu jest mrowie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kwestię potrzeby publicznego uzewnętrzniania się. Miliony użytkowników codziennie dzielą się swoim prywatnym życiem,
ciesząc się każdym kolejnym polubionym przez innych użytkowników zdjęciem, a także dążąc do coraz to większej liczby obserwatorów profilu. Pytanie
o cel tego społecznego zachowania pozostaje wiecznie bez precyzyjnej odpowiedzi. Z pewnością nie bez
znaczenia jest tutaj potrzeba społecznej akceptacji i leczenia kompleksów. Nic nie cieszy bardziej od
setek polubień naszego autoportretu, koniecznie
z hasztagiem #selfie. Możemy krytykować takie zachowanie, ale prawdą jest, że sami tej modzie ulegamy. Robienie zdjęć telefonem i ich późniejsza publikacja stały się codziennością.
A jak w dziedzinie fotografii mobilnej miewa się
szeroko pojęta fotografia artystyczna i profesjonalna? Równie dobrze, a nawet znakomicie. Z każdym
dniem coraz to większą popularność zdobywa fotografia wykonana smartfonem. Przeglądając galerie
internetowe, wielokrotnie można spotkać dumną
adnotację, iż zamieszczone fotografie są zrobione
wyłącznie telefonem. Podkreśla się przez to, że nie
potrzeba zaawansowanego sprzętu, by uzyskać naprawdę dobre zdjęcie. Następstwem tego zjawiska są
konkursy fotograficzne, które są skierowane wyłącznie do użytkowników komórek, a których poziom jest
zaskakująco wysoki. Za przykład może tu posłużyć organizowany w tym roku po raz ósmy konkurs
IPPA Awards skierowany do użytkowników Iphone’ów (warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pokazanie fotografii niepoprawionej w żadnym mobilnym
programie do edycji zdjęć).
W erze ciągłego postępu technologicznego truizmem
jest stwierdzenie, że fotografia komórkowa się rozwinie. Istotną kwestią jest kierunek, w którym podąży zarówno fotografia, jak i społeczeństwo. Jednak
na racjonalne spostrzeżenia potrzeba czasu. Historia
nieraz pokazała, że przełomowość wynalazków jest
doceniana po czasie.
fot. Gabriela Bazan

Kino jak nowe
(a stare)
Michał Twardowski

Nie wiadomo, co stałoby się z kinem, gdyby nie było
wciąż formowane przez nowości: techniczne, gatunkowe, ekonomiczne. Jako najważniejsze medium XX
wieku musiało być regularnie ulepszane, by dostosować się do zawrotnego tempa przemysłowych i cywilizacyjnych zmian. Na początku nowego stulecia kino
udowadnia, że nie pozbędzie się łatwo tytułu najpopularniejszej ze sztuk: pozostajemy wierni wielkiemu ekranowi, który zawłaszcza nasze zmysły. Obecną nowością kina jest możliwość oglądania filmów
w 3D – i choć od premiery „Avatara” Jamesa Camerona minęło już pięć lat, a my przyzwyczailiśmy się do
wszechobecnego trójwymiaru, to ciągłe udoskonalanie tej technologii i jej stała obecność w najnowszych
produkcjach udowadniają, że 3D jest już częścią pejzażu kina. Nowość ponownie odmieniła oblicze X
muzy, choć wydawało się, że jest ona u szczytu
swych możliwości w zachwycaniu widza. Najciekawsze jest jednak to, że nie pierwszy raz myśleliśmy
o kinie jako sztuce stałej w swoich środkach wyrazu.
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Tak samo uważali widzowie niemych filmów, których
zadziwiały pierwsze słowa padające z ekranu, a nie
z ust komentatorów. Historia kina pełna jest niespodzianek, epokowych odkryć i dramatów genialnych
wynalazców. Można powiedzieć, że historia ta jest
bardzo filmowa, ale – co najważniejsze – nic w niej
nie jest takie, jakim się wydaje.
Pierwszą nowością kina, decydującą o istnieniu nowego medium, był 28 grudnia 1895 roku, kiedy to
w Salonie Indyjskim Grand Café na paryskim Bulwarze Kapucynek bracia Auguste i Louis Lumière zorganizowali pierwszą płatną projekcję filmową z udziałem kinematografu. Tę datę uznaje się za początek
epoki kina. Takie są fakty. A jaka jest prawda? Otóż
okazuje się, że nowość rozumiana jako przedstawienie czegoś, czego nigdy wcześniej nie było, nie ma
racji bytu w historii kina. Opowieść o początkach X
muzy składa się z tysięcy małych cegiełek, ogromnej liczby mininowości, które dopiero razem tworzą

Historia kina pełna jest niespodzianek, epokowych
odkryć i dramatów genialnych wynalazców. Można
powiedzieć, że historia ta jest bardzo filmowa, ale –
co najważniejsze – nic w niej nie jest takie, jakim się
wydaje.

wieloletnią tradycję sprzed 28 grudnia 1895 roku,
która nie była jeszcze kinem, ale działała już na jego
zasadach.
W 1839 roku został ogłoszony wynalazek Louisa Daguerre’a, czyli fotografia, będąca zaczynem dla eksperymentów przyszłych pionierów kina, którzy rozwijali możliwości prezentacji ruchomych obrazów.
W ten sposób narodziły się dziesiątki projektorów,
rejestratorów i innego typu wynalazków, których nazwy przyciągały uwagę zarówno masowej publiczności na różnego rodzaju jarmarkach, jak i naukowców i myślicieli, przewidujących rozwój całkowicie
nowego medium. Fenakistiskop, praksinoskop, tachyskop, fantaskop, bioskop, kinetofon, kinematograf: wszystkie te urządzenia nie powstawały jeden
po drugim jako klarowne etapy rozwoju nowej technologii. Często zdarzało się, że dwóch wynalazców
z różnych stron świata niezależnie od siebie budowało niemalże identyczne aparaty. Do rzadkości nie
należały też sytuacje, w których eksperymentatorzy odkrywali coś nowego tylko po to, by wkrótce dowiedzieć się, że podobny wynalazek istnieje od dawna (tak było na przykład ze „strzelbą fotograficzną”
Étienne Mareya, pierwszą przenośną kamerą filmową – wkrótce wyszło na jaw, że osiem lat wcześniej
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Pierre J.C. Janssen skonstruował… „rewolwer fotograficzny”). Kategoria „nowości” od początku istnienia kina była nieoczywista, jednostkowa i znacząca tylko tam, gdzie znany był dany aparat. Na całym
świecie powstawały liczne urządzenia stosujące odmienne technologie, osiągające lepsze lub gorsze
efekty w prezentowaniu ruchomych obrazów, lecz ich
rozwój nigdy nie był linearny – różne wynalazki przez
lata istniały i działały obok siebie. I tak w pierwszej
dekadzie XX wieku produkowano latarnie magiczne,
dzieło XVII stulecia dostosowane do projekcji filmów,
a jeszcze w 1990 roku w berlińskim parku rozrywki
w dzielnicy Treptow można było skorzystać z mutoskopu, jednego z pionierskich wynalazków kina. Niezbadane są ścieżki postępu.
Jak w takim ujęciu przedstawia się kwestia początku
kinematografii, zaklęta w dniu 28 grudnia 1895 roku?
Jest ona w pełni umowna, przyjęta za obowiązującą przez tradycję europejską. Amerykanie z kolei za
początek kina uważają rok 1889, w którym pierwszej
rejestracji ruchu dokonał Thomas Edison za pomocą swojego kinetofonu. Poza tymi datami pozostają inne „pierwsze” prezentacje: na przykład pokazy filmów braci Skladanowskich z 1 listopada 1895
roku w Berlinie czy wcześniejszy o rok występ Polaka,

Kazimierza Prószyńskiego, prezentującego swoją
aparaturę filmową pod nazwą pleografu. Początki kinematografii pełne są historii zapomnianych i odsuniętych na boczne tory, gdyż zapamiętuje się nie
skomplikowane procesy, a pojedyncze, ujęte w kategorie nowości wydarzenia, takie jak prezentacja kinematografu braci Lumière. Trudno jednak mówić
o czymś nowym, gdy używa się nazwy wymyślonej
trzy lata wcześniej – termin „kinematograf” stworzył
wynalazca Léon Bouly w 1892 roku dla projektu, którego nie udało mu się ukończyć.
Podobnie do pierwszej w historii projekcji ruchomych
obrazów mają się inne ważne wydarzenia z rozwoju kinematografii: przełom dźwiękowy wiązany z filmem „Śpiewak jazzbandu” Alana Croslanda z 1927
roku i rozwój telewizji w latach 50. w USA. Choć
przyjmuje się, że dźwięk i telewizja były kolejnymi
etapami postępu technologicznego, mającymi wpływ
na istotę kina, to eksperymenty z mówionymi filmami i przekazywaniem obrazów na odległość odbywały się w XIX wieku. Kinematografia już w swoich
początkach związana była z dążeniami do udźwiękowienia filmu i przesyłania go w dowolne miejsce
na ziemi. Późniejsze sukcesy nie były więc odkrywaniem nowego gruntu, ale odświeżaniem dawnej wiedzy i doświadczeń.
Kina nikt nie wymyślił jako pierwszy. Stwierdzenie
to można by rozszerzyć na wszystkie pozostałe elementy rozwoju kinematografii, pojawiające się jeden po drugim, a jednak mające swe korzenie w dawnych eksperymentach i zapomnianych osiągnięciach.
Nawet obecna nowość kina, czyli filmowy trójwymiar, miała już swoje zastosowanie. W 1952 roku widzowie filmu „Bwana Devil” mogli oglądać za pomocą specjalnych okularów emocjonującą scenę ataku
lwów. Choć 3D pojawiło się w wielu filmach grozy
i science fiction – interesował się nim nawet sam Alfred Hitchcock – to musiało poczekać na sprawniejszy sprzęt. Dzisiaj trójwymiarowe filmy dają znacznie
lepsze efekty, jednak wciąż narzekamy na niedoskonałości obrazu, niewygodę okularów i wysoką cenę.
3D wydaje się bardziej fetyszem opartym na działaniu nowości, atrakcją mającą skusić ciekawskich
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i głodnych wrażeń. W takie rozumienie trójwymiaru wpisuje się jego pierwsza próba powrotu będąca bolesnym falstartem, kiedy to w latach 90. telewizja Polsat emitowała filmy w 3D, rozpowszechniając
potrzebne okulary jako dodatki do gazet. Szczególnie zapadł mi w pamięć film „Szczęki 3”, którego poziom realizatorski był porównywalny do wykonania
okularów dostarczonych przez prasę: efekty mające
wcisnąć w fotel wyglądały jak stworzone za pomocą
kartonu, akwareli, nożyczek i folii spożywczej. Mam
wrażenie, że lwy z „Bwana Devil” były bardziej skore
do opuszczenia ekranu niż rekin z lat 90.
To tylko potwierdza zasadę, że czasem starsze jest
po prostu lepsze.

Nie wypada być
truskawą – newschool
w polskim hip-hopie
Szymon Pankiewicz

W najprężniej rozwijającym się
gatunku muzycznym w Polsce zachodzą ciągłe zmiany. Kto stoi
w miejscu i nie idzie naprzód, ten
się cofa i naraża się na utratę części fanów. Czym w istocie jest jednak pogoń za nowością w polskim
rapie?
Odrodzenie
Polski hip-hop okrzepł i dojrzał. Po kilku latach medialnego niebytu i wyczerpaniu euforycznego boomu
z początku stulecia znów odzyskał dawną popularność. Pierwsza fala rapu w Polsce silnie uzależniona była od dużych wytwórni, które w cyniczny sposób
wykorzystywały młodych, niedoświadczonych chłopaków z osiedli. Dzisiaj na scenie rządzą niezależne
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labele, powstają nowe marki odzieżowe, cykle tras
koncertowych i festiwale. Rap w Polsce wywalczył
sobie autonomię. I pieniądze.

Nowa generacja
Nie będzie wielkim nadużyciem stwierdzenie, że na
rynku muzycznym w Polsce sprzedaje się głównie rap.
W zasadzie każda znacząca premiera natychmiast
osiąga wysokie miejsca w notowaniach OLIS-u, a złote
i platynowe płyty ma w swojej kolekcji większość mainstreamowych raperów. W takich okolicznościach dochodzi do pokoleniowej wymiany. Weteranów stopniowo wypierają coraz młodsi raperzy, którzy scenę dzielą
teraz ze swoimi idolami. Nowi słuchacze skupiają
się na portalach społecznościowych, gdzie nagradzane jest bezwzględne kpiarstwo, a recenzje ograniczają się do dwóch słów: „props” lub „hejt”. Dla debiutantów rap nie jest już tylko pasją, ale również realną
szansą na dostatnie życie. Fani zaś zyskują możliwość

symbolicznego uczestnictwa w rzeczywistości swoich
marzeń.

lat dziecinnych zastąpiła wizja apartamentów na
strzeżonych osiedlach.

Gdzie jest etos?

Prorok postępu

Kultura hip-hopowa wyrosła na osiedlach i przez
lata przesiąknięta była prostym, ulicznym etosem.
Chęć tworzenia muzyki musiała wynikać z prawdziwej pasji, musiała też mieć charakter antysystemowy. Braterska lojalność osiedlowych środowisk
zbudowana była na sprzeciwie wobec szemranych
autorytetów, policji, establishmentu. Dzisiaj wpływy ulicznej filozofii w rapie wciąż widać, ale raczej
w jego peryferyjnych podgatunkach. Kodeksy ulicy nie oddziałują już jednak tak silnie na twórczość
głównego nurtu. W niej bowiem osiedlowy kraj

Jeszcze kilka lat temu rapujący o samochodach, butach
i luksusowym życiu Jacek Graniecki (znany jako Tede)
musiał mierzyć się z otwartą krytyką wielu środowisk
związanych z hip-hopem zarzucających mu miałkość,
konformizm i brak kluczowego dla hip-hopu przekazu.
Dzisiaj Tede, po entuzjastycznym przyjęciu jego dwóch
ostatnich płyt, bez ogródek mówi: „Przekaz to przekaz
o tym, że masz przekaz”. A widownia zaśmiewa się do
rozpuku. To, co kilka lat temu wydawało się kontrowersyjne z perspektywy hip-hopowego etosu, dzisiaj już nikogo nie obchodzi. Trzeba być absolutnie nowoczesnym.
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Do takiej muzyki nie powinno się opowiadać o życiu
na osiedlu, codziennej walce i etycznych kodeksach.
Dużo lepiej snuć marzenia o tym, jak będzie wyglądać życie rapera, gdy wreszcie zrobi ten hajs. Alkohol,
dziewczyny i moda od projektantów. Brzmi znajomo?

Truskawy i niuskule
O co więc chodzi z byciem truskawą i co to właściwie jest ten newschool? Określenia te są wariacjami
na temat nomenklatury amerykańskiej, potraktowanymi z dużą swobodą. Otóż truskawa (od trueschool)
to popularne na portalach społecznościowych i forach
określenie rapera (lub jego fana), który nie idzie z duchem czasu. Newschool zaś to enigmatyczne określenie na wszystko, co dzisiaj w rapie modne, pożądane
i w dobrym guście. Nie wypada więc rymować w prosty
sposób, używać wyświechtanych sformułowań i bon
motów. Liczy się błyskotliwa precyzja myśli, innowacyjność metafory, a przede wszystkim techniczne
umiejętności (mierzone ilością wielokrotnych rymów
lub kilkuwersowych przyspieszeń). Niemile widziane
jest również wybieranie bitów opartych na samplach
i klasycznych, analogowych bębnach. Lepiej sprawdzą się elektroniczne podkłady, zarówno te trapowe
z wściekle cykającymi hi-hatami, jak i wolne, pozbawione niemal rytmu, a wprowadzające w odpowiedni
nastrój. Do takiej muzyki nie powinno się opowiadać
o życiu na osiedlu, codziennej walce i etycznych kodeksach. Dużo lepiej snuć marzenia o tym, jak będzie
wyglądać życie rapera, gdy wreszcie zrobi ten hajs. Alkohol, dziewczyny i moda od projektantów. Brzmi
znajomo?

Zwykłą, dość bezkrytyczną zresztą, transplantacją
wzorców na nasz grunt. Akcentowanie kunsztu, podśpiewywanie czy chwalenie się, ile można zarobić na
gościnnej zwrotce, nie są w rapie już żadną nowością. Słusznie zauważa kojarzony z nową szkołą raper
VNM, że „jesteśmy 10 lat za Stanami”. Owszem, nowinki konsumpcyjno-kulturowe z USA przybywają do
Polski z pewnym (chociaż coraz mniejszym) opóźnieniem. W następnym wersie artysta dość niefortunnie
zapewnia jednak: „ale nie ja!” Ten entuzjazm raczej
dziwi, bo umiejętność szybszego niż inni naśladowania zachodnich kolegów po fachu to przecież wątpliwy
powód do dumy.

Co z tą nowością?
Polski newschool nie świeci prawdziwym światłem nowości, a tylko odbija to, co w zachodniej muzyce hip-hopowej popularne jest już od wielu lat. Remedium
na taki stan rzeczy to budowanie alternatywnej, eksperymentalnej sceny, wyzutej jednak z odstraszających szerszą publiczność artystowskich ambicji. Tak
stało się chociażby w stawianej za wzór ojczyźnie hip-hopu, ale również w Holandii czy Danii. Nowe podziemie, odżegnujące się od wpływów i kalek, za kilka lat
może zapewnić powiew realnej świeżości i zakończyć
erę uporczywego realizowania importowanych konwencji. Z korzyścią dla polskiego rapu.

W pogoni za Stanami
fot. Katarzyna Zawiślak

To wszystko już było. Całe to ostentacyjne odwrócenie
od korzeni, zmiana w brzmieniu i ślepa fascynacja siłą
nabywczą pieniądza jest kalką rapu amerykańskiego.
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Co nowego w kinie?
Sezon 2014/2015
Patrycja Mucha

Życie filmowe na świecie obfituje w niezliczoną ilość premier kinowych oraz całkiem pokaźny zasób festiwalów. By nie pogubić
się w eventowym chaosie, proponujemy Wam subiektywny wybór
kilku wartych uwagi nowości (zarówno z polskiego, jak i światowego podwórka), zgodnie z modną blogerską zasadą „must see”
(albo innym „must coś-tam” –
„must be there” na przykład).

reflektor 02/2014

37

1.
Już 5 września do kin wchodzi kolejna część doskonałego „Sin City”. Niemal dekadę po pierwszej części
światło dzienne ujrzy „Damulka warta grzechu” i jeżeli wierzyć temu, co pokazane w trailerach, to Jessica Alba wciąż będzie zachwycać nas swoim pięknym
ciałem, a w gratisie dostaniemy krwistoczerwone
usta Evy Green. Tym razem za reżyserię obok Rodrigueza wziął się także Frank Miller, twórca komiksowego pierwowzoru, więc miejmy nadzieję, że uda im
się wspólnymi siłami stworzyć sequel dorównujący
poprzedniej części.

2.
22 sierpnia, premierę miał kolejny film Woody’ego
Allena: „Magia w blasku księżyca”. W obsadzie znalazł się zdobywca Oscara, Colin Firth, i młodziutka Emma Stone. Jeżeli ufać sinusoidzie jakości filmów Allena, to w tym roku czas na gorszą (odpukać)
produkcję. Wszak „Blue Jasmine” było jednym z lepszych filmów reżysera od lat! Ja jeszcze filmu nie widziałam, ale mam nadzieję, że w tym przypadku obliczenia” (pseudo)matematyczne zawiodą.
3.

5.

Festiwal niby stary, ale skoro w nowych rękach, to
jakby nowy. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni zyskał w tym roku nowego dyrektora artystycznego i to w osobie Michała Oleszczyka, który na pewno
odświeży stare formuły i tchnie w wydarzenie ducha
młodości. Mamy się czym cieszyć, bo w Konkursie
Młodego Kina bierze udział aż pięć filmów z naszego
katowickiego WRiTv.

Coś spoza amerykańsko-europejskiego podwórka.
Film, o którym mowa, objechał już kilka polskich festiwalów, ale oficjalnie w kinach zagości 29 sierpnia.
Najnowsza animacja Studia Ghibli, „Zrywa się wiatr”
w reżyserii Hayao Miyazakiego, zachwyciła już pół
świata. Po sześciu latach od premiery „Ponyo” znów
będzie można poczuć niesamowity klimat japońskiej
kultury.

4.

6.

W przyszłym roku rozpoczynają się zdjęcia do trzeciej części „Ghostbusters”! Wygląda na to, że rozgłośnie radiowe znów grać będą słynny hit, a Bill Murray
ponownie zagra siebie samego.

Na koniec 2015 roku gratka dla fanów Kina Nowej Przygody! Tak, tak drodzy wyznawcy Jedi, nowe
„Gwiezdne Wojny” zrealizowane pod rządami szych
z The Walt Disney Company już za rok w kinach.
Z niecierpliwością wyczekujemy momentu, w którym
będziemy mogli zdissować kolejną z postaci w stylu
Jar Jar Binksa.
7.
W Katowicach też „się dzieje się”. Swoją nową oprawę wizualną zaprezentował MFF Ars Independent, który już we wrześniu ugości ikonę kina queer,
Bruce’a LaBruce’a. Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną także kolejne dokumenty muzyczne
w sekcji „Głośniej!”. Wiele uwagi organizatorzy poświęcą grom komputerowym, zgodnie z ideą sekcji „Grasz?”. Te dwa panele zasługują na szczególną
uwagę, ponieważ jako autonomiczne wydarzenia festiwalu są czymś nowatorskim i wyjątkowym w skali ogólnopolskiej.
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Normalni
nienormalni
Patrycja Gut

Niedawno Glenn Close stanęła
w obronie osób chorych psychiczne, postulując, że należy otwarcie mówić o tego rodzaju schorzeniach. Aktorka sama cierpi na
tzw. „dwubiegunówkę”, czyli zaburzenia maniakalno-depresyjne i twierdzi, że jest to część kondycji ludzkiej, jednak od zawsze
stanowiła ona tabu. Osoby chore
wzbudzały strach, a jednocześnie
fascynację. Dlatego szybko trafiły na podatny grunt kinematografii, gdzie filmowcy przebierali je w różne kostiumy konwencji,
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jednocześnie wykorzystując towarzyszące im nastroje społeczne. Powstające obecnie liczne
seriale poruszające temat szaleństwa są próbą oswojenia z nim
współczesnych odbiorców. Widzowie, zamiast odrzucić chorych
psychicznie, zaczynają się z nimi
identyfikować. Co wywołało taką
zmianę? Dlaczego wariaci – do tej
pory marginalizowani – stają się
głównymi bohaterami seriali telewizyjnych i mają wpływ na miliony? Czyżby widz oszalał?

Zbrodnicze oblicze
Szaleńcy, psychopaci, dziwacy – mały ekran przyjmie każdego. Dotychczas byli oni przestępcami w serialach kryminalnych, gdyż najprościej skierować zarzuty na osobę niezrównoważoną psychicznie, której
zachowania są nieprzewidywalne i agresywne, co
zgadza się ze stereotypowym wyobrażeniem widza
na ich temat. Również widowiskowość objawów jest
wodą na młyn filmowców, którzy chętnie eksponują ekspresję szaleńca. Przykładem może być tu francuski serial „Profil”, w którym w zespole policyjnym
pracuje kryminolożka (Odile Vuillemin) specjalizująca się w psychiatrii. W kolejnych odcinkach tworzy ona profile psychologiczne podejrzanych, próbując wyjaśnić przyczyny ich postępowania. Widz ma
więc okazję poznać szerokie spektrum odchyleń od
normy uosobionych w postaciach kryminalistów. Są
oni jednak „jacyś inni”. Są źli, ponieważ mają problemy psychiczne, traumę z dzieciństwa, byli bici bądź
molestowani. Kat staje się ofiarą, którą próbuje się
usprawiedliwić, uczłowieczyć. Świat nie jest już czarno-biały jak w niemym kinie. Amnesty International
upomniało się o prawa człowieka.
Jednak nawet w serialach kryminalnych można wykorzystać zaburzenia psychiczne, dodając im komediowego wydźwięku, co uczynił Andy Breckman, stwarzając postać detektywa Monka (Tony Shalhoub),
który cierpi na nerwicę natręctw. Człowiek, który ma
bakteriofobię, agorafobię, boi się ciemności, tłumu,
a nawet mleka, staje się głównym bohaterem, a do
tego – przedstawicielem władz. Mimo wad posiada
genialny zmysł spostrzegawczości i widzi to, czego
nikt inny nie zobaczy. Błyskotliwe rozwiązania spraw
zostają okraszone zabawną otoczką dziwacznych zachowań. Ktoś, kogo uważamy za dziwaka, wzbudza
naszą sympatię, a nawet współczucie, a od tego już
tylko krok do akceptacji.

Geek Freak
Nerwicę natręctw wykorzystali także twórcy „Teorii Wielkiego Podrywu”, kreując postać Sheldona Coopera. Wszystko ma u niego swoje miejsce, włącznie
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z nim samym, gdyż nikt nie może zająć jego części kanapy. Na każdy dzień ma konkretny plan, którym terroryzuje wszystkich. Potrójne pukanie do drzwi, piosenka „Soft Kitty”, gdy choruje, Dzień Gwiezdnych
Wojen, jedzenie wciąż tego samego – każdy z tych rytuałów doprowadza do szału jego przyjaciół. Sheldon
jest także typowym narcyzem, bo uważa się za geniusza, a Wolowitza (który jest magistrem) jawnie dyskredytuje w oczach innych. Mimo że był badany przez
psychiatrę, twierdzi, że nie ma „kuku” i jest całkowicie normalny. Bazinga!
Jego dziwactwa łatwiej nam zaakceptować, gdy są
nam podane w dowcipny sposób za pomocą ironicznych dialogów i licznych odwołań do kultury popularnej. Sheldon z typowego nerda staje się ucieleśnieniem inteligentnego fana z irytującymi nawykami, na
które możemy przymknąć oko, gdyż dostarczają nam
rozrywki. Któż z nas nie lubi patrzeć, jak ktoś irytuje innych?

T, Alice, Buck i Tara
Czasy się zmieniły i coraz więcej osób wylewa swoje
żale na kozetce u doktora Freuda. Nie jest to już powód do wstydu, ale wyraz nowoczesnego stylu bycia. Świadomość społeczeństwa na temat zaburzeń
psychicznych wzrosła dzięki ich obecności w serialach medycznych i obyczajowych, gdyż to one trafiają do najszerszej publiczności. Widzowie poznali różne jednostki chorobowe, a także sposoby ich leczenia
oraz stanowiska otoczenia wobec nich.
Za nowość w oswajaniu wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi można uznać „Wszystkie wcielenia
Tary”. Główna bohaterka (Toni Collette) cierpi na osobowość mnogą i zdarza jej się być wyuzdaną piętnastolatką T, perfekcyjną panią domu Alice czy weteranem z Wietnamu, Buckiem. W tym wszystkim musi
odnaleźć się Tara, zwykła malarka, która chcąc, nie
chcąc, ma bardzo ciekawe życie. Serial ukazuje jej wewnętrzne rozterki, terapię z psychologiem oraz trudne relacje z rodziną, która musi jakoś żyć z każdym
z jej wcieleń. Mąż stale opiera się zalotom T, córka
znosi strofowanie bogobojnej Alice, syn dogaduje się

z Buckiem, który chce zrobić z niego mężczyznę. Każda
z jej „alterek” pomaga Tarze porozumiewać się z bliskimi, gdyż zawsze mówi to, co leży jej na sercu. Tabu
zostało obalone.

sprawiła, że musi borykać się z chorobą. Wzbudza
sympatię, a jednocześnie zaciekawia. Udowadnia, że
każdy może mieć w sobie Dr. Jekylla i Mr Hyde’a.

