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Myślę, że warto zadać sobie parę fundamentalnych pytań dotyczących naszego pisma i naszego
w nim pisania. Jesteśmy otwarci na opinie Czytelników – nie chcę, by tak istotne kwestie, jak te,
o których napiszę, omawiane były jedynie w szczelnie zamkniętym gronie redakcyjnym. Opisywane
problemy są, oczywiście, jedynie wycinkiem spraw
dla pisma najistotniejszych, więc nawet najowocniejsza debata wyczerpująca temat nie będzie w stanie
rozwiązać wszystkich możliwych kwestii otwartych,
dyskusyjnych; ale najważniejsze, by wciąż rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać…
W poprzednim numerze Iwona Stachowska
opowiadała o niemożności pisania na temat
zbyt osobisty, jakim jest dla niej muzyka.
Dla każdego sfera nienadająca się do opisu
ma inny kształt, inaczej wyznaczone granice.
Pytanie – czy granice trzeba wyznaczać, czy je
przekraczać i unieważniać?
Już na samym wstępie naszych prac nad
„Menażerią” uznałem, że niezależnie od
wszelkich – zarówno nadrzędnych, jak i drugorzędnych – celów naszej działalności, nade
wszystko powinna nam przyświecać wiara w
wolność słowa. Jest to wartość, o którą trzeba
non stop walczyć i która nie jest nam dana raz
na zawsze – a pojawiają się zawsze pokusy,
by ją ograniczyć, nagiąć, uszczuplić...
Koordynując pracę czasopisma, trzeba nierzadko podejmować trudne decyzje o dopusz-

KAROL BARSKI

czeniu lub niedopuszczeniu do publikacji materiału
z trudem akceptowalnego. I zadaję sobie wciąż
pytanie, czy odrzucenie nieakceptowalnego materiału
jest zamachem na wolność słowa, czy też wynika
z konieczności wyznaczenia jej niezbędnych granic?
Ale czy z wyznaczonymi ściśle granicami wolność słowa jest jeszcze wolnością? A może właśnie – dopiero
mając wytyczone granice, zyskuje głębszy sens? Czy
jednak usprawiedliwianie wytyczania granic wolności
nie jest pierwszym stopniem do piekła?
A może nad wolnością słowa stoją w niewidzialnej hierarchii jakieś wartości od niej donioślejsze,
którym ta ma jedynie pokornie służyć? Mógłby to być
wzajemny szacunek, mogłaby to być godność drugiego człowieka, poszanowanie jego
osobności, odmienności… Jeśli w imię wolności
słowa zaprzeczałoby się temu, co najważniejsze, stanowiłoby to jej nadużycie, wypaczenie
jej najgłębszej podstawy. Takie jest też moje
obecne głębokie przekonanie. Nie unieważnia
ono jednak w najmniejszym stopniu żadnego
z pytań, które postawiłem po drodze. A co Wy,
Czytelniczko i Czytelniku, o tym wszystkim
myślicie?

Zachęta
do debaty

Marek Rozpłoch
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PROBALTICA
1-16.05

TORUŃ Z DOSTĘPEM DO BAŁTYKU
Z początkiem majówki rusza
w Toruniu Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów
Bałtyckich „Probaltica”. W tegorocznej,
dwudziestej, jubileuszowej już edycji
napotkamy odwołania do innych muzycznych wątków i rocznic. Wiele uwagi
poświęcono – w stulecie urodzin – Witoldowi Lutosławskiemu, którego twórczość
pojawi się aż na czterech koncertach,
w tym jednym monograﬁcznym, na
którym usłyszymy głównie kameralne
utwory kompozytora wykonane przez
toruńską Multicameratę i zaprzyjaźniony
z festiwalem szwedzki zespół Gotlands
Blasarkvintett z solowym udziałem
wiolonczelisty Karola Wroniszewskiego
(04.05. godz. 18.00 w Ratuszu Staromiejskim). Z kolei na otwarciu (01.05.
o 18.00 w Dworze Artusa) w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej Miasta Kaliningradu pod batutą Arkadija Feldmana
i pianisty Pawła Kowalskiego zabrzmi
„Koncert fortepianowy”. Zamknięcie
festiwalu, 16.05. w Kościele św. Ducha
poprowadzi, jak co roku, wykonujący
swoje utwory Krzysztof Penderecki, który
kończy 80 lat.
Program festiwalu wypełni muzyka
różna – od lżejszej (popularnej, rockowej, ﬁlmowej, ludowej) obecnej na wielu
koncertach (choćby łotewskiego tria
wiolonczelowego MELO-M) po wspomnianych już polskich klasyków współczesności; zabrzmi sporo muzyki rosyjskiej
(koncert inauguracyjny, dwukrotny
występ zespołu Style Quartet). Na tle
proponowanej mieszanki stylów ciekawie
zapowiada się kilka projektów monograﬁcznych, zwłaszcza prezentacja Symfonii
na zespół dzwonów ręcznych i orkiestrę
symfoniczną urodzonego w roku 1955

Estończyka Peetera Vahi (05.05., godz.
17.00 w Kościele Św. Jakuba). Atrakcją,
nie tylko turystyczną, może być także
„Spectaclum musicum” z czasów Mikołaja
Kopernika (03.05., godz. 16.00 w plenerze Rynku Staromiejskiego). Zachętą dla
publiczności – zwłaszcza na tle typowych
opłat na wejściówki Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej – okaże się niewątpliwie
bezpłatny wstęp na festiwalowe koncerty
(za okazaniem biletów do odbioru
w kasie Ratusza).
Temat sztuk plastycznych wyczerpuje
w tym roku poświęcona jubileuszowi festiwalu wystawa „Probaltica 1994-2013”
w Galerii „Dworu Artusa” (otwarcie
01.05., godz. 20.00).

MAŁGORZATA BURZYŃSKA
XX Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich
„Probaltica”
Toruń, 1-16 maja 2013
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14. MAJOWY BUUM POETYCKI
13.-16.05

XIV MAJOWY BUUM POETYCKI
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”,
Toruń, 13-16 maja 2013
---------------------------------------------------------------------------------------13 maja (poniedziałek), godz. 20:00
Galeria 011 - WYSTAWA: Monika Mausolf – „Rury” - malarstwo inspirowane literaturą
Nowa scena - WIELKI BUUMOWY SLAM POETYCKI: prowadzenie Dominik Rokosz
Gość specjalny: Jean-Sébastien Larouche - poeta, slamer (Quebec, Kanada)
EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI

14 maja (wtorek), godz. 20:00

ŚWIĘTO WIOSNY
Po bolesnej dla toruńskiego życia
kulturalnego przerwie powraca Majowy
Buum Poetycki. Z fanfarami, przytupem,
Masłowską, Tkaczyszynem-Dyckim i Ewą
Lipską. I jeszcze Szczuką.
Sporo zdarzy się w Od Nowie przez
te cztery festiwalowe dni i – jak zwykle
– poezji będą towarzyszyły muzy siostrzane: od jazzu, przez malarstwo
i Świetliki, po ﬁlm i performance.
Będzie gość zagraniczny, Jean-Sébastien Larouche, i miejscowi utalentowani
twórcy, w tym nasz drogi kolega redakcyjny Szymon Szwarc. „Menażeria”
patronuje Buumowi i mu gorąco kibicuje.
MAREK ROZPŁOCH

DKF „Niebieski Kocyk” - FILM: „Baczyński”, reż. Kordian Piwowarski
Mała scena - PERFORMANCE: Spoken wordowy „Do”- Weronika Lewandowska
15 maja (środa), godz. 20:00
Mała scena - POEZJA: Rafał Derda, Tomasz Kościkiewicz, Małgorzata Lebda
- SPOTKANIE: EWA LIPSKA, prowadzenie Paweł Tański
- SPOTKANIE: KAZIMIERA SZCZUKA, prowadzenie Dariusz Pniewski
- DYSKUSJA: „Czy romantycy muszą zginąć? Poezja wobec wyzwań XXI wieku?”
Ewa Lipska, Kazimiera Szczuka, Kira Pietrek,
prowadzenie Tomasz Dalasiński
- POEZJA: Maciej Melecki, Piotr Macierzyński, Kira Pietrek, Paweł Tański
- KONCERT: „Jazz i Poezja” - FoOzi Quintet
16 maja (czwartek), godz. 20:00
Mała scena - POEZJA: Anna Dwojnych, Radosław Sobotka, Przemysław Witkowski
- SPOTKANIE: DOROTA MASŁOWSKA, prowadzenie Kamil Dźwinel,
Przemysław Kuliński
Nowa scena - POEZJA: EUGENIUSZ TKACZYSZYN – DYCKI, Marcin Jurzysta, Szymon
Szwarc, Tomasz Dalasiński, Ilona Witkowska
- KONCERT: ŚWIETLIKI
W trakcie festiwalu odbywają się:
BUUMOWY kiermasz wydawnictw literackich oraz „Akcja stolikowa, czyli o poezji
w cztery oczy”.

EWA LIPSKA
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OBSERWATORIUM MIEJSKIE: EKSTERYTORIA 2013
OD 18.05

AMBASADY CZEGOŚ
LEPSZEGO
W zeszłym roku kulturalnego mieszkańca Torunia musiało mile zaskoczyć
wydarzenie (będące właściwie konglomeratem bardzo różnego rodzaju wydarzeń
pomniejszych), które proponowało trochę
inny niż na co dzień sposób patrzenia: na
sztukę, na proces obserwacji, wreszcie
– na miejskie otoczenie. Minusem pierwszego Obserwatorium Miejskiego była
niezadowalająca frekwencja – szczególnie zestawiona z rangą i oryginalnością
festiwalu… Dlatego mam nadzieję, że na
festiwalowe punkty programu przybędzie
nas więcej niż rok temu… Cieszyłbym
się, gdyby i „Menażeria” dołożyła swoją
cegiełkę do powodzenia Obserwatorium
Miejskiego: Eksterytoria 2013.
Zeszłoroczne Obserwatorium kusiło
wspólnymi wędrówkami po mieście – po
witrynach i śmietnikach. Były to niepowtarzalne wycieczki: miejskie szlaki,
przemierzane nieskończoną ilość razy, ich
niewolnik mógł ujrzeć z bardzo odmiennej perspektywy i odkryć nowe lądy na
starym toruńskim kontynencie.
W tym roku spoglądamy i na inne
kontynenty – w ramach festiwalu odbędą
się spotkania z twórcami tytułowych
eksterytorialnych galerii, pochodzącymi
z różnych miast naszego kraju. 23 maja
o godz. 18.00 w Wozowni będzie można
porozmawiać z Agnieszką Sural, animatorką Galerii Witryna w Warszawie (oto

jej strona: http://www.dobrawitryna.
eu/ )
Organizatorzy z Fundacji Smacznego! będą proponowali, prócz tego cyklu
spotkań, wystawy wizualne i instalacje
dźwiękowe, pojawiające się w paru
wybranych punktach na mapie Torunia.
W tym – mający swój wernisaż 24 maja
o 18:30 w LabSenie CSW projekt „About
Insects”, czyli instalację dźwiękową Porcji
Rosołowych, organizowany we współpracy z PRZEprojektem (http://przeprojekt.
csw.torun.pl/). Po wernisażu – koncert.
W Domu Muz o 20:00 zagrają Rzut Znajomym i Lech Nienartowicz.
Początek Obserwatorium 18 maja.
Jeszcze przeczytajmy, co o nici przewodniej nadchodzącego festiwalu piszą
jego organizatorzy: „Tegoroczna odsłona
Obserwatorium Miejskiego koncentruje
się na temacie galerii „eksterytorialnych”.
Funkcjonują one w nietypowych miejscach (mieszkanie, gablotka, kiosk), nie
ulegają instytucjonalizacji, ale mogą stanowić bazę dla spontanicznych, eksperymentalnych działań. Celem projektu jest
podjęcie dyskusji nad kulturotwórczym
potencjałem takich miejsc.”
O odsłonach Obserwatorium Miejskiego w przyszłych miesiącach, będziemy
informowali w kolejnych numerach „Menażerii”. A oto strona festiwalu: http://
obserwatoriumiejskie.tumblr.com/

MAREK ROZPŁOCH
Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria 2013
Od 18 maja do końca roku
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ŚWIĘTO BYDGOSKIEGO PRZEDMIEŚCIA
18.05

FRAJDA DO PEŁNA
Po raz czwarty połączone siły inicjatyw
lokalnych, organizacji pozarządowych i
mnóstwa ludzi dobrej woli – pod wodzą
Stowarzyszenia Bydgoskie Przedmieście
– ruszają z posad bryłę Bydgoskiego.
Święto Bydgoskiego Przedmieścia zawsze
pomaga lepiej dostrzec uroki dzielnicy jej
mieszkańcom i innym torunianom, tym
drugim daje dobry przykład, a każdemu
chętnemu twórczą i przemyślaną od a
do zet rozrywkę w jeden z majowych
weekendów. W tym roku Świętem będzie
18 maja.
Wieczorna ﬁnałowa impreza, „Bydgoskie do pełna” – organizowana przez
inicjatywę „Cezary, ufam Tobie!” i Cafe
Draże (fundacja Magazyn Zmian) – dokończy akcję rewitalizacji opuszczonego
zakątka, nieczynnej stacji benzynowej u
zbiegu Szosy Bydgoskiej i ul. Mickiewicza; zacznie tę akcję „Megafonowa” Frajda Marcina Zalewskiego. Frajda będzie
przywracać stacji życie już od przedpołudnia, a przybyłych gości tradycyjnie
nakarmi wegańskimi przysmakami i za-

chęci do udziału w różnorakich zajęciach
twórczych – adresowanych nie tylko do
młodych i najmłodszych – również osoby
bardzo dorosłe będą mile widziane na
Frajdzie! Zapraszamy!
Już nie jako główny organizator, ale
jako jedna z organizacji wspierających
– „Megafon” macza palce w pewnym
wyjątkowo ciekawym przedsięwzięciu: po
południu na podwórzu przy Mickiewicza
142 mieszkańcy kamienicy organizują, już po raz trzeci w ramach Święta,
Kafeterię Żandarmeria. Za każdym razem
udaje się połączyć atmosferę podwórkowego pikniku z atrakcjami kulturalnymi.
Zapraszamy do Żandarmerii!
Ciągle uaktualniany program Święta
Bydgoskiego Przedmieścia 2013 dostępny jest na stronie: http://www.bydgoskie.org/ . Świętujmy razem, od rana, do
pełna!

ILUSTR.

ANDRZEJ KILANOWSKI

ILUSTR.

ANDRZEJ KILANOWSKI

MAREK ROZPŁOCH
Święto Bydgoskiego Przedmieścia 2013
18 maja
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PIERWSZY KONTAKT
25-31.05

FOT.

KONTAKT PO RAZ DRUGI
25 maja rozpocznie się druga edycja
Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt,
promującego pierwsze kroki aktorów
i reżyserów na polskich scenach teatralnych w ostatnich dwóch sezonach.
W tym roku w konkursie zobaczymy
debiuty aż sześciorga reżyserów, tyle
samo pań powalczy o wyróżnienie dla
najlepszej aktorki, ale w teatralne szranki
stanie tylko trzech młodych aktorów. Laury w tych kategoriach przyzna trzyosobowe jury, w składzie którego zasiądą:
aktorka Gabriela Muskała, reżyser Marcin
Wierzchowski i krytyk teatralny Wojciech
Majcherek. Festiwal, podczas którego
zobaczymy 14 spektakli, w tym dwa poza
konkursem, potrwa siedem dni – do
31 maja.
Już pierwszego dnia przeglądu zobaczymy debiut reżyserski Cezarego Ibera
„Blanche i Marie” z Teatru Polskiego we
Wrocławiu ze wspaniałą Anną Ilczuk
w roli królowej histeryczek. Temat
chorób psychicznych i świętości w swym
spektaklu poruszy także Teatr Polski
z Bydgoszczy w przedstawieniu „Wszyscy święci” (debiut reżyserski Wojciecha
Farugi). Ten spektakl zobaczymy dopiero
w przedostatnim dniu festiwalu, jednak
już na otwarcie organizatorzy proponują
poza konkursem spektakl krakowskiego
Teatru KTO „Ślepcy” wg Jose Saramago.
Widowisko pokazane zostanie na terenie
Jednostki Wojskowej 1440 przy ulicy
Sienkiewicza, ze względu na specjalne
wymagania zespołu, który nie może grać
na toruńskim bruku, trawie, czy betonie, jak powiedziała Jadwiga Oleradzka,
dyrektor festiwalu. Nazajutrz gospodarz,
Teatr im. W. Horzycy, zaprezentuje
w konkursie czarną komedię „Porucznik
w Inishmore” z brawurowym debiutem
Arkadiusza Walesiaka. Po chwili oddechu
od ciężkich tematów, kolejna pozycja to
z Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu trzy jednoaktówki Becketta
„Szczęśliwe dni/ Komedia/ Ostatnia

ARTUR WESOŁOWSKI

taśma Krappa”, które wyreżyserował
debiutujący w nich Paweł Świątek, wielka
nadzieja polskiego teatru. 27 maja
w pierwszej sztuce reżyserowanej przez
Wojciecha Urbańskiego pt. „Marzenie Nataszy” z Teatru Powszechnego w Warszawie zobaczymy również walczące o laur
najlepszej aktorki: Joannę Osydę i Annę
Próchniak. To historia dwóch rosyjskich
nastolatek, broniących swoich marzeń
i miłości. Bardzo ciekawie zapowiada się
również adaptacja teatralna ﬁlmu Larsa
von Triera „Przełamując fale”, którą Maciej Podstawny wyreżyserował w Teatrze
im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.
W spektaklu zobaczymy debiut Sary
Celler-Jezierskiej, towarzyszącej Dobromirowi Dymeckiemu, którego w ostatnich
dwóch latach toruńscy widzowie widzieli
w „Don Kichocie” (reżyseria również
Maciej Podstawny) oraz w głośnym
i wielokrotnie nagradzanym spektaklu
„W imię Jakuba S.” (reż. Monika Strzępka). W konkursie o nagrodę dla najlepszego aktora rywalizują przedstawiciele
dwóch krakowskich scen – Mariusz
Cichoński w spektaklu „Emigranci” Teatru
Łaźnia Nowa (reż. Wiktor Rubin) oraz
Patryk Kośnicki w zabawnej i inteligentnej
metaforze społeczeństwa pt. „My w ﬁnale
2014” Teatru Bagatela. Łukasz Drewniak
w „Teatrze” uznał występ Kośnickiego
w tym spektaklu w roli „polskiego napastnika wykonującego rzut karny przez dziesięć minut (…) debiutem sezonu!” Silną
krakowską ekipę, choć poza konkursem,
reprezentować będą również studenci
PWST w „Przekleństwach niewinności”.
Tę opowieść o dojrzewaniu, pierwszych
miłościach i szaleństwie wyreżyserował
torunianin Łukasz Zaleski, znany w Teatrze im. W. Horzycy z roli asystenta Lies
Pauwels przy spektaklu „Caritas. Dwie
minuty ciszy” w 2010 roku.
Wydarzeniem drugiej edycji festiwalu debiutantów może być wielokrotnie
nagradzany spektakl „Korzeniec” Teatru
Zagłębia z Sosnowca, w reżyserii Remigiusza Brzyka (debiut aktorski Edyty

Ostojak). To teatr miejsca, wywodzący się najlepszego nurtu opowiadania
historii i czarna komedia kryminalna na
podstawie głośnej powieści Zbigniewa
Białasa. Także ciekawie zapowiada się
debiut reżyserski Agaty Puszcz
w spektaklu „Freddie” (reż. Irmina Kant)
Teatru Studio w Warszawie. To teatr
w teatrze, próba zmierzenia się z legendą
wokalisty grupy Queen przed premierą
przedstawienia o nim. Stolicę w konkursie reprezentować będzie również
Diana Zamojska, która zadebiutowała
w rozrywkowym widowisku „Kalino
malino czerwona jagodo”, powstałym na
nowej i bardzo dobrze zapowiadającej
się spośród warszawskich scen – Studiu
Teatralnym KOŁO. Konkursowy przegląd
31 maja zakończy Teatr Polski z Bielska
Białej „Procesem” Franza Kafki z udziałem debiutantów: reżysera Jacka Bały
i aktorki Agnieszki Bały.
Pierwsza edycja festiwalu debiutantów
w 2011 roku okazała się wydarzeniem,
które w przeciwieństwie do międzynarodowego Kontaktu, organizowanego w latach parzystych, bardzo otworzyło się na
działania artystyczne poza głównym nurtem teatralnym i wyszło na miasto. Tak
zapewne będzie i tym razem, gdyż obraz
młodego polskiego teatru wymaga więcej
luzu i zaangażowania w festiwal nie tylko
specjalistów od Melpomeny, ale także
publiczności. Dla niej, poza wieczornym
spotkaniami w zespołami teatralnymi,
bardzo ciekawą ofertę imprez towarzyszących zapowiada klub festiwalowy NRD
(szczegóły w kolejnym tekście Szymona
Gumienika). Tymczasem „Menażeria” już
nie może się doczekać drugiego gongu
na Festiwalu Debiutantów!
ARAM STERN
2. Festiwal Debiutantów Pierwszy Kontakt
25-31 maja 2013
Teatr im. Wilama Horzycy

d z i e j e

9

s i ę

2. Festiwal Debiutantów Pierwszy Kontakt
PROGRAM FESTIWALU
25.05. – 18.00-20.00 Teatr Polski (Wrocław), „Blanche i Marie”,
reżyseria: Cezary Iber (Teatr im. Wilama Horzycy, duża scena)
25.05. – 22.00-23.00 Teatr KTO (Kraków), „Ślepcy”,
reżyseria: Jerzy Zoń (plener, jednostka wojskowa 1440, ul. Sienkiewicza 37)
23.30 - spotkanie z zespołem z Wrocławia w klubie NRD
0.00 - spotkanie z zespołem z Krakowa w klubie NRD
26.05. – 17.00-18.15 Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń), „Porucznik z Inishmore”,
reżyseria: Ana Nowicka (Teatr im. Wilama Horzycy, mała scena)
26.05. – 19.00-20.00 Teatr im. Jana Kochanowskiego (Opole), „Szczęśliwe dni/Ko
media/Ostatnia taśma Krappa”,
reżyseria: Paweł Świątek (Od Nowa)
21.00 - spotkanie z zespołem z Torunia w klubie NRD
21.30 - spotkanie z zespołem z Opola w klubie NRD

FOT.