Marco Polo mózgu
Realizm ukazywania choroby psychicznej oraz wielość postaw wobec niej pozwalają widzowi nauczyć
się z nią obcować oraz wychwycić pewne mechanizmy stosowane przez twórców seriali. Nie każde zaburzenie będzie równie popularne. Musi być nieprzewidywalne i wpadające ze skrajności w skrajność.
Nikt nie chciałby oglądać apatii – stąd też każdemu z wcieleń Tary nie brakuje ekspresji. Niby jest
całkowicie normalna, a tylko nieprzychylność losu
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Najnowszy serial dotyczący szaleństwa, który ukazuje je w odmienny sposób, pojawił się niedawno
na ABC. W Polsce na premierę musimy zaczekać, ale
od czego mamy Internet. „The Black Box” w reżyserii Amy Holden Jones i Illen Chaiken to historia Catherine Black, wybitnej neurobiolog, która odziedziczyła
po swej matce chorobę maniakalno-depresyjną. Sprawia ona, że z racjonalnej, spokojnej osoby przeistacza

się w nadseksualną, szaloną piękność, która tańczy
na ulicy, uważa, że jest idealna i może zrobić wszystko. Jej napadom towarzyszą halucynacje muzyczne.
Są to jazzowe improwizacje, ciekawie zwizualizowane za pomocą zwolnionych zdjęć, co dodaje im psychodelicznego wyrazu. Tematem serialu są także przypadki chorobowe, którymi Catherine zajmuje się jako
lekarz. Można tu zobaczyć wielość zaburzeń osobowości, które dr Kostka – jak nazywana jest bohaterka –
potrafi wyleczyć, bo jak nikt inny rozumie uczucia pacjentów. O jej chorobie wiedzą tylko najbliżsi, przed
resztą skrzętnie ją ukrywa. Nie zawsze jednak stosuje się do zaleceń swego psychiatry i odstawia leki, sądzi bowiem, że choroba pozwala jej w pełni żyć. Nie da
się jej wyleczyć, gdyż stanowi część osobowości bohaterki, dlatego trzeba nauczyć się ją akceptować. I jest
to chyba najistotniejsze przesłanie tego serialu, który udowadnia, że z chorobą psychiczną da się żyć. Dr
Black jest kobietą sukcesu: piękną, przebojową, inteligentną. Sposób zobrazowania choroby dodaje jej tajemniczości i seksapilu. Okiełznanie „dwubiegunówki”
sprawia, że postać staje się „normalna”, co jednocześnie zaburza granicę „normalności”, którą wyznaczyli
ludzie i kultura. I to właśnie ten dysonans między byciem wariatem a byciem geniuszem sprawia, że widz
jest zmuszony poddać rewizji swoje dotychczasowe
poglądy.
Szaleństwo wykorzystywano, by znaleźć kozła ofiarnego w serialach kryminalnych bądź jako przymiot
ekstrawaganckich dziwaków w sitcomach. Jednocześnie wielu twórców starało się pokazać, że zaburzenia psychiczne nie są takie straszne, jak je malują.
Szaleniec przeszedł długą drogę od wyrzutka społeczeństwa, przez nieszkodliwego odmieńca po zwyczajną osobę. Już nie należy się go bać, można się
z nim śmiać, rozwiązywać zagadki kryminalne czy po
prostu żyć.
Jak mówiła Catherine Black, każda wybitna postać
była nienormalna, a dzięki swej chorobie osiągała
sukces. „Tylko wariaci są coś warci”. Próba pokazania chorych psychicznie jako normalnych jednostek –
które choć mają w życiu trudniej, są wśród nas i żyją
tak jak my – zrewolucjonizowała dotychczasowe
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myślenie odbiorców. Nowe oblicze szaleńców jest reakcją twórców na zmianę cywilizacyjną, jaka nastąpiła wraz z rozwojem nauki. Łatwiej nam identyfikować się z wariatem, bo seriale sprawiły, że stał się
on atrakcyjny, a jednocześnie podobny do każdego
z nas.
fot. Anna Sobolewska

Zapukałam
do niezliczonej
ilości drzwi
		

z Teresą Czepiec rozmawiała
Patrycja Mucha 		

Superjednostka już nieraz przyciągała uwagę artystów i dziennikarzy. I my mieliśmy okazję się nią
zainspirować, tworząc jedną z okładek Reflektora.
Co rusz wraca się do tego budynku: zorganizowano
piknik dla jego mieszkańców, były pomysły stworzenia ogrodu na dachu, a jedna ze studentek wcieliła w życie projekt dotyczący „pokolorowania” tego
szarego budynku, proponując ludziom zawieszenie
kwiatów na ich balkonach.
Tym razem modernistycznym budynkiem, stojącym jak monolit z filmu „2001: Odyseja Kosmiczna” Stanleya Kubrika, zainteresowała się grupa filmowców z Wajda School. Reżyserka filmu, Teresa
Czepiec, zdradza nam szczegóły dotyczące realizacji
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projektu i opowiada, jak Superjednostka zdradzała
powoli swoje tajemnice.
Patrycja Mucha: Mieszka pani w Warszawie, skąd pomysł na zrealizowanie filmu o Superjednostce? Dlaczego właśnie ona, a nie gdańskie falowce lub warszawski
jamnik?
Teresa Czepiec: Obecnie mieszkam w Warszawie, ale
urodziłam się w Belgii i mieszkałam w różnych miejscach. Stąd kryterium „blisko-daleko” w sensie odległości ma dla mnie mniejsze znaczenie niż temat.
Ogromne budynki w ogóle mają w sobie coś fascynującego, ale jak nie zainteresować się szczególnie takim, który nazwano Superjednostką? Ten blok jest

oczywiście ciekawy ze względu na projekt, historię i ludzi, a jego nazwa pobudzała moją wyobraźnię. Superjednostką można określić zarówno budynek, jak
i wyjątkowego człowieka. Takie wielowątkowe zaciekawienie tematem było punktem wyjścia dla filmu.
Do ilu drzwi z tych 762 udało się pani zapukać? Czy
mieszkańcy chętnie odpowiadali na pytania? Czy byli
dumni z tego, że mieszkają w Superjednostce, podobnie jak ludzie mieszkający na Nikiszowcu, w dzielnicy-wizytówce Katowic?
Zapukałam do niezliczonej ilości drzwi. Do ogarnięcia tak ogromnego tematu potrzebna była strategia.
Biegła ona dwutorowo: w ciągu roku przygotowań do
filmu razem z członkami naszej ekipy próbowaliśmy
się dostać do mieszkańców przez znajomych i „znajomych znajomych” oraz przez pukanie do drzwi.
Pierwsza strategia była skuteczniejsza, ale nie wykluczała drugiej, również potrzebnej i interesującej.
Ogromnie pomógł nam Dominik Tokarski, który sam
mieszka w Superjednostce. Poznał mnie z pierwszymi mieszkańcami. Potem było już łatwiej, bo ludzie polecali nam kolejne osoby. Przyjeżdżaliśmy
do Superjednostki, rozmawialiśmy z mieszkańcami,
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robiliśmy próbne zdjęcia. Spotykaliśmy się z dużą gościnnością. Koniecznie chcę wspomnieć konserwatorów budynku: Zbigniewa i Zdzisława, którzy opowiadali różnorakie historie z życia mieszkańców bloku.
Problem był tylko jeden: nie wiedząc, czy ludzie sobie
tego życzą, nie chcieli podawać kontaktów. Trzeba
było pytać o nie osoby, które już znaliśmy, bądź szukać ich na chybił trafił w bloku. Niezwykłymi opowiadaczkami okazały się też panie z Klubu Seniora,
w szczególności pani Fredzia.
Strategia pukania do anonimowych drzwi ujawniała oczywiście większą nieufność mieszkańców do obcych i nie wszyscy je otwierali. Jednak generalnie spotykaliśmy się z ciepłym przyjęciem, a mieszkańcy
chętnie opowiadali o sobie. Czy są dumni z mieszkania w Superjednostce? Powszechna jest świadomość,
że jest to miejsce wyjątkowe i pomimo pewnych niedogodności raczej wygodne do życia. Nie zauważyłam natomiast poczucia dumy czy wspólnoty mieszkańców, która wiązałaby się z tym miejscem.
Pytała pani o to, jak długo poszczególni mieszkańcy żyją w Superjednostce? Byli jacyś rekordziści, którzy z rozrzewnieniem wspominają stare dobre czasy? A może krąży jakaś legenda związana z tym

budynkiem? Ja słyszałam takich kilka, łącznie z opowieścią o słynnych czerwonych oknach zasłoniętych
roletami, za którymi miało rozwijać się bujne życie
towarzyskie.

Są Superjednostkami, ponieważ mieszkają w Superjednostce czy określa ich jakaś supercecha, która sprawia, że są wyjątkowi na tle mieszkańców innych wielkich budynków?

Spotkałam wiele osób, które mieszkają w budynku
od samego początku. Na ogół z nostalgią wspominają czasy, kiedy ich dzieci jeździły na rowerkach po korytarzach budynku. Jedna z mieszkanek powiedziała
mi też, że inne są dzisiejsze odgłosy dobiegające z korytarza nad nią. Pamięta, że kiedyś częściej słyszała
stukanie chodaków. Dziś według niej jest ciszej, bo ludzie noszą „cichobiegi”. Pan, który jest dziennikarzem
muzycznym, opowiadał mi, że dzięki stukaniu obcasów pań z agencji powyżej, które przeszkadzało jemu,
oraz stukotowi jego własnej maszyny do pisania, która przeszkadzała sąsiadowi poniżej, odkrył, że to te
dźwięki przenoszą się między piętrami najbardziej.
Proszę sobie wyobrazić tę całą piętrowo-dźwiękową
konstrukcję.
Mieszkańcy mówili mi również, że znajdę w budynku lokatorów trzech rodzajów: starszych ludzi, studentów i agencje towarzyskie. Rzeczywiście jest to bliskie prawdy, jeżeli spróbować uchwycić jakiś schemat.
Oczywiście krąży też masa opowieści o samobójcach
skaczących z dachu budynku, które przeplatają się
z tymi z drugiego bieguna sensacji, czyli z życia sąsiadów agencji towarzyskich. Te najbardziej popularne to
te o klientach, którzy ze względu na skomplikowaną
numerację mieszkań i labirynt korytarzy oraz ich własny nietrzeźwy stan trafiali nie do tych drzwi, o które
im chodziło.
Historii jest niezliczona ilość, a budynek jest miejscem, gdzie wszystkie te opowieści współistnieją
i tworzą wyjątkową aurę miejsca.

To oczywiście tylko gra słowna, ale w tym wypadku
chodziło mi o podkreślenie niezwykłości bohaterów
filmu.

Kto jest zatem głównym bohaterem filmu: ludzie czy
Superjednostka?
Głównym bohaterem jest blok. Ale – wracając do
pierwszego punktu naszej rozmowy – trzeba pamiętać, że sportretowani bohaterowie sami są
Superjednostkami.
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Superjednostka została zaprojektowana zgodnie z hasłem „maszyny do mieszkania”, przywołującym na
myśl futurystyczne idee. Czy zatem można mówić
o pewnej mechanice budynku? Czy pomysł „maszyny
do mieszkania” się sprawdził?
To raczej modernistyczna idea. Le Corbusier wymyślił blok i tłumaczył jego ideę, przywołując przykład
samolotu: tak, jak samolot jest maszyną do latania,
tak blok jest maszyną do mieszkania.
To był bardzo ciekawy eksperyment powstały z silnej potrzeby zapewnienia właściwych warunków życia ludziom, którzy wcześniej ich nie mieli. Złożyła
się na to też rzeczywistość powojenna. I właśnie ten
zamysł bloku jako maszyny do mieszkania mnie fascynował i tę mechanikę starałam się wydobyć w filmie. Zależało mi na pokazaniu bloku jako ogromnego, działającego organizmu. Sądzę, że jest w nim
swoista magia.
W Katowicach moderna się nie przyjęła, burzy się kolejne budynki zaprojektowane zgodnie z jej ideą, a Superjednostka jakoś się broni. Jak pani myśli, dlaczego?
Superjednostka jest budynkiem mieszkalnym i wciąż
dobrze spełnia swoją funkcję.
Ze względów czysto praktycznych trudno sobie wyobrazić jej wyburzenie: nawet jeśliby komuś nie odpowiadała estetyka budynku, to gdzie mieliby zamieszkać jej lokatorzy? Znamy co prawda przypadki
burzenia bloków w przeszłości, ale były to sytuacje
ekstremalne. Ja osobiście żałuję tych modernistycznych budynków, które zniknęły z mapy Katowic.

Czy interesuje panią budynek jako taki czy to, jak
współgra on z przestrzenią centrum miasta?

Na kiedy zaplanowano premierę i gdzie będzie można
zobaczyć film?

Koncentruję się na samej Superjednostce. Jej otoczenie
ma oczywiście swoje znaczenie. W filmie pokazane jest
tylko raz, ale za to w sposób, jaki rzadko kto ma okazję
oglądać. Jestem ciekawa, czy państwu się spodoba.

Film zaczął już krążyć po festiwalach. Premiera odbyła się na Krakowskim Festiwalu Filmowym
w czerwcu, gdzie można było zobaczyć dokument
w Panoramie. W lipcu film został wyświetlony w ramach pokazów konkursowych Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu i podczas odsłony Rajza po
Kato: Architektura na OFF Festiwalu w Katowicach.
Liczę też, że jesienią uda się zrobić specjalny pokaz
dla mieszkańców Superjednostki. Bardzo mi na tym
zależy.

Często mówi się o pewnych miejscach czy budynkach,
że są „filmowe”, aż proszą się o sfilmowanie czy sfotografowanie. Tak jest w wypadku Superjednostki? Pytam, ponieważ twórcy katalogu „Silesia location guide” nie uwzględnili jej w grupie filmowych lokacji.
Nie znam zamysłu twórców katalogu, więc są to tylko
moje przypuszczenia. Myślę, że Superjednostka jest
inspirującym miejscem, dlatego miała tu miejsce realizacja różnych projektów artystycznych, ale nie jest
typową lokacją filmową. Chodzi o pewne praktyczne
wymogi, które taka lokacja powinna spełniać. Budynek jest filmowy, ale niełatwo w nim kręcić film, bo,
na przykład, przeszkadza się mieszkańcom. Mieszkania są małe, co jest niewygodne dla ekipy, która musi
ustawić w nich sprzęt i mieć przestrzeń do kręcenia.
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fot. materiały prasowe

Polak, istota
stłamszona
Joanna Brodniak

Warstwie formalnej paradokumentu nie da się chyba zarzucić
niczego – kierując się kryterium
skuteczności przekazu, scripted
docu można wręcz uznać za majstersztyk konwencjonalnego i popularnego, lecz wciągającego scenopisarstwa. Autorzy bowiem
korzystają z prostych, często kiczowatych, ale przede wszystkim
skutecznych zabiegów tworzenia
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wątków, kreują struktury akcji
poprzez klasyczne metody. Jeżeli kogoś nie przekonuję, niech zawierzy Arystotelesowi. Według
niego najważniejsza jest struktura opowieści – tragedię można rozegrać bez postaci, ale nie bez akcji. Kluczem stworzenia ciekawej
opowieści jest więc konflikt zarysowany na wielu płaszczyznach.

Programy paradokumentalne wydają się wówczas
wcieleniem zasad „Poetyki” w czystej postaci. Na
światło dzienne wychodzą fakty, które wywołują lawinę dramatycznych wydarzeń: syn okazuje się owocem zdrady żony, rodzice wiodą podwójne życie, córka cierpi na bulimię, zachodzi w niechcianą ciążę,
a następnie popełnia samobójstwo na wieść, że jej
ojciec jest gejem. Lubimy patrzeć, jak inni mają gorzej, a konflikt nam to gwarantuje.
Inne kluczowe elementy docu scripted to spektakularyzacja życia, chwytliwa tematyka, operowanie pojęciami uniwersalnymi oraz emocjami, prosty język
narracji, możliwość przewidywania wydarzeń, niskie
koszty produkcji, realizacja potrzeby podglądactwa
i ekshibicjonizmu, zniwelowanie dystansu między
odbiorcą a bohaterem. W istocie przepis jest prosty,
koncept każdego odcinka podobny, a wariantywność
zdaje się nieograniczona. Jednocześnie znajomość
schematów zwalnia nas z konieczności myślenia.
Wszystko łatwo, szybko i bezboleśnie: minimum
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postaci, maksimum konfliktu przy zachowaniu zasad
decorum (arystotelesowska jednostka czasu zostaje
tu zastąpiona przez jeden odcinek).
Zarzuty infantylności, braku jakichkolwiek wartości
czy szerzenia głupoty odpieram po raz kolejny istotnością formy. Uwaga odbiorcy zostaje skupiona na
formalnych aspektach, ponieważ właśnie forma staje się kwintesencją doświadczenia rzeczywistości i jej
oceny, a wartość artystyczna czy głębia intelektualna całkowicie nikną z pola refleksji odbiorczej. Forma
staje się obecnie najbardziej ekonomicznym produktem z punktu widzenia procesów komunikacyjnych
czy ekonomii poznawczej.
O ile paradokument broni się pod względem formy,
to wyłaniający się z niego obraz Polaków jest bardziej dyskusyjny – bo najczęściej stereotypowy. Pomimo pokracznej formuły i przerysowanej narracji „Dlaczego ja?” czy „Trudne sprawy” mogłyby nam
dać wyobrażenie o tym, jak zwykły Polak wyobraża

Rozrywka jest przecież dla ludzi i nie ma granic dobrego smaku. Każdy temat, dopóki przyciąga odbiorców, jest dozwolony – widownia, usadzając się przed
telewizorem, daje twórcom społeczne przyzwolenie
na tego typu zjawisko.

sobie zwykłego Polaka i jego problemy. Dramaty bohaterów sprowadzone zostają jednak do najprostszych i wulgarnych klisz. Już sam „zwykły człowiek”
to jeden z takich schematów. Bohaterami są przede
wszystkim ludzie z niższych klas polskiego społeczeństwa. Zamierzona typowość tych postaci przeradza się w karykaturalną wręcz kategoryzację.
Bohaterowie mieszkają we wnętrzach, które są wyolbrzymionym wyobrażeniem przeciętności, ubierają
się i mówią tak pospolicie, że aż sztucznie.

napiwków i nie mogą opanować spotęgowanej wysoką temperaturą chuci, zawsze gotowi do romansowania bez odpowiedzialności za ciąże przypadkowych
kochanek. Na deser dorzućmy mężczyznę w średnim wieku odzianego w białe skarpetki wciśnięte
w sandały czy klapki Kubota. Ten typ eksponuje również nieporadność językową oraz zachłanność na wakacjach typu all inclusive („wszystko zapłacone”,
„wszystko za darmo”). Czy naprawdę aż tak źle o sobie myślimy?

Rzeczywistość polskich paradokumentów jest dwuwymiarowa. Najczęstsze zestawienie ról to oprawca i ofiara, przy czym główny bohater to zawsze osoba krzywdzona, która zmaga się z losem. Czy typowy
Polak to człowiek fundamentalnie stłamszony przez
urzędników, sąsiadów i rodzinę? Po drugiej stronie stoją zdradzieccy mężowie, buntownicze dzieci czy niezrównoważony urzędnik Dariusz. O ile celem
miało być pokazanie, że standardowe wyobrażenia
o „zwykłych ludziach” są niesprawiedliwe, to przerysowanie ich typowych zachowań prowadzi do groteski, umacniając stereotypy.

Producenci nieustannie próbują nas przekonać że telewizja jest oknem na świat, a więc funkcjonuje jako
medium rzeczywistości. Tymczasem kłopoty bohaterów scripted docu często nie są ani zwykłe, ani codzienne. Jednocześnie gdyby paradokument był
„zbyt prawdziwy”, nikt nie chciałby go oglądać, bo
przecież ma swoje szare, zwykłe i bardzo prawdziwe
życie. Cóż z tego, że najpopularniejsze produkcje gatunku są jednocześnie okrzykiwane królowymi złego
smaku i złej przesady. Popkultura pozwala nam na
całkowity cynizm w tej kwestii. Rozrywka jest przecież dla ludzi i nie ma granic dobrego smaku. Każdy temat, dopóki przyciąga odbiorców, jest dozwolony – widownia, usadzając się przed telewizorem,
daje twórcom społeczne przyzwolenie na tego typu
zjawisko.

Kreacje Polaków w „Pamiętnikach z wakacji” nastręczają kolejnych przykładów. Niestety, zamiast edukować w zakresie swobody poruszania się po świecie
oraz mówić o różnicach kulturowych, program kolejny
raz emanuje szablonowością. Każdy odcinek opowiada o perypetiach wczasowiczów – równie zgrabnych,
co mało bystrych dziewczyn oraz umięśnionych chłopaków, cwaniaków, kombinatorów, którzy nie płacą
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fot. Joanna Brodniak

Nowe nowym
już dawno
być przestało
Piotr Kałużny

Ile to już razy szliście do kina, kupowaliście nieznany film
na DVD lub włączaliście jakąś nowość w telewizji z nadzieją, że za chwilę obejrzycie coś świeżego, czego nigdy
wcześniej nie widzieliście? Wszyscy domagamy się emocjonalnych zrywów czy intelektualnej rozrywki, która zupełnie nas zaskoczy. Z nadzieją na nowe doznania oglądamy kolejny film i co jakiś czas udaje się natrafić na
tytuł, który nie tylko zwala nas z nóg, ale pozostawia po
sobie tę jedną z najistotniejszych dla nas refleksji: nigdy
czegoś takiego nie widzieliśmy. Przeprowadźcie rachunek
sumienia i zastanówcie się, czy taka myśl nie przebrnęła wam przez głowę po pierwszym seansie filmu „Pulp
Fiction”, „Matrix” czy „Memento”? To, rzecz jasna, tylko
wierzchołek góry lodowej kultowych filmów, które zdobyły serca rzeszy ludzi i zostały uznane za odkrycie. A co,
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jeśli napiszę, że właściwie wszystko, co te filmy reprezentują, już wcześniej zostało pokazane? Na zasadzie
prostej komparacji analitycznej będę korzystał z przykładów z historii kina, cofając się czasem do absolutnych
jego początków. Dlatego też, nawiązując do konkretnych
filmów, będę podawał przy nich datę powstania w celu
naświetlenia różnicy czasu, która pomimo przepastności
świetnie łączy oddalone od siebie dzieła filmowe.

Świat przedstawiony a świat wymyślony
Wróćmy jednak do praprzyczyny rozumowania o filmie
– genezy powstania tworzywa filmowego jako rzemiosła artystycznego – i spójrzmy na niego z czysto analitycznej strony. Z założenia większość z nich powstaje na

bazie jakiejś idei i konkretnego pomysłu. W dobrym filmie
obie te gałęzie współgrają ze sobą i nawzajem się uzupełniają, tworząc harmonię pomiędzy formą i treścią obrazu. W złym zaś zwykle widoczna jest znaczna dysproporcja
pomiędzy tym, co reżyser próbował nam przekazać, i tym,
jakich środków wyrazu do tego użył. Są to czyste podstawy teoretyczne, których uczą się młodzi adepci scenariopisarstwa oraz innych dziedzin związanych z filmem. Od zarania dziejów kino pokazuje jednak, że zasady są po to, aby
je łamać, a sztuka nie może się rozwijać, jeśli jest ograniczana przez odgórne schematy postępowania. Podstawę
języka filmowego warto zatem znać, żeby wiedzieć, na jakich schematach bazować przy kręceniu filmów.
Wracając do wątków idei i pomysłu, weźmy na warsztat
popularny film z końca lat 90. i rozłóżmy go na oba czynniki. O czym opowiada „Titanic” z 1997 roku w reżyserii Jamesa Camerona? Pomysłem na film było pokazanie opartej
na faktach tragedii pasażerów transatlantyku i jego zatonięcia. Ideą filmu było zaś skontrastowanie horroru z rodzącą się na naszych oczach miłością, która nie zna granic
– ani tych morskich, ani narzuconych przez społeczeństwo.
Miłością pomiędzy kobietą z wyższej klasy a młodym, nieopierzonym przedstawicielem klasy robotniczej, która zrodziła się na niechybnie zmierzającym ku zagładzie statku.
Sytuacja niezwykle rzadko spotykana w tamtych czasach,
stąd też i śmiała idea, aby pokazać to na ekranie. Jednak
w ten schemat wpasowuje się również „Absolwent” z 1967
roku Mike’a Nicholsa. Pomysł jest zupełnie inny, ale ideowo sprawa przedstawia się podobnie: w „Absolwencie”
również poznajemy młodych i zakochanych bohaterów,
których miłość zostaje wystawiona na próbę, a wszystko za sprawą manipulującej i nieprzewidywalnej pani Robinson. Cofnijmy się w czasie ponownie, aż do 1927 roku
i filmu „Wschód słońca” Friedricha Wilhelma Murnaua,
w którym na rozpad poczciwego małżeństwa ze wsi czyha
kobieta z miasta. Snując plany zgładzenia żony swojego
obiektu westchnień, manipuluje jego uczuciami, próbując
zawłaszczyć go dla siebie. Jestem przekonany, że najwięksi
kronikarze filmowi byliby w stanie odnieść to porównanie
do jeszcze wcześniejszych filmów, co tylko dowodzi tego,
jak daleko sięgają historie wielokrotnie przez kino powtarzane i przerabiane.
Powyższe filmy na pozór znacząco się od siebie różnią. Każdy opowiada o innej epoce, wpisany jest w inny
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kontekst kulturowy i wykonany inną techniką. A przecież
wszystkie opowiadają o fundamentalnym ludzkim uczuciu, jakim jest miłość, oraz o próbach sił tego uczucia,
o radzeniu sobie z przeciwnościami losu, kompromisach
i wyrzeczeniach.
W niezliczonej ilości filmów, których podstawę fabularną stanowi właśnie miłość, oglądamy przeróżne reżyserskie próby odświeżenia tego tematu. Twórcy co
rusz sięgają po nowe środki wyrazu, korzystają z rozwoju technologii i starają się modyfikować język filmu,
aby tylko odświeżyć temat znany człowiekowi od zarania dziejów. Niektórym świetnie udaje się wstrzelić w aktualne potrzeby publiczności, inni natomiast powielają
ograne schematy dla czystego zysku, tworząc i powtarzając wszystko, co dotychczas było wyświetlane, nie siląc się nawet na odrobinę oryginalności. Jednym z ostatnich przykładów obrazujących oryginalny potencjał jest
m. in. „Miłość” Michaela Hanekego (2012), który jako jeden z nielicznych twórców podjął się rzetelnego zaprezentowania trudnego okresu miłości, jakim jest starość
małżeńska. Innym przykładem świeżości filmowej jest
„Ona” Spike’a Jonze’a z 2013 roku opowiadająca o głębokim i szczerym uczuciu, jakim główny bohater obdarza
system operacyjny komputera. Wspomniani twórcy nie
tylko uciekają powielanym schematom współczesnego
kina, ale również starają się ująć temat z punktu widzenia osób, które zazwyczaj w kinie nie mogły odnaleźć nici
porozumienia z bohaterami. Kolejne produkcje o tematyce miłości wciąż będą powstawać i choć wiele z nich okaże się wtórnymi pod względem zarówno idei, jak i pomysłu, chełpiąc się ekranowym eskapizmem, to publiczność
nigdy nie powie, że jest to temat oklepany.

Prawdziwych uczuć szukaj w sztuce
Nie samą miłością człowiek w kinie żyje, a twórcy filmowi
potrafią to doskonale wykorzystać. Rozwój kina gatunkowego, opartego na jasnych, choć elastycznych zasadach,
potrafił ewoluować wraz ze wzrostem wymagań i preferencji widzów. Jeśli publiczność chciała się bać, wybierała
się na horror, jeśli natomiast szukała lekkiej i łatwo przyswajalnej rozrywki, oglądała komedię. Proste schematy i klarowne rozwiązania, które kino proponowało, musiały i wciąż muszą spełniać coraz to nowe oczekiwania

widzów. Bez większego zająknięcia można stwierdzić,
że granica strachu w świadomości współczesnego człowieka mocno się przesunęła, w przeciwieństwie do społeczeństwa na przykład z lat 20. Kiedyś kino odbierano
z dużo większym zainteresowaniem i poczuciem obcowania z magią. Seans był prawdziwą przygodą, bo ludzie wciąż oswajali się z nową formą sztuki. Dlatego też
„Nosferatu – symfonia grozy” Murnaua z 1922 roku nie
tylko stał się jednym z najważniejszych filmów grozy
w historii kina, ale też potrafił napawać lękiem publiczność przez kilka kolejnych dekad. Dziś ze świecą szukać
ludzi, którzy na tym filmie będą się bali. Dawna forma
narracji, powolna akcja, teatralno-barokowe oświetlenie czy brak dialogów nie stanowią już wyzwania dla kondycji ludzi postmodernizmu. A jednak historii o wampirach wciąż przybywa, a filmy grozy, które opierają się na
schemacie opowieści „Nosferatu…”, powstają w ogromnej ilości. Nadprzyrodzone moce, mrok i posępny klimat,
czyhające na śmiertelnika zagrożenie czy świadomość
nieuniknionej zagłady do dziś potrafią poruszyć widzów,
a ich psychiczna bezbronność wobec nieokiełznanych sił
różnych światów: zmarłych, socjopatów, żywych trupów,
zwierząt czy duchów wciąż będzie napawać publiczność
lękiem. Na gruncie idei człowiek w typowym horrorze zawsze będzie występował w roli ofiary, czy to z własnej
woli, czy też nie. Zmieniają się tylko pomysły, jak tę ofiarę usytuować w nowej rzeczywistości i jakie nowe środki wyrazu są potrzebne, by film grozy wciąż straszył.
„Noc żywych trupów” (1968), „Egzorcysta” (1973), „Teksańska masakra piłą mechaniczną” (1974), „Halloween”
(1978), „Obcy” (1979), „Lśnienie” (1980) czy „Amerykański wilkołak w Londynie” (1981) w swoim czasie potrafiły
wzbudzać postrach wśród wielu ludzi. Rozmyślnie nakręcone, przełamujące dotychczasowe konwencje i wydeptane ścieżki narracji były solidnym powiewem świeżości.
Takich filmów istnieje, rzecz jasna, więcej, ale nie sposób
ich tu wszystkich wymienić.
Istotą rzeczy jest tu pewien trend, którym kino żyło
i wciąż żyje: wyszukiwanie nowych form wyrazu do ogranych już tematów. Tyczy się to praktycznie każdego gatunku filmowego, od komedii, przez musical i melodramat, po thriller czy horror. Filmowcy starali się na różne
sposoby adaptować swoje dzieła do istniejącej rzeczywistości i występujących w niej trendów. Filmy gejowskie
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w latach 20. byłyby nie do pomyślenia, zaś od początku
lat 70. pojawia się ich coraz więcej. Katastroficzne kino
o zagładzie świata, wywołanej wojną nuklearną, rozwinęły się dopiero po „Godzilli” z 1954 roku. Polityka na ekranie wzbudziła ogromne zainteresowanie już w 1915 roku
filmem „Narodziny narodu” D.W. Griffitha, a szczególnie
swoim mocno rasistowskim wydźwiękiem, który dziś byłby zupełnie nie do przyjęcia. Komedie zaś zmieniały swój
charakter totalnie, lawirując między slapstickiem („Polewacz polany” [1895] i kinem Bustera Keatona oraz Charliego Chaplina), absurdem sytuacyjnym w filmach z Louis de Funèsem, zagubionymi i naiwnymi postaciami
z filmów Billy’ego Wildera, aż po komedie współczesne,
jak „American Pie” braci Weitz czy filmy braci Farrely ze
„Sposobem na blondynkę” na czele, które najbardziej wyraziście bazują na podtekście seksualnym.
Podglądane, analizowane, rozpisywane i ostatecznie filmowane społeczne obyczaje, przyzwyczajenia i bolączki
społeczne stanowiły jedną z głównych podwalin kreowania tematów gorących, aktualnych i potrzebnych. Moim
zdaniem jednak współczesne kino coraz bardziej dąży do
tabloidyzacji opowiadanych tematów. Trzymając się zbyt
kurczowo trendów wolnego rynku, chce wychodzić naprzeciw szerokiej publiczności, co doprowadza do coraz większego zubożenia w nim treści. Kino, jako jedna ze sztuk,
było niegdyś orędownikiem i przekaźnikiem wartości,
a dziś coraz bardziej staje się zwykłym, sprzedajnym produktem, tracącym na znaczeniu w dalekiej perspektywie
czasu.

Sprawdzony pomysł gwarantem sukcesu
Gatunki filmowe już od kilku dekad zazębiają się i mieszają między sobą, tworząc różnorodne hybrydy, które z mniejszym lub większym powodzeniem starają się
przypodobać publiczności. Ciągle jednak opierają się one
na niegdyś wypracowanych schematach, wpływających
na rozwój każdej z kinowych gałęzi. Nowatorska forma
narracji Tarantino w „Pulp Fiction” z 1994 roku jest niczym innym, jak wariacją kina klasy B z formą szkatułkowej narracji, którą mogliśmy już oglądać w „Rękopisie
znalezionym w Saragossie” Hasa z 1964 roku. „Matrix”
braci Wachowskich z 1999 roku jest hybrydą przeróżnych form, która łączy w sobie problemy współczesnego

człowieka i archaiczność tematu Jezusa Zbawiciela. W filmie możemy dostrzec takie formy i treści jak: szybki, teledyskowy montaż, który można było oglądać już w 1923
roku w filmie „Koło udręki” Abla Gance’a; strach przed
brakiem kontroli nad wytworami ludzkiej myśli technicznej – maszynami, które w formie industrialnego horroru oglądaliśmy już w „Tetsuo – człowiek z żelaza” z 1989
roku; a także prastarą historię o jedynym wybrańcu, który
okaże się zbawicielem ludzkości, cierpiąc za jej grzechy.
„Memento” z kolei okazuje się umiejętnym połączeniem
elementów retrospekcji, której świetny przykład widać
już w filmie Alaina Resnaisa „Zeszłego roku w Marienbadzie” z 1961 roku oraz montażu równoległego, którego
korzenie sięgają aż 1903 roku i filmu „Napad na ekspres”
Edwina S. Portera. Kto z was był zaskoczony świeżością
i popularnością filmu „Drive” Nicolasa Windinga Refna
z 2011 roku, ten zaskoczony będzie jego podobieństwem
do filmu „Driver” Waltera Hilla z 1978 roku. Przykłady
można tu mnożyć do znudzenia, co tylko będzie utwierdzać nas w przekonaniu, że faktycznie „wszystko już
było”: z wcześniej powstałych filmów czerpano pomysły
i idee na stworzenie kolejnego dzieła, zapożyczano z nich
nowe elementy języka filmowego i przerabiano je na własną modłę czy reinterpretowano stare klasyki, starając
się wpisać nowy obraz filmowy we współczesną tkankę
społeczną, która żyje aktualnie innymi problemami niż
świat sprzed 50 lat.

Powiew starej świeżości
Czy w takim razie kino jest jeszcze w stanie pokazać nam
coś nowego? Znajdzie się wielu twórców, którzy powiedzą, że wszystko już zostało opowiedziane. Mówił tak
Jim Jarmush, a przed nim Francois Truffaut. Nie sposób
nie zgodzić się z tezą, że wszelkie tematy opowiadające o podstawach kondycji człowieka – od miłości, przez
pychę, żądzę władzy, zemstę, zidiocenie, nienawiść, zabójstwo, a na śmierci kończąc – zostały na dzień dzisiejszy przedstawione w niezliczonej ilości filmowych opowieści. Jednak świat, idąc do przodu, ciągle się zmienia,
rozwija się technologia, z której filmowcy czerpią garściami. Zmieniają się obyczaje, kultury i środowiska, mające
wpływ na obraz współczesnego świata, a kino wciąż stara się uwiecznić te zmiany, co rusz reinterpretując jego
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utarty język, szukając nowych form wyrazu czy korzystając z różnorodnej narracji.
Jeden z czołowych współczesnych krytyków filmowych –
Mark Cousins, będący też wielkim kronikarzem kina i reżyserem miniserialu „The Story of Film – Odyseja filmowa”, jako jeden z ostatnich, wielkich kamieni milowych
kina określa przykład „Rosyjskiej Arki” Aleksandra Sokurowa z 2002 roku. Niebagatelność tego dzieła polega na
bezprecedensowym wykorzystaniu gramatyki języka filmowego. Cały film o długości 96 minut został nakręcony
za pomocą jednego ujęcia, tzw. Mastershota. Od momentu włączenia kamery do zakończenia filmu nie następuje żadne cięcie. Reżyser zastosował ten zabieg, by uzyskać metaforę ostatniego oddechu rosyjskiej arystokracji
i trzystu lat rządów caratu, który chyląc się ku upadkowi,
organizuje bal przed zakończeniem swojego żywota. Jesteśmy tego świadkami w metaforycznym sensie, błąkając się za francuskim narratorem po petersburskim Ermitażu, który dodatkowo łamie zasadę czwartej ściany
i snuje opowieści wprost do kamery. Takie próby sfilmowania fabuły w jednym ujęciu starał się koncepcyjnie wykonać już Alfred Hitchcock w filmie „Lina” z 1948 roku,
ale długość taśmy filmowej nakazywała mu robić cięcia
między ujęciami, co wykonywał za pomocą tzw. „pleców
murzyna”, chowając kamerę za plecami bohaterów, i w
momencie wyciemnienia montował ujęcia, dając widzom
poczucie ciągłości akcji.
Kino zatem nie tylko będzie dalej powielać sprawdzone już schematy, ale ma też za zadanie odświeżać sprawdzone pomysły, do których współczesna publiczność
z trudem byłaby w stanie się przekonać, oglądając jedynie oryginalne, stare filmy, nawet jeśli wiele z nich nazywanych jest dziś klasykami. Cytując Edwarda Nortona
z filmu „Fight Club”: „wszystko jest kopią kopii kopii…”,
oraz reinterpretując słowa Woody’ego Allena z „Anything
else”, w którym mówi: „kiedy piszesz, dąż ku oryginalności, ale jeśli musisz kraść, kradnij od najlepszych” – mógłbym określić współczesne kino jako bipolarność tego,
czym jest teraz, i tym, czym chciałbym je widzieć. Co dalej z kinem? Tego ani żaden krytyk, ani pożeracz filmów
nie jest w stanie określić, bo ono od zawsze zaskakiwało
i zaskakiwać będzie kolejne pokolenia.

Niech działa
wyobraźnia
Patrycja Mucha

Pamiętacie Wasze babcie, które zasłaniały Wam
oczy za każdym razem, kiedy na ekranie telewizora
pojawiała się całująca się para? Na pewno mieliście
też okazję rozmawiać z ludźmi (no dobra, z dziewczynami) otwarcie krytykującymi horrory (a dokładniej slashery lub gore), w których nic, tylko „poodcinane ręce i nogi latają w powietrzu, a krew tryska
litrami”. Dziś już nikt się nie boi, oglądając kolejne, mnożące się jak grzyby po deszczu, części „Piły”.
Wzburzenie wywołują za to „Ludzka stonoga”,
„Serbski film” i „Antychryst”. Co takiego dzieje się
z naszą percepcją, że to, co kiedyś wywoływało zgorszenie i obrzydzenie, dziś przyjmuje się jako filmową
rutynę? Pisząc o kinie nowej przemocy, niekoniecznie chcę omawiać kolejne tabu łamane w historii
kina i telewizji, lecz zastanowić się nad samą naturą medium i związanymi z nią mechanizmami naszej psychiki. Nie bez powodu przywołałam przykład
babć odwracających wzrok od sugerowanego choćby
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zbliżenia bohaterów. Pocałunek to żadna przemoc, biorąc pod uwagę ilość brutalności emitowanej
w stronę widza. Nie jest to zatem obraz przemocy.
Dla niektórych bywa jednak przemocą obrazu [1].

Obrazy przemocy...
Nie zawsze było kolorowo. Dosłownie i w przenośni.
Zanim w latach osiemdziesiątych pojawiły się pełne przepychu ekranowe widowiska Briana De Palmy, a po nim Quentina Tarantino, musiało oczywiście
dojść do wielu przemian, które doprowadziły kulturę wizualną do punktu, w jakim znajduje się ona teraz. Choć przemoc od początku wpisana była w naturę medium kinowego (wszak już wtedy największym
zainteresowaniem cieszyły się pierwociny westernów), to długo zakazywano obrazowania jej w bezpośredni sposób. W latach trzydziestych wykształciły się w pełni mocno ograniczające twórców reguły

przestawiania śmierci, strzelanin, wybuchów i wojen,
ale także scen erotycznych. Te zostały obalone w wyniku kontestacyjnego fermentu, który ogarnął cały
świat. Wtedy wszystko nabrało kolorów. Na scenę
filmu światowego bez pardonu wkroczyli reżyserzy,
którzy wykorzystali potencjał kina na swój sposób.
Krew zaczęła być czerwona, a trup ścielił się gęsto –
wszystko to jednak w ramach określonej konwencji.
A potem przyszedł postmodernizm i nic już nie było
takie, jak wcześniej.
„Człowiek z blizną”, „Taksówkarz”, „Teksańska masakra piłą mechaniczną” i wiele innych obrazów wywołało burzę rozmów na temat przemocy w mediach.
Burzę trwającą do dziś, wzmacnianą pojawianiem się
kolejnych epatujących brutalnością tytułów. Rzecz
jednak w tym, że obrazy te dziś już nie szokują, a argumenty dotyczące szkodliwości społecznej „Mechanicznej pomarańczy” raczej wywołują uśmiech. Nie
na tym bowiem poziomie powinna odbywać się dyskusja – krew i latające ręce nie są najistotniejszą częścią obrazów przemocy.

… czy przemoc obrazów?
Istota przemocy na obrazach nie tkwi w dosłowności. Filmy, które najbardziej zapadają w pamięć, niekoniecznie epatują fizyczną brutalnością, ale na
samą myśl o nich odczuwamy obrzydzenie, odrazę lub wstyd, a podczas seansu na pewno kręciliśmy
się w fotelu/na łóżku/na sofie/w pociągu/w kawiarni
(tak, tam też czasem oglądam filmy). Największą władzę nad nami, widzami, ma ten twórca, który pozwala
do gry między nami wkroczyć najpotężniejszemu narzędziu – wyobraźni. Ci, którzy uważają, że kluczem
do budki z emocjami widza jest wyłożenie wszystkiego kawa na ławę, grubo się mylą. Najbardziej działa na nas bowiem to, czego nie widzimy, lub to, co sobie do historii własnomyślnie dopiszemy. I tak jednym
z okrutniejszych filmów, który do tej pory wywołuje we mnie strach i miotanie się pomiędzy skrajnymi
emocjami, jest „Miłość” (2012) Michaela Hanekego. Sama warstwa fabularna filmu to historia starego małżeństwa, w którym żona nagle choruje i nie jest
zdolna samodzielnie zadbać o siebie. Naturalistyczny
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obraz zniedołężniałej Anne, dosłowny i ubogi w wizualne metafory jest przejmujący tym bardziej, im
bliższy jest życiu. Myśl o tym, że starość dotyka niemal każdego człowieka, a wielu z nas nie zazna (podobnie jak główna bohaterka) spokoju u kresu swych
dni, sprawiła, że już w trakcie seansu zaczęłam myśleć o przyszłości swojej i bliskich, co doprowadziło
mnie do wieczornej depresji i trwającego długie godziny dyskomfortu.
Podobnie sprawa miała się przy seansie „Różowych flamingów” (1972) Johnego Watersa, w trakcie
którego moja psychika pracowała jak szalona, trawiąc pokłady obrzydliwego absurdu, w który obfituje
ten film. Najbardziej odrażające było oczywiście to,
o czym bohaterowie mówili, a czego na ekranie nie
pokazano.

Sęk zatem w tym, by pokazać, nie pokazując. Niech
działa wyobraźnia. Babcie dobrze wiedziały, że od
niewinnego pocałunku niedaleka droga do zmysłowego seksu.

Co nas straszy, co nas podnieca?
Celowo podałam filmy znacznie odległe od siebie
czasowo, jeżeli chodzi o datę produkcji. Siłę pierwszego ocenić będzie można dopiero za kilka lat, za to
obraz Johnego Watersa broni się po czterech dekadach i wciąż wywołuje nieprzyjemne dreszcze. Należałoby więc zapytać, czy wspomniane wcześniej
„Ludzka stonoga”, „Serbski film” i „Antychryst” będą
szokować za dwadzieścia lat? Nie mogę tego powiedzieć na pewno, ale w obecnym zalewie pornografii
i sensacji wartej 1,99 zł (tyle, co najtańsze szmatławce) mogą się zgubić i przestać szokować. Nastawione wyłącznie na sensację przestaną być sensacją – ot
i paradoks działań celowych, których zasadą wydają się słowa: „jeśli akurat szukasz, to nie znajdziesz”.
Filmy mające najmniejszym kosztem wywoływać
obrzydzenie, przełamujące pewne tabu, za iks lat
przestaną być rozważane w tych kategoriach i ustąpią miejsca kolejnym filmom mającym swoje pięć minut. Bo czyż kiedyś sławne „Głębokie gardło” nie odchodzi dziś powoli w zapomnienie, przegrywając grę
o pozycję w świecie popkultury z produkcjami z Sashą Grey w roli głównej?
Zazwyczaj kręci nas to, czego jeszcze nikt nie zrobił,
lub to, czego oficjalnie robić nie można. Ale kiedy już
raz się coś zrobi, to znaczy, że jednak można. Mówi
się o tym w telewizji, dyskutuje na ten temat cały
internet. News z definicji jest krótkotrwały i cała
frajda po chwili się kończy. Natomiast umiejętnie
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zrealizowane filmy skutecznie manipulujące widzem
potrafią szokować do dziś. Przykładem niech będą
„Dziwolągi” (1932) Toda Browninga czy „Wielkie żarcie” (1973) Marco Ferreriego. Nowe media z prędkością światła rozprzestrzeniają treści kiedyś nie do
przyjęcia, więc krew, stosy ciał i morze krągłych biustów nie robią dziś na nikim wrażenia. Widzowie zalewani informacjami zostają znieczuleni na bodźce
i tylko niektórzy artyści potrafią ich wyrwać z wygodnego letargu. Sęk zatem w tym, by pokazać, nie pokazując. Niech działa wyobraźnia. Babcie dobrze wiedziały, że od niewinnego pocałunku niedaleka droga
do zmysłowego seksu.
[1] Zob. Pitrus A., Obrazy przemocy czy przemoc obrazów? [w:] Przemoc ikoniczna czy „Nowa widzialność”?, red. E.Wilk, Katowice 2001.
fot. Patrycja Mucha
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Nowości
w teatrze
Katarzyna Niedurny

Nowy sezon to nie tylko nowe
premiery, zmiany w obsadach
i na stołkach dyrektorskich. To
też nadzieja, że za chwilę na deskach sceny pojawi się to, na co
czekaliśmy całe wakacje. Coś, co
sprawi, że nieznany spektakl powitamy jak starego przyjaciela, który wraca z dalekiej podróży. Co czeka nas w sezonie
2014/2015?
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1.
12 września w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbędzie się premiera spektaklu Marka Kality i Aleksandry Popławskiej „Czerwone Zagłębie” opowiadającego o zapomnianej historii tego regionu. Po nim
zrobiona w konwencji horroru adaptacja opowiadania „Wij” Gogola, a następnie „Wakacje z duchami”
Jerzego Jana Połońskiego, czyli propozycja dla młodzieży i dorosłych wychowanych na powieści i telewizyjnym serialu. Sezon zakończy debiut popularnego
dramatopisarza Tomasza Śpiewaka w roli reżysera,
który wystawiać będzie własną sztukę pod roboczym
tytułem „Kiepura”.

2.
Kolejny sezon szykuje się ciekawie również w Teatrze
Śląskim. Najgłośniejszym jego wydarzeniem będzie
niewątpliwie adaptacja książki „Morfina” Szczepana Twardocha wyreżyserowana przez Ewelinę Marciniak. Młoda reżyserka została nagrodzona w 2013
roku śląską Złotą Maską w kategorii najlepsza reżyseria za spektakl „Zbrodnia” wystawiony w Teatrze
Polskim w Bielsku-Białej.
3.

4.

Po obfitującym w premiery i niespodziewane (ale
i niechciane) afery sezonie poświęconym Konradowi
Swinarskiemu w Narodowym Starym Teatrze rozpoczyna się czas dedykowany Jerzemu Jarockiemu. Czy
i tym razem okaże się, że w Polsce dotykanie tradycji uznawane jest za najgorszy z grzechów? Czy nieco
już anachroniczna konwencja stosowana przez reżysera ożyje na scenie? Odpowiedź już wkrótce będzie
można znaleźć w Krakowie.

Jesienią w Teatrze Polskim we Wrocławiu odbędą
się dwie ważne premiery. 18 października Krystian
Lupa powróci do swojego ulubionego autora, Thomasa Bernharda, tym razem przenosząc na scenę napisaną przez niego „Wycinkę”. Ponad miesiąc później
w tym samym teatrze „Podróż zimową” Elfriede Jelinek wystawi Paweł Miśkiewicz.
5.
Jacek Poniedziałek pojawi się w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Znany aktor tym razem zamiast grać
zajmuje się reżyserią dramatu Tennessea Williamsa „Szklana menażeria”. Nowe tłumaczenia tekstów
tego autora okazały się prawdziwym hitem na rynku
wydawniczym. Czy i tym razem Poniedziałek odniesie sukces? Scenografię do spektaklu przygotuje Michał Korchowiec.
Teatry są na razie tajemnicze, a informacje o nadchodzących premierach wybiórcze. Pozostaje nam tylko
obserwować repertuary i czekać z nadzieją na to, że
i w tym sezonie na scenie zdarzy się to „coś ” i przyjdzie do nas ten „ktoś”.
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„Future is
so bright.” Isn’t it?
Katarzyna Waligóra

Jest pani zadowolona z udziału
w spektaklu? – pytam Marię Iwatowicz. – Tak. Mogę opowiedzieć
coś o sobie. To ważne – słyszę
w odpowiedzi.
Do Lisówek nie ma bezpośredniego transportu miejskiego z Poznania. Podróż samochodem zajmuje
około czterdziestu minut. Na tutejszy Dom Pomocy
Społecznej (w którym przebywają wyłącznie osoby
w podeszłym wieku), ukryty w pięknym, leśnym otoczeniu, nie sposób zatem natknąć się przypadkiem.
Większość z tych, którzy przyjechali zobaczyć nowy
projekt Rubina, Janiczak i Tomaszewskiego, znalazła
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się tutaj po raz pierwszy i nigdy tu nie wróci. Pewnie
dlatego twórcy zadbali o to, żeby oglądający mogli
przyjrzeć się funkcjonowaniu tego typu przestrzeni.
„Jakiż to chłopiec piękny i młody…” przygotowany
w ramach projektu „Wielkopolska: Rewolucje” sytuuje się na pograniczu spektaklu teatralnego, artystycznej instalacji i spontanicznego performansu.
Widzowie (lub raczej uczestnicy) najpierw oglądają krótki pokaz w głównym holu. Przebrani w teatralne kostiumy pensjonariusze Domu Pomocy odgrywają „Świteziankę” Mickiewicza. – Jakiż to chłopiec
piękny i młody? Jaka to obok dziewica? – pytanie narratorki (Teresy Kaszyńskiej) akcentuje dysonans: oto starsi aktorzy wcielają się w role młodzieńców z romantycznej ballady. Dzięki temu zmienia się
tryb lektury „Świtezianki”, która staje się utworem

wspomnieniowym, zetlałym, niemającym odniesienia w realnym życiu aktorów. – Podobało się? – szeptem pyta Bożena Pietrowska grająca główną bohaterkę ballady. Znika, zanim padnie odpowiedź.
W dalszej części pokazu widzowie dostają mapy
DPS-u (zawierające także krótkie biogramy aktorów). Na odwiedzenie dwudziestu dwóch oznaczonych miejsc przeznaczono dwie godziny – potem
oglądający mają zebrać się w sali nazwanej „Weselmy się”. Żeby dotrzeć do wszystkich punktów, trzeba spacerować po całym dwupiętrowym obiekcie,
w którym oprócz spektaklu toczy się codzienne życie mieszkańców niezaangażowanych w przedsięwzięcie. Większość pokoi ma uchylone drzwi, słychać rozmowy, dźwięki włączonych telewizorów;
niektórzy pensjonariusze wychodzą na korytarz i pytają przechodzących, dokąd idą i co tutaj robią. Widzowi/uczestnikowi wyznaczono w projekcie kłopotliwą rolę – oglądający poruszają się po placówce jak
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po muzeum, ale odczuwają dyskomfort związany
z ingerencją w przestrzeń prywatną, na co dzień zamkniętą. Jednocześnie cały czas są oglądani – pensjonariusze obserwują ich niepewne kroki, udzielają wskazówek, komentują półgłosem zmieszanie
i zawstydzenie.
W oznaczonych miejscach uczestnicy mogą oglądać albo instalacje, do których nie zaangażowano aktorów, albo krótkie performanse odgrywane przez
mieszkańców Lisówek. W sali gimnastycznej Włodzimierz Białaszyński na wózku inwalidzkim wykonuje układ choreograficzny do fragmentu „Jeziora Łabędziego”; u fryzjera wspólnie z Zofią Tomczak
ogląda się film pokazujący ją samą w czasie strzyżenia włosów; windą steruje Roman Rypiński – wszyscy aktorzy witają przybyłych z zadowoleniem.
W Domu Pomocy Społecznej są jednak i inne przestrzenie: kaplica; pusty pokój, który czeka na nowego pensjonariusza, a także inny pokój, na drzwiach

którego wisi kartka informująca, że jego mieszkaniec niedawno zmarł. Zawsze też może zdarzyć się
coś niezaplanowanego: kiedy uchylam drzwi do sali
oznaczonej jako „Ostatnie pożegnanie”, widzę stojący na środku metalowy stół i szafki, z których wyglądają czarne sukienki; zanim uświadomię sobie, gdzie
weszłam, słyszę, jak staruszka przechodząca korytarzem mówi cynicznie: „To jest sala dla sztywnych”.
Przestrzeń Domu Pomocy Społecznej jest ambiwalentna. Wydaje się, że jest tutaj wszystko, czego
można potrzebować. Siłownia, sala gimnastyczna,
stoły do ping-ponga, sala telewizyjna, jednoosobowe pokoje, kaplica, pracownia plastyczna, stołówka,
taras, fryzjer, całodobowa opieka medyczna – w dużym kompleksie w Lisówkach stworzono swoisty mikrokosmos. Wszyscy pensjonariusze są zadowoleni
– chętnie deklarują (tak na forum, jak i w indywidualnych rozmowach), że są pod świetną opieką i że podoba im się miejsce, w którym się znaleźli. W DPS-ie
jest czysto i bezpiecznie. A jednak jest coś przerażającego w tym mikroświatku, zamkniętym, oddalonym od miasta i tak samowystarczalnym, że nie
trzeba z niego wyjeżdżać. Jest coś przytłaczającego w szpitalnych korytarzach pomalowanych na bure
kolory, w licznych pielęgniarkach w biało-różowych
fartuchach, we wszechobecności ludzi z jednej tylko grupy wiekowej, w powszechnym stłoczeniu. (Jak
udało im się przenieść całe swoje życie do tak małego pokoju?) I jest coś przejmującego w opowieściach
o tym, że do Lisówek nikt nie przyjeżdża – Stanisław
Zima wspomina nawet o uczniach technikum, którzy mieli odbierać u niego lekcje stolarki, ale szybko
się zniechęcili i odeszli. DPS jest też przestrzenią nasyconą paradoksami: u fryzjera wiszą na przykład fotografie młodych kobiet w modnych fryzurach – typowe dla salonów piękności, w Lisówkach jednak
przecież zupełnie nieadekwatne do sytuacji klientek
zakładu.
Poza charakterystycznym dla przedsięwzięć site-specific czerpaniem tematów z przestrzeni, w której (i
dla której) powstał projekt, Janiczak, Rubin i Tomaszewski chętnie wykorzystują metody storytellingu. Wybrani pensjonariusze opowiadają o swoich

reflektor 02/2014

62

codziennych zajęciach albo przywołują przeszłość.
Kazimiera Brzezińska-Sandorska w kostiumie Dobrej
Wróżki (rola samodzielnie wymyślona przez aktorkę) czyta przygotowaną na potrzeby spektaklu książkę ze swoimi wspomnieniami. Marię Iwatowicz odwiedzamy w jej pokoju – każdy widz otrzymuje od
niej metalowy klucz. Początkowo przedmiot wydaje się rodzajem magicznego talizmanu, ale pod wpływem historii opowiadanej przez aktorkę (pani Maria
przewróciła się w swoim domu, a sąsiedzi nie mogli
jej udzielić szybkiej pomocy, bo nie mieli zapasowego klucza) staje się wstrząsająco konkretny. Pensjonariusze DPS-u nareszcie znaleźli słuchaczy. Na dwa
dni.
Finał odbywa się w dużej sali, w której na środku
ustawiono w kształt podkowy kilka stołów (układ
często wykorzystywany w salach weselnych). Pensjonariusze zasiadają przy stołach, honorowe miejsce
zajmuje panna młoda (Wanda Dudkowiak) w białym
welonie; śpiewają piosenki „Que sera, sera” i „Upływa szybko życie”. Słowa „Za rok, za dzień, za chwilę/ Razem nie będzie nas” tutaj nabierają gorzko-ironicznego sensu.
Litery przyklejone do ściany układają się w napis
„Future is so bright.” Isn’t it?
Spektakl „Jakiż to chłopiec piękny i młody” Jolanty Janiczak, Wiktora Rubina i Cezarego Tomaszewskiego
z udziałem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach powstał w ramach projektu „Wielkopolska: Rewolucje”.
fot. Ula Tarasiewicz

Siła warsztatu
		

z Dominikiem Rybiałkiem rozmawiał
Błażej Tokarski 					

Z Dominikiem Rybiałkiem, tegorocznym absolwentem krakowskiego wydziału aktorskiego, rozmawiam przez Internet w czasie
jego podróży do USA. Warto jednak poświęcić trochę energii na
zsynchronizowanie zegarków
i walkę z nieubłaganym okienkiem przeglądarki. Dominik ma
za sobą nie tylko tytułową rolę
w „Samobójcy” Jerzego Treli, ale
i udział w spektaklach Nikolaja
Kolady oraz duetu Marka Kality
i Aleksandry Popławskiej. W najnowszej produkcji Pawła Szarka –
„Kosmetyka wroga” – daje znać,
że mamy do czynienia z narodzinami nowej, elektryzującej osobowości scenicznej.
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Błażej Tokarski: Jesteś zadowolony z tego, jak wyglądał twój dyplom?
Dominik Rybiałek: Dyplomu się nie wybiera. Przynajmniej nie w krakowskiej PWST. Jednak wydaje mi
się, że jeśli zostajesz obsadzony w dużej, tytułowej
roli, to nie powinieneś narzekać. Przy takim materiale, jakim jest „Samobójca”, każda postać staje się
ciekawa, gdyż wkraczamy w świat odległy nam, młodym. Było to dla mnie wyzwanie. Praca z prof. Jerzym
Trelą wzbogaciła mój warsztat aktorski, pomimo moich oporów co do stylistyki, którą nam proponował
pedagog. Taki sposób podejścia do roli pozwala nauczyć się zaufania do reżysera, co bywa przydatne.