MACIEJ STOBIERSKI

27.05. – 18.00-19.10, 20.30-21.40 Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera (War
szawa), „Marzenie Nataszy”,
reżyseria: Wojciech Urbański (Teatr im. Wilama Horzycy, mała scena)
27.05. – 20.00-22.00 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego (Kalisz), „Przełamując
fale”, reżyseria: Maciej Podstawny (Teatr im. Wilama Horzycy, duża scena)
22.30 - spotkanie z zespołem z Warszawy w klubie NRD
23.00 - spotkanie z zespołem z Kalisza w klubie NRD
28.05. – 18.00-19.30, 20.30-22.00 Teatr Łaźnia Nowa (Kraków), „Emigranci”,
reżyseria: Wiktor Rubin (Od Nowa)
28.05. – 20.30-22.15 Teatr Bagatela (Kraków), „My w ﬁnale 2014”,
reżyseria: Iwona Jera (Teatr Baj Pomorski)
23.00 - spotkanie z zespołem z Krakowa („Emigranci”) w klubie NRD
23.30 - spotkanie z zespołem z Krakowa („My w ﬁnale”) w klubie NRD

FOT.

KRZYSZTOF BIELIŃSKI

29.05. – 18.00-19.40 Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
(Warszawa), „Freddie reż. Irmina Kant”,
reżyseria: Agata Puszcz (Teatr im. Wilama Horzycy, mała scena)
29.05. – 20.00-22.45 Teatr Zagłębia (Sosnowiec), „Korzeniec”,
reżyseria: Remigiusz Brzyk (Teatr im. Wilama Horzycy, duża scena)
23.15 - spotkanie z zespołem z Warszawy w klubie NRD
23.45 - spotkanie z zespołem z Sosnowca w klubie NRD
30.05. – 17.00-19.00, 20.00-22.00 Studio Teatralne KOŁO (Warszawa), „Kalino
malino czerwona jagodo”,
reżyseria: Igor Gorzkowski (Teatr im. Wilama Horzycy, mała scena)
30.05. – 20.00-21.30 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (Bydgoszcz), „Wszyscy
Święci”, reżyseria: Wojciech Faruga (Od Nowa)
22.30 - spotkanie z zespołem z Bydgoszczy w klubie NRD
23.00 - spotkanie z zespołem z Warszawy w klubie NRD

FOT.

NATALIA KABANOW

31.05. – 17.00-18.20 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
(Kraków), „Przekleństwa niewinności”,
reżyseria: Łukasz Zaleski (Teatr im. Wilama Horzycy, mała scena)
31.05. – 19.00-20.30 Teatr Polski (Bielsko-Biała), „Proces”,
reżyseria: Jacek Bała (Teatr im. Wilama Horzycy, duża scena)
20.50 - spotkanie z zespołem z Krakowa w Poczekalni (TWH, mała scena)
21.20 - spotkanie z zespołem z Bielska-Białej w Poczekalni (TWH, mała scena)

FOT.

PIOTR KUBIC
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PIERWSZY KONTAKT W NRD
25-31.05

PIERWSZY KONTAKT W NRD
Nie od dziś wiadomo, że NRD jako
klub festiwalowy sprawdza się znakomicie
(vide: Toﬁfest czy Kontakt). Tym razem
po raz drugi – od 25 do 31 maja –
stanie się bazą wszystkich uczestników
Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt.
W programie znajdą się nie tylko
spotkania z zespołami teatralnymi, biorącymi udział w wydarzeniu, ale i bardzo
zróżnicowane propozycje muzyczne
w ramach cyklu „koncert nocą” – od
Lubomskiego i Domowych Melodii zaczynając, a na Pchełkach i 19 Wiosnach
kończąc. Kogo konkretnie i kiedy możemy
się spodziewać?
Pierwszego dnia festiwalu, czyli 25
maja, NRD rozpocznie spotkania późną nocą – dopiero o godzinie 23.30 na
kanapach klubu zasiądą przedstawiciele
Teatru Polskiego z Wrocławia i Teatru KTO
z Krakowa. Dnia drugiego będzie można
już znacznie wcześniej pójść spać, tym
bardziej, że do snu melodyjnie nam zaśpiewa Justyna Chowaniak z Domowych
Melodii. To projekt zupełnie niepowtarzalny, szczery i prawdziwy – kilkanaście nabazgranych, skomponowanych
i nagranych w domu piosenek, 100%
hand-made bezpretensjonalnej muzyki,
która już od roku zdobywa serca wielu
słuchaczy (czytelnicy portalu „Music is”
ogłosili zespół Domowe Melodie Debiutem
roku 2012, a ich płyta została wybrana przez czytelników portalu „Uwolnij
muzykę” najlepszym polskim albumem
2012). Przed koncertem – ok. godziny
21.00 – teatromaniacy będą mieli okazję
porozmawiać z zespołami Teatru im.
Wilama Horzycy z Torunia oraz Teatru im.
Jana Kochanowskiego z Opola.
Trzeci dzień to spotkania z Teatrem
Powszechnym im. Zygmunta Hübnera
z Warszawy i Teatrem im. Wojciecha
Bogusławskiego z Kalisza oraz koncert
Lubomskiego, którego toruńskiej publiczności przedstawiać raczej nie trzeba, dość
napisać, że będzie to na pewno bardzo
ciepła i czarowna noc. Kolejny wieczór
w klubie festiwalowym będzie należał niezaprzeczalnie do Krakowa – nie tylko bo-

wiem odwiedzą nas wówczas dwa teatry
małopolskiej stolicy – Teatr Łaźnia Nowa
oraz Teatr Bagatela, ale będziemy mieli
niepowtarzalną okazję poznać też Ducha
tamtych stron, który swój koncert rozpocznie punkt o północy. Duch to projekt,
który w oryginalny sposób łączy muzykę
klasyczną ze współczesną elektroniką,
nazywając ten mariaż „akustroniką” (to
także tytuł ich drugiego LP).
Piąta festiwalowa noc to z kolei
spotkania z artystami Teatru Studio
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
z Warszawy, Teatru Zagłębia
z Sosnowca oraz zespołu Ser Charles
z Torunia – dość znanego w grodzie Kopernika muzycznego składu z zacięciem
poetyckim i recytatorskim. Przedostatni
dzień wydarzenia będzie równie twórczy
jak poprzednie – na kanapach na kilkanaście minut rozmowy zasiądą bowiem
artyści z Teatru Polskiego im. Hieronima
Konieczki z Bydgoszczy oraz Studia
Teatralnego KOŁO z Warszawy,
a tuż przed północą klub opanują znane
wszystkim nie od dziś Pchełki, dając
wzorcowy przykład wykonania muzyki
gatunkowo sklasyﬁkowanej jako „hop-siup”. Drugą edycję Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt zamknie oﬁcjalnie
31 maja koncert punkowo-innej grupy 19
Wiosen. Ten liczący już około 20 wiosen
skład z Łodzi wydał dotychczas 4 kasety
magnetofonowe, 2 płyty winylowe i 5 płyt
CD. Rozpoznawany jest za sprawą charakterystycznego brzmienia, nazywanego
niegdyś „punkiem poza czasem”. Każdy,
kto ma ochotę posłuchać motorycznego
punka z klawiszami na pierwszym
planie, powinien tego dnia odwiedzić
Browarną 6.
Redakcja „Menażerii” życzy wszystkim
udanych audiowizualnych wrażeń.
I niech ten drugi pierwszy kontakt nie
będzie ostatnim.

SZYMON GUMIENIK
2. Festiwal Debiutantów Pierwszy Kontakt
25-31 maja 2013
Klub festiwalowy NRD

SER CHARLES
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25.05–31.05
2. Festiwal Debiutantów Pierwszy Kontakt / klub festiwalowy NRD
PROGRAM FESTIWALU
25.05
23.30 – spotkanie z zespołem Teatr Polski / Wrocław
00.00 – spotkanie z zespołem Teatr KTO / Kraków
00.30 – koncert nocą
26.05
21.00 – spotkanie z zespołem Teatr im. Wilama Horzycy / Toruń
21.30 – spotkanie z zespołem Teatr im. Jana Kochanowskiego / Opole
22.00 – koncert nocą / Domowe Melodie
27.05
22.30 – spotkanie z zespołem Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera / Warszawa
23.00 – spotkanie z zespołem Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego / Kalisz
23.30 – koncert nocą / Lubomski
PCHEŁKI

28.05
23.00 – spotkanie z zespołem Teatr Łaźnia Nowa / Kraków
23.30 – spotkanie z zespołem Teatr Bagatela / Kraków
00.00 – koncert nocą / Duch
29.05
23.15 – spotkanie z zespołem Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza /
Warszawa
23.45 – spotkanie z zespołem Teatr Zagłębia / Sosnowiec
00.15 – koncert nocą / Ser Charles
30.05
22.30 – spotkanie z zespołem Teatr Polski im. Hieronima Konieczki / Bydgoszcz
23.00 – spotkanie z zespołem Studio Teatralne KOŁO / Warszawa
23.30 – koncert nocą / Pchełki
31.05
22:00 – koncert nocą / 19 Wiosen

DUCH

DOMOWE MELODIE
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Składam donos, związany
z pochwałą
Tekst: Aram Stern
Zdjęcia: Michał Kołosowski
Ilustracja: Andrzej Kilanowski
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SUKA OFF

C

ytując Teatr Ósmego Dnia (który na te słowa
zupełnie nie zasłużył), składam pozytywny donos
na organizatorów i wolontariuszki w koralowych
kołnierzykach za popełnienie tegorocznej edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA! „Ósemki” zagrały
w Toruniu w cieniu afery na „ch” dyrektor Wójciak, co umiejętnie skryło pod jej knajacką wypowiedzą ponownie nudną
formę publicystyczną – ten problem to jednak temat zastępczy. Na szczęście nam widzom, KLAMRA dała przeżyć o wiele
bardziej kulturalny i wielopłaszczyznowy tydzień alternatywy
w rozbudowanych wnętrzach Akademickiego Centrum Kultury
i Sztuki „Od Nowa”. O samym budynku później, najpierw nieco wspomnień o tym, co działo się na jego scenach.
Publiczność swoją nagrodą uhonorowała spektakl „Pandora” wrocławskiego Teatru Formy – niezwykłą i pantomimiczną interpretacją „Wariata i zakonnicy” S.I. Witkiewicza.
Aktorzy wielkiej głowy, zajmującej centralną część sceny, nie
oddali wprawdzie wiernie samego dramatu, jednak niezwykle sugestywnie, ale też brutalnie pokazali meandry ludzkiej
natury w kotłujących się pod czaszką słabościach i pomyłkach
umysłu. Wzruszyli bardzo i cieszy, że debiutujący na KLAMRZE
Teatr Formy pojawi się na niej w przyszłym roku. Także po raz
pierwszy zobaczyliśmy Teatr Improwizowany Klancyk w nieznanym
dotąd w Polsce formacie „Pan Harold”. Ta niezwykle trudna
forma tworzenia spektaklu na żywo z udziałem publiczności,
pozorny chaos gestów i gagów w celu budowania dobrego
nastroju i rozśmieszania widowni bardzo poważnymi tematami, dała nam z pewnością odreagować ciężkie tematy i z łat-

wością wskoczyć w tempo, jakie narzucili trzej aktorzy. W kuluarowych rozmowach Klancyk typowany był do głównej nagrody,
przegrał jednak z Teatrem Formy, co sugeruje, że głosujący posiadacze karnetów festiwalowych jednak nie czują się aż tak
pewnie w roli współaktorów. Widać, zdecydowanie wolą formę
nie tak mocno ingerującą w rolę widza, jak to było choćby
u ubiegłorocznych laureatów – Teatru Dada von Bzdülöw, który w zwycięskim „Caffè Latte” w roli partnerów na scenie miał
rewelacyjny duet SzaZa. I co ciekawe, to właśnie ci ostatni,
w tym roku byli o niebo ciekawsi od subtelnej i niespiesznej
Dady w spektaklu „Duety Nieistniejące”. Pozakonkursowe
etiudy „SzaZa plays Polański” okazały się absolutnym
majstersztykiem surrealistycznego tapperstwa i wydarzeniem
KLAMRY!
Teatr Wierszalin w spektaklu „Wszyscy Święci. Zabłudowski cud” odszedł wyraźnie od ekspresji cielesnej wplecionej
w obrzędy, tak charakterystycznej dla swych wcześniejszych
przedstawień. W swym najnowszym spektaklu Piotr Tomaszuk
bardziej skupił się na opowiedzeniu pasjonującej historii o, do
dziś nieznanym szerzej, cudzie w małej wiosce koło Białegostoku oraz pacyﬁkacji wiejskiej ludności w 1965 roku po
ukazaniu się Matki Boskiej, udokumentowanej przez IPN i agresywną propagandę PRL. Tajna i niejasna, choć niesamowicie
wciągająca historia metaﬁzyki wiary i liturgii bardziej politycznej, niż duchowej, została zainscenizowana historycznym
kliszami, z użyciem multimediów i scenograﬁi, która od widza
bardziej wymagała podglądania, niż pełnego oglądu sytuacji.
Zabrakło wierszalińskiego obrzędu, ale w zamian mieliśmy
otwarty reportaż pełen tajemnic wraz z fantastyczną kreacją
Katarzyny Sergiej w roli Marianny Drążek.
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TEATR ÓSMEGO DNIA

Łukasz Drewniak napisał w „Przekroju”, że Komuna Warszawa „zawsze myśli wbrew i w poprzek, nie lubi zachowań
stadnych”. Racja, ich spektakl „Sierakowski”, oczekiwany na
KLAMRZE i potępiany ostro przez prawicę „hagiograﬁczny”
portret przyszłości (!) naczelnego „Krytyki Politycznej” to
potwierdził. Bunt jest konieczny, by „wywalczyć eutanazję,
aborcję, czy zakaz jedzenia mięsa”, bunt to punk, bunt to
chaos celnych strzałów w stronę podstarzałej polskiej lewicy,
masa multimediów, jeszcze więcej rekwizytów, widownia się
nie nudzi, jak na spektaklu „Do Władzy Wielkiej i Sprawiedliwej” weteranów Ósemek, ale czy jest społecznie poruszona?
Nie wydawało mi się: statystyczne absurdy Komuny szybko
poszły w zapomnienie, a składanie donosu na lewicujących fanatyków nie ma sensu – ich bunt to tylko teoria. Skandalu nie
było, jak przy równie radykalnym performance „Red Dragon”
katowickiej formacji Suka Off. Tutaj ekstremum skupiło się
na obrazie, a właściwie nagiej postaci (Piotr Węgrzyński), pokrytej czerwoną syntetyczną masą, przypinanej przez aktorkę
(Sylvia Lajbig) do kolejnych gumowych lin, pozwalających, jak
w życiu, na jako taki ruch, ale jednak trzymających nas w ryzach:
nieudanych związków, poddawaniu presji zadaniowej w pracy,
zaborczych matek i schematów seksualnych. Zrzucić skórę
i gnać w nowe życie – nie nagle, z rozmysłem i planem, od
nóg od głowy i … pozostawić po sobie czerwoną plamę. Tylko
problem w tym, że „Red Dragon” to nie performance, lecz
petarda z opóźnionym zapłonem, pstryk i potem nie dzieje się

nic! Świetny koncept pozostawił widzów w konsternacji
i z wieloma interpretacjami.
Równie dobrym, choć wywołującym zupełnie inne emocje, był spektakl, a raczej cykl eksperymentalnych utworów
„Symptomy” Agnieszki Kołodyńskiej i kompozytora Jarosława
Kordaczuka. Aktorka puściła w nim wodze fantazji: jedenaście
razy wprowadzała widownię w swoje pozornie bezskładne
wizje erotyczno-miłosne, melorecytując jak Meredith Monk,
uwodziła ciałem, poszukując w sobie symptomów kobiety. Muzyk zaś, włączał w jej etiudy swój porządek, podawał widzom
tytuły piosenek, objaśniał działania na scenie i akompaniował
na monoctonie. Duet artystyczny uroczo prowadził przy tym
dowcipną grę z widownią, co nadało całemu eksperymentowi
lekkości w odbiorze tej kobiecej „autowiwisekcji”.
Poza konkursem na KLAMRZE zobaczyliśmy dwa przedstawienia: monodram-legendę „Moskwa – Pietuszki” Jeroﬁejewa
w wykonaniu Jacka Zawadzkiego (Teatr Kana, premiera
w 1989 roku!) oraz przeznaczony dla najmłodszych widzów
„Naukowy cyrk braci Nano” Teatru Wiczy i Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. „Moskwa – Pietuszki” to arcydzieło sztuki aktorskiej, nic dodać, nic ująć – Zawadzki głosem i skromnymi środkami zabiera widzów w podróż w głąb duszy ludzkiej,
gnębionej alkoholizmem i słabościami w stronę oczyszczenia.
Teatr ogromny, tak jak klasyczny w swej wielkości jest tekst
Jeroﬁejewa! Za to zupełnie nową formę teatru alternatywnego
zobaczyliśmy w „Naukowym cyrku braci Nano”, pierwszym
science show na KLAMRZE, a właściwie jej córce – KLAMERCE.
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TEATR FORMY

TEATR MAAT PROJEKT

Pociechy bawiły się świetnie, zachwycone naukowym pokazem w formie cyrkowej, zapewne bardzo trudnej dla dwóch
aktorów (Radosław Garncarek i Rafał Cendrowski) żonglujących nie tylko trudnymi pojęciami o nanorurkach, ale także
niełatwej w odbiorze treści dla najmłodszych widzów. Pomysł
rewelacyjny i mam nadzieję, że KLAMERKA stanie się stałym
punktem programu kolejnych edycji.
XXI Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA zakończył
wspaniały koncert Renaty Przemyk „Akustik Trio”, co, po tak
różnorodnym w przeżycia tygodniu, było ﬁnałem bardzo kojącym. Tegoroczna KLAMRA mieniła się dużymi nierównościami,
niezbyt ciekawie zaprezentowały się (mocne w poprzednich
latach) grupy odwołujące się od estetyki teatru tańca: wspomniany wcześniej Dada von Bzdülöw oraz Maat Projekt
i Lubelski Teatr Tańca. Pozytywnie zaskoczyli debiutanci: Teatr
Improwizowany Klancyk i najjaśniejszy punkt programu Teatr
Formy; negatywnie zaś nowe przestrzenie „Od Nowy”. Po raz
pierwszy widzowie mieli możliwość obejrzenia dwóch spektakli
lub imprez towarzyszących dzienne, także na nowej scenie i to
w wygodnych fotelach. Niemile zaskoczyła jednak wybitna
niefunkcjonalność nowego budynku, wprawdzie o ciekawej
formie i dużej powierzchni, ale niestety dla widzów KLAMRY
bardzo nieprzyjaznej. O ile jeszcze można znieść brak wiatrołapu przy nowym wejściu powodujący, że wiatr hula i dokucza
widzom oczekującym przy szatni, o tyle absolutnie niezrozumiałym jest brak windy dla niepełnosprawnych między starą
i nową częścią! Przy okazji widzowie przychodzący wcześniej

na drugie wydarzenie dnia musieli czekać na piętnastopniowym mrozie do końca poprzedniego przedstawienia. Marzy
mi się, że może za rok organizatorzy KLAMRY w słabo wykorzystanej galerii „Dworzec Zachodni” postawią dworcowe ławki dla oczekujących i napis „prosimy o ciszę, trwa spektakl”…
Tak niewiele potrzeba, ale donos już bez pochwały jednak
będzie… na autorów koncepcji architektonicznej budynku Od
Nowy: Studio Projektowe „Koncept” i inwestora, czyli UMK.