Czy jednak nie uważasz, że w jakiś sposób miałeś mniejszą możliwość pokazania się niż koledzy z innych szkół?
Aktor powinien móc się odnaleźć w każdej stylistyce.
To już temat na dłuższą dyskusję. I ważny argument
w rozmowie o dyplomach szkół teatralnych.
A ty jak odnalazłeś się w „Samobójcy”? Czy którykolwiek z aktorów spektaklu odnalazł się w nim do końca? Jaki jest nadrzędny cel robienia dyplomu?
Każdy powinien się zastanowić, czym dla niego ma być
dyplom, czy jest on tym samym pokazem, co koncert
wieńczący ukończenie szkoły muzycznej. Bo jeśli tak,
to trudno nazwać „Samobójcę” dyplomem. Bardziej
będzie go przypominało „Koło Kwintowe”. W przypadku teatru dyplom może mieć różne formy. „Samobójca” był spektaklem, w którym – tak jak w teatrze
– jedni grają role tytułowe, inni drugoplanowe. Zdarzało się, że epizody – tak ważne w spektaklach – dostawały nagrody na festiwalach. Nie wielkość roli, ale
sposób podejścia do postaci świadczy o sukcesie. „Samobójca” to dobry materiał. Każdy może się w nim
odnaleźć. Kluczem jest jednak znalezienie w sobie
swojej postaci, rozmawianie z nią – jak uczył Michaił Czechow.
Powiem ci, co ja myślę o „Samobójcy”. Nie uważam,
że to zły spektakl. Powiem nawet, że bardzo dobry –
na swój sposób. Zdecydowanie lepszy niż „Koło kwintowe”. Jednak wychodząc z niego, byłem bardzo zdenerwowany. Bo widzę fajnych ludzi, którym w moim
odczuciu nie dano się pokazać, których wciśnięto w nostalgiczną twórczość Pana Profesora i kazano grać tak,
a nie inaczej. W skrócie: niezły spektakl, ale wy, najważniejsi w tej całej imprezie, zostaliście chyba postawieni na straconej pozycji.
Właśnie nie! Tekst dramatu jest samograjem.
Dziewczyna, która grała twoją teściową, świetnie dawała radę. Ale nie jestem jej w stanie zapamiętać
jako osoby/osobowości. Charakteryzacja i charakterystyczne granie (wykonane świetnie) uniemożliwiły
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jej to. Po Festiwalu Szkół Teatralnych do końca życia będę pamiętał markiza de Sade z łódzkiego dyplomu czy studentów AT z „Ecce Homo!”. „Samobójcę”
– niekoniecznie.
W instytucjonalnym teatrze role starców grają ludzie
w podobnym wieku, chyba że jest to zabieg reżyserski, aby obsadzić młodego w roli człowieka w podeszłym wieku. Tutaj, ze względu na ograniczenia dyplomowe, różnica wieku aktorów nie przekracza
pięciu lat, a różnica wieku postaci jest znacznie większa. Rozumiem twoje przemyślenia. Zawsze można
się zastanawiać, dlaczego wciśnięto mnie w tę formę. Ale nie zawsze będzie nam dane granie tego, co
lubimy. I wtedy naszym obowiązkiem jest korzystanie z warsztatu i bronienie się, odnajdywanie. Jeżeli ktoś uważa inaczej, będzie protestował wewnątrz
siebie i właśnie wtedy, według mnie, jest na straconej pozycji. Co do „Ecce Homo” – nie udało mi się zobaczyć spektaklu. Widziałem zaś „Marata/Sade”
i byłem zachwycony koncepcją reżysera, pana Rudolfa Zioły.
Reżyseria jak reżyseria, bardzo dobra – szczególnie podobała mi się tam koncepcja przestrzeni. Ale najważniejszy był tam dla mnie właśnie zespół! Osobowości
z niesamowitą energią. Grali do jednej bramki, z „flakami na wierzchu”. Ja lubię takie aktorstwo, ale to
moje subiektywne sympatie.
Tam był zespół – to się czuło. I piękna scenografia.
Ale z drugiej strony w „Samobójcy” każdy ma możliwość pokazania się. Mieliśmy już w historii teatru
przypadki, że po spektaklu mówiło się i pisało o roli
epizodycznej, drugoplanowej, jaką odgrywał np. Ludwik Solski jako Stary Wiarus.
Tylko w tym przypadku swoje robił też geniusz Wyspiańskiego. Z całym szacunkiem do wielkiego aktora,
pana Treli, ale nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek
dorównał i dorówna Wyspiańskiemu.
Jerzy Trela jest przede wszystkim aktorem, nie reżyserem, co podkreślał podczas prób.

z Erdmanowskiego tekstu. A żarty nadal śmieszą,
konteksty z Kremlem pracują.
Więc jednak mówicie w tej „sielskiej komedii” o bieżącej
polityce. Jest to według mnie dużo celniejsze i lepsze niż
w tzw. teatrze politycznym, jaki nieustannie oglądamy.
Bardzo spodobało mi się to, jak opracowałeś sobie gest
towarzyszący kwestii dotyczącej strzału w głowę. To dla
mnie najmocniejszy moment spektaklu. To twój pomysł?
Tak, to mój pomysł. Wiesz, z gestami podczas tworzenia postaci jest tak, że w ostatnim etapie pracy,
gdy czuję, że na scenie powoli pojawia się silnie zarysowana kreacja, gesty przychodzą same. Wystarczy
pozwolić sobie na poszukiwanie ich w pamięci, wspomnieniach, szukać bez ograniczeń.
Czy od początku miałeś świadomość, jak mocno ten
gest odwołuje się do tego, do czego się odwołuje? Jak
brawurowe (i udane!) to posunięcie? Jest w tym coś
gniewnego, oskarżycielskiego. Bardziej niż jakbyś wykrzyczał najbardziej brutalne słowa.

Krzysztofa Majchrzaka też znamy głównie jako aktora. Jednak jego „Ecce Homo!”, pomijając znakomite aktorstwo, które zostało tam zaprezentowane, to jedna
z najlepszych inscenizacji, jakie widziałem w ostatnim
roku.
Jednak starsze pokolenie, gdy wychodzi z „Samobójcy”, jest uśmiechnięte i zadowolone. Ludzie potrzebują komedii. Ten spektakl nie jest po to, żeby
coś zrewolucjonizować w teatrze. Tutaj reżyser
nic nie opowiada, tutaj studenci pokazują przede
wszystkim swój warsztat, to, ile potrafią wycisnąć
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Ogromny potencjał emocjonalny wywołuje we mnie
wspomnienie mordu Katyńskiego, wizyty w obozach
koncentracyjnych, wszystkie filmy dokumentalne
z tego okresu. A co za tym idzie: strzały w tył głowy.
Tak poszukuję postaci: poprzez obrazy, wspomnienia. Gdy byłem na Majdanku (może się to wydawać
dziwne), czułem się bardzo związany z tym miejscem,
mimo że odwiedziłem je po raz pierwszy. Trudno mi
zrozumieć pewne zachowania, ale akceptuję je. Tematyka drugiej wojny światowej zawsze była mi bliska.
Obejrzałem ostatnio w kinie „Powstanie Warszawskie”, dokument fabularyzowany, i najbardziej wstrząsnęły mną sceny nieme, gdy widziałem Krakowskie
Przedmieście jako inny świat. Jakaś tęsknota kieruje mną w życiu. A w aktorstwie mogę tę lukę zapełnić.
Przenieść się, starać się zrozumieć, rozliczyć się z pomocą postaci z tym, czego nie rozumiem.
Melancholik rasowy.
Mimo to uwielbiam świat, w którym żyjemy. Ale są
obrazy, tematy, procesy, których nie jestem w stanie
objąć umysłem.

Prof. Trela wiele cię nauczył. Powiedz mi o innych osobach, które podziwiasz. Na kogo zerkasz? Komu
zazdrościsz?
Doświadczenie nauczyło mnie, żeby starać się odnajdywać w ludziach dobre cechy. Jest masa aktorów,
których podziwiam. Panią Iwonę Bielską za wielką
swobodę na scenie, panią Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik za bezkompromisowość. Oglądanie tej
pierwszej na scenie zawsze dodaje mi odwagi w działaniu, ta druga była moją opiekunką w szkole teatralnej i również wiele jej zawdzięczam.
Marzysz czasem? Chciałbyś zagrać kiedyś
u Warlikowskiego?
Z pewnością. Chciałbym również zagrać u Mai Kleczewskiej, ale chciałbym też wystąpić w musicalu.
I zagrać postać tragiczną. Zdaję sobie sprawę z tego,
że nie wszystko naraz. Jestem ryzykantem, uwielbiam wywracać wszystko do góry nogami, stawiać
sobie wyzwania. Dlatego moja droga może być różna.
Brutalistyczny musical?
Przydałoby się coś takiego w Polsce. Szkoda jednak,
że nie mamy dobrej szkoły musicalowej. Pan Wojciech Kościelniak swoimi spektaklami daje nadzieję.
Chciałbym też zagrać w bajce.
Nie ukrywam, że w „Kosmetyce wroga” oglądałem cię,
cały czas pamiętając o „Samobójcy”.
Czego więc oczekiwałeś?
Nie wiedziałem, czego oczekiwałem. Byłem ciekaw, czy
jesteś w stanie pokazać coś więcej. Zgodzę się, że dużo
pomógł ci przy tym spektaklu warsztat, który pokazałeś
na dyplomie. Tylko tutaj był wzięty w ironiczny nawias,
był raczej tym, od czego się odbiłeś, żeby zrobić ciekawą
rolę, a nie celem samym w sobie.

Może właśnie dlatego więcej pokazałeś w „Kosmetyce” niż w „Samobójcy”?
Pokazuję to, czego moja postać potrzebuje, by być
zrozumiała, używam takich narzędzi, aby nadać
jej wyrazistość. Sądzę, że bardzo pomocne byłoby
w tym doświadczenie sceniczne, którego jeszcze nie
mam. Bo można coś zrobić szybciej. Ja jeszcze zamiatam podłogę w niektórym miejscach szczotką,
choć mógłbym to zrobić odkurzaczem, ale nie przychodzi mi to do głowy. Poza tym spektakl w teatrze
instytucjonalnym jest konfrontacją z zawodowymi
aktorami – ci często pomagają. W „Kosmetyce” jesteśmy zespołem.
Jak sobie wyobrażasz swoją przyszłość? Czego
chcesz najbardziej: pracować z klasykami jak Warlikowski czy Lupa, czy może zrobić coś wielkiego
od początku i współtworzyć powstawanie nowego
klasyka?
Wielokrotnie oglądając coś i patrząc na pracę innych,
żywo reaguję, siedząc na widowni, nie zgadzam się
z czymś, próbuję dogłębnie zrozumieć i tym samym
tworzę własną hierarchę wartości.
Wiem, że kiedyś stworzę spektakl, bo czuję, że mam
wiele do powiedzenia. Chciałbym uczyć sztuki aktorskiej, tak jak ją pojmuję, bo wierzę, że moje podejście działa, pracuje na spektakl. Czuję jednak, że nie
jestem jeszcze na to w pełni gotowy. Póki co poszukuję, chcę poznawać ludzi, podglądać to, jak tworzą
sztukę. Rozszerzam dziedziny, interesuje mnie również muzyka. Uważam, że moim celem są teraz spotkania, konfrontacje z innymi. A często nie ode mnie
zależy to, kogo spotkam na swojej drodze. Na początku studiów słyszałem opowieści o loterii, nie
każdy znajduje pracę, tylko kilka osób. Wszystko zależy od nas. Jeżeli jesteśmy zdeterminowani, nie odpuszczamy, próbujemy, to będziemy w końcu aktorami. Ktoś, kto nie ma siły woli, odpada.
Jaki jest temat twojej pracy magisterskiej?

Na dyplomie pokazujesz, czego się nauczyłeś, na
tyle, na ile ci pozwala stylistyka przedstawienia. Teraz, pracując nad spektaklem, nie muszę za każdym
razem pokazywać wszystkiego, co umiem.
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Piszę o Kantorze. O motywach żydowskich w jego
przedstawieniach. Niewiele się o nim dzisiaj mówi.
A podejście tego człowieka było rewolucyjne. Gdy

powiedziałem koledze, że piszę o Kantorze, zapytał
mnie, kto to jest. Odpowiedziałem: „reżyser”, a on na
to: „a jakie filmy zrobił?”.

powrotu, chciałbym mieć kwaterę w Krakowie, ale
nie chcę stacjonować tam przez cały rok. Męczy mnie
to miasto. Na dłuższą metę wolę Warszawę.

Różne opowieści krążą o twoich kolegach. Zapytam
więc złośliwie. Jako szeregowy widz nie mogę dostrzec
mocnej zbiorowości aktorskiej w wieku poniżej pokolenia dzisiejszych pięćdziesięciolatków. Jednostki tak. Poruszają mnie niezmiennie aktorzy Warlikowskiego ze
wspomnianą wcześniej Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik na czele. Wrocławskie „diwy” takie jak Kinga Preis czy Halina Rasiakówna ciągle śnią mi się po nocach.
Za to młodzi aktorzy albo są bezbarwni, albo irytujący.
Nie kupuję zupełnie młodych bożyszcz Starego.

Ostatnie pytanie. Pamiętasz jeszcze swoje egzaminy
na wydział aktorski?

Zauważ, że od kilku lat na festiwalu w Łodzi nie
przyznaje się nagrody za zespołowość. Warto się nad
tym zastanowić. U Warlikowskiego zespół jest widoczny, a charakterystycznych postaci nie brakuje.
Myślę, że festiwal bardzo cierpi na tym, że jest organizowany w Łodzi. Jako rodowity łodzianin nie mam wiele serca dla tego miasta.
Jestem spod Piotrkowa Trybunalskiego, wiem, o czym
mówisz. W Łodzi w teatrze byłem tylko raz, na operze w Wielkim. Na „Aidzie”. Wtedy jako dziecko byłem zachwycony. Do teatru zacząłem chadzać regularnie w Warszawie w szkole średniej, nie znam więc
kulturalnego obrazu tego miasta.
A Kraków?
W Krakowie pięknie się pracuje, tworzy. Mieszkać
tu, póki co, nie mogę. Kraków od zawsze był jednym
z miejsc konfrontacji teatralnych, jednak stolicą kultury polskiej już nie jest.

Oczywiście! Traf chciał, że dostałem się za pierwszym razem. Moimi ulubionymi tekstami był monolog Kirkora i fragment „Buszującego w zbożu”. Mówiłem też Mickiewicza. W Warszawie trafiłem na
komisję z Gajosem, Majchrzakiem, Strzeleckim i Serafińską. Byłem wniebowzięty, mogłem powiedzieć
teksty przed takimi personami. Pamiętam, że mówiłem „Buszującego w zbożu” i wiersz Szymborskiej. Liczyłem, że Anna Serafińska poprosi o piosenkę, niestety nie poprosiła. Bardzo chciałem być
w Warszawie, po liceum przyzwyczaiłem się do tego
miasta. W Łodzi pamiętam z komisji Ewę Mirowską.
Gdy na jej pytanie, czy wiersz można mówić jak prozę, odpowiedziałem: „tak, można, to zależy od interpretacji”, wykrzyknęła: „to nie ta szkoła!” Teraz rozumiem wzburzenie pani profesor. Dziś zgodziłbym się
z jej zdaniem.
W Krakowie trafiłem na Ewę Kaim, Adama Nawojczyka i Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik. Nie znałem krakowskiego teatru. Mówiono mi tylko: „Uważaj na Haję”. We foyer odnalazłem jej zdjęcie:
brunetki charakterystycznej tak, że nie sposób się
pomylić. Po wejściu, gdy zauważyłem, że siedzą dwie
jasnowłose kobiety i mężczyzna, poczułem ulgę.
Zrobiłem swoje. Dopiero później dowiedziałem się,
że jedną z tych kobiet była pani Hajewska. Dostałem się i nie żałuję, że to nie Warszawa! Egzaminy
to piękny czas w życiu studentów, nawet teraz przy
wielu okazjach wspominamy śmieszne sytuacje, które nam się wtedy przytrafiły. Nie będę jednak tego
opowiadać, bo zajęłoby to kolejną godzinę.

Reżyserom w Krakowie nigdy nie było łatwo.
fot. Ewelina Konior Słowińska

Kantorowi się udało, ale próby „Wielopola, Wielopola” miał we Włoszech. Kraków jest nieco zaściankowy, jeśli chodzi o kulturę. Wszelkie zmiany budzą tu
sprzeciw. Kraków inspiruje. Ale jest w tym mieście
zarazem coś odpychającego. Chcę mieć stałe miejsce
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Niekompletny
strój derwisza
Katarzyna Niedurny

By w pełni zrozumieć rytuał,
trzeba być jego uczestnikiem –
mówi Koffi Koko, tancerz i kapłan voodoo, jeden z artystów zaproszonych na Brave Festival.
Jednak linia podziału między występującymi a widzami została
tam wyraźnie postawiona. W tym
roku Grzegorz Bral – dyrektor artystyczny festiwalu – zdecydował
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się zaprosić do Wrocławia ambasadorów odległych od nas kultur,
którzy przetwarzając dawne tradycje i obrzędy, tworzą nową jakość. Czy to przeszkadzało w odbiorze widowisk? Absolutnie nie!
Jak dodaje Koffi Koko – Rytuał
jest zawsze teatralny.

Hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu było
święte ciało. To, które w tradycji europejskiej często schodzi na drugi plan i jest czymś wstydliwym na
scenie stawało się przedmiotem kultu, pomostem
łączącym z duchami i głosem przeszłości. Może
dzięki temu niezwykle silnie można było odczuć
we Wrocławiu fizyczną obecność drugiego człowieka, który przejechał tysiące kilometrów po to, by ze
sceny móc opowiedzieć o sobie. Intensywne poczucie uczestnictwa w spotkaniu towarzyszyło mi już od
pierwszego występu.
Otwierające festiwal widowisko Ziya Azaziego był
połączeniem dwóch światów – tańca współczesnego z rytuałem wirujących derwiszów. Artysta, pokonując zarysowany na scenie labirynt, próbował dojść
do jego serca. Przedstawione przez niego kombinacje ruchowe przypominały akrobacje postaci z gier
komputerowych. Dopiero w centrum i u kresu drogi odnalazł tradycyjną dla derwiszy spódnicę. W tym
momencie spektakl się przełamał, a tancerz oderwał z podłogi kawałki taśmy wyznaczające ściany
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labiryntu. Wraz z rozpoczęciem części występu opartej na rytuale czas zaczął płynąć inaczej. Nie wiadomo, kiedy mijały kolejne minuty, po których zrozumieć można było wywoływane prze taniec stany
transowe i zdolność do medytacji w ruchu. Niekompletny w porównaniu z ubiorem derwiszów strój artysty stał się symbolem tego występu, w którym tradycja została sprowadzona do przetwarzanego punktu,
do którego można dojść i z którego wyruszano w dalszą drogę.
W tym punkcie znajduje się również wspomniany już
Koffi Koko. Jego występ w porównaniu z poprzednim odznaczał się dość małą dynamiką i wymuszał inny sposób odbioru. Widownia koncentrowała
się na szczegółach, intensywnie wpatrując w wykonawcę. Mroczna, a zarazem elektryzująca u nas sława voodoo przyciągnęła publiczność. Tymczasem
Koko powoli wchodził na scenę, jego ruchy były płynne i wykonywane z dużym namaszczeniem. Miało
się wrażenie, że każdy ruch ma znaczenie. Atmosferę
podkreślały melodie wygrywane przez towarzyszący

mu zespół. Nagle artysta zaczął malować się białą
farbą, niespodziewanie zakładając również elegancki, jasny garnitur. Jego ciało łączyło ze sobą dwie tradycje i dwa sposoby obecności jako występującego: kapłana i tancerza. Pierwsza z nich zakładała, że
to taniec jest drogą do komunikacji z bóstwem, druga czyniła publiczność głównym odbiorcą spektaklu.
Niejednoznaczny status występu budził pytania bez
odpowiedzi: kim jestem tu jako oglądający, co właściwie dzieje się z tancerzem, w jaki sposób obecna jest tu kolorowa, rytualna figurka stojąca z boku
sceny?
Na pierwszy rzut oka niezwykłej atmosfery rytuału brak było pokazowi grupy „Balega” prezentującej
randai, czyli formę narracyjnej sztuki walki z zachodniej Sumatry. Jednak to oni okazali się dla mnie najważniejszym występem tego festiwalu. Grupa chłopaków początkowo sprawiała wrażenie zagubionych
na scenie; uśmiechnięci i rozgadani zachowywali się
tak, jakby to nie był występ, a trening lub zabawa. Po
chwili jednak poddałam się ich urokowi. Radość wykonywanych jakby od niechcenia skomplikowanych
układów i spontaniczność reakcji występujących pokazała inne oblicze tradycji. Tej, która sprawia, że
widz zamiast obserwować ma ochotę wejść na scenę i uczestniczyć w akcji (a miał taką okazję podczas
odbywającej się następnego dnia parady prowadzonej przez członków zespołu). Wojownicy podskakiwali i uderzali w materiał rozciągnięty między nogawkami tradycyjnych spodni galembong (absolutne
must have tego sezonu!), wydając dźwięk jak po uderzeniu w bęben. Dawało to niesamowity efekt, większy nawet niż spacer jednego z występujących po
szkle.
W rozwinięciu nazwy Brave Festivalu można przeczytać hasło „Przeciw wypędzeniom z kultury”. Jego celem jest pokazanie w Polsce rytuałów obcych kultur, bez kolonialnej maniery i umożliwienie dialogu
obu stron. Widoczne jest to w spektaklach, spotkaniach z artystami i organizowanymi wokół spektaklu warsztatami. Każda z tych form to możliwość
spotkania z kimś na co dzień ukrytym, pochodzącym
z świata, którym na ogół się nie interesujemy. Po
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tym spotkaniu niemożliwe jednak będzie wypędzenie go ze świadomości widowni.
Brave Festival we Wrocławiu tworzony jest przez Teatr Pieśni Kozła. Beneficjentem imprezy jest organizacja charytatywna ROKPA International. W tym
roku kupujący bilety wspierali ubogie dzieci z Tybetu.
Wypowiedzi Koffiego Koko pochodzą ze strony internetowej festiwalu http://2014.bravefestival.pl/.
fot. M.Lulko

Od dwudziestu lat
żyjemy w Wolnej
Polsce, chociaż co
do Wolnej mam
pewne wątpliwości
Kamil Robert Reichel

Szanowni Państwo, chciałoby się
powiedzieć, że od dwudziestu
pięciu lat żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Z perspektywy pierwszych, częściowo wolnych, demokratycznych wyborów,
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Okrągłego Stołu, gospodarki wolnorynkowej – z pewnością powiedzielibyśmy prawdę, ale, jak wiemy z lektury tekstów ks. Józefa
Tischnera, są trzy rodzaje prawdy.

Proszę Państwa, od dwudziestu pięciu lat żyjemy w
wolnym, demokratycznym kraju – uczymy się mówić,
zadawać pytania, szukać rozwiązań, omijać pułapki,
uczymy się słuchać. Definiujemy swoją jednostkową
i społeczną Wolność. Jesteśmy bardzo różni, mamy
odmienne potrzeby, różnie też definiujemy swoją wiarę. Ważne jest to, czy jesteśmy tego świadomi,
bo tylko świadome społeczeństwo, wrażliwe na odmienności sposobów myślenia i postrzegania świata jest społeczeństwem, w którym rozwijać się może
kultura i sztuka.
Jak to się stało, że Bóg, Wolność i kultura oraz sztuka zostały spolaryzowane, postawione w opozycji?
Choć odsetek zdeklarowanych w Polsce katolików
jest wysoki, to nie jesteśmy państwem katolickim.
I żadne pobożne życzenia nie uczynią z państwa
prawa państwa fundamentalistów religijnych. Nie
można i zdecydowanie nie należałoby wykluczać
historycznej roli Kościoła w Polsce czy ważnej roli
Kościoła w życiu publicznym obecnie. Hierarchowie Kościoła Katolickiego są jednak tylko ludźmi i
tak samo jak politycy, uczeni czy eksperci mają prawo do błędów. Ostatnimi czasy dokonano w Polsce
pewnego uproszczenia. Katolicy zaczęli być utożsamiani z ludźmi ograniczonymi umysłowo, definiowani przez Radio Maryja, Ojca Rydzyka i krzyczących z ambon księży: „Nie oglądajcie Golgoty Picnic
Rodriga Garcii, bo to grzech, to naigrywanie się z
miejsca męki i śmierci Chrystusa”. A przecież, łacińskie calvaria oznacza „czaszkę”, a Golgota była
miejscem egzekucji nie tylko Jezusa i dwóch łotrów,
wraz z którymi go ukrzyżowano, ale wielu innych
skazanych podlegających prawu. To wzgórze niedaleko Jerozolimy jest przede wszystkim cmentarzem
– tak jak dziś cmentarzem staje się arena publicznych dyskusji o Wolności, w różnych jej wymiarach:
artystycznym, społecznym czy religijnym.
Byłoby miło, gdyby – wśród przepychanek politycznych między zwalczającymi się ugrupowaniami, ośmieszającymi się katolikami i (nie)katolikami – znalazło się miejsce na merytoryczną rozmowę,
wolną od emocjonalnych uniesień. Sprawa odwołania „Golgoty Picnic” na Festiwalu Malta w Poznaniu
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to dobry moment, żeby taką dyskusję rozpocząć. Odwołanie spektaklu było błędem, przede wszystkim
dlatego, że spektakl jest słaby, a słabym rzeczom nie
należy robić reklamy, chyba że chce się pokazać, jakich błędów należałoby unikać.
Premierowy pokaz „Golgoty Picnic” odbył się w 2011
roku w Tuluzie. W Paryżu wywołał protesty lefebrystów, które jednak nie doprowadziły do odwołania pokazów. Spektakl podzielony jest na dwie części. Tekst pierwszej wypowiadany jest kolejno przez
pięciu aktorów (w oryginalnej wersji nie ma podziału na role). Stanowi rodzaj konfrontacji męki
Chrystusa z rozmyciem moralnym i ideologicznym
współczesnego człowieka Zachodu. Drugą natomiast stanowi wykonany na fortepianie utwór Josepha Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”. Scenografię stanowią tysiące bułek
od hamburgerów, którymi wyłożona jest podłoga, i jest to chyba najmocniejsza strona spektaklu
– Chrystus rozmnożył chleb, a wy ten chleb depczecie. Nagi Marino, wykonujący utwór Haydna, porusza w znacznie mniejszym stopniu, a całość dłuży się niemiłosiernie. Połączenie przedstawienia
teatralnego z formą koncertową jest zabiegiem zdecydowanie chybionym, choć obraz fortepianu stojącego na stosach hamburgerów i wydobywająca
się spod palców Marina muzyka mogą być paradoksalnie odczytywane jako próba rozmowy z Bogiem.
Spektakl jest więc w dużej mierze jednowymiarowy,
zakłada konflikt między religią a kapitalistycznym,
konsumpcyjnym społeczeństwem.
Wierni połechtani słowami biskupów i kapłanów,
aby na spektakl nie iść, pobożnie nie poszli. Inni
zrobili to w imię haseł wypisywanych na sztandarach, bo przecież Bóg, Honor i Ojczyzna – wzywa!
– zdecydowanie, ale nie do przepychanek pod teatrami, naigrywania się z wiary, Kościoła czy chęci
zobaczenia spektaklu teatralnego przez „ateistów”.
Kiedy myślę o spektaklu Garcii, biję się z tytułem
najchętniej realizowanej komedii Shakespeareʼa,
bo tu naprawdę wiele hałasu o nic. Po jednej i drugiej stronie kulturalno-religijnej barykady znaleźli się ludzie, którzy spektakl Rodriga Garcii mieli

dalece w poważaniu, ale na złość mamie poszli odmrozić sobie uszy – i to zdecydowanie gorzka prawda o używaniu przez Polaków głowy w sposób
mądry. Zarówno religia, jak i sztuka to proces poszukiwania prawdy: w sobie, w absolucie, w świecie
– i o tym chyba przy okazji pokazów „Golgoty Picnic”, udało nam się niestety zapomnieć.
Piastujący od dwudziestu lat funkcję dyrektora Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy Jacek Głomb
napisał na swoim blogu: „Nie rozumiem decyzji Michała Merczyńskiego (…), tak jak wcześniej nie rozumiałem decyzji Jana Klaty o zawieszeniu, czyli odwołaniu realizacji „Nieboskiej Komedii” Olivera Frljica w
Teatrze Starym. Nie rozumiem bowiem odwoływania przez szefów instytucji artystycznych zaplanowanych zdarzeń z jakichkolwiek powodów – poza brakiem widzów. Nie rozumiem poddawania się presji
jakichkolwiek środowisk – czy to z kręgu władzy, czy
ideologii. Jeśli planuje się repertuar festiwali, teatru,
galerii, trzeba wziąć za niego odpowiedzialność”.
Zgadzam się z Głombem, tak samo jak z tym, że kierując teatrem, należy wziąć pod uwagę jego budżet
pro publico bono, nie zasłaniając się „jakością artystyczną spektakli”, jak to robi Krzysztof Mieszkowski,
dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.
Jednak to właśnie rzeczony Krzysztof Mieszkowski zachował się bardzo przyzwoicie podczas pokazu nagrania spektaklu Garcii. Widząc protestujące
tłumy, wyszedł i podjął dialog z o. dominikaninem
Norbertem Oczkowskim. Panowie nie dali się wzajemnie przekonać, pozostali przy swoich racjach, ale
zrobili ważny krok – pokazali, że można mieć różne poglądy i przekonania, ale to nie przeczy dyskusji publicznej, jaką podjęli. Może jakoś bardzo naiwnie, na chodniku przed Teatrem Polskim, ale jednak
jej znaczenia nie można negować.
Zdecydowanie nie zgadzam się ze środowiskami artystycznymi, które mówią: „Nie chcemy być stroną
konfliktu”. Zawsze jesteśmy stroną, broniąc swoich
poglądów i racji. Nie zgadzam się również z drugą
stroną, negującą to, czego nie widziała. Szanuję wybór uczestniczenia w modlitewnym zgromadzeniu,
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pójścia do teatru czy pozostania w takiej sytuacji
biernym – to też jest Wolność. Wolność świadomego uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym i świadoma odmowa w nim uczestnictwa.
Szanowni Państwo, żyjemy w kraju, w którym zaprzecza się fundamentalnym prawom demokracji,
gdzie odwołuje się spektakle z powodu ich niepoprawności polityczno-religijnej. Wbrew pozorom żyjemy w Wolnym, demokratycznym kraju, gdzie być
może temperatura sporów jest zbyt wysoka, ale równie wysoki jest opór na społeczną niesprawiedliwość.
„Lecz nade wszystko – słowom naszym/ Zmienionym chytrze przez krętaczy/ Jedność przywróć i
prawdziwość:/ Niech prawo zawsze prawo znaczy,/
A sprawiedliwość – sprawiedliwość” – pisał Julian Tuwim. Twórcom odwagi, sobie i Państwu – krytycznego myślenia. W końcu od dwudziestu pięciu lat jesteśmy Wolni.