XXI Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
9 – 16 marca 2013
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Ludzie Psy, czyli my (?)

D

Tekst: Wiktor Łobażewicz
Zdjęcie: Zuza Krajewska, Bartek Wieczorek

wudziestego trzeciego marca br. w bydgoskim
klubie Egoist przystanek miała Maria Peszek
ze swoją trasą koncertową. Zastanawiałem
się, jak wypadnie koncert artystki dość kontrowersyjnej,
o której często można usłyszeć opinie dość niewybredne,
w mieście bądź co bądź średniej wielkości. Nie spodziewałem się wprawdzie tłumu rozwrzeszczanych starszych pań
wiadomej proweniencji (taka rzecz mogłaby się zdarzyć w
Toruniu), ale jakiejś mniejszej próby zakłócenia koncertu
– owszem. Po szumie, jaki wywołała ostatnia płyta Marii
Peszek, „Jezus Maria Peszek”, mogłem się tego obawiać...
Niestety, wszystko przebiegło w świetnej atmosferze.
Egoist jest położony w samym centrum Bydgoszczy, przy
ul. Gdańskiej 15. Mimo, że na co dzień oferuje imprezy
w klubo-wych rytmach, okazał się świetnym miejscem
również do tego rodzaju koncertów. Niezłe nagłośnienie,
przyjemny wystrój i sporo miejsca, które się przydało, gdyż
przyszło naprawdę wiele osób. W pierwszym momencie
moją uwagę zwrócił szeroki przekrój publiczności wypełniającej klub. Nastolatki, ludzie w średnim wieku, zarówno
kobiety, jak i mężczyźni, kobiety w zaawansowanej ciąży...
Pokazuje to, że twórczość Peszek jest uniwersalna, a to, co
artystka ma do powiedzenia – atrakcyjne.
Trasa „Jezus Maria Peszek” nie jest tak teatralna jak poprzednie („Miastomania” i „Maria-Awaria”), bardziej chodzi
tu o treść, niż o formę. Co prawda, już przy płycie „Maria-Awaria”, na której Peszek porusza głównie temat seksualności, przylgnęła do niej łatka artystki kontrowersyjnej.
Ostatnim albumem, w ramach którego otwarcie zmierzyła
się z tematem wiary, patriotyzmu, prokreacji i załamania
nerwowego, wywołała już prawdziwą burzę. Odsądzano
ją od wiary (z czym się pewnie zgadza), czci (nie wiadomo, czy wypowiadające się autorytety moralne posiadały
wzorzec moralności z ważnym atestem), a po wywiadzie

Jacka Żakowskiego dla „Polityki” oskarżano ją o cyniczną
próbę promocji i szerzenie satanistycznego nihilizmu. Mimo
to, koncerty zbierają komplet słuchaczy, którzy znają teksty
i bez skrępowania je wyśpiewują. Tak było i w Bydgoszczy.
Nie zabrakło elementów teatralnych, jak czerwona korona
cierniowa i płomienie. Nie zabrakło zwyczajnej zabawy. Bez
bufonady, bez zbędnych słów i gestów. Z wielokrotnymi
bisami.
Jest coś dziwnego w koncertach Marii Peszek. Porusza
ona tematy trudne, używa brzydkich słów, przedstawia radykalne poglądy, a jednak robi to w inteligentny, ujmujący
i pełen wdzięku sposób. Rozmawiałem o niej z moją mamą,
która, jako osoba starsza, wiedziała, że to taka dziewczyna,
która przeklina i nieodpowiednio się zachowuje. Nie zdziwiła
się jednak, gdy jej powiedziałem, że to tak naprawdę osoba
grzeczna i odważna.
Przed koncertem, dzięki uprzejmości samej Marii Peszek,
jak i organizatorów koncertu z klubu Egoist, miałem okazję
przeprowadzić rozmowę. Wypytać o to, co mnie samego
interesowało, czyli... czy łatwo jest istnieć takiej indywidualności w Polsce, czy zasadne jest szarganie świętości i wkładanie kija w nasze polskie mrowisko i czy nie żałuje wydźwięku, towarzyszącego jej ostatniej płycie. Okazało się,
jak z reguły w takich wypadkach bywa, że odpowiedzi były
o wiele bardziej interesujące od pytań, o czym przekonacie
się w następnym numerze „Menażerii”.
Maria Peszek, Jezus Maria Peszek
23 marca, godz. 20.00
Klub Egoist, Bydgoszcz
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Sny, które można było
kupić za pieniądze (przy
Albertinaplatz 1)
Max Ernst Retospektive

N

ie klej czyni kolaż. Tak samo jak surrealizmu
nie czyni, nie deﬁniuje eskapizm. Wycofanie
się w głąb tego, co z bojaźnią, drżeniem ale
i zapierającą dech w piersi fascynacją zwano między innymi
podświadomością, nie oznaczało krańcowej negacji jednostki. Owszem, implikuje to niepewność, podejrzliwość.
Owszem, wstrząsa to podstawą podmiotu, chwieje nim.
Próbuje obalić, lecz jednocześnie czujna jest, by czule
go pochwycić. Gdy zapytamy czy surrealizm oraz szereg
awangard wczesnego wieku dwudziestego to anarchiczno-destrukcyjne formacje, musimy odpowiedzieć (zwłaszcza
z perspektywy czasu), że nie. Prawdą jest, że André Breton
pisał w „Manifeście surrealizmu” z 1924 roku: „Strach przed
obłędem nie zmusi nas do zatrzymania sztandaru wyobraźni
w połowie masztu”. A jednak – choć jako esteta i lekarz nie
lękał się „obłędu” – surrealizm, któremu przewodził przez
tak wiele lat, któremu nadawał tak wiele tonów i odcieni, za

cel obrał sobie utrzymywanie sztandaru w połowie masztu.
On i wiernie oddani mu artyści szukali bowiem tej cienkiej,
niezwykle trudnej do uchwycenia i zdeﬁniowania granicy,
gdzie funkcjonować może człowiek wyzwolony od mieszczańskich – czy ogólniej – kulturowych konwenansów. Już
nie w życiu opresyjnym i skonwencjonalizowanym, takim,
jakie je potocznie rozumiemy, lecz jeszcze nie we wrogiej
mu rzeczywistości. Wyzwoleniu temu służyły różnorakie teorie i ideologie: początkowe zachłyśnięcie się freudyzmem,
marksizmem (który, jak wiemy, doprowadził do większego
rozłamu wewnątrz grupy) czy w końcu inspirowanie się ezoteryzmem, mistycyzmem, gnozą i prymitywizmem. Surrealizm, posługujący się charakterystyczną dla siebie retoryką, był w rzeczywistości ruchem wysoce pragmatycznym.
Orężem była sztuka. Przykładem twórczość urodzonego
w 1891 roku Maxa Ernsta.
Piątego maja zakończyła się w wiedeńskiej Albertinie
trwająca od stycznia wielka retrospektywa twórczości Maxa
Ernsta, jednego z najwierniejszych wyznawców Bretona,
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jednego z tych, którzy skierowali sztuki wizualne ku nowym
ścieżkom. Obejmowała ona zestaw około 180 dzieł: collage,
litograﬁe, szkice, malarstwo olejne, grattage, frottage, dekalkomanie, techniki łączone, rzeźbę, książkę artystyczną.
Sformułowane właśnie przez Maxa Ernsta zdanie, którym
pozwoliłem rozpocząć swój tekst, doskonale deﬁniuje jego
dadaistyczne początki. Zachwyca nie tyle technika, co ujawnienie tkwiących w dziewiętnastowiecznej graﬁce nowych
możliwości wizualnych. Gdyby nie Ernst, nigdy nie rozwinęłyby tak doskonale dzieła Jana Lenicy czy Harry’ego Everetta Smitha. Bretona zachwyca jego collage (któremu Ernst
pozostawał wierny przez całe życie, choć podejście doń
ulegało licznym przeobrażeniom). Ernst zwraca się ku malarstwu już pod sztandarem wyobraźni surrealistycznej, nie
pozwalając się jednak zdominować zbyt rygorystycznemu
dla niektórych Bretonowi, wciąż szukając nowych ścieżek.
„Ubu imperator” (1923), serie „Petriﬁed City” i „Entire City”
(1933-36), „Kuszenie św. Antoniego” (1945) doskonale obrazują przejścia od wyzwolenia imaginacji do wyzwolonych
technicznych ekwiwalentów reguł automatyzmu. Z uporem
bretonowskiego „szaleńca” eksploatuje wciąż motyw
swojego alter ego, Loplop, ni ptaka, ni człowieka. Po raz
kolejny zauważamy, że w dojrzałej myśli surrealistycznej to
motyw przejściowy występuje jako upragniony środek i cel
zarazem. Od wybuchu drugiej wojny światowej, dzięki pomocy Peggy Guggenheim przebywa w Nowym Jorku, gdzie
wraz z Duchampem i Chagallem wpływają na rozwój tamtejszej sceny ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Świadomość
europejskiej gehenny nadaje jego frottage’owym krajobrazom nowego postapokaliptycznego znaczenia („Europa
nach dem Regen”, 1940-42). Jednocześnie Ernst w Sedonie
(stan Arizona), gdzie mieszka przez osiem lat z żoną i muzą
Dorotheą Tanning, odnajduje żywe krajobrazy ze swoich
dzieł. Tam też zwraca się ku rzeźbie (potężne, mityczne totemy i bałwany) i asamblażowi, dziedzinie, w której
osiągnął mistrzostwo, nie ustępujące wielkim rzeźbiarzom
swoich czasów.
Zakończona wystawa w Albertinie stanowiła nie tylko
chronologiczny przegląd prac tego wpływowego i inspirującego człowieka. Dzięki błyskotliwemu zagospodarowaniu
przestrzeni wystawienniczej pełnej krzywych luster, napisów
oraz dadaistycznych wierszy słyszanych z głośników, traktujemy obszerne labirynty Albertiny jako surrealną podróż
w głąb, do wnętrza myśli artystycznej Ernsta. Człowieka
wielu talentów, którego rola nie ulegnie umniejszeniu jeszcze długo – wszak nitka łącząca go ze współczesnym konceptualizmem nie jest tak cienka. Pod koniec swojego życia,
w 1972 roku Ernst wypowiedział takie oto słowa: „Wystawa
Dada! Kolejna! O co chodzi tym wszystkim, którzy chcą
z dadaizmu uczynić przedmiot muzealny? Dada to była
bomba… potraﬁcie sobie wyobrazić, że zechciano pozbierać
kawałki bomby która wybuchła pół wieku temu, poskładać
ją i zaprezentować?”. Dzięki wiedeńskiej retrospektywie możemy po 41 latach odpowiedzieć twierdząco. Niezależnie od
tkwiącej w pytaniu ironii. Wszak o mocy wielkiej sztuki modernistycznej świadczy właśnie zdolność do wielkiej ironii.

TEKST I ZDJĘCIA:

PIOTR BURATYŃSKI
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O roli widza w teatrze

rozmowa Macieja Krzyżyńskiego z Matyldą
Podﬁlipską
Zdjęcia: Wojtek Szabelski
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Ś

rodowego popołudnia miałem okazję poznać
świeżo otwartą poczekalnię przy Scenie na
Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy. Co rusz
pojawiali się pracownicy teatru, aktorzy, którzy nie
szczędząc uśmiechów witali się i przechodzili dalej,
ku swym obowiązkom. Otoczony portretami aktorów
toruńskiej sceny oraz archiwalnymi zdjęciami rozmawiałem z tegoroczną zdobywczynią Wilama. Zapis
rozmowy przekazuję Wam, a sam również pozwolę
sobie przejść dalej.

?

Nagroda publiczności przy dziesięcioleciu pracy
na toruńskiej scenie – trudno chyba o większy
gest sympatii ze strony widzów?

Trudno (śmiech). To jest dla mnie ogromna radość i dowód
na to, że po drugiej stronie są ludzie, którzy odbierają to, co
robię, pozytywnie, nawet jeżeli czasami gram w sztukach,
które nie są miłe, łatwe i przyjemne. Dla mnie jest ważne, że
w jakiś sposób są poruszeni tym, co robię. Mam nadzieję, że
nie zawiodę tego zaufania, bo traktuję to jako kredyt zaufania
od widzów.

?

Na dodatek dopiero wczoraj, podczas wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia
Teatru, odebrałaś kolejne wyróżnienie.

Tak. Również jestem bardzo wdzięczna. Zarówno teatrowi,
jak i Panu Marszałkowi, który zgodził się taką nagrodę mi
przyznać. Tym razem nie jestem jedyna, gdyż w tym roku
trzy osoby dostały w naszym teatrze nagrodę Marszałka.
Oprócz mnie mój kolega, aktor, Paweł Kowalski i kierowniczka

administracyjna, pani Mieczysława Banasik. Całkiem przyjemne towarzystwo i oczywiście też super nagroda.

?

Czy jest jakaś rola, która miała na Ciebie większy wpływ od innych?

Z każdej roli pozostaje we mnie coś, czego nie potraﬁę się
pozbyć. Przy każdym kolejnym projekcie staram się podejść
do sprawy bardzo poważnie (nawet, jeśli rola bardzo poważna nie jest) i poświęcam temu dużo czasu i energii, efektem
czego jest związanie się na sporą część życia z tą postacią,
którą tworzę, i tym projektem, w którym biorę udział. Jest to
oczywiste, że jeśli coś trwa trzy miesiące, to się gdzieś w człowieku zakorzenia. Moja mama mi kiedyś powiedziała, że nawet jakbym chciała, nie potraﬁę pozbyć się tych fragmentów
postaci, które we mnie zostają, układają się i tworzą moją
dojrzałość. Dojrzałość także ludzką, bo nie mówię tu tylko
o scenicznej dojrzałości. Tu nie chodzi o to, że, jak już przeszłam jedno, to już wiem, jak to się robi, i w następnej rzeczy
będzie mi łatwiej, ponieważ w każdym nowym projekcie jest
tak samo trudno wystartować.

?

Czyli trudno jest po zakończeniu spektaklu powrócić do roli Matyldy Podﬁlipskiej?

Ja nie traktuję siebie jako roli. Jestem sobą i ze sobą
współpracuję, pracując nad kolejną rolą, w związku z tym nie
mam problemu powrócenia do siebie. Sądzę, że już od dawna
nie odchodzę od siebie, wychodząc na scenę. Nie da się
oddzielić jednego od drugiego. Ludzie, którzy widzą mnie na
scenie, na pewno mniej lub bardziej myślą, że to jest Podﬁlipska. Nie chodzi o to, by ludzie przychodzili zobaczyć, jaka jest
Podﬁlipska akurat na scenie. Nie da się jednak uciec od siebie,
swojej wrażliwości, psychiki, itd. Na tej podstawie buduję
kolejną postać, ale też na szczęście są takie zadania,

21

22

w y w i a d

gdzie rozpoczynając pracę, nie muszę rozdrapywać swoich
ran. Mam za to wielką frajdę poszukiwania w swoich ludzkich
możliwościach materiału na rolę, która wydawałoby się, że
jest mi obca, a potem staje się zabawą, super doświadczeniem. Doświadczeniem czegoś nowego, jak było na przykład
teraz przy „Body Art”.

?

Najnowszym Twoim wcieleniem jest Naomi. Jak
odnajdujesz się w roli mecenasa i co osobiście
sądzisz o wpływie biznesu na sztukę?

Naomi to dosyć wredna postać i wiem, że wiele osób jej
nie lubi. Sama, jakbym miała poznać taką osobę, pewnie też
bym jej nie polubiła. To jednak też nie o to chodzi, by kochać
swoje postaci i to mi kompletnie nie przeszkadza w czerpaniu radości z grania Naomi. Jak widać, jeżeli czerpię z tego
radość, jeżeli gdzieś się w tym odnalazłam, to pewnie też taka
mogłabym być. Mam jednak nadzieję, że życie mnie taką nie
zrobi (śmiech). Wpływ biznesu, pieniędzy na sztukę jest na
pewno ogromny. To nie jest temat-rzeka; morze, ocean to
w ogóle mało. Oprócz tego, że musimy liczyć się z tym, co się
sprzedaje, rzadko możemy pozwolić sobie na rzeczy, które
będą dla bardzo niewielkiego grona odbiorców i po pięciu
spektaklach miałyby zejść. Byłoby to nadużycie ﬁnansowe ze
strony teatru. Szukamy gdzieś jednak mimo wszystko rzeczy,
które poza tym, że się sprzedadzą, będą frapujące, poruszające, dające do myślenia lub pozwalające na ulgę, rozluźnienie.
W taki fajny, mądry sposób. Przynajmniej się staramy. Oczywiście, że efekty mogą być różne i przede wszystkim odbiór
jest różny. Bo to, co my dajemy to jest właściwie półprodukt.
To, co my dajemy, plus to, co ludzie odbierają – to jest dopiero pełny produkt. On różni się w zależności od tego, kto to
ogląda – na jakim jest etapie, do czego jest przygotowany, na
ile może sobie pozwolić w odbiorze, jakie są jego skojarzenia,
doświadczenia. To wszystko łączy się w jedną całość z tym,
co my proponujemy, i to jest dopiero jakiś odbiór całego projektu. W „Body Art” mówimy o wpływie ﬁnansów na sztukę.
To są oczywiste sprawy. Wszyscy wiedzą, że jest taka sztuka,
która jest niekoniecznie zrozumiała, ale podana w taki sposób,
z takim przekonaniem, przez osoby-legendy, które marketingowo potraﬁą o siebie zadbać, by legendę utrzymać, że, choć
podejrzewam, że może być to gniot, i tak się wtedy sprzeda.
To jest już tylko wybór tej osoby-legendy. Ja wolę podjąć
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ryzyko, że to się może nie udać, nie sprzedać tak dobrze,
jak mam nadzieję, że się sprzeda. Może nie dotrzeć, nie być
zrozumiałe przez taką masę ludzi, przez jaką chciałabym, by
było zrozumiałe. Muszę uczciwie podejść do pracy i wiedzieć,
że chcę coś ważnego powiedzieć, że nie odwalam chałtury, że
w tym, co robię, jest jakiś sens. Dopiero wtedy mogę poświęcić na to trzy miesiące swojego życia. Być może perspektywa
zmieniłaby się, gdybym wiedziała, że zrobię coś w trzy dni
i zarobię milion złotych. Może by mi się jakaś klapaka przestawiła w głowie i stwierdziłabym: „to tylko trzy dni, a potem
będę robiła już tylko piękne, wspaniałe rzeczy”. Tylko, że te
piękne, wspaniałe rzeczy nie przychodzą na zawołanie. Te trzy
dni chałtury mogą mieć swoje kiepskie konsekwencje.

?

To skoro już miliony, skoro frapujące sytuacje
– pomówmy o „Przedostatnim Kuszeniu Billa
Drummonda”. Spektakl rozpoczynają rozmowy
telefoniczne. Widz musi zadzwonić do aktorów oczekujących na połączenie. Czy któraś z tych rozmów
zapadła Ci szczególnie w pamięć?

Udało mi się parę takich rozmów zdążyć sobie spisać. Ich
było naprawdę sporo i były naprawdę zaskakujące. Zdarzyła
się na przykład rozmowa z kimś, kto życzył mi interesującej
drogi do przejścia. To były takie niesamowite sformułowania,
które wynikały z jakiejś prostej rozmowy, które po kolejnych
minutach spektaklu okazywały się mieć tak głębokie dno, że
pomagały mi doświadczać kolejny raz niezwykłej przyjemności – jak i tej osobie, która na pewno pamiętała, co mi
powiedziała, i na pewno po obejrzeniu tego spektaklu musiało
to otworzyć w niej coś zupełnie nowego. I to była radocha
ogromna. Byli ludzie, którzy dzielili się swoimi problemami
i przeżyciami. Był ktoś, kto mówił, że była taka pogoda, że
właściwie nie wie, po co on tu przyszedł, i ma nadzieję, że się
nie zawiedzie. Albo ludzie, którzy dzwonią na zasadzie żartu,
bo kolega z klasy siedzi obok i... nagle się wciąga. Głupio mu
zacząć ze mną rozmawiać, bo kolega obok jednak słucha,
a on jednak zaczyna odpowiadać mi półsłówkami i nagle się
okazuje, że oni też biorą w tym wszystkim udział. Fragmenty
tych rozmów były puszczane przez głośnik, więc dochodzą
do wniosku, że „kurczę, chciałem zrobić jaja, a tutaj jednak
coś się na serio robi, jak z tego wybrnąć?”. Wydaje mi się, że
problem z tym, jak wybrnąć ze sztuki, to jest bardzo waż
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ny problem. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie przyszli na
sztukę i zastanawiali się, co dalej mają z tym zrobić. Nie na
zasadzie: „nic nie rozumiem, kicha totalna, w ogóle po co tu
przyszedłem”, tylko: „dostałem coś i co z tym mogę zrobić,
co to mi daje, co to we mnie zmieni?” Ten spektakl na pewno
dawał szansę, by po nim było inaczej.

?

Zdarzają się też inne spektakle, w których występuje interakcja sceny z widownią. Jak wygląda aktywność toruńskiej publiczności?

To jest kolejny powód, dla którego cieszę się z tej nagrody.
Dosyć mało tej aktywności odbieram. Słyszę oddechy, jakieś
dźwięki z widowni, ale rzadko mam okazję dyskutować z ludźmi. Tego mi brakuje. Są przecież spotkania, po każdej premierze są wtorki uniwersyteckie. Na to ciągle przychodzi mało
ludzi i ciągle jest niewielu, którzy odważyliby się podyskutować o tym. Zdarzyło mi się ostatnio, że jedna osoba wyszła ze
spektaklu. Ja akurat czekałam na zewnątrz na swoje wejście,
więc siłą rzeczy musiałam się z nią spotkać. Prawdę mówiąc
przestraszyłam się, że coś jej się stało, więc pytam: „przepraszam, pani wyszła, może jakoś mogę pomóc?”, odpowiedziała: „tak wyszłam, bo jestem zdegustowana” i musiałam
zaraz iść na scenę. To była dziewczyna w mniej więcej moim
wieku. Tak mnie to strasznie męczyło, bo nie miałam zielonego pojęcia, co takiego do tej pory wydarzyło się w spektaklu,
co mogło ją aż tak zdegustować. Bardzo mi tego brakuje, bo
ja rozumiem, że coś się może nie podobać, ale nie wiem dlaczego i chciałabym z nią porozmawiać. Jasne, że ja nie wiem

wszystkiego. Nie znam metody na to, żeby było dobrze, żeby
sztuka była udana, wysokich lotów. Mogę błądzić. Chciałabym tylko, żeby ludzie mieli odwagę do wymiany opinii. Jeśli
chodzi o interakcje podczas spektakli toruńska publiczność
wypada dobrze, chociaż jest to ciągle budzenie. Zdarzało mi
się, że podchodziłam do osoby i pytałam, z jakiej jest paraﬁi
(podczas „Przedostatniego Kuszenia...” – przyp. red.), a ona
na mnie patrzyła i nic nie mówiła. Mówię: „przepraszam, ja
do pani” – „ja?” – „tak, tak – pani”. Tak jakby trzeba było
ciągle próbować „dopukiwać” się do ludzi, udowadniać, że nie
jesteśmy za ekranem. Kolejny raz mogę tylko powiedzieć,
że „Przedostatnie Kuszenie Billa Drummonda” było właściwie
pierwszym takim super ważnym doświadczeniem zmieniającym mój bieg teatralny. Jednym z tych spektakli, który dawał
taką szansę. Zwłaszcza we fragmencie, w którym mówiłam
o tych problemach, które mam ja – i myślę, że wielu ludzi.
O problemach z wiarą, z Kościołem, z tym, co jest potrzebne
w Kościele. Zastanawiając się nad tym, czy to jest w ogóle
potrzebne i proponując ludziom spalenie tego wszystkiego
i stworzenie czegoś nowego, dochodziłam do momentu, kiedy
zadawałam pytanie, które było kulminacją całego mojego
monologu: „co, jeżeli Boga nie ma?”. Widziałam, że na samej
górze widowni, na końcu ostatniego, najwyższego rzędu,
siedzi grupa młodzieży. To jest magiczne miejsce, w którym
zawsze się młodzież chce schować na spektaklach. Nie wiem,
dlaczego, ale tam jest najdalej, najbezpieczniej, można sobie
pochichotać, pogadać, światła w oczy nie rażą. Było tam
paru chłopców, którzy przez cały czas sobie coś tam szemrali, dogadywali. (To się pogłębiało wraz moim monologiem.)
Nie wiedziałam już, co mam robić, żeby ich przekonać do
słuchania, powiedzieć im, że to jest dla mnie strasznie ważne
i chciałabym, by dla nich, chociaż na chwilę też stało się
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ważne. I doszło do tego, że przy pełnej widowni, przy ludziach
siedzących na schodach, przedostałam się między kolanami
widzów do ostatniego rzędu, do ostatniego miejsca. Doszłam
do dwóch chłopców wskazujących od razu trzeciego: „to nie
ja, to on, to on”. Popatrzyłam na chłopaka i mówię: „ty, chodź
ze mną” – „nie, nie, nie” – „chodź ze mną” – „nie” – „chodź”
– wstał i poszedł. Znowu przeszliśmy po tych wszystkich kolanach. To trwało ułamek sekundy. Ja nie wiem, jak i kiedy to
zrobiłam. Z chęci niestracenia tego chłopaka wyciągnęłam go
na sam dół, usadziłam między krasnalami, gdzie było jeszcze
troszeczkę miejsca i, skoro tam już siedział, bezpośrednio
jemu zadałam pytanie: „a co, jeżeli Boga nie ma?”. Wyraz
oczu tego chłopaka był bezcenny. Cisza, cisza, cisza, „nie
wiem”. Ta bezradność była bezcenna. Wiem, że potem, przed
aneksem, ta grupa młodzieży się zbierała, dziewczyny mówią:
„chodźcie, chodźcie”. Chłopcy z kolei: „no co ty, pierwszy
raz coś ciekawego w teatrze się dzieje, zostajemy”. Alicja,
nasza inspicjentka, opowiadała mi potem, że on stał
z boku. Chłopcy sobie powtarzali, co się wydarzyło, a on nie
był w stanie z nimi o tym żartować. Poszedł na aneks, czyli
coś go musiało jednak zaintrygować w tym wszystkim. To są
dla mnie najwspanialsze momenty w spektaklu. Mam nadzieję, że wskazany przeze mnie chłopak nie będzie wspominał
tego ze wstrętem, lecz wręcz przeciwnie. Może dotarło do
niego, że my, aktorzy, też jesteśmy ludźmi i to jest jakaś
wspólna rozmowa.

?

A czym dla Ciebie dziś jest teatr? Czy uważasz,
że masz realny wpływ na kreowanie światopoglądu takiego chłopaka, takiego widza, który
wyszedł ze spektaklu?

Tak, ale to też zależy od tego, na co przyjdzie i na jakim
jest etapie. Zdaję sobie sprawę z tego, że chociażby „Body
Art”, który teraz gramy, dla niektórych ludzi może być ważny,
dla niektórych nie. Jest sporo ludzi młodych, którzy powiedzą,
że to już wszyscy wiemy, że przyjaciela można sprzedać, gdy
się ma ku temu okazję. Że przyjaźń nie jest tak cenna, jak
interes. Ale są grupy, które chcą posiedzieć, posłuchać o tym.
Mam nadzieję, że ten teatr, dając do myślenia, coś zmienia
w życiu. Nie tylko naszym, ale też tych ludzi, przychodzących
do niego. Mam nadzieję, że sztuka jest potrzebna, chociaż nie
jest to łatwa wiara. Ciągle staram się walczyć o to przekonanie w sobie. To jest oczywiste, że bez chleba i wody nie przeżyjemy. Nie wiem, czy byśmy przeżyli bez sztuki. Być może,
że na dłuższą metę nie. Ale – miesiąc bez sztuki? Damy radę.
Nie wiem tylko, czy będziemy wtedy w stanie odczuć przyjemność życia.

?

Twoje życie artystyczne nie ogranicza się do
sceny Teatru im. Wilama Horzycy. Powiesz nam
coś o innych projektach, w których bierzesz
udział?

Przyznam, że trudno jest mi łączyć pracę w teatrze
z czymkolwiek innym, ponieważ dla wielu produkcji jestem
niedyspozycyjna. Jest milion pięćset aktorów w Warszawie
i różnych innych miastach, którzy po prostu siedzą i czekają
na okazję. Musi się znaleźć ktoś, kto bardzo chce akurat ze
mną coś zrobić, żeby była szansa na kombinowanie w moim
planie zajęć. Na szczęście od czasu do czasu jeszcze udaje mi
się coś zrobić z Teatrem Wiczy. Zdarza mi się również złapać
pojedyncze dni zdjęciowe w ﬁlmie czy w serialu, co jest też
bardzo cennym doświadczeniem. Praca przed kamerą wymaga większej subtelności środków, a jednocześnie ogromnej
sprawności, powtarzalności i cierpliwości. Wiadomo przecież,
że na planie ﬁlmowym mniej się gra, a więcej się czeka. Być
może teraz dojdzie do skutku kolejne ﬁlmowe doświadczenie,
czyli projekt Marcela Woźniaka. Czekam na to z niecierpliwością, bo pomysł miał bardzo fajny i na szczęście był jedną
z tych osób, które powiedziały: „to ty masz tutaj coś do
zagrania, ja wierzę, że ty masz u mnie zagrać”. Mam nadzieję,
że dzięki jego entuzjazmowi uda się połączyć moje zajęcia
z planem ﬁlmowym.
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Samotny wilk:
Lutosławski
tekst i ilustracje: Małgorzata Burzyńska

k o n t e r f e k t

T

ekst ten proponuję wziąć w nawias opinii samego
Witolda Lutosławskiego na temat osób piszących
o muzyce: „Komentatorzy nie dają przemówić samej
sztuce, wtłaczają się pomiędzy dzieło i odbiorcę, zagadują
czytelnika, każą milczeć autorowi i przeczekiwać ich gadanie”
(11/III 66). Instynkt samozachowawczy podpowiada, że
niezbyt rozsądnie byłoby drażnić wilka. Dlatego postaram się
zagadywać możliwie mało, w miarę możliwości dopuszczając
go jak najczęściej do słowa. W końcu głosu nie mają ponoć
dzieci i ryby, natomiast mają go umarli – ci przynajmniej, którzy zawczasu zatroszczyli się o jego utrwalenie (lub zatroszczyli się o to inni) – ot, choćby dzięki takim autoreﬂeksyjnym
„Zapiskom” (W. Lutosławski, „Zapiski”, opr. Z. Skowron, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Warszawa 2008) czy
nagraniom w archiwach Polskiego Radia, będących pozostałością rozmaitych wywiadów („Witold Lutosławski w Polskim
Radiu”, Polskie Radio SA, Warszawa 2004, PRCD 181–182).
Wilczą samotność proponuję więc rozgryźć tropem wilczych
śladów – tyle że nie łap, a wypowiedzi. Samotność nie cierpiętniczą, bo wybraną świadomie, będącą ukierunkowaniem
się osobnika, podejmującego twórczość na osobności,
w stronę inną od stada współczesnych. Rozgryzać będę z nadzieją, że autor przytaczanych wypowiedzi (nawet jeśli nie zgodzi się z łączącym je komentarzem) nie zarzuci mi, że nie
dopuściłam go do głosu i spokojnie przeczeka moje gadanie
(nie takie zresztą odosobnione w roku Lutosławskiego).

Samotność wilka – samotność języka
Oddajmy głos kompozytorowi – niech sam wytłumaczy
się i postawi problem wilczego aspektu swojej artystycznej
tożsamości:
„Zdecydowałem się na pracę od… od zera w 48 roku.
Nie znajdowałem wokół siebie żadnych modeli, żadnych
trendów, które mogłyby mi w tym pomóc, aby odnaleźć
język muzyczny i w ogóle estetykę, której pragnąłem. To
była praca całkowicie samodzielna. Nie zależało mi na tym,
aby uczestniczyć w jakichś prądach, w jakichś modach,
w jakichś – ewentualnie –kierunkach estetycznych – nie
dlatego, żebym się specjalnie od tego chciał dystansować
– ale po prostu miałem pilniejsze zadanie – to jest powiedzieć to, co chciałem powiedzieć – i do tego potrzebny był
mi język, którego wokół siebie nie znajdowałem – musiałem
go sam wypracować. Tak się też stało. Ktoś mnie się kiedyś
zapytał: «czy pan należy do jakiegoś kręgu, czy do jakiegoś
trendu, czy jest pan samotnym wilkiem?» («lonely wolf»
– jak powiedział ten interviewer – bo to był Amerykanin),
a ja powiedziałem: «Tak. Ja jestem lonely wolf»”
(PRCD 181-182).
Wybór wilczej samotności podyktowany jest u Lutosławskiego
pragnieniem wypracowania własnych środków muzycznego
wyrazu, umożliwiających komunikację tego, co istotnego ma
on do powiedzenia. Traktując twórczość jako wypowiedź
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– językowo-muzyczną makietę mikrokosmosu indywidualności – wilk gardzi językiem stada, który nie odnosi
się do tej rzeczywistości, na opisywaniu której szczególnie
mu zależy. Do artykulacji własnego świata potrzebny jest
inny kod, jakiego kompozytor wokół siebie nie znajduje – i dlatego postanawia go wypracować. Samotność wilka jest więc
samotnością języka.
Paradoks sytuacji polega jednak na tym, że to język najwydatniej podkreśla stadność człowieka, a wspólnie podzielane
reguły komunikacji stoją na straży międzyludzkiej zrozumiałości – możliwości odnoszenia się do tych samych rzeczy,
zjawisk. Funkcjonowanie mowy zakłada intersubiektywność
odniesień i znaczeń, wiąże się z zewnętrzną determinacją
zachowań przez otaczający świat – i równie zewnętrzną kontrolą grupy, w ramach której komunikacja zachodzi. Języka
prywatnego – mówiącego o świecie zamkniętym w jednostce – nikt nie mógłby zrozumieć, bo człowiek – jak wilk
– jest zwierzęciem stadnym – i mowa, jaką się posługuje,
jest zawsze językiem stada, poza którym niemożliwa jest
komunikacja, zostaje tylko samotność (lub – równoważna
jej – kompletna niezrozumiałość). Czemu więc wilk odrzuca
język stada i zdaje się tylko na siebie, wyruszając na bezdroża stepu?

Język samotności i jego nędza
Taki wybór okazuje się w kontekście przekonań Lutosławskiego koniecznością, jedyną drogą do pełnej samorealizacji – urzeczywistnienia świata osobowości w ukształtowaniach materii muzycznej.
„Charakterystyczne i istotne dla naszych czasów jest
w sztuce tworzenie indywidualnych sposobów wyrażania się – języków – w przeciwieństwie do dawnych epok
(np. baroku), w których istniały mniej lub więcej wspólne,
ogólnie obowiązujące sposoby wyrażania się. Dziś, w epoce
zamierzonej «wieży Babel» traktowanie cudzej indywidualnej zdobyczy w dziedzinie języka jako wspólnej własności
jest nie tylko zapożyczeniem, imitacją, plagiatem, jest poza
wszystkim anachronizmem” (10/XI 61). Dla wilka-modernisty świat ograniczony zostaje językiem – obwarowany i zindywidualizowany jego odrębnością. Na nowo więc, jak niegdyś
dla Wittgensteina „granice mego języka oznaczają granice
mego świata”. Osobowość modernisty szuka adekwatnego
dla siebie wyrazu – tworząc swój indywidualny kod. Ten
jednak – wobec braku intersubiektywnego dookreślenia

pozajęzykowych odniesień – zdolny jest tylko do monologu, podobnego wilczemu wyciu. Odczuwany jako wewnętrzna
konieczność imperatyw osobności języka wymusza w końcu
zobojętnienie na komfort bycia rozumianym. „Każdy musi
sam sobie szukać pokarmu, skazany jest na «nędzę awangardowości»” (6 II 59). Nędzarze-awangardziści, jak głodne
wilki, chwytają się wszelkich sposobów zdobyczy, działając
na własną rękę, od czasu do czasu stykają się na festiwalach
i popisują pomysłami, by znowu rozbiec się w różne strony.

Samotność i instynkt przetrwania
Skoro samotność stała się imperatywem, z porzuceniem
stada nastąpiło konieczne uniezależnienie się od życia
intersubiektywnego na rzecz wiary we własną wewnętrzną
busolę. Instynkt stadny zdominowany został instynktem
przetrwania – możliwego tylko dzięki trwałości mikrokosmosu dzieła.
„Aby dojść do czegoś sensownego, trzeba być całkiem
uniezależnionym od życia zewnętrznego” (24/X 59). Przecięcie więzów języka łączącego ze stadem przecina też więzi
dialogu, choćby tylko potencjalnego. Toteż Lutosławski krytykuje webernistów spod znaku drugiej awangardy za to, że
„są zdani na ciągłe konfrontacje i dlatego żaden z nich
nie próbuje nawet skupić się nad czymś bardziej trwałym,
konsekwentnym, długodystansowym. Zaangażowanie się
w ustawiczny dialog z opinią jest rodzajem niewoli” (24/X
59). Wspólność języka opiera się na zaakceptowaniu przez
grupę niewoli podporządkowania się regułom gry, nastawieniu na interakcje i poddaniu intersubiektywnej kontroli
porównań w ramach porządkujących życie konwencji. Jeśli
odnoszenie się twórczości do wspólnych reguł stanowi
kryterium stadnej przynależności, to samotność wilka jest
deklaracją niepodległości krnąbrnego mikrokosmosu: „zasadniczym celem w mej twórczości nie jest dialog z innymi
twórcami czy polemika z zastanym stanem rzeczy. Jest nim
zupełnie co innego: danie możliwie najwierniejszego wyrazu
temu wszystkiemu, co narzuca się mej kompozytorskiej wyobraźni i co odpowiada mym osobistym pragnieniom i gustom.
Aby to osiągnąć, konieczna jest stała praca nad wzbogacaniem i odnawianiem własnego muzycznego języka” (12/IX
65). Żeby w przestrzeni intersubiektywnej mógł zaistnieć
świat niepowtarzalnej wilczej osobowości, trzeba przełożyć
go na struktury partytur sobie tylko znanym kodem, nieobecnym we wspólnym języku, zaistnieć głosem całkowi
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cie odmiennym. Zawsze będzie to jednak podobny wyciu
do księżyca monolog, nie dialog; język prywatny, skazujący na samotność, w której kształtuje się wolno i utrwala
w partyturach językowa makieta wilczego mikrokosmosu,
rysującego się innym zawsze z odległości.

Wilk i księżyce nieznanych światów
Samotne wilki wyją do księżyca. Lutosławski przyznaje,
że jego poszukiwaniami jeszcze nieistniejących rozwiązań
formalnych w samotności kieruje „stała tęsknota za nowym,
nieznanym światem dźwiękowym” (3/XI 64) – językowo-muzycznym ekwiwalentem własnej indywidualności. Ale
w wilczej samotności dalekie może stać się bliskie – jak
księżyc majaczący z horyzontu – wobec perspektywy urzeczywistnienia odosobnionych światów w jakoś dostępnych
percepcji strukturach. Toteż „twórczość w dziedzinie samego
języka jest koniecznością i każdy z nas w mniejszym lub
większym stopniu ją uprawia” (10/X 62). Na język skazani
są wszyscy – nawet samotne wilki, ryzykujące kompletną niezrozumiałość w międzyludzkiej przestrzeni, pełnej
wycia nieznanych światów.
Jednak te nieznane, percepcyjnie odległe światy dźwiękowe kuszą wilka jak księżyc, bardziej niż stado i jego korzyści, skłaniają do konstruowania: „Prawdziwie dobra muzyka
rodzi się na gruncie zasadniczego znudzenia wszystkim, co
się słyszało i słyszy; rodzi się z tęsknoty za czymś nieznanym, czymś, co może wyrwać nas z nudy. Tęsknota ta jest
źródłem pomysłów, te zaś – nowych utworów!” (8 VIII 64).
Samotny wilk utożsamia się ze światami dalekimi jak księżyc, konstruuje w wyobraźni sięgające ich mosty, pokonując
odległość i nudę. Oddalony od stada – poprzez zerwanie
z automatyzmem i przewidywalnością reguł – wypuszcza
się na bezdroża, zdając się na instynkt, prowadzący ku
światom, jakoś odpowiadającym samotno-wilczej wyobraźni. Włócząc się po bezdrożach, pogardzając łatwo dostępną
zdobyczą, kieruje się ku celom odległym, niepewnym, niewiadomym – podejmuje ryzyko polowań w miejscach dotychczas
nieoznaczonych. „Okres, który od dłuższego już czasu przeżywam (parę lat) jest nieciekawy. Jest to okres wzmożonych
poszukiwań odpowiednich dla mnie środków wyrazu. (…)
te poszukiwania postępują wolno, (…) niewiele przynoszą
trwałych zdobyczy. Rezultatem tego stanu rzeczy jest fakt,
że utwory tego okresu (…) stoją na pewno niżej od niektórych poprzednich moich utworów (…). Dla mnie osobiście
mają jednak wartość większą niż tamte, ponieważ prowadzą

do czegoś, przygotowują coś, ułatwiają coś, co będzie
o wiele bardziej moje własne” (12/II 61).
Samotność wilczych poszukiwań jest też samotnością
długodystansowca – z dala od stada przemierza on przestrzenie czasu, pokonuje niezmierzone dystanse – i to
w okresie wielkiej niecierpliwości, w którym niezmiennie
upragniona nowość jest tym, co najszybciej się starzeje.
Ale wilka interesuje tylko trwałość światów przynoszonych
z drogi po bezdrożach nieprzeliczonego czasu. Za ten właśnie czas – potrzebny na konstrukcję własnego języka „od
zera” – Doktor Faustus sprzedał duszę diabłu.
Te zadziwiające cierpliwością kształtowania solidnej
makiety mikrokosmosu długodystansowe łowy to „instynktowne poszukiwanie tego, co wydaje się w muzyce trwałe.
Między innymi poszukiwanie formy, która byłaby czymś więcej,
niż rezultatem procesu jej rozkładu” (2/X 66). Ze swojej
włóczęgi w czasie wilk chce koniecznie wynieść trwałość
czegoś własnego, co zostanie jak księżyc, choćby nawet
daleko nad horyzontem, na uboczu współczesności.