ST^

sztuka
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Sztuka, dźwięk
i nowe media
Agata Stronciwilk

Wsłuchiwanie się w architekturę Katarzyny Krakowiak czy sound bombing Konrada Smoleńskiego to
tylko przykładowe działania, które pokazują nieadekwatność terminu „sztuka wizualna” wobec współczesnych praktyk artystycznych. Twórcy coraz częściej odwołują się do doznań pozawzrokowych
– we wspomnianych przypadkach do zmysłu słuchu. Związku pomiędzy dźwiękiem a sztuką dotyczył także wykład Barbary London, kuratorki z nowojorskiego Museum of Modern Art, który miał miejsce
w Galerii Miasta Ogrodów. London była wieloletnią
pracowniczką muzeum, gdzie współtworzyła zbiory
związane ze sztuką video. Jej zainteresowania koncentrowały się w szczególności na dziełach „pomiędzy” – tym, co wizualne, a tym oddziałującym na
słuch.
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W trakcie wykładu kuratorka wskazała na wiele interesujących „międzyobszarów” – zarówno instalacji
dźwiękowych, video-artów, jak i (przykładowo) teledysków, które niejednokrotnie zyskują z czasem charakter autonomicznych dzieł sztuki. London porusza
się po trudnym obszarze, który charakteryzuje się
pewną płynnością i nie jest w nim łatwo wyznaczyć
ostre granice. Dlatego też bardziej niż wydzielać stara się wskazywać punkty wspólne, miejsca przecięcia pomiędzy muzyką, sztuką i dźwiękiem. Jednym
z nich może być występowanie w podwójnej roli artysty – wizualnego i muzycznego.
Kolejnym aspektem są działania, które same w sobie
mają charakter wielowymiarowy. Tego typu dziełem
może być teledysk – jak np. słynna animacja „Yellow

Submarine”, która dziś pokazywana jest w galeriach
sztuki (vide wystawa „Głośno/Loud!” w katowickim BWA). Innym ciekawym przykładem tych relacji jest wykorzystanie dźwięku lub muzyki w instalacjach artystycznych. Tego typu realizacje wpisują się
w o wiele szerszy nurt działań, wykraczających poza
samą wizualność. Współcześnie coraz częściej mamy
do czynienia z dziełami oddziałującymi na inne zmysły – zapachu, węchu, słuchu, dotyku, a nawet smaku. Nie sposób wszystkich tych działań zamknąć
w jednym nurcie, gdyż wykroczenie poza wizualność
przybiera różne wymiary – od chęci przełamania dystansu do krytyki władzy opartej na spojrzeniu. Bez
wątpienia realizacje wykorzystujące, przykładowo, dźwięk wymuszają na nas zmianę percepcyjnych
przyzwyczajeń i poszerzają nasze rozumienie dzieła
sztuki. W efekcie pojawia się konieczność wytworzenia nowego języka opisu, co jest wyjątkowo trudne
w przypadku dyscyplin zdominowanych przez wzrokocentryzm, jak historia sztuki i tradycyjna estetyka (dzisiaj skupiająca się na „doświadczeniu zmysłowym”, które nie musi już być wyłącznie wzrokowe).
Kuratorka w bardzo skrótowy sposób starała się pokazać nierozerwalne połączenie pomiędzy nowymi
technologiami a działalnością artystyczną. Szczególnie interesującym aspektem wykładu było wskazanie na konkretne realizacje, będące połączeniem nowych technologii, dźwięku i instalacji, które
były prezentowane w ramach wystawy „Soundings”
w MoMA w 2013 roku. London przywołała takie dzieła, jak instalacja artysty-kompozytora Siergieja Tcherepnina, który odtworzył ławkę z nowojorskiego metra. Siadając na niej, można było dosłownie „poczuć
muzykę” – dzięki rozchodzącym się wibracjom. Jest
to przykład złożonej gry, jaką twórca podjął z percepcją zmysłową – dźwięk jest bowiem w tym przypadku doświadczany za pośrednictwem dotyku.
Innymi interesującymi przykładami prac ze wspomnianej wystawy była złożona z tysięcy niewielkich
głośników instalacja Tristana Perisha czy podwodne
nagrania Jany Winderen.
Ciekawym wątkiem poruszonym przez London był
wpływ zmiany technologicznej na sztukę, co jest
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szczególnie istotne w przypadku dzieł, w których
ważną rolę odgrywa dźwięk. W pewnym sensie to
właśnie medium determinuje tu możliwości kreacji.
Artyści badają więc każdą nową technologię i starają się adaptować ją do swych potrzeb. Na działanie
takie zwrócił uwagę drugi gość spotkania w Galerii
Miasta Ogrodów – artysta i reżyser Marcin Ramocki. Podkreślił on dwa etapy artystycznego spotkania
z nowym medium. Pierwszy ma charakter analityczny – jest to rodzaj artystycznej refleksji nad znaczeniem samej zmiany technologicznej, badanie możliwości, jakie pojawiają się dzięki niej. Dopiero drugi
etap wiąże się z zainteresowaniem treścią. Oba
wspomniane etapy były wyraźnie widoczne w twórczości samego artysty, który od 1998 wykorzystuje
nowe media. Ramocki w swych pierwszych pracach,
związanych z programowaniem komputerowym, zainteresowany był zjawiskiem nieskończoności. Jak na
przykład w realizacji „Virtual Singer”, gdzie dzięki odpowiedniemu programowi możliwe było odtwarzanie
nagrań prostych dźwięków w niekończących się i nigdy niepowtarzających się konfiguracjach. Podobnie
działał w przypadku animowanych GIF-ów, które zapętlone powtarzały się w nieskończoność. Ciekawą
jego realizacją był także Group performance – rodzaj
video-artu w typie found footage (tzn. opartego na
materiale znalezionym). Artysta odnalazł nagrania
ukazujące 16 śpiewaków operowych wykonujących
arię „La donna è mobile” – zestawienie ich ze sobą
uwidoczniło ich nieprzystawalność, przesunięcie oraz
różnicę, która objawia się w każdym powtórzeniu.
London i Ramocki mówili o istotnych i dziś już oczywistych połączenia pomiędzy sztuką, dźwiękiem
i rozwijającą się technologią. „Moda na dźwięk” jest
także coraz wyraźniejsza w polskiej sztuce współczesnej. Wraz z następującymi zmianami kolejne
utarte od wieków określenie traci swą zasadność –
sztuki dziś nie są bowiem ani „plastyczne”, ani „piękne”, ani „wizualne”. Stają się za to coraz bardziej
„zmysłowe”.
Co technologia ma z tym (wszystkim) wspólnego? –
spotkanie z Barbarą London i Marcinem Ramockim
w Galerii Miasta Ogrodów, 19 lipca 2014

Sztuka
na wychodnym
Mateusz Sądaj

W erze fotografii komórkowej, społecznych happeningów, graffiti i designu miasta klasyczna przestrzeń wystawiennicza i galeryjna musi ulec modyfikacjom. Ciągłe przekształcenia form sztuki zmuszają
artystów, kuratorów, a także odbiorców do poszukiwania, a w efekcie tworzenia nowych dróg komunikacji na linii: dzieło sztuki – widz.
Pomieszczenia przystosowane do prezentacji malarstwa, grafiki bądź fotografii (będącej obiektywnie
już sztuką od dwóch wieków) nie są w stanie spełnić
wymagań stawianych przez interaktywne, dziejące się w czasie rzeczywistym (a niejednokrotnie także z użyciem nieznanych wcześniej interfejsów) akty
artystyczne. Naturalnie, najpowszechniejsza dziś
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przestrzeń typu „white cube” (białe ściany, niewielkie
podpisy pod pracami, duży opis wystawy w widocznym miejscu) wciąż pozostaje na tyle uniwersalna, że
wykorzystanie jej po pierwsze, jest znacznie łatwiejsze w kwestii logistycznej, a po drugie: stanowi łatwo
modyfikowalne (kolorystycznie, oświetleniowo) plastyczne otoczenie. Pojawienie się jednak nieprzystających i wymykających się klasyfikacjom przestrzenno-czasowym tekstów sztuki materialnej sprawia, że
zarówno kuratorzy galerii, jak i sami artyści poszukują nowych ścieżek prezentacji. Najbardziej powszechnym, łatwo zauważalnym i definiowalnym sposobem
jest wyjście przestrzeni wystawienniczej „w teren”
– kiedy to ściana galerii (często tylko jedna) przenoszona jest w przestrzeń miejską. W centrach coraz

reflektor 02/2014

78

częściej zauważyć możemy stojące plansze prezentujące prace lokalnych artystów, fotografie zabytków
czy aktualnych zwycięzców miejscowych konkursów.
Praktyka ta widoczna jest zarówno w większych miastach, gdzie stanowi alternatywę dla przestrzeni galeryjnej, jak i w mniejszych, gdzie często jest jedyną
możliwością wyjścia sztuki do odbiorców.
Wart wspomnienia jest w tym miejscu przykład „Galerii OFFence” (Kraków), która to prace prezentuje na... płocie. Fotografie wieszane są na ogrodzeniu budynku Angel Wawel (przecięcie ulic Koteletek
i Sukienniczej) i stanowią wyróżniający się akcent
(już nie-) zwykłej krakowskiej ulicy. Ciągłe obcowanie przechodniów z dziełami sztuki sprawia, że ulegają oni zjawisku anestetyzacji (znieczuleniu) na akt
sztuki, będący codziennym pejzażem ich wędrówki z pracy do domu. Prace kiedyś zarezerwowane dla
wydzielonych i wyniesionych pomieszczeń muzeów
i galerii (za sprawą ciszy, czystości i podniosłej atmosfery) stają się elementem zatłoczonej, hałaśliwej i dynamicznej ulicy.
Pozostając w temacie ulicy, warto zwrócić uwagę
na zdobywające coraz większą popularność murale, umieszczane na elewacjach budynków zarówno
prywatnych, jak i użyteczności publicznej. Te będące często ogromnej wielkości i zachwycające swoim
kunsztem prace zostają wpisane w tzw. design miasta, ale mimo to pozostają odrębnymi aktami sztuki
i mogą być interpretowane jako autonomiczne wypowiedzi artystyczne poszczególnych jednostek względem społeczeństwa. Podczas katowickiego Street Art Festiwalu od czterech lat wyrastają w śląskich
przestrzeniach nowe murale, by wspomnieć chociażby o spektakularnym ptaku autorstwa ROA przy ulicy Tylnej Mariackiej czy zachwycającej prostą formą
wtyczce Escifa przy ulicy Mikusińskiego 5. Mówiąc
o katowickich muralach, nie sposób nie przywołać
nazwiska Raspazjana Jana i jego murali przygotowanych dla Galerii Szyb Wilson, Parku Śląskiego lub
wielu innych instytucji na terenie całego Śląska.
Kiedy wspomniane już przeze mnie „zasady” i „przymioty” klasycznie rozumianych galerii i muzeów
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zostają podważane, staje się to przyczynkiem do
wielu dyskusji o roli sztuki w życiu tak społeczeństwa, jak i jednostki. Coraz częściej spotyka się kawiarnie i puby zajmujące się nie tylko działalnością
rozrywkowo-gastronomiczną, ale także umożliwiające artystom prezentacje prac na ścianach ich lokali. Nie jest to praktyką nową w przypadku prezentacji artystów młodych i nieznanych, gdzie przykładem
może być Miesiąc Fotografii w Krakowie, podczas
którego w sąsiedztwie wielkich wystaw odbywają się
mniejsze, rozsiane w szeregu kawiarni. W Katowicach natomiast mieszkańcy mogli doświadczyć zjawiska niezwykłego – prezentacji fotografii Zdzisława
Beksińskiego – znanego i uznanego artysty. Wystawa odbyła się w klubie Scena Gugalander (obecnie
znajduje się w Galerii przy ulicy Mariackiej 10). Prace
klasyka polskiej fotografii drugiej połowy XX wieku
zawisły w otoczeniu baru, głośników i parkietu, wywołując skrajne opinie na temat tej – może nie najnowszej, ale na pewno odbiegającej od norm – formy
prezentacji tak ważnych prac. Kuratorzy Galerii Negatyw – Wojciech Kukuczka, Łukasz Pallado i Katarzyna
Zioło – pisząc o idei, przywołali chęć wyjścia z pracami w przestrzeń spotkania, rozmów i zabawy. Na
celu mieli założenie zbliżone do wszystkich powyższych przeze mnie przytaczanych – swatanie sztuki
i przestrzeni życia codziennego, towarzyskiego.
Przykłady można mnożyć w nieskończoność, odchodząc od problemów z płynną granicą pomiędzy sztuką a życiem w stronę technicznych konieczności modyfikacji tradycyjnych wystaw. Nie sposób zachować
dotychczasowe pomieszczenia do prezentacji prac
interaktywnych, sensorycznych, taktylnych, nie sposób także uciec od poszukiwania nowych doznań
przez publiczność. Należy być świadomym, przyjmując z całym (zazwyczaj ubogacającym) inwentarzem
nowe oferty galerii, jednocześnie eksplorując w samym sobie nowe doświadczenia i emocje, wynikające
z nowych okoliczności ich generowania.
fot. Mateusz Sądaj

Miejskie
reinterpretacje
Zuzanna Sokołowska

„Miasto: forma i proces. Od fotografii do obiektu” to
najnowsza wystawa w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, która stanowi przegląd prac studentów
I roku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wystawę prac oglądać można do 29 sierpnia.
Wszystkie realizacje powstały w pracowni rzeźby
pod opieką prof. Sławomira Brzoski, wybitnego artysty, zajmującego się między innymi sztuką instalacji,
video oraz performansem. Inspiracją do powstania
trójwymiarowych form przestrzennych, które można oglądać na ekspozycji, stały się fotografie miejskiej przestrzeni i architektury. Dzięki nim powstały
prace, które, jak można przeczytać w tekście towarzyszącym wystawie, stały się „refleksją nad transformacją formy i ewolucją znaczeń, jaka dokonuje się
wraz z przekształceniami w obrębie różnych technik
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artystycznych”. Zmiany, jakie można obserwować we
współczesnej sztuce, idealnie odzwierciedla metafora Carolyn Korsmeyer, „jigsaw puzzle”, która oznacza układankę powstającą z elementów pokrewnych
dyscyplin, służącą do poszerzania wiedzy, przewietrzenia własnych idei i wprowadzenia nowych lub zapożyczonych [1]. Innymi słowy, dla Korsmeyer istotne staje się integrowanie wielu zarówno naukowych,
jak i artystycznych dziedzin w celu badania określonych zjawisk. Tak też się dzieje w przypadku katowickiej wystawy.
Realizacje, które można oglądać na wystawie, stają się interdyscyplinarnym połączeniem fotografii, architektury, grafiki oraz rzeźby, tworząc zgrabną analizę miejskiej przestrzeni. Natalię Wysocką do jej
artystycznych przetworzeń zainspirował kościół św.

Józefa w Zabrzu. Artystka stworzyła makietę obiektu
w zupełnie nowej, dynamicznej formie, którą można oglądać ze wszystkich stron, podobnie jak dzieje się to w przypadku interesującej pod względem
architektonicznym budowli. Dorota Wróbel sfotografowała tymczasem złączone ze sobą obiekty, które stały się podstawą do stworzenia mobilnej rzeźby
umożliwiającej swobodne manipulowanie płaszczyznami. Magdalena Fudała zwróciła uwagę na wejście
główne dworca w Chrzanowie, które posłużyło do
stworzenia geometrycznego obiektu o regularnych,
ostrych kształtach, a Karol Babilas igra ze światłem,
przetwarzając zdjęcie autostrady widzianej od spodu.
Marta Jendrzyca wzięła na swój artystyczny warsztat
architekturę Gliwic. – Analizując fotografię, zwróciłam uwagę na różnorodność kątów i brył, tworzących
bardzo interesujące kompozycje, widoczne jedynie
z odpowiedniej perspektywy – opowiada o swojej realizacji artystka.
Ta minimalistyczna, niezwykle wyciszona i harmonijna wystawa dotyka problemu interwencji w miejską
tkankę. Jak trafnie zauważa Ewa Rewers, w jednym
mieście może ukrywać się wiele miast: miasta mentalne mieszkańców i miasta fizyczne budowniczych,
nieruchome miasta obiektów i miasta ciał w ruchu,
miasta jednostkowych taktyk i miasta instytucjonalnych strategii, miasta nostalgicznych pamięci i miasta futurystycznych akcji, miasta widzialne i niewidzialne [2]. Artyści, konstruując swoje geometryczne
obiekty, zwracają uwagę na pozornie niedostrzegalny aspekt miejskiej przestrzeni, transmutując ją
w syntetyczny i graficzny obraz stający się wizualnym, artystycznym przedłużeniem niejednorodnej
rzeczywistości.
[1]
Cyt. za E. Rewers, Miasto-twórczość. Wykłady krakowskie,
Kraków 2010, s. 21
[2]
Tamże, s. 93.
fot. z zasobów archiwalnych prof. Sławomira Brzoski
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O wideotańcu
słów kilka
Joanna Brodniak

Wygooglowałam hasło „wideotaniec”. Pierwsze trzy
wyniki wyszukiwania („Nauka tańca przez Internet”,
„12-letnia Shakira tańczy taniec brzucha”, „Szkoła
tańca Bogdan – nauka tańca na wesela”) uświadomiły mi, jaką niszę (tfu, czarną dziurę) stanowi videodance w polskiej przestrzeni publicznej. Mówienie
o nowych mediach w obszarze działalności tanecznej w kraju, w którym sam taniec nie zdobył jeszcze wystarczająco mocnej pozycji, wydaje się podwójnym novum. W tym kontekście rozwodzenie się
nad wszelkimi modyfikacjami w jego zakresie staje się tematem bez odbiorców. Tymczasem okazuje
się, że przeciętny zjadacz kultury z wideotańcem styka się na co dzień, nie wiedząc nawet, iż owa forma
istnieje. Połączenie tańca z filmem i techniką wideo
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świetnie się sprzedaje – jest bliskie naszym dzisiejszym kompetencjom komunikacyjnym (szybko,
atrakcyjnie, dynamicznie). Jednak skąd się wzięło?
Termin videodance pojawił się po raz pierwszy w latach 70. w USA w odniesieniu do prac Merce’a Cuninghama [1]. Nie jest moim celem sformułowanie sztywnej definicji wideotańca, ale naświetlenie
zaledwie kilku jego aspektów na terenie mglistych
klasyfikacji. Oczywistym jest, że ustalenie jasnej
definicji czegoś, co w polskiej teorii badawczej właściwie nie istnieje, może okazać się problematyczne. Jednak nieobecność tematu ogranicza się jedynie do teorii – działalność polskich artystów
z pogranicza tańca i sztuk audiowizualnych jest

najlepszym dowodem na to, że w praktyce ta dziedzina rozwija się prężnie także w kraju nad Wisłą.
Czasem jednak pojęcie videodance jest mylnie używane w odniesieniu do każdego rodzaju tańca nagranego w formacie wideo. Możemy spotkać się
z rejestracją dzieła tanecznego w jego niezmienionej formie bądź dostosowaniem istniejącego już
spektaklu do sztuki multimediów. Należy jednak
rozgraniczyć tę kategorię poza filmy dokumentalne
i adaptacje sceniczne – videodance nie jest zapisem
spektaklu czy etiudy tanecznej, przeznaczonych
w swym zamiarze na scenę, ale produkcją świadomie realizowaną z myślą o obecności kamery, a tym
samym formą, która wykorzystuje inne rozwiązania niż klasyczny spektakl. Rejestracji bez ingerencji
środków filmowych nie możemy uznać za nowy rodzaj sztuki. Statyczny zapis zubaża zarówno żywy
ruch, jak i samo nagranie, powodując utratę spontaniczności i bezpośredniości przedstawienia, a jego
przydatność ogranicza się do funkcji archiwizującej. By mówić o odrębnej, unikalnej dziedzinie sztuki, taniec i wideo muszą stać się zintegrowaną jednostką wykorzystującą dorobek obu tych dziedzin
w taki sposób, by nie mogły się bez siebie obejść.
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Videodance jest zatem tym, czego ani film, ani taniec nie potrafią dokonać oddzielnie.
Ostateczny efekt zawdzięcza się równorzędnej pracy choreografa i filmowca, choć często zdarza się, że
funkcje te pełni ta sama osoba. Pierwsze próby przekładu widowiska scenicznego na ekran budziły napięcie między współtwórcami. Nierzadko wynikało
to z braku wzajemnej znajomości kodów i konwencji medium. Pozostało poczucie kompromisu: choreografowie bali się, że integralność ruchu będzie
zniekształcona przez wideo, podczas gdy reżyserzy ograniczeni byli do ujmowania tańca w taki sposób, by choreografia była w pełni widoczna. W odpowiedzi na te praktyczne i estetyczne utrudnienia
artyści zaczęli badać możliwości tworzenia tańca
przeznaczonego bezpośrednio na ekran. Przestrzeń
eksperymentalna ustąpiła miejsca innowacyjnemu filmowaniu i nowatorskiej obrazowości. Pojawia
się jednak pytanie o faktycznego twórcę videodance. O ile w przypadku artefaktu na żywo mamy do
czynienia z jasnym podziałem na role i odbierane za
nie honory, o tyle tutaj wyłania się twórca zbiorowy.
Nie wystarczy już klasyczny podział na choreografa,

tancerzy i reżysera. Znaczącą rolę zaczyna odgrywać
montażysta (nie sposób pominąć operatora kamery, świateł i całego sztabu ludzi pracujących na efekt
końcowy). Posiadając gotowy materiał, możemy
zmieniać jego kształt na poziomie montażu. Dzieło jest skończone. Co jednak dzieje się w przypadku,
gdy na czyjąś pracę zaczniemy nanosić kolejne efekty wideo? Czy wówczas stajemy się współtwórcami
nowo powstałego re-worku? Jak daleko sięga w tej
kwestii prawo autorskie? Czy każda ingerencja w materiał będzie poszerzać grono autorów?
Do grupy kreatorów można zaliczyć jeszcze jednego
bohatera – kamerę. Brak linearności czasowej i przestrzennej, funkcja oddalania i zbliżania, montaż „na
ruchu”, szeroki plan, filmowanie z góry i innych niedostępnych dla widza miejsc, przyspieszanie i zwalnianie, kawałkowanie i powtarzanie ruchu to tylko
niektóre zabiegi, jakie umożliwia kamera. Trudność
adaptacji tańca do nowego środka przekazu polega również na tym, że twórcy mieli dotychczas na
względzie scenę – choreografie były tworzone w taki
sposób, by zapewnić najdogodniejszy punkt widzenia odbiorcy teatralnemu. W przypadku wideotańca wszystkie zasady ustawienia ciała względem widza przestają obowiązywać i należy je zamienić na
punkt widzenia medium. Ruchy ciał i kamery uzależniają się od siebie, współistnieją ze sobą. Konieczne jest, by cięcia montażowe nie zaburzyły integralnej ciągłości fraz ruchowych – widz postrzega
choreografię jako całość, a nie pojedyncze ruchy połączone i występujące oddzielnie jeden po drugim.
Kamera stwarza nie tylko nowe perspektywy twórcze, ale i odbiorcze. Równoczesne działanie tancerza i kamery pozwala na zwiększenie kinestetycznych doznań widza. Obdarzeni swobodą oglądania
ruchu z wielu perspektyw jesteśmy jednocześnie instruowani, na co mamy zwrócić uwagę. Tu nic nas nie
ominie. Dystans między nami a tancerzami sprowadza się do minimum – niczym przez lupę oglądamy
najdrobniejsze detale, każdy grymas twarzy czy napięcie mięśnia. Kamera ma moc sprawczą, prowadzi
swoistą grę z widzem, który jest od niej uzależniony
– może zobaczyć wyłącznie to, co ona zdecydowała
się objąć swoim zasięgiem. Z jednej strony możemy
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przyjrzeć się widowisku z bliska, dostrzec to, czego podczas tradycyjnej formy percepcji spektaklu nie
mielibyśmy szans zobaczyć, a z drugiej strony nie widzimy tego, co dzieje się poza osią kamery – nasze
widzenie jest dokładniejsze, ale zarazem odizolowane, szersze, a jednocześnie ograniczone. Ważny jest
jednak zamiar reżysera – videodance służy przecież
temu, by pokazać dokładnie to, na czym nam zależy, daje nam szansę powiedzenia „patrzcie, o to właśnie chodziło!”. Szczególnego znaczenia nabiera również kwestia ciała. Często jest ono badane poprzez
jego poszczególne części, wyizolowane od reszty. Kamera manipuluje ciałem, fragmentaryzując je. Jego
poszczególne elementy są raz za razem wyjmowane
z czasoprzestrzennego kontinuum spektaklu i z powrotem do niego wkładane.
Kamera stała się zatem dla wideotańca wybawicielem i oprawcą w jednym. Nie można zapominać, że
podstawowym tworzywem nadal jest ruch i praca
tancerzy. Odpowiednie zabiegi filmowe i montażowe powinny podkreślać obrazy obecne przed kamerą, a nie dążyć do ich całkowitej modyfikacji w imię
efektów specjalnych. Niewątpliwą zaletą bytowania
videodance w polskiej przestrzeni kulturalnej jest popularyzacja tańca, nawet jeżeli obecność ta pozbawiona jest krytycznego namysłu.
[1] O historycznych początkach wideotańca można przeczytać w artykule autorstwa Dariusza Jurusia (Inspiracje w tańcu współczesnym –
wideotaniec, w: Inspiracje twórcze a dzieło stworzone, red. S. Hryń).
fot. Agnieszka Korbica
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Nowa muza
Krzysztof Matkowski

Najlepszym dowodem na atrakcyjność komiksów jest fakt, że
wielu ludzi czytało je przed sięgnięciem po książki. Graficzne
opowieści utożsamia się z dzieciństwem, a więc czymś niepoważnym. To sprawia, że w społeczeństwie istnieje mylne
przekonanie o tym odłamie
sztuki.

lub znajomi. W szkole uczono o pisarzach i malarzach, ale nigdy o ich szczególnej współpracy, którą
jest tworzenie historii za pomocą obrazów i ograniczonej liczby słów. Niejeden przyłapany na czytaniu komiksu pod ławką został skarcony przez nauczyciela za czytanie „papki” lub wyśmiany przez
rówieśników. Do rzadkości należy spotkanie na ulicy
kogoś czytającego powieść graficzną. Na szczęście
sytuacja tego medium poprawia się nie tylko za granicą, ale też w Polsce. Komiks przestaje być kojarzony ze śmiesznymi paskami z gazet lub historiami zaludnionymi przez superbohaterów i mistrzów
zła.

Wiele osób zaczynało od przygód Kajka i Kokosza,
Tytusa, Romka i Atomka albo francuskiego Asteriksa. Potem wyrastało się z komiksów – zapotrzebowanie na opowieści zaspokajały książki, telewizja

Przystępność formy nie wiąże się wcale z jej jakością.
Wiele pojedynczych kadrów można uznać za małe
dzieła sztuki („300” Franka Millera), a oszczędna
narracja niczym nie ustępuje tradycyjnej literaturze
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(„Sandman” Neila Gaimana). Jednak artyści często
pozostają przy prostocie: łatwe rysunki łączą z historią opowiedzianą bez ozdobników. Po co? By pokazać prawdę.

Jak narysować Holocaust?

Jeszcze lżejszą formę stosuje Guy Delise w „Kronikach birmańskich”. Obserwuje Myanmar (tak brzmi
oficjalna nazwa Birmy) od wewnątrz, odnotowując
absurdy reżimu lub egzotyczne smaczki życia mieszkańców. Tubylcy w jego pracach okazują się sympatycznymi, gościnnymi ludźmi.

Żydzi przedstawieni jako myszy, Niemcy jako koty, Polacy jako świnie. Brzmi absurdalnie, groteskowo, kontrowersyjnie? Art Spiegelman zaryzykował i stworzył
„Maus. Opowieść ocalałego”. Nie obyło się bez negatywnych głosów. Jak to? Czy wypada opowiadać o zagładzie Żydów w tak przerysowany sposób?

Satrapi oraz Delisle decydują się na proste środki wyrazu, by pisać i rysować o sprawach, które dobrze
znają. Przy całej powadze spraw, o których starają
się mówić, zachowują humor i dystans.

Autor rysuje historię ojca, Władka Szpigelmana, który przeżył pobyt w obozie koncentracyjnym. Traumatyczne doświadczenia tak wpłynęły na jego życie, że
po latach stał się stereotypowym Żydem-skąpcem.
Syn nie koloryzuje postaci starszego Szpigelmana,
podobnie jak stara się nie gloryfikować nikogo innego. Wojna krzywdzi wszystkich, zdaje się mówić artysta, podkreślając surowość formy czarno-białymi,
klasycznymi kadrami.

„Logikomiks” – dzieło greckich twórców – opowiada
historię Bertranda Russela, który chciał „wiedzieć na
pewno” – szukał prawdy absolutnej. Temat wydaje
się zupełnie nie przystawać do komiksowej (czyli łatwiejszej i pozornie bardziej rozrywkowej) formy; nawet jako literatura mógłby okazać się nudny. Jednak
autorzy potrafią udźwignąć ciężar filozoficznego problemu. Ani Russel, ani oni nie znajdują prawdy absolutnej, zamiast tego udowadniają, że komiksowe
medium ani na krok nie ustępuje literaturze. W wielu
przypadkach może nawet ją przewyższać.

„Maus...” zdobył wielkie uznanie, o czym świadczą
choćby przyznana mu nagroda Pulitzera czy wielokrotne nazwanie komiksu mianem arcydzieła. Niektórzy krytycy uważają nawet, że opowieść Spiegelmana opisuje Holocaust lepiej niż literatura i film.

Reżim z bliskiego dystansu
„Persepolis” autorstwa Marjane Satrapi zdobyło popularność na całym świecie, także dzięki filmowej
adaptacji. To autobiograficzna opowieść o dojrzewaniu w Iranie za czasów obalenia Szacha i wojny
z Irakiem, a także o kilkuletniej emigracji do Austrii i późniejszym powrocie do kraju. Autorka potrafi obiektywnie spojrzeć zarówno na ojczyznę, jak
i na Zachód. Proste rysunki dają wrażenie perspektywy dziecka, są jednak przesycone gorzkim humorem
i sporym dystansem do trudnych sytuacji. Historia
nie jest trudna w odbiorze, co znacznie ułatwia zrozumienie współczesnego Iranu rozdartego przez reżim, tradycję muzułmańską i kulturę Zachodu.
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Gdzie drzemie prawda

Skoro nie gardzi się poezją za jej oszczędność, dramatem za brak opisów, malarstwem za odwzorowywanie
rzeczywistości, nie powinno się także gardzić komiksem. Film także przeżywał trudne początki, ale dzięki pasji twórców i widzów zdołał udowodnić swoją
wartość. Kto wie, może dane nam będzie obserwować narodziny nowej muzy?
fot. komiks Guy Delisle - Kroniki birmańskie
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Europa Środkowa
w cieniu historii
Kamila Buszka

Najtrudniejsze jest nazywanie. Jak mówić o krajach
leżących na wschód od Berlina? Kraje postradzieckie, kraje byłego bloku sowieckiego, kraje postkomunistyczne, kraje wschodnioeuropejskie, kraje przechodzące transformację, „młodsza” Europa, Europa
Środkowa, Europa Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia... Każda z tych nazw w jakimś stopniu
odkrywa nierówność traktowania tej części kontynentu, podtrzymując rozłam, który politycznie już
został zażegnany. Coraz popularniejsze określenie
„Nowa Europa” również jest nieporozumieniem, gdyż
neguje ono obecność tych krajów w ogólnoeuropejskiej historii i kulturze. A przecież takie miasta jak
Praga, Wiedeń czy Kraków były ważnymi ośrodkami politycznymi i kulturalnymi. Na przestrzeni lat ich
znaczenie malało, aż w końcu ich wiodącą rolę przejmowały inne europejskie stolice leżące na zachodzie. Jednak środkowoeuropejskie miasta zapisały
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niejedną kartę w dziejach Starego Świata. Wydaje się, że przeżycia dwudziestego wieku wymazały ze
świadomości Europejczyków dawną świetność Europy
Środkowej, sytuując ją obecnie w obrębie trochę utopijnego świata martyrologii i niespełnionych nadziei.
Serbski pisarz Danilo Kiš uważał, że bycie Środkowoeuropejczykiem jest równoznaczne z byciem „etnograficznym rarytasem”. Zachód oczekuje bowiem
„sprawozdania z piekła”, narzuca pisarzom tego regionu swoisty wybór tematu i uniemożliwia im pisanie, jak to określił Kiš, „»tylko« o miłości” [1].
Można pokusić się o stwierdzenie, że literacki obraz
tego regionu świata jest w znacznym stopniu kształtowany przez specyficzną poetykę postpamięci. Nawet, wydawałoby się, całkiem neutralna nazwa „Europa Środkowa” używana jest z pewną obawą, gdyż
przywodzi na myśl środkowoeuropejską tragedię

Rumunia, Słowenia, Mołdawia, Albania i Polska,
chłonąc atmosferę prowincji, peryferii, w których życie toczy się własnym rytmem. Także Huelle odkrywa
wielokulturowość Europy Środkowej, jednak, w przeciwieństwie do Stasiuka, nie wyrusza w podróż, lecz
zostaje w rodzinnym Gdańsku. W „Opowiadaniach na
czas przeprowadzki” opisuje burzliwą historię miasta, w którym splatają się losy dwóch przeciwstawnych sobie kultur. Świat niemiecki to świat trwałych
wartości, solidnych rzeczy, które nawet z piętnem
wyniszczenia, nadal dają poczucie zakorzenienia i zadomowienia. Na tym tle wyraźnie widać, jak wielkie
trudności mają Polacy w odnalezieniu własnej tożsamości i własnego miejsca na ziemi.
Holocaustu. Doświadczenia II wojny światowej wywarły wpływ nie tylko na pokolenie, które przeżyło Zagładę, ale także na następne generacje, których
historia została zdominowana przez narrację apokaliptyczną, postholocaustową. Zaproponowane przez
Marianne Hirsch określenie „postpamięci”, rozumianej jako pamięć dziedziczona, pamięć drugiego pokolenia, które choć bezpośrednio nie doświadczyło traumy nazistowskich zbrodni, to jednak znajduje
się w ich cieniu [2], doskonale charakteryzuje środkowoeuropejską postawę wobec najnowszej historii,
ujawniającą się w tekstach poszczególnych pisarzy.
W pojęcie postpamięci wpisana jest trudność w zrozumieniu i odtworzeniu traumatycznych doświadczeń. Jednocześnie nie można zapomnieć, że ta pamięć jest w pewnym stopniu fikcyjna, fałszywa, bo
przecież odwołuje się do zdarzeń, których nie było
się świadkiem ani uczestnikiem.
Pewna wizja Europy Środkowej ukryta jest w utworach pisarzy, wywodzących się z tego regionu. W ich
literaturze są widoczne wątki tematyczne związane
m.in. z bolesną historią i masowymi wysiedleniami.
Pisarstwo środkowoeuropejskie cechuje także wielokulturowość, kompleks peryferii, a także specyficzny,
małomiasteczkowy koloryt utworów [3]. Taki sposób
postrzegania tego regionu obecny jest w pisarstwie
wielu autorów, za przykład może posłużyć chociażby Andrzej Stasiuk czy Paweł Huelle. Stasiuk w „Jadąc do Babadag” wyrusza w podróż po zapomnianych krajach Europy, takich jak Węgry, Słowacja,
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Próbę opisania, a może lepiej powiedzieć: stworzenia
pewnego ideału Środkowej Europy, podejmują również tacy pisarze jak Czesław Miłosz, Stanisław Vincenz czy Jerzy Stempowski. Józef Olejniczak pisał
o arkadyjskim micie Europy Środkowej, który można
odnaleźć u tych twórców. Objawia się on m.in. w tęsknocie „za poczuciem przynależności do wspólnoty
oraz do zachowania w obrębie tej wspólnoty własnej
(narodowej i społecznej) tożsamości i odrębności”
[4]. Owa dychotomia wspólnoty i odmienności wydaje się jedną z typowych cech literatury środkowoeuropejskiej, która z jednej strony pragnie zachować
własny rys tożsamościowy, a z drugiej – chce uniknąć
zepchnięcia na margines europejskiej literatury.
[1] Zob. M. Bodrožić, Europa Środkowa, wirtualna tęsknota, przeł. E.
Czerwiakowska, W. W. Ronge, „Kafka. Kwartalnik środkowoeuropejski”
2001, nr 2, s. 56.
[2] Zob. M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia. Gazeta teatralna” 2011, nr 10, s. 28-36.
[3] R. Sowińska, Literackie świadectwa środkowoeuropejskiej tożsamości, w: Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, red. R. Zenderowski, Wrocław 2004, s. 127-128.
[4] J. Olejniczak, W Europie Środkowej. Uwagi na marginesie współczesnej dyskusji, w: tegoż, Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz-Stempowski-Wittlin-Miłosz, Kraków 1992, s. 228.
fot. Przykuta

Celebryta
— mój przyjaciel
Marta Rosół

Kultura popularna jest niewyczerpanym źródłem zjawisk – ciekawych, niewartościowych, fascynujących,
nużących – ale przede wszystkim zaskakujących, bo
pojawiających się bez uprzedzenia i tak samo szybko
znikających. Dlatego też warto chwytać pewne zjawiska w momencie ich rozkwitu, aby móc je obserwować i zrozumieć. Takim zjawiskiem może być literatura celebrycka, którą powoli można już nazwać
specyficznym gatunkiem XXI wieku. Wyklęta, potępiana i nielubiana, ale – dziwnym trafem – ciągle produkowana (użycie słowa „tworzona” byłoby
swoistym nadużyciem) i sprzedawana. Taka jej popularność nie może być wynikiem jedynie skutecznej
kampanii marketingowej.
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Na gruncie polskiej nauki jedną z niewielu osób, która podejmuje się rozważania tematu związanego
z celebrytami, jest profesor Wiesław Godzic, który niewątpliwie trafia w sedno, mówiąc, że celebryci wchodzą z butami w nasze życie, ale równie często
są do niego zapraszani [„Kuba i inni. Twarze i maski
popkultury”]. Celebryci to odbicie naszych marzeń, to
nasze worki treningowe, na których możemy wyładować każdą frustrację, która w nas siedzi. Daniel Boorstin stworzył jedyną i niepowtarzalną definicję tego
rodzaju bycia w świecie: „znani z tego, że są znani”.
Istotą bycia celebrities jest promowanie siebie, zdobywanie popularności i sprzedawanie własnej działalności, a raczej własnego wizerunku.

Gdy wchodzimy do księgarni, z każdej półki zaatakować nas mogą twarze znanych i (nie)lubianych. Jeśli
są to dziennikarze, którzy znają podstawy posługiwania się słowem pisanym, np. Kinga Rusin, Maciej
Mazur, Krzysztof Ziemiec – można wybaczyć. Choć
tematyka podejmowana w tych pozycjach może budzić wątpliwości. Jak być dobrą mamą, doradzi Katarzyna Cichopek („Sexy mama”), zasady savoir-vivre
przybliży Joanna Jabłczyńska („Współczesny savoir-vivre dla nastolatków”), a „10 sposobów na modę
według Mai Sablewskiej” to obowiązkowa pozycja
dla tych, którzy szukają sposobu na poprawę własnego wizerunku. Jeśli nie bawią nas porady celebrytów, zawsze pozostają ich przemyślenia, wspomnienia i podsumowania zawarte w autobiografiach,
często napisanych, o ironio, w rozkwicie wieku. Weronika Marczuk w „Chcę być jak agent” przeprowadziła swoistą spowiedź publiczną, a Adam Nergal
Darski wprost podjął się tego w „Spowiedzi heretyka”. Na tym nie koniec. Propozycją dla zdesperowanych i masochistów są książki fabularne. Tu faworytką jest zdecydowanie Ilona Felicjańska i jej
„Wszystkie odcienie czerni”.
Podstawą egzystencji celebrytów są media i publiczność. Utrzymanie się na rynku warunkowane jest
przez umiejętności marketingowe, związane z public
relations i kształtowaniem wizerunku swojej osoby,
swojego wytworu czy też hybrydy, jaką jest osoba-produkt. Odbiór kultury popularnej jest specyficzną
sytuacją, z jednej strony wyśmiewa się ją za prymitywizm, „głupotę” czy miałkość, z drugiej – ciągle
tworzy i dobrowolnie odbiera z ukrytym zachwytem.
Konsumenci poprzez zakup określonych produktów
kreują swój wizerunek, często sprzężony z wizerunkiem autora danego produktu. Celebryta staje się
pewnym odbiciem nas samych, naszych pragnień,
marzeń, a także lęków, odzwierciedla on „normalnego” człowieka, tylko że na ekranie telewizora lub na
rozkładówce tabloidu. Celebryta to nasz przyjaciel
– możemy się go poradzić (poradniki), możemy go
wysłuchać (autobiografie) albo odbyć z nim podróż
w nieznane światy (fabuły).
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Znani z tego, że są znani, opierają swoją wartość
na rozpoznawalności, nie tworzą dodatkowych sensów i wartości, są „przeciętniakami”. Rozpoznawalność oparta jest natomiast na wizerunku, który tworzony przez kompetentnego agenta może być dobrze
sprzedawany. Drugorzędną kwestią jest styl, w jakim
stworzone zostały te książki. Kultura popularna nie
wymaga ideałów, nie są one ciekawe i nie przyciągają odbiorców. Ręka do góry, kto nigdy nie był zainteresowany historią rozstania Jennifer Ainston i Brada Pitta albo nie skomentował poziomu aktorskiego
braci Mroczków w „M jak Miłość”.
fot. Patrycja Mucha
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Personalizacja
wrażeń
Izabela Kierzek

„Technologia to ogromny niszczyciel emocji i prawdy” – tak słynny rockman, Jack White, rozpoczyna swoją wypowiedź w filmie
„Będzie głośno”. Ktoś, kto wychował się w Tennessee, które słynie
z muzyki country, nie może twierdzić inaczej – to logiczne. Można
mu przyznać rację lub stuknąć się
znacząco w czoło. Niezależnie jednak od opinii, fakty są bezlitosne
– technologia ma ogromny wpływ
na nasze życie, w tym na muzykę. Zarówno na jej wykonywanie oraz rozwój gatunków, jak i na
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dystrybucję. Intensywny rozwój
i progres technologiczny przyniósł
nam sprzyjające temu narzędzia,
o których artystom w latach 80.
się nie śniło: nowe nowe media.
Nowe nowe media
Termin został po raz pierwszy wprowadzony przez
Paula Levinsona. Określa je on jako środki przekazu,
które są kolejnym krokiem w przód od mediów tradycyjnych. Nowe nowe media to te elementy, które całkiem niedawno wkroczyły do naszego życia na dobre. Nie pamiętamy czasów bez nich, nie wiemy, jak
funkcjonować inaczej. To blogi, portale społecznościowe, portale wideo, dzięki którym każdy konsument staje się jednocześnie producentem treści.

Warunki, jakie stworzyły nowe nowe media twórcom muzycznym, oferują coś, o czym marzą wszystkie postacie aspirujące do miana gwiazdy – sławę
na zawołanie. Świat mediów, w którym przestają
obowiązywać dotychczasowe reguły, otworzył przed
nimi ogromy wachlarz nowych możliwości. Nie liczy się już kompozycja, długość utworu ani jego forma promocji – każdy może się wyrazić w dowolny
sposób, a jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia
kreatora.
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Ze świata wirtualnego w rzeczywisty
Historia współczesnej muzyki pop zna wiele takich
przypadków. Takim właśnie odkryciem Internetu
jest Justin Bieber. Wideo nastolatka chwalącego się
swoim wokalem wrzuciła do sieci jego matka. Wraz
ze wzrastająca liczbą „folołersów” wrzucała na kanał coraz więcej filmów, aż w końcu, przez przypadek, wideo odtworzył Scooter Brown, producent muzyczny. Podobnie było z brytyjską wokalistką Little

Wyznawcy „fast music” nie ściągają słuchawek
z uszu, wrzucają w przestrzeń Internetu każdy nagrany riff, żyją w wirtualnym świecie, wierząc, że zaraz nadejdzie ich pięć minut i nie mogą się na nie
spóźnić.

Boots. Co prawda wcześniej aktywnie muzykowała
ona w zespole Dead Disco, jednak solową karierę rozpoczęła od publikacji swoich pomysłów poprzez serwis YouTube.

Re-mix
Nie umiesz komponować ani śpiewać, ale chcesz
być artystą? Skorzystaj z dobrodziejstw XXI wieku i stwórz remiks. Definicja tłumaczy remiks jako
wykorzystanie śladowych elementów oryginalnego
utworu w celu sklejenia jego innej wersji. Wielu artystów – na przykład Beyoncé czy Radiohead – wykorzystało to jako formę promocji, organizując konkursy na najlepszy remiks. Bywa i tak, że przeróbka staje
się popularniejsza od podstawowej wersji utworu.
Najlepszym przykładem jest „Dancing Shoes” Brodki, której remiks sklecony przez Kamp! spodobał się
tak bardzo, że doczekał się teledysku.

Music on demand
Dawniej, aby posłuchać albumu, trzeba było go kupić. Dziś, po wielu rewolucjach w dziedzinie nośników, jesteśmy w momencie, gdy jedyną rzeczą dzielącą nas od nowej muzyki jest Internet. A raczej jego
brak. Rozwój nowych technologii zaowocował znacznymi zmianami na rynku muzycznym. Sektor muzyki
cyfrowej, mimo że ukształtował się stosunkowo niedawno, rozrasta się bardzo dynamicznie. Już nawet
iTunes i Amazon to przestarzałe serwisy oferujące
muzykę w formacie mp3 na sprzedaż; teraz korzystamy ze Spotify oraz Deezera. Na początku darmowe
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serwisy oferowały dostęp do praktycznie każdego albumu, którego chciało się posłuchać. Pomimo wprowadzenia opłaty za używanie obu serwisów, w rok po
wejściu na polski rynek Spotify miało już ponad pół
miliona użytkowników. Serwisy streamingowe bezbłędnie dopasowały się do szybszego tempa życia,
zapewniając muzyce mobilność i znacznie rozszerzając repertuar dostępnych sposobów doświadczania
jej na co dzień.

Dobrze dobrana para?
Nowe nowe media umożliwiły nadzwyczajną personalizację wrażeń. Są tu i teraz, na żądanie. Muzyka –
zarówno jej produkcja, jak i odbiór – stała się na tyle
łatwo dostępna, że można swobodnie dodać ją do
triady konsumpcyjnej, zaobserwowanej w kulturze
masowej przez kulturoznawców: fast food, fast sex,
fast cars. Wyznawcy „fast music” nie ściągają słuchawek z uszu, wrzucają w przestrzeń Internetu każdy nagrany riff, żyją w wirtualnym świecie, wierząc,
że zaraz nadejdzie ich pięć minut i nie mogą się na
nie spóźnić. Kiedyś, aby się wybić, trzeba było mieć
warsztat i doświadczenie, lata praktyki i pracy nad
brzmieniem instrumentu. Dziś podstawowym kryterium jest kreatywność, a pomysł determinuje sukces. Tylko czy to wszystko sprawia, że w muzyce jest
mniej emocji?
fot. Hanka Kostrzewska

Zróbmy projekt
razem, bo to fajnie
brzmi
		

z zespołem Magnetic rozmawiała
Sara Marondel 				

Będzie to opowieść o podróży, opowieść niedokończona, bo podróżnik dopiero co wyruszył. W rolach
głównych wystąpią członkowie młodego zespołu,
który wystartował w 2013 roku pod nazwą Magnetic
Clouds, a od niedawna woli się określać tylko pierwszym członem. Na scenie stanowią duet: Patrycja
Zarychta odpowiada za wokal, Szymon Folwarczny
za instrumenty elektroniczne i klawiszowe. Poza sceną tworzą jednak trio – wraz ze stałym autorem tekstów i współautorem muzyki, Mikołajem Marcelą.

Rozdział pierwszy: Tam, gdzie to się zaczęło
Sara Marondel: Młodzieniec o imieniu Szymon, z hebrajskiego „Bóg wysłuchał”, w 2011 roku zostaje
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wysłuchany. Dostaje niesamowitą szansę spotkania
się z mędrcem, wyrusza więc na drugi kontynent, by
poznać Johna Legenda, amerykańskiego piosenkarza
R&B. Wraca odmieniony, by rozpocząć nową przygodę
wraz ze swoim przyjacielem o imieniu Mikołaj, oznaczającym bohatera. Wszystko się zmienia, gdy pojawia
się dziewczyna – Patrycja, czyli szlachetnie urodzona…
Szymon: Miałem dwanaście lat, gdy wiedziałem, że
chcę to robić. W gazecie o grach komputerowych zobaczyłem klawiaturę, którą steruje się na komputerze
dźwiękami, i bardzo męczyłem rodziców, żeby mi coś
takiego kupili. I w końcu kupili. Od razu złapałem, że
to jest coś, czym chcę się zajmować i od tego momentu już wszystko szło w tę stronę.

Patrycja: Od dziecka śpiewam i od dziecka wiedziałam, że chciałabym po prostu robić to, co robię cały
czas. Moją pierwszą zabawką był plastikowy mikrofon. Momentem przełomowym były jednak warsztaty muzyczne w Jaworkach. To było jakoś w liceum
albo pod koniec gimnazjum. Tam padły miłe słowa pod moim adresem i to było potwierdzeniem, że
może warto iść tą drogą.
Mikołaj: Gdy miałem sześć lat, zacząłem grać na
pianinie i początkowo bardzo mnie to wciągnęło, ale
szybko się znudziłem. Po kilku latach wróciłem do
grania, ale już na perkusji. Pewnego dnia razem ze
znajomymi z podstawówki stwierdziliśmy, że trzeba założyć zespół. I tak się stało. Zresztą na jednej
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z prób tego zespołu poznaliśmy się z Szymonem. Potem znów zarzuciłem muzykę na pewien czas. Po jakimś czasie zgadaliśmy się jednak ponownie i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby wrócić do grania. To było
gdzieś na studiach.
Szymon: Każdy z nas zaczynał osobno i w którymś
momencie nasze drogi po prostu się zbiegły. To było
niedługo po tym, jak wygrałem konkurs na produkcję
muzyczną ogłoszony przez Johna Legenda, po rozmowie z nim. Razem z Mikołajem zaczęliśmy tworzyć piosenki – przygotowywaliśmy projekt z polskimi piosenkami i chcieliśmy je pokazać w paru
miejscach. Potrzeba nam było wokalistki, żeby je zaśpiewała. Zacząłem pytać znajomych, bo koleżanka,

którą chciałem poprosić o zaśpiewanie, wyjechała
do Portugalii. Zapytałem ją jednak, czy jest ktoś, kto
mógłby ją zastąpić. Wysyłała mi więc kolejne wokalistki. Ja mówię: „Nie, ta nie”, następna: „Nie”. Po
dziewiątej albo dziesiątej z kolei mówię: „Weź mi
wyślij kogoś, kto śpiewa naprawdę fajnie”. I wtedy jej
zaświtało: „O! Patrycja!”. To była wokalistka, na którą czekałem. Wtedy jeszcze w ogóle nie przypuszczałem, że to „zaskoczy” akurat w tej kwestii, potrzebowałem jej do czegoś zupełnie innego.
Mikołaj: Zaczęło się od tego, że nagraliśmy część
piosenek, żeby sprawdzić, jak będą brzmiały. Co
zaskakujące, każda piosenka brzmiała naprawdę świetnie. Zaczęliśmy od „Push Play”, więc trudno powiedzieć, że każda kolejna brzmiała jeszcze lepiej [śmiech]. W pewnym momencie stwierdziliśmy,
że nie ma innej opcji, trzeba z tego zrobić projekt. To
była chwila. Decyzja nie była trudna.
Patrycja: Z mojej perspektywy to wyglądało tak, że
przyszłam na nagrania i zaśpiewałam różne piosenki, tak po prostu, bo chłopcom potrzebny był wokal.
Potem dostałam telefon: „Spotkajmy się” i padło
hasło: „Zróbmy projekt razem, bo to fajnie brzmi”.

Rozdział drugi: Tu, gdzie są
W 2013 roku postanawiają założyć zespół. Powstają pierwsze utwory, jeden z nich – „Push Play” – kwalifikuje się do ścisłego finału International Songwriting Competition jako jeden z piętnastu najlepszych
utworów w prestiżowej kategorii POP/TOP40 (piosenek radiowych). To wszystko nie tylko przed pierwszą
płytą, ale nawet przed pierwszym koncertem, który odbył się 23 maja 2014 roku w Katowicach. Muzyka, którą tworzą, wywodzi się z tych samych inspiracji, co modne ostatnio The Dumplings czy Xxanaxx.
To nowe zjawisko, ale już wypróbowana nisza. Najlepsze już było, najlepsze przed nimi…

Punkt pierwszy: Wątpliwości
Są dopiero na początku drogi, nikt nie wie, co ich
czeka i czy strudzeni wędrowcy zostaną dobrze
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przyjęci. Jednak gdy jedno chce zawracać, drugie go
powstrzymuje.
Szymon: Wiadomo, że nie zawsze wszystko wychodzi i wtedy pojawiają się wątpliwości. Ale jest
nas w tym momencie trójka i wszyscy się nawzajem
dopingujemy.
Patrycja: Każdy z nas miał wcześniej takie momenty, w których pojawiały się wątpliwości, czy nie zająć
się w ogóle czymś innym, nie wiem, sprzedażą opon
[śmiech]. Ale miłość do muzyki jest w nas wszystkich tak ogromna, że potrafi przezwyciężyć wszystko. To naprawdę jest poza nami.
Mikołaj: Nigdy definitywnie nie porzuciłem muzyki, bo zawsze się nią interesowałem i coś tam z nią
związanego robiłem, ale to było raczej poszukiwanie
drogi. Myślę zresztą, że każdy z nas poszukiwał jej
do pewnego momentu. Przy Magnetic Clouds wydaje
mi się, że czujemy, że w końcu to „zatrybiło”. To jest
ta droga, którą powinniśmy wszyscy pójść. Dla mnie
wcześniejsze momenty zawahania wynikały tylko
z tego, że kończyły się pewne etapy dochodzenia do
tego miejsca. Tworzymy to, co w nas gra i co nam się
podoba, to, jak czujemy muzykę, jak ją widzimy, słyszymy. Nie ma w tym jakiejś ideologii. Po prostu tworzenie fajnej muzyki, która dobrze brzmi, której fajnie
się słucha i której przede wszystkim sami chcielibyśmy posłuchać.