Co widzą wilki na krążku księżyca?
Wilkiem kieruje więc pragnienie ocalenia monologu, własnego przekazu – w samotności. Zamknięte w sobie, uzbrojone
w zęby, oporne mikrokosmosy obracają się w kółko, zagęszczając wokół siebie materię muzyczną w świat. Planety płyt
jak światy zapisane w partyturach przywołują do życia
dziwne stwory, „dziwotwory wilczej wyobraźni”. Skrzeczą,
trzepoczą i wyją ptaki, ptaszyska, wilki – ożywa menażeria emocji, zaklętych w komplikacje muzycznej struktury,
wyrzeźbionych w fakturze orkiestry, ściganych chmarami
blachy, rozwijających się drzewem, najeżonych smyczkami,
osiągających komunikatywność na poziomie zwierzęcym
– galopu, świstu, skowytu, trzepotań i wzniesień, zawsze
bardziej lub mniej daremnych.
Pytanie o zrozumiałość twórczości – mikrokosmosu ograniczonego językiem – jest w tej sytuacji pytaniem o jego „być
albo nie być” we wspólnej przestrzeni. Ale takiej samotne
wilki nie mają. Komunikują się na duże odległości w oparciu
o księżyc, pozamykane jak całkiem osobne planety w swoich językach. Przestrzeń międzyludzka jest dla nich przestrzenią kosmiczną, w której odległe od siebie o lata świetlne estetyki krążą po orbitach zimna i samotności, kręcąc się
w kółko wokół własnych, egocentrycznych osi – nocą, w której
na odległych planetach płyt, monologując w wyosobnionych,
wykluczających interakcję odtwarzaczach, wyją samotne wilki.
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Wilk nie wyje z żalu
W końcu intelektualny chłód partytury dobrze konserwuje
upolowaną zdobycz, materializuje wilcze marzenia, a świadomy wybór samotności wiąże się z wiedzą co jej do konsekwencji:
„Trudno jest się oprzeć wrażeniu, że poszukiwania w dziedzinie języka muzycznego, prowadzą do rozchwiania się kontaktu artysty twórczego z jego odbiorcą. Ale jestem pod tym
względem optymistą – uważam, że jest to rozchwianie tylko
czasowe – po prostu słuchacz po pewnym czasie oswaja się
z językiem wprowadzanym przez kompozytora i zaczyna nie
tylko go rozumieć, ale – może go nawet polubić. Ze swej
strony zawsze staram się być niezależnym od ewentualnego powodzenia czy niepowodzenia, czy zrozumienia, czy
niezrozumienia u moich słuchaczy, a tym bardziej u krytyki.
Ta niezależność, uważam, jest warunkiem pierwszorzędnego
znaczenia. Staram się w swojej muzyce powiedzieć przede
wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze – prawdę
artystyczną, jak to się pompatycznie mówi. I żywię się po
prostu nadzieją, że istnieje pewna ilość ludzi, do których
jestem podobny. I dla tych ludzi – ta muzyka – tworzona
przeze mnie – chociaż w oderwaniu bezpośrednim od myśli
o tym słuchaczu – jednak dla tego słuchacza jest pisana”
(PRCD 181-182).
Niezależność, swoboda twórcza jest dla wilka warunkiem
pierwszego znaczenia, ze względu na które porzuca on skrępowane wspólnym językiem stado. Jednak z dala od stada
żywi się nadzieją, która jak księżyc – punkt odniesienia
– podtrzymuje go w samotności. Samotne wilki komunikują
się na dużą odległość w oparciu o księżyc, okrągły i błyszczący jak płyta, przynosząca materializację świata w języku.
„Naczelnym motywem w mym działaniu jest danie najwierniejszego świadectwa, «materializacja» świata istniejącego we mnie i ustawicznie się rozwijającego. (…) Czy moje
stanowisko jest ściśle introwersyjne? (…) Żarliwe pragnienie
łączności z ludźmi poprzez sztukę stale mi towarzyszy. Moje
wysiłki jednak nie mają na celu zjednania sobie jak największej ilości słuchaczy i zwolenników. Nie pragnę zjednywać,
natomiast pragnę odnajdywać. Odnajdywać tych, którzy
w najgłębszych warstwach duszy czują tak samo jak ja”
(24/III 72). Wilk, mówiąc twórczością o własnym świecie,
wypowiada się bez kompromisów co do reguł intersubiektywności. Taka postawa może wprawdzie eliminować słuchaczy,

ale „ci, którzy zostają, stanowią za to skarb nieoceniony.
Są ludźmi bliskimi, mimo że mogą być nieznanymi osobiście. Twórczość artystyczna może wiec stanowić między
innymi swoiste łowy dusz ludzkich, zaś wyniki takich łowów
przynoszą lekarstwo na jedno z najdotkliwszych cierpień
człowieka: uczucie samotności” (24/III 72). Paradoksalnie,
samotność wilka służy kojącym uczucie samotności łowom
dusz – kompozytor wybiera odosobnienie, by przezwyciężyć
je mostem oddziaływania twórczości na odległość. W ciszy
tego odosobnienia zachodzi dziwna komunikacja mikrokosmosów, oddalonych i niezależnych od siebie jak planety,
a jednak oddziaływaniem na odległość podtrzymujących się
w swoim ruchu. Przestrzeń kosmiczną, pustkowia stepu,
bezdroża milczenia – samotny wilk wypełnia je brzmieniem
monologu, kierowanego ku nieznanym światom.
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Henryk Mikołaj Górecki
– Prosty chłop ze Śląska
czy Święty minimalista?
tekst: Konrad Burzyński
Ilustracja: Agata Królak

Z

anim Henryk Mikołaj Górecki na dobre zadomowił
się na salach koncertowych i w umysłach słuchaczy ceniących muzykę prostą, acz intensywną
emocjonalnie, podobnie jak wcześniej omawiany Penderecki,
przeszedł dość ciekawą drogę, w której jednak trudno było by
się doszukiwać wyraźnych wolt. Owszem, na początku lat
70-tych autor zmienia nieco klimat na bardziej konsonansowy,
lecz wciąż pozostaje sobą, dokonała się zmiana jedynie w obrębie
środków. Jest to postawa, która od samego początku znajomości z tą muzyką i postacią bardzo mi imponowała: „jak zachować
indywidualność w tak dynamicznych, pełnych zwrotów czasach?”. Autor słynnej „Trzeciej Symfonii” zaczynał jako uczeń
Bolesława Szabelskiego, także bardzo ciekawej osobowości,
która odbyła odwrotną drogę w stosunku do tzw. „Pokolenia
’33” (Górecki, Penderecki, Bujarski, Kilar). Szabelski zaczynał jako kompozytor muzyki neobarokowej, żeby pod koniec
lat 50-tych wejść w owocny dialog z serializmem. Miało to
na pewno wpływ na ówczesne poczynania Góreckiego, który
charakteryzował się otwartością i niewyobrażalną wręcz naturalnością talentu. A zatem utwory pisane przez niego podczas
studiów charakteryzowały się już dość dużą indywidualnością,
może nie jakimś wybitnym poziomem, ale to co jest ważne
już w tych pierwszych opusach: zaznaczyły się te cechy
twórcze, które obecne będą aż po sam koniec życia ich autora.
Więc op. 1 (utwór pierwszy), czyli „Cztery Preludia na fortepian” z roku 1955, to bardzo ciekawa propozycja, nieco
„postbartokowska” (rytmika). Kilka następnych utworów, dość
różnych (cecha młodego kompozytora, który szuka?), w czym
uwidacznia się inna właściwość Góreckiego: nieortodoksyjność, to także przekonujące propozycje, które trudno nazwać
jedynie szkolnymi, czyli takimi, w których autor chce pokazać,
że umie. Ścieranie się tendencji postbartokowskich z nowo-

cześniejszymi widać w utworach powstałych pod koniec lat
50-tych. W 1957 roku powstają: świetna „Sonata na dwoje
skrzypiec”, Op. 10, będąca bliżej Bartoka i Concertino na pięć
instrumentów i kwartet smyczkowy, Op. 11, wyraźnie punktualistyczna, nawiązująca do muzyki Weberna. W pierwszych
utworach uwidaczniają się także tendencje do dodekafonii,
łączą się one z odcinkami bardzo prostymi w niezbyt spójnym,
ale w sumie dość przekonującym cyklu „Pieśni o radości i rytmie”,
Op. 7 z roku 1959, gdzie nowoczesna awangardowość (bruityzm) kontrastuje z estetyką właściwą końcowi lat 50-tych.
Na dobre muzyka Góreckiego zadomowiła się na salach
koncertowych od debiutu Warszawsko-Jesiennego, czyli od
„Epitaﬁum” do słów Tuwima na chór i instrumenty, Op. 12,
z 1958 roku. W tym okresie estetyka Góreckiego na jakiś czas
się ustaliła, współtworząc tzw. Polską Szkołę Kompozytorską,
której cechami charakterystycznymi były silna emocjonalność,
witalność, czasem brutalność. Górecki pisał wtedy muzykę
będącą odpowiedzią na twórczość kompozytorów zagranicznych, nigdy jednak, nawet w „Pierwszej Symfonii” (najbardziej awangardowej spośród trzech), nie rezygnując z wątków
bezpośrednio emocjonalnych, co odróżniało twórczość polskich
kompozytorów od zachodnioeuropejskich, o czym pisałem już
przy okazji Pendereckiego. Jeśli gdzieś szukać pierwszych
oznak zamiłowania Góreckiego do konsonansowej prostoty,
z której znany będzie później, to na pewno w „Refrenie”, Op.
21, choć nie bez zastrzeżeń, utwór zawiera w sobie bardzo
brutalny, trwający około 3 minut fragment. Muzykolog,
Krzysztof Droba, miłośnik i badacz muzyki przede wszystkim
polskiej i litewskiej, stwierdził niegdyś, że „Refren” jest czymś
w rodzaju fundamentu dla przyszłej twórczości Góreckiego
– sporo w tym racji. Właściwie to już jesteśmy w momencie,
gdy wszystkie trybiki mające popchnąć Góreckiego w stronę
„ładnej”, a nie „brutalnej” prostoty, poszły w ruch. Kolejne
utwory, takie jak „Muzyka Staropolska” czy „Canticum
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G

raduum” dalej idą w tym kierunku, niedługo
Górecki poważy się na coś, na co w latach 60-tych nie mógłby sobie pozwolić, choć brzmi to z
perspektywy czasu dość zabawnie. W latach 60-tych deﬁnicja
piękna obowiązująca wśród akademickich kompozytorów tzw.
„muzyki poważnej” była inna niż dzisiaj (przede wszystkim
dziś nie ma żadnej takiej deﬁnicji, jednak w latach 60-tych
istniało zjawisko, które przez kompozytorów wschodnioeuropejskich nazywane było po latach „terrorem awangardy”).
Awangarda (choć to pojęcie zbyt pojemne i chyba rozmyte)
musiała odcisnąć piętno na muzyce prawie każdego kompozytora chcącego pozostawać w obiegu. Zjawisko to miało wiele
plusów, było to coś w rodzaju oczyszczenia, wprowadzenia do
muzycznego krwioobiegu nowej jakości, nowego zaczynu. Kompozytorzy zachwyceni faktem, że wreszcie mogą wszystko
– penetrować podświadomość, tworzyć niezliczone konstelacje dźwiękowe, wymyślać nowe zastosowanie dla „starych”
instrumentów – mogli realizować wiele więcej pomysłów, niż
pozwalała na to wcześniej tonalność dur-mol
i uprzywilejowanie melodyki. Górecki skwapliwie skorzystał
z tej możliwości, tworząc niezapomnianą, swoją, bardzo prostą
wersję awangardy. Jednak w latach 70-tych, gdy widocznie
uznał, że już się „wyżył”, wzbogacił swoją muzykę o środki
wyrazu mające nieco większy wpływ na szerszą publiczność.
W tekście o Pendereckim pisałem już, że tendencje romantyczne czy minimalistyczne były właściwe dla lat 70-tych, nie
dotyczyły tylko muzyki akademickiej, dokładnie to samo

można zaobserwować choćby w muzyce zespołu Pink Floyd,
po dość awangardowych płytach, takich jak „A Saucerful Of
Secrets” czy „Ummagumma”, całe lata 70-te, nazwane później
„okresem klasycznym” w ich karierze, są zwrotem ku muzyce
bardziej szerokiej, symfonicznej, może nawet metaﬁzycznej
(notabene – widzę tą zasadę także w kinie, ale nie chcę wyjść
za daleko poza temat). Lata 70-te inauguruje op. 28, czyli
„Muzyczka IV”, która zrobiła karierę jako „Koncert puzonowy”,
tak jak poprzednie „Muzyczki”, pisane na małe składy o dość
nietypowym brzmieniu, jest utworem bardzo prostym, ale
prostota ta wydaje się być jeszcze podkreślona przez autora
poprzez powtarzalność nieskomplikowanych dźwięków i artykulacyjną brutalność. Utwór dzieli się na dwie, nierówne części,
pierwsza jest brutalna, druga bardzo łagodna, rzecz jasna
– również bardzo prosta. Ta sama zasada, czyli nierówna
dwuczęściowość, przyświecała Góreckiemu podczas pisania
jednego z jego najlepszych utworów: „II Symfonii Kopernikańskiej”. „II Symfonia” jest w twórczości Góreckiego tym,
czym dla Pendereckiego „Przebudzenie Jakuba”, ścierają się
w tych utworach stare i nowe tendencje, w drugiej części
„Symfonii Kopernikańskiej” triumfalnie zwyciężą: dur-moll,
szeroka melodyka, piękno w postaci czystej, takiej jak było to
deﬁniowane w XIX wieku. Symfonia jest w ogóle rodzajem
kontemplacji nad światem, w pierwszej części, za pomocą
bardzo wielu zabiegów kompozytorskich ukazany jest jego
mechanizm (okres „przedkopernikowski”), druga część to już
porewolucyjny stan świadomości, pełen pokory, okazało się,
że nie jesteśmy w centrum. Dojście do tej myśli, jej kontemplacja, została Góreckiemu już do końca, być może jest to
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również metafora losów kompozytora, za młodu pełnego wiary
w siebie, z siebie i swojego talentu robiącego centrum muzycznego świata, a potem po prostu pokorniejącego, być może
zdającego sobie wreszcie sprawę, że nie jest aż tak ważny. Od
tego czasu datuje się już dość mocny zwrot Góreckiego w stronę
kilku głównych źródeł inspiracji: poezji ludowej, muzyki staropolskiej i sakralnej. Co do inspiracji muzyką staropolską – były
one już wcześniej, teraz przybrały na sile i w niemal każdym
utworze Góreckiego można usłyszeć jakieś cytaty bądź „cytaciki”
z zabytków polskiej muzyki. Jeśli chodzi o ludowość, to kiedyś
w jednym z wywiadów Górecki przyznał, że w każdym jego
utworze jest coś z ludowej muzyki, nawet w „Pierwszej Symfonii”. Muzyka sakralna stała się dla kompozytora głównym
nurtem, powstało wiele utworów tego rodzaju, z „Beatus Vir”
(napisanego dla Karola Wojtyły, a odebranego już przez Jana
Pawła II) i „Miserere” (reakcja na wprowadzenie stanu wojennego) na czele. Niestety, po świetnej dekadzie lat 70-tych,
Górecki przyhamował, myślę, że przez wszechobecną wtedy
politykę, która wkraczała w obszar świadomości społecznej,
jego muzyka stała się trochę przyciężka, patriotyczna i mniej
wyraﬁnowana artystycznie. Powstało wtedy też kilka świetnych utworów jak słynny „Koncert klawesynowy”, „Recitativa
i Ariosa: Lerchenmusik” i „Pierwszy Kwartet smyczkowy. Już
się zmierzcha”, ale to mało jakoś... Lata 90-te, wprawdzie
świetnie zainaugurowane kolejnymi kwartetami smyczkowymi,
moim zdaniem już bardzo ustępują wcześniejszej twórczości,
właściwie od tego czasu Górecki stał się autorem muzyki stricte
kościelnej, skierowanej do pewnego rodzaju publiczności, do
którego nie należę.

ALE…
I tak bardzo wysoko cienię Góreckiego (w całości) i bardzo
mi imponował, bo wprawdzie w wielu sprawach się z nim nie
zgadzałem (np. polityka), jego muzyki z ostatnich 20 lat nie
lubię, wiem jednak dokładnie, że wszystko to, co zrobił, robił
szczerze, a to dla mnie na tyle ważne, że redukuje wszystkie
moje „ale”. Górecki był prostolinijny i uczciwy, to co czuł, zapisywał na pięciolinii, nic innego, nie pisał pod publikę. Zdolność
przekazania czegoś słuchaczowi, wsłuchania się w siebie jest
bardzo cenna, tym bardziej, że, trochę tak jak Kazimierz Kutz
w kinie, Górecki do muzyki współczesnej, mocno zintelektualizowanej umiał wpleść jakaś prostą, nieskomplikowaną, własną
prawdę. Określenie „Święty minimalista”, które bardzo mnie
bawi i jakoś mi się kojarzy z P. Coelho, zakłamuje twórczość
Góreckiego, skupiając percepcję współczesnego słuchacza na
powierzchownych cechach tej muzyki, takich jak transowość
i kontemplacyjność, a przecież to coś więcej niż „niebiańsko-patetyczno-powierzchowny” Zbigniew Preisner czy udający
średniowiecznego ascetę Arvo Pärt.
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Un Poison Violent C’est Ça
L’amour
O francuskiej komedii
romantycznej progu nowego
wieku i jej okolicach
Tekst: Piotr Buratyński
Ilustracja: Karol Barski
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przed którym polski widz wzdryga się i ucieka w czułe objęcia
Ingmara Bergmana. Reﬂeksji o komedii romantycznej1.
Komedia z wątkiem miłosnym ma we Francji tradycję
niezwykle długą. Ma chwile swojej świetności czy to u René
Claira, czy to mistrzów La Nouvelle Vague jak Eric Romer czy
François Truffaut. Ku melodramatowi i komedii romantycznej
zwracał się chętnie w ostatnich latach Alain Resnais. Oprócz
kina autorskiego lansowanego przez krytykę zawsze jednak
funkcjonowało popularne kino schlebiające gustom szerszej
publiczności, o czym widzowie z zewnątrz chętnie zapominają.
To kino autorów pozwoliło jednak na wypracowanie pewnego
stylu komedii romantycznej opierającego się paradoksalnie
na niejednoznaczności gatunkowej. Na początku XXI wieku
międzynarodowy zachwyt i ponowny zwrot krytyki ku formule
lekkiej i przyjemnej nie pozbawionej zarazem wartości artystycznej przypisuje się „Amelii” (2001) Jean-Pierre’a Jeuneta.
Reżyser dotychczas lubujący się w mrocznej, postmodernistycznej grotesce zwrócił się ku ciepłej i błyskotliwej narracji,
która uczyniła z Audrey Tautou gwiazdę wielkiego formatu.
„Amelia” ustanowiła nowy paradygmat komedii romantycznej,
przewartościowała go również na tyle, byśmy pragnęli więcej
tego samego. W rzeczywistości ﬁlmy „Ameliopodobne” to kropla w morzu produkcji. Ta w rzeczywistości jest zuniﬁkowana
i szablonowa, często nie odróżniająca się od realizacji hollywoodzkich. Język bohaterów oraz sceneria chce, abyśmy myśleli o nich jako o realizacjach bardziej ambitnych i osobnych.

oody Allen w swoim „O północy w Paryżu”
(2001) oraz wcześniejszym „Wszyscy mówią: kocham cię” (1996) oferuje nam stylowe i błyskotliwe komedie z Paryżem jako bohaterem. Jego
rola nieszczególnie nas zaskakuje. Wygrywa cały repertuar
sprawdzonych numerów, wśród których znajdzie się spacer
sekwańskimi bulwarami, rzut oka na miejskie dachy, kawiarenki, a w nich chrupki croissant z migoczącą wieżą Eifﬂe’a
w tle. Idealna sceneria dla zakochanych. Niemniej tego typu
wizję może roztaczać folder taniego biura podróży, które ulegnie
likwidacji nim my zdołamy powrócić z organizowanej przezeń
wycieczki (Allen zdaje sobie z tego sprawę). Jeśli jest to Paryż
zakochany, to jest to Paryż narcystyczny. Zapatrzona w swoje
odbicie stolica mniema, że jest synonimem kraju. My, ludzie
z zewnątrz, obcy, turyści, podróżnicy, kinomani przyglądamy
się również temu odbiciu i widzimy to, co chcemy widzieć.
Nasze oczekiwania muszą zostać spełnione. W tym momencie
na scenę wchodzi kolejny bohater, a zarazem wielki uwodziciel: kino. Film francuski również wywołuje szereg skojarzeń.
Stylowe, romantyczne, subtelne, artystyczne. Co to znaczy
i przede wszystkim jak sprawdza się to wyobrażenie w zderzeniu z rzeczywistą produkcją ﬁlmową ostatnich lat? Zapraszam
do przeczytania kilku reﬂeksji skupionych wokół gatunku,

[

Na potrzeby niniejszego artykułu pozwolę sobie operować oryginalnymi

1

francuskimi tytułami omawianych ﬁlmów. Postaram się w ten sposób zapobiec
zawstydzaniu czytelnika nazwami nadanymi im przez polskich dystrybutorów.