Punkt drugi: Misja
Nie wiedzą, gdzie prowadzi ich droga, ale wiedzą, dlaczego idą. Wędrowcy niosą nadzieję. Niosą ją dokądś, ale też niosą ją skądś – ze Śląska. Zarówno Szymon, jak i Mikołaj tu się urodzili, tu dorastali i wciąż tu
mieszkają.
Mikołaj: Nasze teksty określiłbym jako wyzwalające, ale tym, co nas wyróżnia, jest chyba przestrzeń
obecna w naszej muzyce. Gdy słuchamy naszych
utworów, mamy wyobrażenie przestworzy i stąd
też nazwa zespołu. Tym, co chcemy przekazać poprzez naszą muzykę, tak najprościej, jest pozytywna

energia. Oczywiście nigdy nie jest łatwo i zawsze jest
jakaś przeszkoda do przeskoczenia, ale jeśli ma się
dostatecznie dużo determinacji i odpowiednią ilość
energii, można zrobić wszystko. Nie tylko w to wierzymy, ale staramy się udowadniać to muzyką i tym,
jak funkcjonuje zespół. Z filozofii Śląska wzięliśmy przywiązanie do pracy. Trzeba pracować, nawet
w muzyce, dać z siebie wszystko. To nigdy nie jest nic
prostego.

dlaczego ten wokal jest gdzieś z tyłu – to typowo
techniczne rzeczy, na które zawsze zwracam uwagę.
Patrycja: Lubię sobie puścić lekki jazz i na przykład
czytać książkę. Wtedy nie analizuję, tylko tak sobie
tego słucham. Wydaje mi się, że aby stworzyć coś
własnego, trzeba słuchać bardzo różnorodnej muzyki, inspirować się. Ze wszystkiego można czegoś zaczerpnąć, ale jednocześnie wychodzi przy tym to, co
jest w nas. Jesteśmy takim filtrem.

Punkt trzeci: Inspiracje
Rozdział trzeci: Tam, gdzie zmierzają
Wędrowców gna do przodu miłość. W sercach niosą to,
co pokochali.
Mikołaj: Ja mam taką płytę, którą zawsze wożę
w samochodzie. Dostałem ją od Szymona – to album 3OH!3 „Streets Of Gold”. Może się wydawać
plastikowa i, ogólnie rzecz ujmując, nie najlepsza.
Muszę się jednak przyznać, że zwyczajnie uwielbiam tę płytę, bo jest po prostu bardzo pozytywna,
melodyjna i świetnie się jej słucha podczas jazdy
samochodem. To mój przykład czerpania przyjemności ze słuchania. Według mnie każde z nas ma
dwa tryby słuchania. Jak trzeba podejść do muzyki bardziej analitycznie, to włącza się tryb analizy. Poza tym nikt z nas nie zatracił tej dziewiczości
słuchania i czerpie przyjemność z muzyki, bo bez
tego nie bylibyśmy już zdolni do jej tworzenia. Gdy
sobie przypomnę, czego słuchałem kiedyś, zwłaszcza z tego miejsca, w którym stoję i biorąc pod uwagę to, co robię dzisiaj, to słuchaliśmy naprawdę
dziwnych rzeczy: avant-jazzu, chrześcijańskiego alternatywnego country…
Szymon: Miałem taki moment, kiedy uznałem, że
muszę nadrobić pewne rzeczy techniczne i zacząłem
zwracać uwagę na różne niuanse w muzyce. Jednak
z czasem to minęło, po prostu normalnie puszczam
utwór, płytę, bo sprawia mi przyjemność słuchanie takiej muzyki. Nie analizuję tego w tym momencie. Chyba że muszę czegoś się dowiedzieć, coś sprawdzić. Jeśli muzyka jest naprawdę dobrze zrobiona, to analiza
się wyłącza, nic nie przeszkadza. Wtedy się nie zastanawiam, czemu ta stopa brzmi tak dziwacznie,
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Wydają się jeszcze tacy naiwni i pełni nadziei, że stanowią odbicie tego, co tworzą. Delikatne, wibrujące
brzmienia zarażają pozytywną energią. Momentami
nawet trochę zbyt cukierkowo-sielankowi, ale przeważnie po prostu przyjemnie optymistyczni. „Nigdy
nie wiemy, jak daleko możemy jeszcze pójść” („We never know how far we can still go”) – śpiewa Patrycja
w „We Never Know”. Ja mam nadzieję, że zajdą daleko.
Szymon: Cały czas poszukujemy, bo cały czas się
uczymy. Kiedy sobie przypomnę, jak kilka lat temu
myślałem o muzyce, a jak myślę dzisiaj, to jest to
przepaść. Bardzo bym chciał za kilka lat móc powiedzieć to samo o tym, co się dzieje dzisiaj. Chcielibyśmy mieć parę płyt na koncie, grać w różnych miejscach, także za granicą.
Mikołaj: Najbliższym celem jest rynek polski, bo teraz jest taka dziwna sytuacja, że dostajemy dużo pozytywnego odzewu z zagranicy, a w Polsce ciężko jest
nam się przebić. Choć oczywiście to, że „Push Play”
zaistniało w Stanach Zjednoczonych, sprawia, że
chcielibyśmy spróbować też dotrzeć za granicę.
Szymon: Tylko że zawsze jest pytanie, co zespół zrobił w swoim kraju, dlatego pierwszy cel…
Patrycja: …to spakować się do busa i pograć
koncerty.
fot. Dawid Meller

Nie taka nowość
nowa, jak ją malują,
czyli o relatywizmie
słów kilka
Martyna Poważa

Na półce w mojej łazience stoi krem do rąk należący do mojej matki. Ponieważ cały czas go używa, jest
ciągle na widoku – patrzę na niego, gdy myję zęby
i suszę włosy. Design opakowania jest oczywiście paskudny: żółty kolor zmieszany z brązem i do tego
napis „15 w 1”. Wisienką na torcie, kropką nad „i”
jest nieśmiałe, dopisane fontem udającym odręczne pismo, słowo „innowacja”. Na czym ona polega,
nie wyjaśniono nigdzie, a wiem doskonale, bo tubkę przeczytałam od deski do deski. Po co więc ta niezręczna „innowacja”, ni w pięć, ni w dziewięć, ni przypiął, ni przyłatał? Bo z niewiadomych przyczyn ktoś
nam wmówił, że „nowe” znaczy „lepsze”.
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Bardzo oburzeni tym faktem są moi rodzice. „Stare
jest lepsze”. „Media manipulują!”. „Bo widzisz, generalnie nowe to przeciwieństwo starego”.
W tym momencie dyskusji musiałam gwałtownie zaoponować. Przecież to kompletna nieprawda!
Rozpłoniłam się cała, moje niedawne doświadczenia wskazują bowiem na zupełne zakrzywienie rozumienia opozycji „nowe – stare”. Relatywizm tego
pojęcia uświadomiłam sobie, kiedy to płynąc na fali
zainteresowania „Alicją w Krainie Czarów” i związanymi z nią intertekstualnymi powiązaniami w kulturze, dotarłam do Jefferson Airplane i ich albumu
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„Surrealistic Pillow” z hitowym singlem „White Rabbit”. „Ej, znalazłam Jefferson Airplane!”, oznajmiłam
z radością któremuś ze znajomych. „Przecież to staroć”. Jak to staroć? A dla mnie świeżynka, znamy się
zaledwie pół tygodnia. Kto ma rację? Jak wybrnąć
z pojęciowego impasu? Wszak nie zaprzeczę, że grupa z San Francisco staż ma już konkretnej długości –
ale nie w mojej fonotece. Zatem coś, co uważane jest
za stare, dla mnie jest nowe. Zaintrygowana tym fascynującym paradoksem zaczęłam analizować kolejne przykłady.
Idąc tropem Jefferson Airplane, wpadłam na boską
Florence Welch – mimo swojego wieku nie wstydzę
się miłości do jej muzyki poruszającej serca młodzieży. Jak się okazało, i dla niej odkrycie tegoż zespołu było olśnieniem i w znaczący sposób wpłynęło na
rodzaj muzyki, jaki tworzy. Również Fleetwood Mac
ma bardzo spory wkład w rozwój jej inspiracji: teksty, image – zasadniczo łatwo odnaleźć podobieństwa. A więc Florence, która tworzy muzykę uważaną
za nową, tak naprawdę garściami czerpie z tej starej. Gdyby ruda wokalistka cofnęła się w czasie do lat
sześćdziesiątych, pewnie miałaby szanse na featuringi z Hendriksem. Muzycznie nie odkrywa Ameryki,
ale tworzy „teraz”, a nie „kiedyś”, jest więc „nowa”.
Cóż za bałagan.
Sporym powodzeniem swego czasu cieszyły się covery utworów znanych od lat, polegające na odświeżeniu poprzez dodanie dodatkowej linii melodycznej
czy tekstowej. Wszyscy znamy genialne „Every Breath You Take” brytyjskiej grupy The Police. A cóż powiecie na interpretację tegoż utworu w wykonaniu
Puff Daddy? Iście „ninetiesowy” potworek czerpiący
z klasyka – jakby nie dało się już niczego wymyślić od
podstaw, jak gdyby formuła się wyczerpała, skończył
zasób melodii. Przerabiajmy więc stare na nowe i zarabiajmy pieniądze. Identycznie skończyło niedawno „Heart of Glass” Blondie, najpierw przetworzone
przez One Direction, a później przez Gisele Bündchen
do spółki z Bobem Sinclarem. Tutaj staroć odświeżana jest dla międzynarodowej publiki, nie podziela losów Jefferson Airplane, który musiał poczekać
na moją prywatną iluminację, by zostać nazwanym
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„nowością”. Można być nowym, pozostając sobą
i można być nowym, będąc odświeżanym. Można też
być starym, jednocześnie będąc nowym!
Aby wyplątać się wreszcie z mętnych dywagacji
w iście postmodernistycznym stylu, postanowiłam
posiłkować się sprawdzoną i wysłużoną Wikipedią.
W tym celu w okienku wyszukiwania wpisałam hasło „nowość”. Jak ogromne było moje zdziwienie, kiedy odczytałam komunikat: „Ponieważ nie ma jeszcze
artykułu <<Nowość>> w Wikipedii, możesz go utworzyć: przeczytaj, jak napisać nowe hasło”.
Bałagan tylko się powiększył. Posłucham czegoś
starego, żeby nie siać zamętu. Może KISS? Albo
Beyoncé?
fot. Richard Heaven; CD collection

ST^

varia
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Mityczna
Europa
Kamila Buszka

Podstawowym, długotrwałym (jeśli nawet nie odwiecznym) stereotypem, który co krok pobrzmiewa w dyskursie europejskim (raz z mniejszym, a raz
z nieco większym negatywnym wydźwiękiem) jest
mit Wschodu i Zachodu. Przy czym, co raczej oczywiste, nikt z własnej nieprzymuszonej woli nie przyzna się, że mieszka na Wschodzie (nie przekona go
nawet argument, że zaraz za jego granicą zaczyna
się Azja). Europejczycy najchętniej usunęliby ten niepoprawny politycznie kierunek geograficzny. Jeśli się
jednak tego z przyczyn logistycznych nie uda zrobić,
zawsze można zacytować Reinharda Lettau i jego
koncepcję stron świata, która mówi o tym, że idąc
dostatecznie długo na wschód i tak w końcu dotrze
się na zachód [1].
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Wydaje się jednak, że Europejczycy nie wzięli na poważnie słów Lettau i wciąż próbują udowodnić, że
Stary Świat wyrasta z dwóch odrębnych, mimo że
z sobą splątanych drzew genealogicznych. A jednak
Europa Środkowa (czy też Środkowo-Wschodnia),
wbrew wszelkim różnicom, a może właśnie dzięki nim, ma te same korzenie, co zachodnie odgałęzienie kontynentu. Istota europejskości nie leży bowiem w jedności i wspólnocie, a właśnie w różnicy
i w wielości. Usilne zmuszanie państw do wypracowania wspólnej dla wszystkich, identycznej wizji Europy, przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego.
Tylko unia, pisana z małej litery, gdyż nie o polityczną i administracyjną Unię Europejską tutaj chodzi,
lecz o prawdziwy sojusz państw łączących się w swej

różnorodności, pozwoli zbudować wierną swej tożsamości Europę.
Duch europejski rodzi się bowiem w granicy i w odrębności. Cywilizacja Starego Świata istniała jedynie
w opozycji do cywilizacji barbarzyńców. Linie graniczne trzymały w ryzach europejską tożsamość, nadawały jej kształt i wyróżniały od innych. Jednocześnie nigdy nie były one szczelne. Zamiast zamykać
– otwierały ludzi na obce wpływy. W ten kontynent
wpisany jest ruch ku Innemu, który przejawia się na
dwa, całkowicie od siebie różne sposoby – z jednej
strony jest to misjonarska pasja nawracania i szerzenia zachodniej ewangelii demokracji, humanizmu,
kultury i nauki, a z drugiej strony libertyńska żądza wtopienia się w Inność, odrzucenia tradycyjnych
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wartości i sięgnięcia po zakazany owoc rodem z barbarzyńskich krajów. Wykluczające się postawy misjonarza i libertyna doskonale obrazują sprzeczną
tęsknotę Europejczyków do zadomowienia i alienacji zarazem. Dla europejskiej wspólnoty niebezpieczna może okazać się tendencja Zachodu do odrzucenia własnej historii – ściśle splecionej z losami
ziem leżących na wschód od Łaby – i tworzenie alternatywnej wizji Starego Kontynentu, opartej na micie Wschodu i Zachodu. Taka postawa wykorzenia
i szczelnie zamyka granice państw, uniemożliwiając prawdziwe spotkanie z sąsiadem, który jawi się
jako Inny. Wchodząc z nim w relację, Zachodnioeuropejczycy natychmiast próbują pozbawić go jego inności, narzucając mu własną tożsamość. W nieznanym,
którym może być właśnie Środkowa Europa, czują

zagrożenie dla własnej integralności, nie dostrzegając, że właśnie ta integralność i tożsamość wszystkiego i wszystkich jest w rzeczywistości zamachem
na ducha Starego Świata.
Wątpliwość budzi jednak samo pojęcie Europy. Czym
bowiem ona jest? Odrębnym kontynentem czy może
jednak odnogą Azji? Jakąkolwiek definicję by się
przywołało, każda z nich nazywa kontynentem wielki ląd oddzielony od innych lądów morzami i oceanami. Nawet gdyby się bardzo postarać, morza na
wschodzie Europy nie da się znaleźć. Nie przeszkodziło to jednak Herodotowi z Halikarnasu ukuć pojęcie europejskiego kontynentu. Można by mu to było
wybaczyć (ze względu na poziom ówczesnej wiedzy
geograficznej), gdyby nie fakt, że ten pomysł podchwycili wszyscy i jakoś nikt przez stulecia nie kwapił
się zrewidować starożytnych poglądów. I tak oto Herodot jednym gestem rozdarł kontynent na dwie części i stał się ojcem pojęcia „Europa”.
Jeśli Europa jest mitem, również określanie jej tożsamości jest skazane na porażkę. Trudno znaleźć
wspólny mianownik dla Węgrów, Norwegów, Francuzów itd. Europejskość jest nową ideą, która ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XX wieku.
Wcześniej o tożsamości Europy nie mówiono. Jednak
Europejczykom XX i XXI wieku wydaje się, że jasno
określona tożsamość jest niezbędną cechą kontynentu, który głosi idee jedności i współpracy, aspirując przy tym do mocarstwowej pozycji na arenie
globalnej.
Ostro o współczesnym dyskursie europejskim wypowiada się Hayden White, sugerując, że „obecne poszukiwanie prawdziwej tożsamości Europy jest przejawem w dyskursie publicznym prób wymyślenia
Europie nowej tożsamości, w taki jednak sposób, by
ukryć zręczny manewr, którym jest udawanie, że Europa była, nawet jeśli tylko częściowo i niejawnie,
dobra i szlachetna przez cały okres swej historii” [2].
Nieprzypadkowo dyskusja o wspólnej historii europejskich narodów czy też o wspólnym systemie wartości wybuchła po II wojnie światowej. Obecna próba
autoidentyfikacji chce zmazać tę rzucającą się w oczy
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plamę na honorze, zapominając, że przecież antysemityzm nie był wynalazkiem Hitlera. Europa miała na rękach krew, nie tylko żydowską, przed kataklizmem obu wielkich wojen. Mieszkaniec Starego
Świata był, jak twierdzą niektórzy, misjonarzem szerzącym wolność, demokrację, chrześcijaństwo, cywilizację helleńską, postęp, naukę etc., etc. Był też libertynem – jak mówi Ian Buruma [3] – który w obcych
kulturach widzi szansę doświadczenia nieznanego,
ale fascynującego i pociągającego świata. A według
White’a Europejczyk w oczach innych kultur był (nadal jest?) najeźdźcą, krzyżowcem, kolonizatorem,
osadnikiem, tyranem, misjonarzem i przedsiębiorcą.
Rzeczywiście kolonizatorska przeszłość Europy nie
zawsze jest chlubną kartą jej historii. Być może ten
pęd ku oświeceniu obcych kultur przyniósł więcej
szkód niż pożytku, unicestwiając inne cywilizacje tylko dlatego, że wyznawały one odmienny od europejskiego system wartości. Wątpliwości co do zgubnych
skutków szerzenia „europejskości” nie ma White,
który wprost oskarża Europę, że „dąży do dominacji,
asymilacji, absorpcji, transformacji oraz (gdzie transformacja nie jest możliwa) do destrukcji wszystkiego,
co nie jest do niej podobne” [4]. Taka antagonistyczna postawa odsłania fałsz starań Europy o miano
„moralnego przewodnika” szerzącego ideę wspólnoty i braterstwa narodów.

[1] T. Kafka, Po europejsku, ale szczęśliwie, przeł. P. Godlewski, „Kafka.
Kwartalnik środkowoeuropejski” 2001, nr 1, s. 56.
[2] H. White, Dyskurs europejski i poszukiwanie europejskiej tożsamości [online], dostępne w Internecie: http://www.postcolonial-europe.eu/pl/essays/93--the-discourse-of-europe-and-the-search-for-aeuropean-identity.html (dostęp 28.04.2014).
[3] Zob. I. Buruma, Misjonarz i libertyn: eros i dyplomacja: polityka na
Wschodzie i Zachodzie, Kraków 2005.
[4] H. White, dz. cyt.
Na ilustracji: Europe As A Queen, fot. Sebastian Munster (1570)

Studia i problemy
niejednorodne
z prof. Ryszardem Koziołkiem rozmawiała
		Katarzyna Niedurny					

O pierwszych w Polsce Indywidualnych Studiach Międzyobszarowych otwartych na Uniwersytecie
Śląskim opowiada dyrektor kolegium, prof. Ryszard Koziołek.
Kasia Niedurny: W filmie „Buntownik z wyboru” główny bohater stwierdza, że wiedzę, którą jego rozmówca
posiadł na uniwersytecie, on potrafił opanować samodzielnie w bibliotece. Czy to tak rzeczywiście działa?
Prof. Ryszard Koziołek: W tym samym filmie Robin Williams stwierdza, że być może główny bohater
przewyższa go wiedzą z matematyki czy psychologii,
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ale nie potrafi powiązać jej z życiem. Uświadamia
mu, że wiedza szkolna jest zawsze spóźniona wobec
doświadczenia. Nauczycieli zaczynamy doceniać wtedy, gdy skończymy szkołę, po latach dostrzegając, że
ich praca miała sens. Wiedzę cenimy, gdy poznajemy jej życiową wartość, która nie zawsze przekłada
się na prostą użyteczność. Dzięki wiedzy, zwłaszcza
teoretycznej, jesteśmy uważniejszymi obserwatorami, świat staje się dla nas widzialny, przestajemy go
traktować jako coś oczywistego i potrafimy przeniknąć poza jego codzienny kształt. Uniwersytet powinien dawać szansę na zdobycie takiej wiedzy. Uczyć
zadawania pytań, budzić zainteresowanie poznawaniem jako czymś bezinteresownym. Oczywiście, powinien dawać również potwierdzone dyplomem wysokie kompetencje zawodowe. Jednak jest mi bliska

idea uniwersytetu, który przede wszystkim przekształca człowieka w osobowość naukową, czyli kogoś, kto nawet nie będąc na wysokim stopniu profesjonalizmu, nie będzie się zadowalał prostymi
odpowiedziami.
Jeden z kierunków, które ukończyłam, to politologia. W tym momencie nie wiążę z nią swoich zawodowych planów, ale nauczyła mnie ona pewnego sposobu
myślenia, do którego punktem wyjścia jest koncepcja modelu. Może pójdźmy tym tropem, próbując usystematyzować naszą rozmowę. Jest pan dyrektorem
Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Gdybym zastanawiała się nad wejściem do takiego systemu, zadałabym sobie pytanie, czy nie mogę
równie dobrze studiować dwóch kierunków. Po co jest
mi właściwie ISM?
Porusza pani tym pytaniem dwie ciekawe kwestie.
Na początku chcę się odnieść do samego systemu
i pytania, czy uniwersytet powinien nim być. Umieszczony w systemie edukacji wyższej, działający wedle zasad prawa nie może przed nim uciec. Ale w obrębie tej struktury powinno się podejmować szereg
działań niesystemowych. Prowadzący zajęcia przecież nie jest w stanie przewidzieć zdarzenia, które przyniesie ze sobą student, interakcji, która między nimi nastąpi, i emocji, które obudzi po jednej
i po drugiej stronie. Pyta pani o ISM. Może warto wytłumaczyć, czym są te studia. Kilkanaście lat temu
na Uniwersytecie Warszawskim powstały pierwsze
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i mniej więcej w tym samym czasie powstały również Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Śląsk był drugim
miejscem, w którym przyjął się ten sposób kształcenia. Zasadą tych studiów było przyjęcie kilkunastu lub kilkudziesięciu studentów i zaoferowanie im
odpowiednio wszystkich wydziałów i kierunków humanistycznych bądź matematyczno- przyrodniczych.
Chcieliśmy kształcić studentów, którzy swoich zamiłowań i pasji nie chcą zamykać w obrębie jednej
dziedziny, lecz wybrany kierunek wiodący obudują konstelacją przedmiotów poszerzających ich horyzonty. Naszym celem było stworzenie możliwości
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studiowania niekonwencjonalnego, indywidualnego,
w którym student pod opieką tutora tworzy swój interdyscyplinarny projekt studiów. I tak było niemalże do dzisiaj. Od początku jednak podział na te dwie
dziedziny nauczania wydawał mi się sztuczny. Teraz
udało nam się je połączyć i na Uniwersytecie Śląskim
powstały pierwsze w Polsce studia międzyobszarowe, na których studentom dajemy w ofercie cały uniwersytet. Zasada funkcjonowania będzie taka sama,
jak w dotychczasowych jednostkach. Kierunek główny obudowany dodatkowymi ścieżkami kształcenia pomoże naszym absolwentom zdobyć unikatowe
kompetencje.
Czy w dalszym ciągu, by rozpocząć studia, trzeba
przejść rozmowę kwalifikacyjną?
Rozmowa jest dla nas najważniejsza, byliśmy temu
wierni od początku. Interesują nas kandydaci o określonej osobowości: pełni pasji, ciekawi świata, poszukujący i samodzielni. Kandydat nie musi być jeszcze gotowy i mieć sprecyzowanych pasji badawczych,
ale powinien orientacyjnie wiedzieć, co go interesuje. Do celów tej rozmowy tworzymy dwie komisje
złożone z przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych i matematycznych. Rozmowę prowadzi osoba najsilniej związana z tematem przygotowanym przez kandydata, natomiast
inni członkowie będą również mogli zadawać pytania
i przyłączać się do niej. Nie tylko nie trzymamy się
uparcie głównego wątku, ale poruszamy wiele różnych tematów.
Czym różni się kształcenie studentów studiów licencjackich i magisterskich?
Do tej pory te różnice wynikały jedynie z ukształtowania systemu bolońskiego. Teraz chcemy to zmienić. Studia międzyobszarowe kształcą indywidualistów, którzy mają duży problem z pracą zespołową.
Dotyczy to zresztą absolwentów wszystkich kierunków, na co często narzekają pracodawcy. Chcemy to
zmienić. Nasi studenci oprócz chodzenia na zajęcia
innych wydziałów, uczęszczają na blok przedmiotów dedykowanych wyłącznie dla nich. Na drugim

stopniu kształcenia chcemy, by te zajęcia zdominowane zostały przez jeden moduł „Praca w zespołach opracowywania rozwiązań problemów niejednorodnych”. W ich ramach utworzone zostaną
4- i 5-osobowe grupy, do których należeć będą studenci z różnych kierunków wiodących. Łączyć ich
będzie problem niejednorodny, którego rozwiązanie będzie niemożliwe w obrębie jednej dyscypliny.
Praca nad nim wymusza współpracę. Najlepiej, gdy
problemy przychodzą do nas spoza uniwersytetu,
ot, na przykład dyskutujemy kwestię dziedziczenia
zamrożonych zarodków po śmierci dawcy i zastanawiamy się, kto może wtedy nimi dysponować. Trzeba tu nie tylko wiedzy prawniczej, lecz także z etyki
i przyrodoznawstwa. Studenci np. prawa, medycyny
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i teologii muszą samodzielnie opracować tę kwestię w perspektywie własnej dyscypliny, a następnie spotkać się i wynegocjować wspólny raport, który będzie przedmiotem zaliczenia. Istotną rzeczą
w tym module jest to, że zapraszamy do współpracy przedstawicieli świata zewnętrznego. W zależności od problemu będzie to przedstawiciel świata
biznesu, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych, który na ten czas przejmie funkcję drugiego tutora. Właśnie ta praca będzie wyróżniała
drugi stopień kształcenia.
Wstępem do tego była zwołana dwa lata temu konferencja, w ramach której MISH-owcy omawiali problem
autonomii i przedstawiali tworzony zespołowo projekt.