]
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To oczywiste zwodzenie widza. I tak gros produkcji francuskiej nie jest wolne od bolesnych klisz. W scenach ﬁnałowych
bohaterowie pędzą po pustej drodze ku sobie, by w objęciach
wyznać uczucie. Nim do tego dojdzie musi nastąpić zderzenie
dwóch różnych osobowości, seria gagów i pomyłek (screwball
comedy ma się dobrze), rodzi się uczucie „i myk! i koniec
jest”, jak mawiał Zdzisław Matlakiewicz w „Jak to się robi”.
Ciekawą sprawą jest, że rewolucja obyczajowa przełomu lat
60-tych i 70-tych, która ukształtowała postępowe, lewicujące
i poprawne politycznie francuskie społeczeństwo, nie często
znajduje odzwierciedlenie w scenariuszach. Kontrast między dwójką bohaterów rozgrywa się nie tylko na poziomie
charakterów, ale również na poziomie różnic statusu materialnego. Motyw ten rodzi się w Stanach Zjednoczonych w latach
30-tych i ma być opium dla mas na czasy wielkiego kryzysu.
Czy podobną rolę spełnia on we Francji w czasach europejskiego kryzysu gospodarczego? „La doublure” (2006) znanego
polskim widzom Francisa Vebera opowiada o losach ubogiego
parkingowego François Pignona, który przez przypadkowe
zdjęcie z tabloidu oraz intrygę miliardera (Daniel Auteuil) jest
zmuszony zamieszkać z jego kochanką, top modelką Eleną.
Pignon zakochany w równie ubogiej sprzedawczyni (Virginie
Ledoyen), która odrzuciła jego zaręczyny. Robi więc wszystko,
by ją odzyskać. Zderzenie świata klas uprzywilejowanych
z przeciętnymi, paryskimi mieszczanami nie wywołuje poważniejszych reperkusji poza uczuciowymi. Cyniczny porządek
klasowy zostaje zachowany, a widzom pozostaje cieszyć się
szczęściem bohaterów. „Mon pire cauchemar” (2011)
w reżyserii Anne Fontanie („Nathalie…” [2003]; „Coco Chanel”
[2009]) zderza oschłą i beznamiętną kuratorkę sztuki (w tej
roli nie kto inny, jak Isabelle Huppert) z prostolinijnym aż do
wulgarności i chamstwa alkoholikiem (brawurowy Benoît Poelvoorde). Do ich spotkania dochodzi przez przyjaźń ich dzieci
oraz remont, który Poelvoorde wykonuje w jej mieszkaniu.
Brak jest między nimi śmiałych deklaracji uczucia. To ona odkrywa w sobie stronę skłonną do niskich rozrywek. Finałowe
pojednanie dwójki bohaterów nie ma miejsca na autostradzie
skąpanej w strugach deszczu, a w galerii sztuki nowoczesnej,
gdzie podziwiają konceptualną fotograﬁę, którą nieokrzesany
bohater ozdobił znanym i prostym graﬁcznie rysunkiem męskiego przyrodzenia. Subtelniej rozgrywa się „La délicatesse”

(2011) z Audrey Tautou i François Damiensem. Po śmierci
męża Natalie poświęca się pracy w francusko-szwedzkiej korporacji. Pewnego dnia spontanicznie całuje Markusa, nieśmiałego i nieatrakcyjnego Szweda ze swojego zespołu. Niejasny
status korporacyjnego romansu oraz społeczne niezrozumienie ich wzajemnej fascynacji prowadzi do ostracyzmu i próby
jego przezwyciężenia.
Komedia romantyczna nie jest wolna także od seksizmu
i krzywdzącego wizerunku kobiet. „De l’autre côté du lit”
(2008), w którym Sophie Marcelu i Dany Boon zamieniają się
rolami (ona postanawia zająć pozycję męża w prężnie działającej korporacji, on zajmuje się dziećmi, domem i handlem
biżuterią) nie jest wolna od płciowych stereotypów utwierdzających w rzeczywistości patriarchalny porządek kultury.
W komedii „Prête-moi ta main” (2006) utrzymanej nieco we
włoskim stylu starzejący się kawaler Luis Costa (Alain Chabat)
osaczony przez matkę i liczne siostry zostaje zmuszony do
małżeństwa (rodzina ta jest karykaturą liberalnej demokracji
idealizowanej po 1968). Postanawia więc zapłacić siostrze
przyjaciela (Charlotte Gainsbourg), by udawała narzeczoną,
która zniknie w dniu ślubu, a udawane rozczarowanie pozwoli
zachować Luisowi niezależność. Opresyjny matriarchat jednak
nie odpuszcza. Na szczęcie niezależnie rodzące się uczucie
odwraca uwagę od jego ostatecznego potępienia. Natomiast
stereotyp „słodkich idiotek” (usprawiedliwiony nieco próbą
ratowania ich z nieszczęśliwych związków) pokutuje w „L’arnacoeur” (2010) o zawodowym uwodzicielu (utalentowany
Romain Duris w jednej ze swoich najsłabszych kreacji) zmagającym się ze swoim najtrudniejszym zleceniem. Podobnie
sprawa ma się z nowelowym ﬁlmem „Les inﬁdèles” (2012)
podpisanym między innymi przez laureata Oscara Michela
Hazanaviciusa. Dwie ambitne opowiastki giną jednak w ordynarnych obrazach (na uwagę zasługuje jedynie groteska Jana
Kounena w charakterystycznym dlań stylu).
Nie oznacza to, że nie istnieją próby twórczego przezwyciężenia utartych schematów. Twórcy „À la folie... pas du tout”
(2001) z Audrey Tautou bawią się konwencją komedii romantycznej, wywodząc widza w pole – czy istnieje romans, który
jest nam opowiadany? Znakomity scenariusz nie doczekał się
równie sprawnej reżyserii, lecz mistyﬁkacja pojawia się już
na poziomie promocji i dystrybucji ﬁlmu. W „Dieu est grand,
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je suis toute petite” (2002) poszukiwanie miłości splata się
z poszukiwaniem duchowości w laicyzującym się społeczeństwie. Do metafory zbliża się błyskotliwie zabawny „La vie
d’une autre” (2012) w reżyserii znanej aktorki Sylvie Testud.
Marie (Juliette Binoche) po swoich 29-tych urodzinach budzi
się w obcym mieszkaniu. Po pewnym czasie orientuje się, że
zapomniała kilkanaście lat życia, podczas którego wyszła za
mąż, urodziła syna i zajęła wysoką pozycję społeczną. Oglądamy Binoche, jakiej dotąd nie zwykliśmy widzieć, kreującą
bohaterkę rodem z komedii slapstickowej, nadekspresyjną,
a zarazem zagubioną. Film zbliża się do reﬂeksji nad próbą
powrotu do lat szczęścia, naprawy życia małżeńskiego, chęcią
puszczenia w niepamięć popełnionych błędów.
Istnieje jednak współczesne kino autorskie chętnie eksploatujące pole komedii romantycznej. Indywidualny styl zmusza
reżyserów do uważnego podejścia do konwencji. Objawieniem
jest twórczość Emmanuela Moureta, autora mającego na swoim koncie 8 filmów. Mouret nie tylko jest reżyserem
i scenarzystą swoich ﬁlmów, ale i aktorem wcielającym się
w głównych bohaterów. Kreowana przez niego postać ma
coś z nieśmiałości Bustera Keatona, niezaradności Allena czy
nawet egoizmu Antoine’a Doinela. W jego najważniejszych
ﬁlmach, do których zaliczę „Changement d’adresse” (2006),
„Un baiser s’il vous plaît” (2007), „Fais-moi plaisir!” (2009)
i „L’art d’aimer” (2011), sytuacje, wydarzenia, zarówno te
prowokujące gagi, jak i te napędzające wątki romantyczne,
rozgrywają się jakby poza bohaterami. Wszelkie kalkulacje
nie mają sensu wobec spontanicznych gestów i pocałunków.
Krytyka słusznie wśród inspiracji Moureta wymienia Rohmera,
Truffauta i Allena. Urodzony w 1970 roku ﬁlmowiec jawi się
jako jedna z najciekawszych, najbardziej obiecujących postaci
nowego kina francuskiego. O 9 lat starszy od niego Cédric
Klapisch już od lat 90-tych błyskotliwie miesza konwencję
komedii obyczajowej z wątkiem romantycznym. W „Chacun
cherche son chat” (1996) młoda Chloé (Garance Clavel) poszukuje, jak sugeruje tytuł, nie tylko zaginionego kota. Popularny „L’Auberge Espagnole” (2002), którego akcja rozgrywa
się wśród studentów Erasmusa, porusza wątek ucieczki przed
dojrzałością w sposób bardziej uproszczony niźli zrobił to
Klapisch w 1999 roku w „Peut-être”, fantastycznym połączeniu komedii romantycznej z ﬁlmem sci-ﬁ. Podczas sylwestra

1999/2000 Arthur (Romain Duris) przez otwór w suﬁcie toalety dostaje się do zasypanego piaskiem, przypominającego
arabskie targowisko Paryża roku 2070. Okazuje się, że zwabił
go tu jego syn Ako (Jean-Paul Belmondo). Jeśli Arthur w noc
sylwestrową odmówi seksu swojej dziewczynie Ako, nigdy się
nie narodzi. Zniknie, a wraz z nim jego dzieci i wnuki. Opus
magnum Klapischa jest „Paris” (2008), portret miasta i jego
mieszkańców, ich rozterek, dramatów, romansów i namiętności. Do swojej śmierci w styczniu 2009 roku błyskotliwymi
ﬁlmami zaskakiwał nas Claude Berri. „L’un reste, l’autre part”
(2005) to historia dwóch przyjaciół (Daniel Auteuil i Pierre
Arditi), ich żon i kochanek. Celne obserwacje obyczajowe,
doskonałe kreacje aktorskie i nieschlebianie niskim oczekiwaniom to cecha charakterystyczna Berriego. O krok dalej
poszedł w popularnym „Ensemble, c’est tout” (2007) z Audrey
Tautou, Guillaume’em Canetem i nagradzanym Laurent Stockerem. Poczucie bezsilności młodych ludzi wobec współczesnego świata sprowadza ich nie tylko do strachu przed nędzą
ﬁnansową, ale i uczuciową. Berri, Klapisch i Mouret balansują
pomiędzy gatunkami. Coś, co przez dystrybutorów zostanie
nazwane komedią romantyczną, wychodzi ku formułom nowym i ożywczym. Bo czy w rzeczywistości da się na ten temat
powiedzieć coś ważnego, unikając pewnych dramatycznych
kroków i śmiałych rozwiązań scenariuszowych?
Oto granica. To do tego momentu możemy mówić bez
naginania faktów o komedii romantycznej. Lecz przyznam,
że chwilami nie przychodziło mi to z łatwością. Fakt, ostatnie
tytuły zbliżają się ku ﬁlmowi obyczajowemu. Tu szukajmy
wartości, z którymi ﬁlm francuski kojarzy nam się od pół
wieku. Nie brak utalentowanych, młodych autorów pełnych
błyskotliwych spostrzeżeń. Jest tandem Jean-Pierre Bacri i Agnes
Jaoui, Bruno Podalydès i Arnaud Desplechin. Nie jestem pewien, gdzie, w których dziełach szukać poruszeń serca i wzruszeń. Intuicja podpowiada mi jednak, gdzie szukać poruszeń
dwukomorowego, centralnego narządu układu krwionośnego
położonego w śródpiersiu środkowym, wewnątrz worka osierdziowego. Bądźmy nieufni, a mit romantycznej Francji legnie
w gruzach, pozostawiając fundament, na którym buduje się
ponownie ważne, europejskie kino.
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Karolin Felix
http://karolinfelix.com/
https://www.facebook.com/KarolinFelix
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Amelie www.bezokruszka.pl
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Burlesqe
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Magic Trick
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Carousel
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Grzegorz Kwiatkowski
Rocznik 1984. Mieszka w Gdańsku. Poeta, muzyk.
Wydał cztery tomy wierszy: „Przeprawa” (2008), „Eine
Kleine Todesmusik” (2009), „Osłabić” (2010), „Radości” (2013) oraz dwujęzyczny polsko-angielski zbiór
„Powinni się nie urodzić” (2011). Członek zespołu
Trupa Trupa. Autor słów do spektaklu „Duety nieistniejące” Teatru Dada von Bzdülöw i Mikołaja Trzaski
(2011). Współautor adaptacji libretta opery „Madame
Curie” Elżbiety Sikory (2011). Dwukrotnie zgłoszony
do Paszportów Polityki (2009, 2010). Stypendysta
programu „Młoda Polska” (2013). Stypendysta Ministra
Kultury (2012). Laureat nagrody Splendor Gedanensis
(2011, nominowany także w 2010). Laureat nagrody
Gazety Wyborczej Sztorm Roku (2012, nominowany
także w 2008, 2009 i 2010). Laureat Nagrody Artystycznej Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki
(2011). Laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców (2009). Stypendysta Fundacji Grazella
(2009). Stypendysta Miasta Gdańska (2010). Stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego (2011).
Publikował m.in. w „Zeszytach Literackich”, „Tygodniku
Powszechnym”, „Twórczości”, „Gazecie Wyborczej”, „Midraszu”, „Dzienniku”, „Lampie”, „Dwutygodniku”, „Fa-arcie”, „Kwartalniku Artystycznym” i „Odrze”. Więcej
informacji na stronie www.grzegorzkwiatkowski.com
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radości
wiosną wędrowaliśmy z bratem po lasach
żeby pozbierać i zakopać zdechłe sarny
które nie przeżyły zimy
albo wpadły w sidła
i wykrwawiły się
to były nasze najpiękniejsze lata:
taczka pełna sosnowych gałązek i smugi krwi
i uczucie radości po dobrze wykonanej robocie
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Ernst Becker-Lee, ur. 1905 zm. 1940
wybiłem się za mocno z progu
i rozbiłem na polanie
(do bezpiecznego lądowania
zabrakło mi odpowiedniego skosu)
mogłem zginąć od razu
i przerwać rdzeń kręgowy
tak byłoby łatwiej
ale resztką sił widziałem zbiegowisko
i z ich krzyków i relacji wyłonił się obraz:
przegryziony język
wystająca kość obojczykowa
i krew wydobywająca się z rękawa kombinezonu

Walter Steiner, ur. 1951
byłem najlepszy i skakałem najdalej
ale bałem się że skończę jak Ernst Becker-Lee
i ze strachu przerwałem karierę
od kilku lat sparaliżowany
przez stwardnienie rozsiane
dożywam spokojnej starości
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Catherine Blake, ur. 1762 zm. 1831
skazał mnie na życie w biedzie mozole i paranoi
wstawał rano
szkicował coś przy stole i mówił do mnie:
Pan Blake urodził lwiątko
albo: dzięki mnie ta kępa ostu zamieniła się w starca
i tylko mnie się to ukazało
musimy to pilnie wyrytować!
rozmawiałem w nocy z Eliaszem
twoja choroba to podagra
już wkrótce będziesz zdrowa
lecz sam umarł następnego lata
i pochowałam go kulejąca
na cmentarzu Bunhill
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Buzia Wajner, ur. 1937 zm. 1943
miałam sześć lat kiedy mnie zabito
a moja siostra Szulamit lat cztery
po stracie rodziców włóczyłyśmy się w okolicach Rokitna:
nauczyłyśmy się spać na polu
a z czasem zakradałyśmy się do obory
i piłyśmy z sutków krowy mleko
nie miałyśmy kalendarza
więc nie wiedziałyśmy kiedy przypada data naszych urodzin
dlatego przez pomyłkę obchodziłyśmy na pewno więcej
niż raz w roku
to smutne święto
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lat
miałem siedemnaście lat kiedy zaszlachtowałem pierwszą świnię
miałem bardzo słaby wzrok ale udało mi się!
a potem ożeniłem się z Sue
mieliśmy czwórkę dzieci
jedno z zespołem Downa
ale dobry Bóg zabrał je z tego świata
nim ukończyło czternaście lat
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dekret
prezydent państwa S.
po namowach tysięcy obywateli
wydał dekret
unieważniający śmierć
z dnia na dzień cmentarze zmieniono
w zieleniące się parki
zaś hospicja i szpitale
w przedszkola
stojąc na rynku
jednego z miast państwa S.
przyglądamy się
twarzom mieszkańców:
nie widać na nich strachu
ani śladów po nieprzespanej nocy
na pobliskim murze
ktoś napisał:
niegroźne zachody słońca
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Karol Graczyk
Karol Graczyk, ur. w 1984. r. w Gorzowie
Wlkp. Uprawia poezję i prozę. Laureat i zwycięzca kilkudziesięciu konkursów literackich,
m.in. im.: Jana Kulki, Zdzisława Morawskiego, Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej,
Michała Kajki, Haliny Poświatowskiej, O liść
konwalii im. Zbigniewa Herberta (dwukrotnie), konkursu O Złote Pióro Sopotu,
oraz Wawrzynu Lubuskiego za książkę roku
2008. Teksty publikował m.in. we „Frazie”,
„Obrzeżach”, „Twórczości”, „Arteriach”,
„Tyglu Kultury”, „Odrze”, „Śladzie”, „Toposie”
i „Pograniczach”. Opublikował książki – „Oko
i oko”, „Osiemdziesiąt cztery” oraz „Łowy”.
Dwukrotny stypendysta Prezydenta Gorzowa
Wlkp. Współorganizator Gorzowskiego Festiwalu Poetyckiego Wartal. Prowadził warsztaty poetyckie w Gorzowie Wlkp., organizował
spotkania z pisarzami. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski. Od 2010. roku
mieszka w Toruniu.
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Dwie wieże
I jeszcze ptak, co nigdy do nieba nie doleci
bo nie ma ziemi, z której mógłby wzlecieć.
Rafał Wojaczek
Tego ciepłego wieczoru miałaś uda zimne
jak kawałek stali i odległe jak wieżowce
w obcych miastach. W naszym małym domu
runęło ostatnio kilka wież trzymających stropy.
Zapewne któreś z nas ucieknie przed tym,
kiedy drugie wyniesie gruzy z łóżka, kuchni
i balkonu, gdzie dym i popiół były od zawsze.
Dzisiaj nasze płytkie groby są jeszcze otwarte,
czekają na dobry moment, żeby wskazać drogę
i kiedy to zrobią, wybierzemy spokojne miejsce,
w które się udamy, żeby tam odpocząć z daleka
od siebie i trochę potęsknić za tym, co upadło,
ale jeszcze teraz, w ostatnie dni ciepła pozostaje myśl,
żeby przed upadkiem zamknąć wszystkie sprawy.
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Dom pełen drzwi
Otworzyliśmy już wszystkie drzwi w tym pięknym domu,
poznaliśmy wszystkie zakamarki, które nam wskazano.
Jest jeszcze kilka najważniejszych zamkniętych na klucz
lub ukrytych w ciemnych tajnych przejściach za szafą.
Teraz wychodzimy na świeże powietrze, żeby poznać świat,
zobaczyć i dotknąć to, co jest odległe, kiedy ściskamy w dłoni
klamkę albo rękę. Poczuć smak pralin i rosę pod stopą, bo
otworzyliśmy już wszystkie drzwi w tym pięknym domu
i nie dały nam szczęścia miejsca, które nam wskazano.
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Bagnisko huczy
Jeśli uciekniesz z domu, to będziesz biegł,
żeby móc się dowiedzieć, kim teraz jesteś.
Jeśli będziesz biegł, będziesz nieuważny
i usłyszysz kwik szynki z każdej zagrody.
Jeśli będziesz nieuważny, użyj wyobraźni,
tutaj mięso jest przerażone do żywego.
Jeśli użyjesz wyobraźni, ominiesz bagnisko
i dostaniesz szansę na powrót z polnej drogi,
ale skrótów nie ma, a bagnisko cię przyjmie,
szara masa gęstej wody stawi duży opór.
Jeśli wpadniesz w sidła, będziesz wciąż walczył
i odbijając się od drzewa do drzewa usłyszysz
huk bagniska, ale będziesz walczył i kiedy
przerażenie osiągnie szczyt, obudzisz się,
utoniesz.
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I have a dream

Teraz, kiedy cię nie ma, śnią mi się piękne rzeczy.
Popatrz, jak starzy ludzie pięknie wstają z miejsca
dwie minuty za wcześnie w wygodnych autobusach
i tańczą na rondach wszystkie tańce świata, udając,
że nie wstali po to, żeby się przewracać.
Popatrz, mordercy nie robi różnicy, co piszą na rogatkach,
kiedy szuka celu wspaniałego wynalazku Samuela Colta,
więc szanuj matkę i rzekę, bo nie znasz dnia ani kalibru
i nie spojrzysz już, kiedy morderca przyjdzie na twój pogrzeb.
Popatrz, nie da się zbadać procesu zatrzymując go, więc
nie zbadamy boga, ale nie umrzemy nigdy lub już jesteśmy
martwi. Na naszym poletku póki co myśli skupiają się
na górnych partiach domu, gdzie walizki ożywają jeszcze
tylko myślą. Wydaje się, że nic nie jest prawdziwe, więc
wszystko nam wolno, a ja mam cię w jednym palcu,
który zbyt często krwawi. Teraz, kiedy cię nie ma,
śnią mi się piękne rzeczy, których nigdy już mieć nie będę.
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1996
Dawid Koteja

Leszek narysował w zeszycie cipę. I tak się zaczęło.
Chłopacy z blokowiska nie znali wtedy innych określeń dla
intymnych kobiecych sfer. Cipa lokowała się idealnie pomiędzy mglistą przedszkolną „dziurką” a terminami bardziej eleganckimi, biologicznymi w latach późniejszych. O waginie, pochwie czy sromie nikt wtedy jeszcze nie słyszał. Był przecież
rok 1996.
Rysunek Leszka nie spotkałby się z uznaniem pani od plastyki. Toporne uda i pępek jak oko ciekawe świata, a najważniejsze poniżej: niezdarny trójkąt włosów łonowych przypominał
znak ostrzegawczy „ustąp pierwszeństwa”. Leszek już wkrótce
musiał ustąpić surowej matce, która odkryła rycinę i przyjąć
z pokorą szlaban, lekcję skórzanego paska, a nawet wyspowiadać się najbliższej niedzieli ze swojej grzesznej wizji.
Chłopacy z blokowiska trochę się z Leszka podśmiewywali,
trochę zaś zaczynali zazdrościć odwagi i znajomości zakazanych arkanów. Pałeczkę przejął Paweł, który od starszego bracika przechwycił kilka kartek wyrwanych z kolorowego pisma
dla panów. W roku 1996 posiadanie starszego bracika było
kwestią kluczową.
– Ej, weź to już podaj dalej!
– Nie, teraz moja kolej, ty już miałeś!
Wyrywaliśmy sobie te strony całymi godzinami, skupieni
w czarcim kręgu pomiędzy betonowymi płytami na placu budowy. Paweł z powagą szamana rozkładał na gołej ziemi wymiętoszoną księgę cudów i zaczynały się gusła. W wieczornym
półmroku rozpraszanym tylko płomykami zapałek modelki zdawały się ożywać, wyciągać dłonie i zapraszać do tańca.
– O, ta jest dopiero fajna...
– Co ty, blondyna najlepsza, patrz...
– Ruda ma lepsze balony!
Któryś z erudytów użył nawet takiego określenia jak „kartofelki”.
Wkrótce miało się jednak okazać, że obserwowały nas czujne spojrzenia klasowych koleżanek. Trudno ocenić, co kierowało tymi strażniczkami moralności, ale pewnego dnia nasza
skrytka pomiędzy płytami została odnaleziona, a bezcenne
stronice potargane na strzępy, zdeptane, zhańbione. Chłopacy
z blokowiska padli w lamencie na posadzkę swej splugawionej
świątyni, chwytając te nędzne resztki garściami, wpychając je
do kieszeni ortalionowych kurtek i dżinsów, szczątki oderwane
od siebie: oczy, kończyny, kawałki pośladków i sutki, jak gdyby
wierząc, że kiedyś, w odległej przyszłości, uda im się odbudować mozaikę kobiety.

*
W Łukaszu podkochiwały się wszystkie dziewczynki ze szkoły
i bloków. Miał grzywkę postawioną na żelu, doczepiany plastikowy kolczyk w prawym uchu i starszego bracika – sportowca,
czyli wszystko, co trzeba było mieć w roku 1996, aby podbijać
damskie serca.
– Serio? Chcesz iść na dyskotekę z dziewczyną?!
– Haha, jaki lowelas!
– Wszyscy będą gadać...
Łukasz skrzyżował ręce na chudej piersi i splunął w trawę.
Pluł najlepiej z nas wszystkich.
– Co, nie mogę? Sandra to chyba moja dziewczyna, będę
robić, co mi się podoba!
– A całowaliście się już?
– Całowałem się z twoją starą. Nie wasza sprawa.
– Nie? A ja widziałem, że Sandra gadała na przerwie z tym
chujem z 4C! – Paweł wdrapał się na stertę gruzu, żeby było go
lepiej widać – A Justyna mówiła Monice, że Sandra się w nim
kocha i nawet na wycieczce do Wieliczki siedzieli obok siebie
w autokarze!
Łukasz pochylił się i splunął ponownie, ale tym razem coś
mu się nie udało i strużka śliny długo wisiała mu z ust zanim
opadła na ziemię.
– A w ryj chcesz? – rzucił zaczepnie, wiedząc, że ﬁligranowej
postury Paweł nie podejmie wyzwania.
– Ciekawe, czy będziesz tak ﬁkał, jak ci z 4C też przyjdą na
dyskotekę...
– Jak coś, to powiem bracikowi i on im wszystkim sam
wpierdoli.
– WJERDOLI! – krzyknął Młody i z impetem zaatakował gałęzią rosnące dokoła zarośla.
Młody był moim bracikiem, ale – niestety – młodszym; dopiero niedawno wydostał się z kokonu pieluch i teraz plątał nam
się pod nogami pełen niespożytej energii.
– No, już to widzę, jak twojego bracika wpuszczą na szkolną
dyskotekę! – nie ustępował Paweł, uśmiechając się zawadiacko
– Jak chcesz, żeby Sandra z tobą chodziła, to musimy sami
coś wymyślić. Wiesz, co będzie, jeśli cię zeszmacą? Ten chuj
z 4C sam pewnie przeliże Sandrę, a może nawet... – tutaj Paweł wykonał serię gestów imitujących zbliżenie intymne.
Łukasz ze łzami wzbierającymi w oczach rzucił się w stronę
sterty gruzu, chwycił Pawła za nogę, a potem obydwaj przekoziołkowali na drugą stronę, znikając w trawie.
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– Bójka! – ucieszyli się pozostali chłopacy z blokowiska. Młody przestraszył się, wypuścił patyk i zaczął płakać.
Walka skończyła się równie szybko, jak się zaczęła. Paweł,
przyduszony do ziemi, poddał się piskliwym głosem, a Łukasz,
zaczerwieniony z wysiłku, opadł obok niego na trawę. Chłopacy
z blokowiska skwitowali to pogardliwym wyciem. Młody uspokoił się, a w jego wielkich oczach lśnił teraz zachwyt najczystszej próby.
– Ale mu wjerdolił... – szepnął, przejęty.
– To brzydkie słowo – trzepnąłem go w ucho i mimo protestów zaciągnąłem do domu, bo zbliżała się pora obiadu.
*
Fakt, że przez całe dzieciństwo byłem klasowym łącznikiem
z biblioteką, nabrał nowego znaczenia za sprawą wujka Zbyszka. Wujek, zbliżający się do emerytury kolejarz, pewnej pięknej soboty po jakiejś rodzinnej uroczystości zaprosił mnie na
bok z konspiracyjną miną i wsunął mi pod ramię dużą, pękatą
kopertę.
– Tylko nikomu nic nie mów – pogroził palcem i mrugnął
porozumiewawczo.
Zajrzałem do środka.
Następnego dnia znowu siedzieliśmy na placu budowy podnosząc krajową średnią czytelnictwa.
Okazało się, że posiadanie wujka-erotomana jest nawet
atrakcyjniejsze od posiadania starszego bracika, bo dostarczona przez wujka kontrabanda była zachowana w znacznie lepszym stanie, miała bogatszą ofertę, żywszą kolorystykę, nęciła
świeżością Zachodu i modelkami pięknymi jak prawdziwe boginki, które łowca-fotograf podejrzał w kąpieli, zanim zamieniły
go w niedźwiedzia i skazały na śmierć. Największy zachwyt
wzbudzała Azjatka o długich, czarnych włosach i skromnym,
nieśmiałym spojrzeniu. Wszyscy chcieliśmy się czegoś o niej
dowiedzieć, ale opisy w języku angielskim pod zdjęciami znacznie to komplikowały.
– T-his is not maj ﬁrst tajm... – dukał Paweł z wysiłkiem – Aj
lost maj wir... wirgi... wirgynyty w-hen aj was szesnaście.
– Co to znaczy?
– Tajm to czas!
– A ﬁrst?
Cisza.
– Chyba, że chce jej się pić... Słyszałem takie coś w reklamie.
– A wyrgyny... To takie tam, wyrgycoś?
– Chyba coś z modą.
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– Nie, jak już, to z geograﬁą. Jest taki stan w Ameryce.
Jednak najpotężniejszy szok przeżyliśmy, kiedy okazało się,
że niektóre modelki nie mają włosów na dole. Tu zdania były
podzielone.
– Chyba lepiej, że nie mają krzaczorów, więcej widać...
– Nie, właśnie, że niefajnie, dziwnie to wygląda.
– Dziewczyny od nas z klasy pewnie też tam jeszcze nic nie
mają!
– Głupku, te tutaj mają, tylko, że sobie golą...
– Twoja stara.
Łukasz nie brał udziału w naszych ożywionych dyskusjach,
siedział trochę z boku, zamyślony, skubiąc plastikowy kolczyk
w uchu. Wiedziałem, co go gryzie, więc kiedy reszta chłopaków dotarła do strony z reklamą wibratorów i oszalała do
reszty, zagadnąłem:
– To co w końcu, zapraszasz Sandrę?
– Nie wiem jeszcze, głupio trochę, jej kumpele coś tam gadają...
– Co gadają?
– Że ona się nie umie zdecydować w kim jest zakochana.
– To może się zapytasz Pauliny? To jej najlepsza przyjaciółka
i pewnie sobie mówią takie rzeczy.
– Nie no, nie będę się dziewczyny pytał. Potem od razu poleci do swoich i im wygada.
I nagle zadał pytanie, które kompletnie wytrąciło mnie
z równowagi:
– A ty kogo zaprosisz?
Zaniemówiłem. W ogóle nie myślałem o tym w takich kategoriach, nie zamierzałem nikogo zapraszać.
– Może pójdziesz z Pauliną? – Łukasz trącił mnie pięścią
w ramię – Mówiłeś, że ci się podoba.
– No... Może trochę... – zawstydzony zacząłem się wymigiwać – Ale Paulina jest chyba zakochana w kimś innym, to bez
sensu...
Łukasz miał pełną rację. Paulina podobała mi się już od drugiej klasy, była jedyną dziewczyną, z którą rozmawiałem na
przerwach i którą lubiłem obserwować na zajęciach wychowania ﬁzycznego, chociaż nie wiedziałem, dlaczego sprawia mi to
taką przyjemność.
– To może się po prostu zapytaj?
– Pod warunkiem, że ty też się zapytasz.
– A Sandra jak się nie zgodzi?
– To zaprosisz kogoś innego i wtedy będzie zazdrosna.
– A jak się zgodzi?
To pytanie okazało się na tyle trudne, że nie znalazłem na
nie żadnej odpowiedzi.
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*
Młody miał zakaz wstępu do mojego pokoju, ponieważ odkąd tylko nauczył się chodzić, z dziecięcym entuzjazmem demolował wszystko, co napotkał na swojej drodze. Lokata bestia
uparcie ignorowała zaś wszelkiego rodzaju zakazy i nakazy,
więc rodzice musieli wymontować z mojego pokoju klamkę,
którą trzymaliśmy na najwyższej półce w kuchni, tak aby znajdowała się poza zasięgiem rąk mojego bracika.
Wieczorem, tydzień przed wyczekiwaną przez wszystkich
dyskoteką, wróciłem wcześniej z placu budowy, naszego jedynego placu zabaw, ściągnąłem klamkę z półki, otworzyłem
drzwi do sypialni i zamknąłem się w niej.
Rozmyślałem o Paulinie. Rozważałem setki możliwych sposobów, jak zaprosić ją na dyskotekę – a w 1996 jeszcze nie
zapraszało się dziewczyn na dyskoteki ot tak, więc krok, jakiego miałem dokonać, był krokiem dalekosiężnym, bezpośrednim
krokiem w dorosłość. Każdy z wyobrażonych przeze mnie scenariuszy kończył się zawsze źle, odmową i moim ostatecznym
upokorzeniem w oczach kolegów, szkoły, blokowiska i całego
świata.
Na samą myśl o tym przejmującym wstydzie zaczynałem się
pocić i dygotać ze strachu w pokoju bez klamki.
*
Pięć dni przed dyskoteką chłopaki z blokowiska spotkali się
w celu omówienia strategii podczas nadciągającej bitwy. Starsze o rok chłopaki z 4C były wrogiem potężnym, ale nie niepokonanym. Łukasz nie zdążył jeszcze zaprosić Sandry, przez co
nie wiedział, czy jest ona jego dziewczyną, czy nie i czy w ogóle
dojdzie do walnej konfrontacji, ale należało się przygotować na
każdą ewentualność.
– Ja bym temu chujowi tak walnął z tekłondu, że by się
nie pozbierał – Paweł zademonstrował wymyślony przez siebie
cios.
– Jakbyś tak zrobił w szkole, to byśmy byli wszyscy
u pani – zauważył przezornie Leszek. – A ja i tak bez przerwy
mam jakiś szlaban.
– A co, jak oni pierwsi zaczną?
– Mój starszy bracik mógłby wziąć kilku kolegów...
– Może zrobimy ustawkę pod szkołą? Tam obok woźnego
jest dobre miejsce...
– A ja bym ich tutaj zaciągnął – odezwało się, milczące dotąd, Dziecko Wojny.
Dziecko Wojny w rzeczywistości nazywało się Artur i było
dużym, grubym chłopakiem z blokowiska, który wiecznie chciał
bawić się w żołnierzy, strzelaniny, ucieczki z obozów jenieckich,
przeprawy przez pola minowe i tego typu rzeczy. Na pogardliwy przydomek zasłużył sobie opowieściami o tym, że jego
ojciec – kierowca ciężarówki – walczył w konﬂikcie wietnamskim,
a on sam urodził się w Nowym Orleanie i brał udział
w wojnie gangów.
– Ci z 4C siedzą tylko na dolnym osiedlu, tutaj nie przychodzą, nie znają terenu. – Artur zaczął objaśniać swój plan
i patykiem rozrysowywać mapę taktyczną na gołej ziemi – Weźmiemy ich z zaskoczenia. Pójdzie Łukasz i Maniuś na przynętę,
że niby są sami, i ich tu przyprowadzą. A my będziemy siedzieć
w krzakach... Weźmiemy jakieś kamienie czy coś...

– Zrobimy tulipany! – podchwycił Paweł.
– Jakie znowu tulipany? – zapytał któryś z chłopaków.
– No, takie jak w ﬁlmach! – Paweł schylił się i podniósł
porzuconą przez jakiegoś pijaczka butelkę – Poszukajcie dla
siebie, to wam pokażę co i jak.
W kilka minut byliśmy już uzbrojeni w butelki po piwie, winie, wódce lub rumie. Paweł pokazał nam co i jak, więc zaczęliśmy je roztrzaskiwać o betonowe płyty i kawałki gruzu. Dziecko
Wojny źle roztrzaskał swoją, pokaleczył sobie rękę i z płaczem
pobiegł do domu.
– Tego się nie będą spodziewali!
– A co, jak przyjdą w dziesięciu?
– No właśnie, za mało nas jest...
– To się kogoś jeszcze ściągnie do pomocy!
– Mogę zapytać Czarnego, czy by nie wziął swojej ekipy, wisi
mi trzy złote.
Byliśmy przygotowani. Wzrok chłopaków z blokowiska skierował się na Łukasza, bo wszystko zależało od tego, czy Sandra
zgodzi się pójść z nim na dyskotekę i zostać jego dziewczyną,
prawdziwą dziewczyną.
*
Sandra zgodziła się.
Podekscytowany Łukasz opowiedział nam o tym następnego
dnia, a opowiadał tak długo i tak pięknie, opisując każdy jej
uśmiech, każdy jej ruch, że na chwilę zapomnieliśmy o tym, że
wyruszamy na wojnę.
– Musisz się zabezpieczyć – powiedział Paweł z mądrą
miną.
– Co?
– No, wiesz, gumki i te sprawy.
– Co? Gumki? Po co?
– Mój bracik tak mówi. Chyba, że chcesz jej zrobić dziecko.
Stary, to poważna sprawa. Mój bracik mówi, że nie poszedłby
na imprezkę bez gumek, no, wiesz, prezerwatyw. Pójdziecie
w ślinę, a może coś więcej, lepiej się przygotować.
Łukasz z zadumą podrapał się w ucho ozdobione plastikowym kolczykiem.
– Co to znaczy? – zapytał Młody, wiercąc się niespokojnie.
– Że będą się całować – wyjaśniłem.
– Fuj. Przez gumę?
– Nie twoja sprawa – zamknąłem temat, samemu za bardzo
nie wiedząc, co o tym myśleć.
– A ty idziesz z Pauliną? – zagadnął Łukasz, zdradzając moją
najskrytszą tajemnicę. Jakkolwiek bym nie odpowiedział, i tak
zostałoby to zagłuszone przez ryk śmiechu i arię gwizdów. Nie
miałem innego wyjścia, jak schować tulipana do kieszeni kurtki, wziąć Młodego za rękę i ruszyć w stronę bloku, posyłając
chłopakom wymowne „fakiju” na do widzenia.
*
Tego samego wieczoru omal nie zabiłem swojego młodszego
brata.
Z okazji urodzin taty zjechała się cała rodzina w postaci
babć, dystyngowanych i bogobojnych ciotek, licznych wujków
i jeszcze liczniejszego kuzynostwa. Mama krzątała się jak coraz bardziej rozdrażniona osa, donosząc na stół kolejne dania,
ciotki rozmawiały ze sobą, wujkowie uśmiechali się do siebie
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porozumiewawczo w oczekiwaniu na clue wieczoru, to znaczy
wódkę, kuzynostwo grało ze sobą w bingo, babcie śledziły to
wszystko uważnym, surowym spojrzeniem, a ja markotniałem
z minuty na minutę, pogrążony w myślach o Paulinie i czekającej mnie gehennie.
W całym tym rejwachu nikt nie zwracał uwagi na Młodego, który jakimś cudem dobrał się do ukrytej w kuchni klamki,
a potem do mojego pokoju i buszował tam w najlepsze.
I kiedy już miał nastąpić najważniejszy moment, czyli zdmuchnięcie świeczek na torcie urodzinowym, po którym
miała z kolei nastąpić krótka przemowa prababci, do pokoju jak
burza wpadł Młody z okrzykiem:
– GOŁE CYCE!!!
...i gazetką od wujka Zbyszka w rączce, którą to gazetkę
z miną najszczęśliwszego dziecka pod słońcem zaczął prezentować wszystkim zgromadzonym wokół stołu.
*
Spodziewałem się piekła, a skończyło się tylko na palącym
od wewnątrz płomieniu wstydu.
– Chciałbyś porozmawiać o tych sprawach? – zapytała
mama, kiedy wszyscy już rozjechali się do swoich domów – Jesteś już w takim wieku, że pewnie chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat seksu. Nie ma czego się bać...
Akurat, nie ma czego się bać. A tego, że wiem o istnieniu wibratora o nazwie „kaktus” z dwoma bliźniaczymi wypustkami?
Albo tego, że Nicole z innego numeru najbardziej lubi na jeźdźca, a ja – cokolwiek to znaczy – o tym wiem? Albo wreszcie
tego, że jutro zamierzam zaprosić Paulinę na dyskotekę i jeśli
się zgodzi, będziemy chłopakiem i dziewczyną?
Naprawdę, nie chciałem o tym wszystkim rozmawiać.
*
Paulina się nie zgodziła.
*
Ale i tak poszedłem na dyskotekę. Bez własnej dziewczyny nie byłem odosobniony. Oprócz Łukasza i – co dziwne –
Leszka, który nie tak dawno dostał tęgą burę za narysowanie
w zeszycie cipy, chłopacy z blokowiska pojawili się w szkolnej
auli bez osób towarzyszących. Dość szybko zbiliśmy się w gromadkę obserwującą spod ścian rozwój wydarzeń. W przeciwległym kącie to samo uczyniły nasze koleżanki z klasy, szepcząc
między sobą, chichocząc. Pośrodku sali parkiet aż pulsował
smutną pustką w rytm piosenek Just 5 i Spice Girls.
– I tak są płaskie jak deski – skomentował dziewczęta
Paweł.
Kilkukrotnie przechwyciłem z odległego archipelagu wzrok
Pauliny. Był życzliwy, wyczekujący, dokładnie taki, jakiego
w roku 1996 chłopak jak ja musiał unikać.
Wreszcie Łukasz zaprosił do tańca swoją nową dziewczynę.
Nieśmiało położyli sobie dłonie na ramionach, byle jak najdalej od siebie, byle nie zmącić spokoju swych ciał kontaktem
z innym ciałem i zaczęli kołysać się do piosenki jak dwie bele
drewna unoszone przez falę.
Cała męska część 4C czekała przy drzwiach, groźna i głodna
niczym wataha.