Muszę przyznać, że ta pierwsza próba współpracy okazała się porażką. Ale mówię o tym ze spokojem, a nawet z radością, bowiem to, że projekt się nie
udał, jest dowodem na to, że powinien być realizowany. Pierwszy zespół powołałem arbitralnie, chcąc
sprawdzić, jak będzie działał. Potem, już w zespole,
studenci działali samodzielnie, jednak tu zaczęły się
problemy. Jego członkowie nie mogli dogadać się ze
sobą i dokonać sprawiedliwego podziału pracy, a w
końcu wynegocjować wspólnego stanowiska. To nam
uświadomiło, że nasi przyszli absolwenci muszą być
przygotowani do pracy grupowej. Stąd w pierwszym
semestrze na studiach magisterskich w planie naszych studentów pojawi się przedmiot „Praca zespołowa i myślenie projektowe”, w ramach którego pod
opieką psychologa społecznego studenci będą uczyć
się m.in. jak – wykorzystując indywidualne zdolności
i kompetencje – być efektywnym w pracy zespołowej. Zakończeniem tych zajęć będzie stworzenie grupy i wybór problemu niejednorodnego, który stanie
się przedmiotem pracy w drugim semestrze.
Wydaje mi się, że to także walka ze stereotypem
MISH-owca. Pamiętam mój pierwszy dzień zajęć
i spotkanie z ówczesną dyrektor kolegium, prof. Olgą
Wolińską, która uparcie nam powtarzała, że nie samą
nauką człowiek żyje i powinniśmy być także „atrakcyjni
towarzysko”. W tym momencie pomyśleliśmy zgodnie,
że nikt nas na tych studniach nie będzie lubił.
Teraz te historie o MISH-owcach mają charakter
anegdoty lub sympatycznego dziwactwa. Początki
jednak były trudne. Nasi studenci dołączali do grup
już uformowanych, często budzili także zdumienie
i nieufność prowadzących, którzy nie wiedzieli, z kim
mają do czynienia, a często myśleli, że ktoś tylnymi drzwiami próbuje dostać się na najbardziej oblegane kierunki. Na szczęście mamy już to za sobą,
m.in. dlatego, że staramy się przyjmować studentów rzeczywiście zdolnych, co sprawia, że większość
nauczycieli akademickich docenia obecność naszego studenta na swoich zajęciach. Natomiast nie ma
wątpliwości, że to są studia dla osób, które chcą pracować więcej.
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Wracając do mojej modelowej metafory, chciałam zapytać, co wychodzi z tego niesystemowego systemu
ISM-u, czyli jacy mają być jego absolwenci?
Po pierwsze, te studia powinny dawać absolwentom
przekonanie, że dzisiaj żadna dziedzina wiedzy nie
istnieje wyizolowana, że najważniejsze rzeczy dzieją się pomiędzy dyscyplinami, a najciekawsze problemy są niejednorodne. Po drugie, kandydatem na te
studia jest człowiek, który nie ma uprzedzeń wobec
innych gałęzi wiedzy, typowych np. dla humanistów
wobec „ścisłowców” i odwrotnie. Przyzwyczajeni do
wiedzy dyscyplinarnej mamy skłonność uznawać, że
jedna gałąź wiedzy jest ważniejsza od innych. Wiedza i kompetencje studenta ISM-u powinny być
specjalistyczne, bo wybiera kierunek wiodący, ale
równocześnie wędrowanie po obszarach innych dyscyplin pozwala mu widzieć związki wielu nauk oraz
uczy porozumiewania się w językach innych dyscyplin. Jest jak ktoś, kto opanował świetnie jeden język
obcy, ale zna podstawy kilku innych, które pomagają mu się wszędzie dogadać. Chciałbym, żeby studenci ISM-u potrafili integrować społeczność naukową, a także umieli promować uniwersytet jako dobro
ogólnospołeczne.
fot. Marcin Denisiuk

Dłonie, które
kreują piękno
Pola Broda

Jak osiągnąć upragniony tytuł?
Co niesie za sobą sukces? O dążeniu do uzyskania perfekcyjnej tonacji, wytrwałości i fryzjerstwie
opowiada Mistrz Polski z 2012
roku, piąty zawodnik Mistrzostw
Europy z 2013 roku oraz tegoroczny Wicemistrz Świata z Frankfurtu – obcinający na co dzień w Rudzie Śląskiej Damian Duda.
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Jego mistrzowskie cięcie wzbudziło podziw profesjonalistów ze świata fryzjerskich trendów. Efektami
żmudnej i wymagającej pracy zachwycił także klientów, którzy stale przybywają do jego salonu. W tym
wypadku prestiż to także długie terminy oczekiwania na wizytę oraz media, które równie intensywnie
jak złaknieni fryzjerskiej metamorfozy klienci nieprzerwanie ubiegają się o przeprowadzenie wywiadu
z liderem światowego fryzjerstwa.
Damian nad swoją przyszłością zaczął zastanawiać
się w siódmej klasie szkoły podstawowej.
– Odwiedziła mnie wtedy kuzynka, która z przejęciem odpowiadała o pobycie w salonie fryzjerskim.
Była zachwycona tym, że w nietypowy sposób umyto jej włosy, a następnie odpowiednio wystylizowano

fryzurę – wyjaśnia. Tłumaczy, że jej relacja stała się
dla niego natchnieniem. Decyzja o wyborze zawodu fryzjera była w rodzinie Damiana zaskoczeniem.
Nikt z grona najbliższych nigdy wcześniej nie chwycił
za nożyczki z myślą o poświęceniu się tej profesji. –
Wydaje mi się, że pomoc sił nadprzyrodzonych miała wpływ na wybór zawodu, w którym czuję się wyśmienicie – komentuje z uśmiechem.
Fryzjerstwo to zajęcie, które pozwala mu na utrzymanie rodziny. Często jednak korzyści finansowe
schodzą na dalszy plan. – Nieraz zdarzyło mi się wykonywać swoją pracę społecznie. Dobrym przykładem jest udział w konkursach w charakterze zawodnika lub sędziego. Wtedy nie zarabiam, a wręcz
inwestuję – wyjaśnia. Damian zapewnia, że trzeba
umiejętnie łączyć zarabianie i wydawanie pieniędzy,
a także zwiedzanie świata, które wiąże się z uprawianiem tego zawodu. – Nie można skupić się wyłącznie na konkursach, zaniedbując przy tym obsługę klienta. Jednak uczestnicząc w zawodach
i szkoleniach, mam możliwość rozwijania się w swojej dziedzinie, a dopiero wtedy klienci są usatysfakcjonowani efektami naszej współpracy – tłumaczy.
Koneser fryzjerstwa przekonuje, że do pełnego zadowolenia niezbędne jest także stałe poszukiwanie inspiracji i – co najważniejsze – chęć do dalszej pracy.
Fryzjer przyznaje, że niezależnie od tego, w co się
angażuje, stara się wypełniać przydzielone zadania
jak najlepiej. – Zawsze miałem ambicje, aby być dobrym w tym, do czego się zobowiązuję. Odkąd nabrałem pewności, że fryzjerstwo jest mi przeznaczone,
chciałem otworzyć salon. Wiedziałem, że jest to tylko kwestia czasu. Musiałem poczuć się na tyle silny, aby mieć pewność, że podołam prowadzeniu własnej działalności, zarówno biorąc pod uwagę względy
psychiczne, jak i fryzjerskie umiejętności – tłumaczy. Finalista tegorocznych mistrzostw świata wspomina, jak pierwsze starty w konkursach rangi wojewódzkiej, a później ogólnopolskiej podbudowały jego
pewność siebie. Damian ukończył technikum fryzjerskie, zdał maturę, a następnie rozpoczął trzyletnią pracę w jednym z rudzkich salonów fryzjerskich. Później przyszedł czas na własne studio. – Od
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ponad jedenastu lat mam klientów, którzy stale wracają i zdecydowanie nie brakuje mi obowiązków zawodowych – tłumaczy. Przekonuje, że dobrze prosperujący salon daje możliwości wyjazdów w celu
kształcenia się. Szkolenia fryzjerskie i podróże z nimi
związane to niestety synonim ogromnych kosztów.
– Treningi przygotowujące do mistrzostw świata odbywały się w Olsztynie. Przez ciągłe dojazdy zmuszony byłem do pokonania na własny koszt łącznie
prawie dwudziestu tysięcy kilometrów. Należy również wziąć pod uwagę wydatki na hotele oraz wpisowe, które wynosiło dwieście pięćdziesiąt euro
(za konkurencję). Manekiny, na których ćwiczyłem,
i te, które wykorzystałem w zawodach, również wymagały dużego nakładu pieniężnego – tysiąc złotych to cena jednego, a ja potrzebowałem aż sześciu
sztuk. Oprócz tego dużym wydatkiem były nieprzeciętne ilości kosmetyków służących do stylizacji włosów – wyjaśnia. Damian wyznaje także, że polski rynek nie posiada żadnej wiodącej marki fryzjerskiej,
tak jak Francja L’Oréal czy Niemcy Wellę, co przyczynia się do trudniejszego pozyskania sponsorów. Jednak dzięki wiernym klientom ma szanse poszerzać
zakres usług oraz modernizować swoją firmę. – Kiedy otwierałem salon, znajdowały się w nim trzy stanowiska i jedna myjka. Obecnie w salonie mieści się
jedenaście stanowisk i cztery myjki. Na początku zatrudniałem jednego pracownika, teraz jest ich ośmiu.
Wcześniej nie miałem uczniów, dziś szkolę dziewięciu. Rozpoczynałem od 50-metrowego lokalu, teraz
salon rozrósł się do stu pięćdziesięciu metrów kwadratowych – mówi. Damian podkreśla, że wysokie
standardy, które możemy dostrzec w wyposażeniu
wnętrza jego salonu, a także zwiększeniu liczby personelu, są skutkiem dwunastogodzinnej pracy przez
siedem dni w tygodniu.
Fryzjer z lekkim rozbawieniem wspomina, kiedy jako
dziecko chciał zostać żołnierzem. – Lubiłem też
sport. Często można było spotkać mnie na siłowni.
Powiedziałbym, że prowadziłem raczej męski tryb
życia – wyznaje. Dodaje także, że lubi odprężyć się,
nurkując, co stanowi dla niego odskocznię od ciągłego przebywania w towarzystwie kobiet. – Nurkowanie, podobnie jak udział w zawodach, pozwala mi

Fryzjerstwo artystyczne służy przede wszystkim
temu, aby urzeczywistnić wymyślne fantazje – nietypowo łączyć barwy, tworząc unikatowe odcienie, czy
poddawać włosy specyficznej stylizacji.

uzupełnić poziom testosteronu – przyznaje z uśmiechem. – Wbrew pozorom większość ich uczestników
to mężczyźni, mimo że w salonach znacznie częściej
napotykamy panie z nożyczkami w rękach – tłumaczy. Zdaniem fryzjera wynika to z faktu, że mężczyźni bardziej niż kobiety potrzebują konkurencji i motywacji do działania. Poza tym nie muszą zmagać
się z macierzyństwem, więc mogą bezgranicznie poświęcić się danemu zajęciu. Pomaga im też lepsze
widzenie przestrzenne, wyraźniejsze postrzeganie
bryły, co podobno jest udowodnione. – Nie chciałbym nadmiernie wychwalać mężczyzn, ale wydaje mi
się, że bardziej zakorzeniona jest u nich chęć pięcia
się po drabinie społecznej. Myślę, że wynika to również z potrzeby zapewnienia rodzinie dostatniego życia – tłumaczy Damian.
Czym w zasadzie jest fryzjerstwo artystyczne? – Według mnie to wgłębienie się w temat fryzjerstwa na
tyle, aby stworzyć coś absolutnie innowacyjnego.
Nie kopiujemy, nie podglądamy innych, za to jesteśmy w stanie samodzielnie coś wykreować. Artyzm
nie polega wyłącznie na strzyżeniu końcówek włosów. Brak w nim także monotonii – wyjaśnia. Tłumaczy, że fryzjerstwo artystyczne służy przede wszystkim temu, aby urzeczywistnić wymyślne fantazje
– nietypowo łączyć barwy, tworząc unikatowe odcienie, czy poddawać włosy specyficznej stylizacji. –
Takie fryzury nie zawsze nosi się na co dzień, przechadzając się na ulicy, między innymi dlatego, że
wymagają bardzo dużego nakładu pracy – tłumaczy.
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Przygotowując odpowiedni kolor na występ w mistrzostwach, fryzjer poświęcił blisko dwa tygodnie,
aby otrzymać pożądaną barwę. – Dobór koloru musi
być dobrze przemyślany, a wręcz pionierski i zaskakujący. We Frankfurcie kolorystyczną inspiracją był
ptak z rodziny kolibrowatych o bogatej gamie barw
(zielony, różowy, niebieski, fioletowy, żółty). Wenę
czerpię z otaczającego świata, często z zasobów natury. Tworząc docelowy kolor, stosuję mieszanki rożnych farb, aby odcień, o który się ubiegam, był jedyny
w swoim rodzaju – opowiada z przejęciem. Zaciekawiona opowieścią o awangardowych fryzurach przygotowywanych na konkursy, pytam, kiedy Polki będą
gotowe na odważne posunięcia. Damian odpowiada
po namyśle: – Wtedy kiedy wyzbędą się kompleksów,
stając się damami i stylowymi prowokatorkami, niczym wyzwolone mieszkanki światowych metropolii.
Porównując Polskę do innych europejskich państw,
możemy zauważyć mniejszą skłonność do bycia oryginalnym i wzbudzania sensacji – przyznaje. Stylista
tłumaczy, że zdarzają się klientki, które mają większe poczucie odrębności i chcą wyróżniać się w tłumie, jednak alternatywnych cięć nie wykonuje się
każdego dnia. Zdaniem Damiana mniejsze zainteresowanie nietradycyjnymi fryzurami jest przyczyną nie tylko ograniczonej otwartości polskich kobiet,
ale także potrzebą wygody, czyli prostego i szybkiego ułożenia włosa tak, aby dobrze się prezentował.
Srebrny triumfator z Frankfurtu z dumą przyznaje,
że w konkurencjach artystycznych Polacy są w ścisłej
czołówce światowej, jednak sukces ten przez wielu

nie jest zauważany z powodu niedostatecznej promocji. Wychodzi z założenia, że rozgłos poświęcony
danej dziedzinie mobilizuje kolejne osoby do zainteresowania się jej specyfiką, a także pomaga początkującym i przyczynia się do odważniejszego realizowania marzeń.
Często mówi się, że młode dziewczyny zajmują się
fryzjerstwem z racji braku innych perspektyw zawodowych. Jak mistrz reaguje na tego typu opinie? –
Aby osiągnąć sukces, przynajmniej ten podstawowy – czyli mieć stałą pracę i klientów – trzeba umieć
nawiązać kontakt, właściwie formułować swoje wyobrażenia o doskonałej fryzurze i trafnie doradzać –
czyli zachęcić klienta do ponownego odwiedzenia salonu. Trzeba mieć także niezłomną chęć uczenia się
od innych, lepszych. Wtedy powodzenie jest gwarantowane, niezależnie od tego, czy jest się kobietą,
czy mężczyzną i czy pracuje się w mniejszej miejscowości, czy stolicy – wyjaśnia. Mimo to Damian potwierdza, że sztampowy wizerunek fryzjerki z pobliskiego osiedla nie wziął się znikąd. Mam jednak
nadzieję, że wirtuozi fryzjerstwa swoim postępowaniem skutecznie zaprzeczają wszelkim przesądom –
dodaje. – Chciałbym, aby mój zawód był postrzegany również jako sztuka. Światowej sławy styliści nie
strzygą w pięć minut i nie golą od zaraz. Wizytę należy uprzednio ustalić, umawiając się na konkretny termin. Każdemu klientowi poświęcam godzinę,
aby ocenić, przygotować włos, a także zastanowić się
nad najbardziej korzystnym dla klienta cięciem – tłumaczy. Fryzjer zapewnia, że polskie społeczeństwo
coraz bardziej przekonuje się, że dobra prezencja nie
tylko poprawia samopoczucie, ale również ułatwia
nawiązywanie znajomości oraz pomaga w kontaktach służbowych.
W sporcie trzeba uzyskać określone minimum, a jakie warunki należy spełnić, aby wystartować w mistrzostwach świata we fryzjerstwie? – Najpierw należy zdobyć tytuł Mistrza Polski, co w konsekwencji
przynosi powołanie do kadry kraju. Obowiązkowym warunkiem jest też przynajmniej jednorazowy udział w jakichkolwiek zawodach międzynarodowych. Mniej więcej na dwa miesiące przed startem
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w ważnych imprezach rozpoczynają się intensywne treningi. – Wtedy niedziela jest równie pracowita,
co poniedziałek, ale rezultaty mozolnej pracy często
popłacają w postaci dobrego wyniku – przekonuje.
Czym charakteryzuje się trening fryzjerski? – Polega
na układaniu fryzur na czas. Poza tym w cykl treningowy włączona jest także teoria – przeważnie rozmawiamy o bardziej efektownych sposobach układania i strzyżenia włosów. Treningi to również czas na
przetestowanie pewnych koncepcji, aby na mistrzostwa pojechać już z doprecyzowanym i sprawdzonym
planem pracy – tłumaczy. Podkreśla też, że na jego
sukces złożyła się także pomoc trenera kadry, Andrzeja Matrackiego. – Koordynuje on działania całego zespołu, tworzy plan spotkań, ocenia i podpowiada, jak powinna wyglądać idealna stylizacja fryzur.
Ponadto zajmuje się motywowaniem zawodników –
wyjaśnia Damian. Zwraca też uwagę, że aby triumfować w czasie zawodów, trzeba również zdać się na
łut szczęścia, którym nierzadko okazuje się jurorska
ocena.
Zmagania uczestników Mistrzostw Świata we Frankfurcie zostały podzielone na dwie fryzjerskie kategorie – „technical” i „fashion”. W tej pierwszej
wystartował Damian. Zawodnicy biorący udział
w kategoriach technicznych mieli do dyspozycji dwa
manekiny, na których przygotowywali dwie odmienne stylizacje – „classic” i „creative”. Na typ klasyczny
zostało przewidziane trzydzieści pięć minut, natomiast na puszczenie wodzy fantazji fryzjerzy otrzymali dwadzieścia minut. Jedyne, w co mogli się zaopatrzyć, to: nożyczki, brzytwy, szczotki, grzebienie
i produkty do stylizacji włosów. Każda konkurencja podlegała ocenie dziesięciu sędziów, którzy przydzielali odpowiednią ilość punktów poszczególnym
zawodnikom.
Światowej klasy fryzjer przyznaje, że w przypadku
wielu zawodników najgorsza bywa walka z opanowaniem paraliżującego stresu. – Podczas Mistrzostw
Świata w Mediolanie pewna zawodniczka z Rosji ze
stresu zapomniała suszarki, a konkurencja polegała na modelowaniu fryzury. To doskonały dowód na
to, że ogólnoświatowe przedsięwzięcia to dla wielu

niesłychane przeżycie i stres, z którym nie wszyscy
sobie radzą – komentuje. W ramach przygotowań
do najwyższych rangą imprez odbywają się regularne spotkania z psychologiem oraz sportowcami, którzy poprzez swoje doświadczenie i właściwą kontrolę
wyzbyli się przedstartowego zdenerwowania. – Spotkaliśmy się z Krzysztofem Hołowczycem (kierowca rajdowy) i Karolem Jabłońskim (wielokrotny mistrz
świata w żeglarstwie). Dzięki przedstawieniu swoich problemów, z którymi zetknęli się, startując w zawodach, próbowali zmotywować nas do poddania się
pozytywnym odczuciom zamiast popadania w panikę. Trzeba uświadomić sobie, że konkurenci to również istoty omylne, które nie mają nad nami żadnej
nadnaturalnej przewagi. Nie wolno też nastawiać się
na zdobycie medalu, który czasami zależy nie tylko
od naszych umiejętności. Warto skupić się wyłącznie
na rzetelnych przygotowaniach do konkretnej imprezy – tłumaczy.
Pytam zaintrygowana i nieco podekscytowana
o chwilę, w której na szyi Damiana zawisł srebrny
krążek. – Poczułem niewyobrażalne szczęście, a później straciłem głos na trzy dni. Pamiętam okrzyki radości, falę gratulacji, udzielanie wywiadów, wspólne
zdjęcia i bankiet – wspomina. Wicemistrz przyznaje,
że uzyskany tytuł wykraczał poza jego najśmielsze
oczekiwania. – Weryfikując nakład pracy włożony
w przygotowania oraz różnego rodzaju predyspozycje, marzyłem tylko o brązie – wyznaje.
Damian przyznaje, że dodatkowym bodźcem do osiągnięcia jak najlepszego wyniku we Frankfurcie była
jego rodzina. – Wywalczony medal jest swego rodzaju rekompensatą dla bliskich za moje rzadkie pobyty w domu krótko przed wyjazdem na mistrzostwa.
Gdybym wrócił bez nagrody, chyba każdy byłby zdania, że czas, który poświęciłem szkoleniu się na potrzeby imprezy, był czasem straconym – tłumaczy.
Fryzjer przyznaje, że aby wygrywać w danej dziedzinie, konieczne jest zaniedbywanie pozostałych rzeczy. – Największy ból przynosi spychanie rodziny na
dalszy plan – wyznaje. Mimo wszystko Damian stara
się przebywać z bliskimi w każdej chwili, w której nie
jest pochłonięty strzyżeniem.
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Zastanawiam się, czy lokalizacja studia w Rudzie
Śląskiej ma wpływ na pozyskiwanie klientów i czy
(w porównaniu choćby z Katowicami) rudzcy przedsiębiorcy nie są na przegranej pozycji. – Z jednej
strony Ruda Śląska nie jest tak dobrze postrzeganym miastem jak Katowice. Jednak z drugiej strony
– wychowałem się tutaj i jestem zżyty z tym miejscem – wyjaśnia. Światowej klasy stylista dodaje, że
w ostatnim czasie zostały dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne z sąsiednimi miastami. Kolejnym atutem jest fakt, że salon mieści się przy jednej
z głównych ulic miasta – tłumaczy. Media i gwiazdy
najbardziej ukierunkowane są na Warszawę, więc nawet Katowice czy Kraków często przegrywają z centrum w starciu o klientów. Wychodzi jednak z założenia, że każdy rynek potrzebuje swojego fachowca
w danej dziedzinie i nie należy skupiać się wyłącznie
na centralnej części kraju.
– Sukces w dużej mierze pomogli mi odnieść: moja
rodzina, wspaniały ojciec i wszystkie dziewczyny
pracujące w moim studiu – bez tych osób nie miałbym możliwości, aby tak się rozwijać – wyznaje. Damian zamierza wkrótce zająć się tworzeniem kolekcji
fryzur. Planuje też nagrywanie własnych filmów instruktażowych dotyczących fryzjerstwa. We wrześniu
odbierze nagrodę za zasługi dla fryzjerstwa przyznawaną przez elitarną światową organizację – Intercoiffure, która zrzesza najwyższej klasy fachowców.
Damian należy do nielicznego grona polskich stylistów, którzy są jej członkami. W listopadzie odbędzie się natomiast śląski Festiwal Hair Fair & Beauty
Fair, podczas którego mistrz nożyczek będzie oceniał prace mniej doświadczonych i utytułowanych
zawodników. Zbliżają się ponadto – mające na celu
promowanie nowych trendów – warszawskie pokazy fryzjerskie, na których z pewnością Damiana nie
zabraknie.

biogramy
autorów
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Gabriela Bazan – rocznik ’91. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Pełna miłości
do fotografii, filmu i muzyki. Nierozłączna z aparatem od 2007 roku. W przerwach od oglądania filmów i robienia zdjęć ugotuje coś dobrego, nawet bardzo (nie robiąc temu zdjęć!). Za kilka chwil będzie
dumnym magistrem filmoznawstwa i technikiem
fotografii.
Pola Broda – rocznik ’96. Uczennica słusznie rozsławionego jako szkoła marzeń „Batorego”. Poszukuje,
obserwuje, interpretuje, pyta – czyli dąży do zaspokojenia potrzeby wiedzy. Zafascynowana możliwością dzielenia się różnorodnymi refleksjami, z którymi czytelnik może się utożsamić – taką szansę daje
niewiele profesji, między innymi dziennikarstwo,
które w dużej mierze pochłania jej uwagę. Chyli czoła
przed bohaterami swoich tekstów. Ponadto interesuje się teatrem, nowymi mediami, PR, marketingiem,
a także modą oraz wszystkim tym, co można zdefiniować jako sztukę i kulturę.
Joanna Brodniak – rocznik ’91. Z wykształcenia kulturoznawczyni i tancerka. Z zawodu niestrudzony
pracownik oświaty. Z potrzeby ducha współzałożycielka Teatru Tańca Jeger. Z wyboru wrażliwiec i baczny obserwator.
Kamila Buszka – rocznik ’91. Studiuje filologię polską
oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną. Jest
logicznie myślącą humanistką, która dała uwieść się
literaturze, ale, dla przeciwwagi, interesuje się także astronomią i fizyką. Tropi rzeczywistość ukrytą
w słowach i prawach przyrody.
Patrycja Gut – rocznik ’90. Studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania
filmowo-medialne są skierowane na musicale, seriale komediowe, kryminalne i medyczne oraz twórczość Christophera Nolana i Tima Burtona. A tak naprawdę ogląda wszystko.
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Iza Kierzek – rocznik ’90. Absolwentka filologii angielskiej. Jest w udanym związku z muzyką, a – jak
wiadomo – prawdziwa miłość trwa wiecznie! W wolnym czasie kupuje więcej rzeczy niż ma miejsca
w szafach oraz ćwiczy jogę.
Krzysztof Matkowski – rocznik ’95. Pisze nałogowo
wszystko, co się da napisać, by w przyszłości ożywić
polską literaturę. Dotychczas publikował opowiadania na stronie „Nowej Fantastyki” i artykuły w młodzieżowej gazetce „ŁOSIU”. W wolnym czasie zwiedza świat na rowerze, wydziera się do mikrofonu
i żongluje tym, co mu wpadnie w ręce.
Patrycja Mucha – rocznik ’91. Absolwentka studiów
kulturoznawczych stopnia pierwszego. W imię powinności filmoznawcy wymęczy każdy, najnudniejszy
nawet film. Bez przewijania. Bezkarnie ogląda telewizję zamiast gotować i tłumaczy się, że robi to „w
celach kulturoznawczych”.
Katarzyna Niedurny – rocznik ’91. Absolwentka kulturoznawstwa i politologi na UŚ. Adeptka wiedzy tajemnej krakowskiej wiedzy o teatrze. Lubi nisze (scenografia, fotografia teatralna) i całkiem poczytne
reportaże. W Reflektorze prowadzi dział teatralny.
Aleksandra Niemczyńska – rocznik ’90. Z wykształcenia, a także zamiłowania fotograf i kulturoznawca. Może pisać niemal o wszystkim, ale nie o sobie.
Miłośniczka gór, teatru i książek – tych, które można
nie tylko przeczytać, ale też dotknąć i powąchać
Anna Pajęcka – rocznik ’92. Studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Pasjonatka dziwnej sztuki i kina niezależnego. Chciałaby żyć w świecie z powieści Borisa Viana. Nieustannie się czymś
zachwyca.
Szymon Pankiewicz – rocznik ’90. Studiuje dziennikarstwo. Interesuje się popkulturą, literaturą,muzyką
i historią idei. Chciałby uchodzić za „zaangażowanego”. Z serów żółtych preferuje edamski.

Martyna Poważa – rocznik ’92. studentka kulturoznawstwa, rozmiłowana w imprezach muzycznych
wszelkiego rodzaju. Materiału na artykuły szuka na
koncertach, festiwalach, youtube i w zaciszu własnego pokoju.
Michał Raszowski – rocznik ’93. Szczęśliwym trafem
absolwent chorzowskiego „Słowaka”, dziś walczący na Politechnice Śląskiej. Amatorsko rozjeżdżający
leśne ścieżki rowerowe miłośnik górnośląskich dziejów. Koneser komunikacji miejskiej w wydaniu podróżniczym. Antagonista nudy i bylejakości.
Marta Rosół – rocznik ’91. Z zamiłowania i z wykształcenia – kulturoznawczyni. Swoje myśli przelewa na papier, współpracując z gazetami katowickich
festiwali filmowych, a także na ekran, pisząc do Reflektora. Nieustannie stoi przed wyborem: papierowa
książka czy internetowe formy komunikowania i nie
potrafi wybrać.
Mateusz Sądaj – rocznik ’91. Esteta i estetyk. Z wykształcenia i pasji kulturoznawca oraz fotograf. Najczęściej spotkasz go gotującego w kuchni lub biegającego w parku. Zazwyczaj zapatrzonego.
Zuzanna Sokołowska – rocznik ’91. Studiuje filologię
polską oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną.
Jest logicznie myślącą humanistką, która dała uwieść
się literaturze, ale, dla przeciwwagi, interesuje się
także astronomią i fizyką. Tropi rzeczywistość ukrytą
w słowach i prawach przyrody.
Agata Stronciwilk – rocznik ’88. Absolwentka kulturoznawstwa oraz Międzywydziałowych Indywidulanych Studiów Humanistycznych oraz historii sztuki. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce
zajmują estetyka, ekspozycja sztuki oraz sztuka
współczesna.
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Błażej Tokarski – rocznik ’93. Student Wiedzy o Teatrze UJ. Pochopny i nieobiektywny w ocenach megaloman, teoretyk kobiecych wdzięków i miłośnik
tandety. Wychowany w Łodzi ochoczo z niej uciekł,
jednak szybko przekonał się, że Łódź to stan umysłu, a nie miejsce.
Michał Twardowski – rocznik ’91. Studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Interesuje się głównie kinem rozrywkowym, szczególnie amerykańskim, oraz komiksem.
Katarzyna Waligóra – rocznik ’91. Absolwentka polonistyki i wiedzy o teatrze; studentka teatrologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Bada funkcjonowanie
rzeczy na scenie i archiwa spektakli. Miłością darzy
teatr Romea Castellucciego. Współpracuje z Magazynem Kulturalnym.
Piotr Kałużny – rocznik ’85. Skończył Socjologię,
choć o ludziach dowiedział się więcej z serialu „Mad
Men”. Pożerane przez niego filmy na przemian dostarczają mu potrzebnych do życia endorfin i niszczą
podściółkę żołądka. Nigdy nie spotkał chomika, który umarłby ze starości.
Kamil Robert Reichel – absolwent komparatystyki i teatrologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się teatrem aktualnym,
współczesnym, oddziaływającym, ciągle poszukuje
i eksperymentuje. Nie boi się trudnych i kontrowersyjnych tematów. Ceni reżyserów, wyznaczających
wysoki pułap krytycznego myślenia.
Sara Marondel – studentka prawa i dziennikarstwa,
stawia pierwsze kroki w księgowości i w pisaniu
o kulturze; od roku w redakcji muzycznej Reflektora, trochę krócej pisze o filmie dla Popmoderny; feministka, ślązaczka, fotograf-amator.
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