Dawid Koteja - urodzony w 1987 roku w Katowicach. Poeta, prozaik,
slamer. Laureat kilkudziesięciu turniejów i konkursów literackich. Autor
tomiku „Trupy, Trupy” (2010, wyd. „Red”), kolejny – „Historia przemysłu
ciężkiego” jest obecnie w przygotowaniu, podobnie jak debiut prozatorski.
Publikował w prasie, internecie i innych wymiarach.
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*

Szymon Szwarc

Dzień dobry należałoby zacząć od tematu. Tematów, jak
zawsze, jest tyle, ile. Maciek się śmieje. A Marek mówi, że
lepiej byłoby zostać przy samym temacie. Tym sposobem
tworzy się sytuacja międzyludzka, do której nie będziemy
angażować kotów Michała.
Żeby uniknąć prostego opisu sytuacji bieżącej, chciałbym
napisać o otwieraczu do wina, który przed chwilą się popsuł.
„Zrobił to” ze względu na swoje tworzywo. Tutaj bronię Marka
przed jakimś tam zarzutem biorącym się z rozsądku, toteż
właśnie owo tworzywo wyłania się jako temat dnia dzisiejszego. W taki sposób zaczyna być. Można nawet zapytać, która
jest godzina, ale nie trzeba.
*
Wróciłem z W. Jakże płynnie się chodzi teraz po deptakach.
Wróciłem z L (nic). Wróciłem z T., w którym jestem sobie
teraz (co?). Ale przecież nie wróciłem z T., tylko z K. (dawno
temu, aż się kropki mnożą). Nie wróciłem z K., wróciłem z
K. Do K. (tego drugiego z poprzedniego zdania, a w ogóle
trzeciego) wróciłem z domu. Do domu jeszcze nie wróciłem.
Skąd powracam? I czy to jest lęk przed tworzywem, kiedy
się nie chce przywoływać nazw własnych? Przecież i tak się w
końcu dokądś dotrze. Ale dokąd się dotrze, jeśli nie? A dokąd
się dotrze, jeśli dotrze?

f e l i e t o n

dzienniczek uwag

Kogo to obchodzi, przecież Nick wraca do Genewy? Bozon
krąży z prędkością informacji o nowym papieżu, który wygląda jakoś znajomo, po sąsiedzku i jednocześnie wiadomo, że
jest to wizualny melanż Benedykta 16 i Jana Pawła 2. Dobrze,
że ktoś czuje się jak młody bóg. Dobrze, że K. wróciła z rozmowy w sprawie pracy.
*
Pierze się. A gdy się pierze, to jakby działo się to od zawsze. Jest pora prania i pora umierania. Dzień dobry należałoby zacząć od prania lub choćby od wyczyszczenia sobie butów
ubabranych w błocie. Jakoś leniwie przemieszczają się rzeczy
za pomocą swoich nibynóżek, choć przecież niewątpliwie jest
to oczko cyklonu. Niech się zatem pierze i niech się wypierze.
Cóż to za sztuka ubabrać się, będąc brudnym? Albo zamknąć
się w oczku i zasnąć?
*
Och. Przecież tak nie można. Wiem, wiem, wiem. Nie, nie,
nie. La, la, la. I już.
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Karolina Natalia Bednarek

P

iszę ten felieton na tydzień przed moimi dwudziestymi dziewiątymi urodzinami. W sztywnych
ramach postu przed wielkim świętem popijam
whisky, dokonując sortowania myśli. Jaki był ten miniony rok? Chyba jak bigos – trochę tego, trochę tamtego,
mieszamy, mieszamy w wielkim garze… kapusta – głowa
pusta, cykliczne odgrzewanie, a na koniec i tak 2 kg więcej
w biodrach.
Nie będzie to nic odkrywczego. Wielu moich znajomych
zauważa pewną prawidłowość. Kiedy mamy naście lat,
marzymy, by być starsze. Dorosłość w naszym mniemaniu
gwarantuje nam nieograniczony dostęp do wszystkich sieci.
Wyobrażamy sobie, że w końcu przestaną nas pytać
o dowód zza lady do „nieba bram”. Nikt nie będzie wypominał zbyt przesadnego makijażu, punkowej fryzury,
a kolejnego tatuażu babcia nie zasłoni ci sweterkiem.
I potem nadchodzi ten dzień. Stopniowo twój wygląd
przestaje budzić wątpliwości pani z monopolowego, nikt ci
się nie wtrąca, wszyscy od ciebie wymagają, a najbardziej twój przyjaciel – operator sieci komórkowej, upominający się
o zapłatę faktury. Aż chciałoby się rzec za
Villonem: „gdzież te niegdysiejsze śniegi”?
Zaczyna się myślenie strategiczne w tej
wielkiej grze, gdzie w rolę Stanisławy Ryster wciela się bóg, fatum, szef – jak zwał,
tak zwał. Ubywa niekontrolowanych wyprysków na twarzy,
sercowych rozterek, klasówek z matematyki, przybywa
godzin, wstawania na szóstą rano, wypitych drinków i wypalonych papierosów, obowiązków, kilogramów i zmarszczek
(czyt. „zmartwień”). Dokoła ludzie, twoi znajomi, którzy
spędzali beztroskę na winie w parku. Kolejno odlicz – słucham – postanawiają legalizować związki i zmieniają swoje
zdjęcia proﬁlowe na obrazki berbecia upaćkanego kaszką.

Szczęśliwego
nowego roku

f e l i e t o n

życie i cała reszta

Nagle przestają mieć czas. A ty i pozostałe niedobitki czasami pozwalają się wolno zdmuchiwać na wietrze.
My, ludzie z „Pokolenia Y”, bez piątych klepek, za to
z klapką i IPodem, ludzie z globalnych wiosek, pożeracze
dnia do cna, uzależnieni od wszystkiego, co możliwe, prócz
wyboru tysiąca kolorów lakierów, dostępu do morza i prasy
światowej, nie mamy wiele. Hołubimy albo realizmowi magicznemu, albo totalnemu realizmowi. Kochamy na 105%
albo wcale. Biegniemy za karierą, jakby miała nam uciec.
Nie uciekamy się za to do świętości, coraz mniej ich w wiadomościach, poza newsem o wyborze nowego papieża –
co i szczególnie nas ani ziębi, ani parzy. Przecierają się
pojęcia – te najprostsze, na rzecz kreowania rzeczywistości
i ułudy. I pokażcie mi kogoś, kto nie ma „swojego psychiatry”. Nie posiadamy już byłych partnerów, tylko byłych
współpracowników bez rozdzielności majątkowej i alimentów za stracony czas i złamaną wiarę. A nieumiejętność
zawalczenia o związek tłumaczymy tym, że mleko do ogórka nie pasuje i nic na to nie poradzimy – wszak wynikiem
tego ryzykownego połączenia może być tylko… i tylko jedno.
Więc, po co psuć żołądek? Miłość otwarcie manifestujemy,
rozstania po mistrzowsku, jak u Bergmana, zamiatamy pod
dywan. I mieszamy, będąc ze sobą po drugich stronach ulic.
Rozmawiając przez telefon, machamy żółtym ręcznikiem
przez okno na wzór Mii Farrow i Woody`ego Allena. Dobrze
opierać się na publicznym wzorcu.
Słucham współczesnej muzyki i zastanawiam się, czy
my wszyscy jesteśmy skażeni genem nadwrażliwości?
A może ja tylko tak mam. W tym miejscu pragnę podziękować Przyjaciołom za miłość. Kto by wytrzymał człeka
kontemplującego niebo.
Do meritum. Jechałam autobusem do mieszkania siostry,
której życie się udało i patrzę… Wsiadły TRZY sztuki młodych osób. Długie włosy, szczupłość, trzepot i takie
tam, jakie się miało. Dwie dziewczyny i chłopak – niczego

sobie, nastoletni, buntowniczy. I wiecie, co? Patrzyłam na
te smukłe talie, długie włosy, nieświadomość w oczach
i myślałam… „już to przerobiłam”. Czytelnicy (jeśli są
jacyś) – największą miłość mam za sobą. Tę jedyną,
wybaczalną, wszystko, każdy wygląd… swąd – nie ukrywajmy. Teraz pozostają mi wyrachowania. Będzie dobrze, nie
martwcie się.
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bełkot miasta

ILUSTR.

J

AGATA KRÓLAK

Józef Mamut

esteśmy ostatnim pokoleniem, które może jeść
prawdziwy miód. Kolejne będą żarły pałeczkami
genetycznie zmodyﬁkowane homary wielkości konia,
które zyskają świadomość, skrzyżują siebie z krewetkami
pistoletowymi, i będziemy mieć przesrane. Nawet jeśli w imię
naszej odwiecznej przyjaźni wprowadzimy dla nich rytualny
ubój małży. Dobrze, że nie dożyjemy emerytury. Jak premier
mówi, że jego własna „szału nie zrobi”, to co można powiedzieć o mojej?
Wkrótce nadejdzie Armagedon i chcę być przygotowany.
Jak widget w puszce przeterminowanego Guinnessa. Muszę
pociągnąć sobie rurę z pszczołami z czwartego świata, aż

do śledziony, i nieważne, jak kijowa będzie na to reakcja
Kijowa. Musimy się ogarnąć, zamiast tworzyć bezsensowne
utrudnienia. Zawsze jeden krok w przód i dwa kroki w tył.
Jak te malutkie ronda budowane na mało ruchliwych skrzyżowaniach i wykładane w środku kosteczką. Myślisz, że to
dla ułatwienia – przejeżdża się lepiej, niż przez progi zwalniające – więc, jak nic nie jedzie, walisz prosto, a tam oczywiście
zatrzymuje cię cała ta pieprzona kawaleria. Zrobiliby chociaż
jakiś pomnik – np. przeintelektualizowanej metafory
bądź kompetentnego konsultanta-dostawcy usług internetowych – albo kolejny fotoradar postawili, taki obrotowy, żeby
cykał na 4 świata strony, skoro chcą, żeby ludzie jeździli
koniecznie w to małe puste kółko.
„Nie wolno kraść” – powiedział prezydent i przyznał sobie
za to dwieście tysięcy dolarów premii. No chyba, że mniej niż
tysiąc. „Nie wolno kłamać” – powiedział plebs i wygrał wycieczkę na wybory do Nigerii. No chyba, że w Afryce. Przyjęcie
nowej waluty ma podobno także stronę polityczną. Te prostaki
nie rozumieją, co – poza ekonomią – jest w środku płatniczym, więc wysłanie tam producenta parkomatów na osły
nie jest bez sensu. Oni zresztą nic już nie czają, odkąd im
powiedzieliśmy, że malejąca inﬂacja pogarsza wpływy do budżetu. „Arcyekscelencja jest pochwą” – powiedział pajac
i, przeszczepiając sobie mózg mamuta, ogłosił koniec ewolucji. No chyba, że penisem.
Nie martwię się już tym wszystkim. Oglądam to z daleka,
chociaż w 3D i, co by się nie działo, wiem, że zawsze o 16.00
przerwą relację i puszczą reklamy nowych pasażerskich
dronów. Teraz już nikt nie będzie miał czelności pytać
o przyczyny kwaśnego deszczu w Nephelokokkygi. Możemy
być dumni, zdaliśmy egzamin, śpijmy spokojnie. Nie, czekaj! Słyszałeś? Powiedział to! E tam, przejęzyczył się. Jemu
wszystko wolno, gdy podróżuje astralnie i w ogóle jak śmiesz
pytać, co jest w zamrażarce sejmowej. Pani Bożena gotuje,
lecz ostatnio gdzieś zginął jej szybkowar. Dzwoniła na straż
miejską, ale wszyscy funkcjonariusze byli zajęci poszukiwaniem bezkrnąbrnościanu.
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C – „Cuda niewidy”

SUBIEKTYWNY I STRONNICZY

ALFABET

MODY POLSKIEJ

WAS
MAGDA WICHROWSKA

PRZYGOTOWUJE DLA

Dorzućmy do tego bajeczną historię zawodowej trampoliny. Chalayan urodził się w Nikozji. Pod koniec lat 70. wraz
z rodziną zamieszkał w Londynie. Studiował modę i projektowanie ubioru w Warwickshire School of Arts i w niezwykle
prestiżowej Central Saint Martins College of Art and Design.
Na młodego projektanta zwrócono uwagę już po premierze jego kolekcji dyplomowej „The Tangent Flows”, a stroje
natychmiast wykupił znany dom towarowy Browns. Co zrobił
Chalayan, by zaintrygować modowy światek? Kolekcję zakopał
w ziemi, by tuż przed pokazem odkopać ją i zaprezentować.
Ta nieszablonowość w myśleniu o ubraniu spowodowała, że
Chalayana od lat uważa się bardziej za artystę i wizjonera,
niż krawca. Pokochała go artystyczna awangarda z Björk na
czele, która nie tylko nosi jego projekty, ale też wystąpiła
jako modelka na jednym z londyńskich pokazów Chalayana
kilkanaście lat temu. Świat mody pokochał go za nowatorstwo
i świeżość, czyli samozdejmujące się sukienki oraz ubrania
wykonane z części samolotów. Lista eksperymentów modowych Chalayana jest długa i nieprawdopodobna, podobnie
jak lista osobowości, których prace znalazły się na wystawie
„Cuda niewidy”.
Obok Chalayana możemy zobaczyć prace między innymi:
Iris van Herpen, która ubierała Lady Gagę; Tomoko Hayashi,
tworzącą biżuterię z cukru i łez; Any Rajcevic, twórczynię
nietuzinkowej biżuterii-masek; czy Daniela Widriga, który
w swoich projektach wykorzystuje drukarki 3D. Kuratorką wystawy jest Dobrila Denegri. Warto zajrzeć do CSW i spojrzeć
nieco dalej, ponad modowe oczywistości i schematy.

HUSSEIN CHALAYAN ABSENT PRESENCE, TILDA

T

ym razem „c” z naszego podwórka, czyli Centrum
Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” i wystawa
„Cuda niewidy”, którą jeszcze do 26 maja możemy
w Toruniu oglądać, plus importowany Chalayan. Ale
od początku.
Dlaczego wystawa, a nie kolejny projektant? Bo to wielka
frajda, gdy na toruńskim podwórku pojawia się wystawa tak
bardzo udana. W tak ciekawy sposób nawiązująca dialog
między rozmaitymi artystycznymi aktywnościami – i w zestawieniu z modą, która w tym układzie sił daleko wykracza poza
schematyczne ujęcie.
Pierwszą próbą zderzenia poetyk i nawiązania dialogu był
cykl wydarzeń „Czwarty stan skupienia wody: od mikro do
makro”, zorganizowany w CSW we współpracy z kalifornijskim
NanoSystems Institute oraz UCLA Art | Sci Center + Lab
w Los Angeles. I tak, od sztuki, nauki i ekologii, poprzez (tym
razem!) mariaż sztuk wizualnych i stosowanych, doszliśmy do
mody w bliskiej relacji z architekturą i designem. „Cuda niewidy” to – jak deklarują twórcy wydarzenia – „podróż przez
światy wyobrażone, umiejscowione na skrzyżowaniu różnych
odmian kreatywności i ekspresji”. Brzmi równie zachęcająco,
co nazwisko Husseina Chalayana, które otwiera cudowną listę
artystów skupionych wokół wystawy.
Chalayan to bodaj jedna z najbardziej intrygujących indywidualności modowej przestrzeni. Ze szczególnym naciskiem
na przestrzeń właśnie. Jego pokazy bowiem to nie tylko
odsłona nowej kolekcji, ale misternie zorganizowane i bardzo
spójne widowisko, które opiera się na solidnych fundamentach
współczesnego designu.
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UCZTA DLA OCZU

C

zy dom bez dywanu jest kompletny?
Pomysł na kolejny „Obiekt pożądania” przychodzi do mnie całkiem naturalnie. To, o czym
chcę tym razem pisać, to równocześnie coś, czego sama pilnie potrzebuję. Jest to mianowicie dywan. Podobno można
bez niego żyć, czerpiąc estetyczną radość z rysunku drewna
podłogi, albo - co dla mnie niepojęte - ciesząc się praktycznością kaﬂi lub wykładziny plastikowej. Dla mnie salon bez
dywanu wygląda niekompletnie, meble zdają się chaotycznie rozsypane po pokoju, a podłoga, nawet drewniana,
wydaje się duża, pusta i zimna.
Moja historia z dywanem w tle zaczyna się od funkcji.
Uprzytulnia on wnętrza i wycisza je, daje poczucie komfortu. Co najważniejsze, czyni z podłogi przestrzeń zamieszkaną - ekstra miejsce do siedzenia, zabawy i relaksu. Z tym
użytkowym ujęciem splata się jednak ściśle - i często dominuje - aspekt wizualny, a więc dywan jako element wnętrza,
w którym, tak samo jak na ścianach czy w doborze mebli,
można wykazać się stylem w urządzaniu własnego M. Liczy
się więc przede wszystkim kształt, kolor, wzór i faktura.
W projektowaniu dywanów dużo się dzieje. Mimo że
w designie każdy materiał ma prawo bytu, jakość reprezentowana przez nieśmiertelną wełnę lub jedwab pozostaje absolutnie na topie i, chcąc utrzymać produkt na najwyższym
poziomie, większość projektantów nie ucieka się do tanich
włókien sztucznych. Wełna to jednak nie nowość, tylko
pewien standard, a sam materiał nie czyni projektu. Liczy
się przede wszystkim pomysł, a na wartość docelową składają się kolejne wysmakowane szczegóły, takie jak: ręczne
wykonanie, powrót do korzeni rzemieślniczych w dziedzinie
tkania i farbowania, sprytne nagięcie klasycznych kanonów
wzorniczych. Świat przetrząsany jest w poszukiwaniu tego,
co rdzenne, jest to potem miksowane odważnie z tym, co
przynoszą wzory czerpane garściami z każdej dziedziny
życia (a, jak zobaczymy, czasem nawet i śmierci). Tematycznie - wyniki takich eksperymentów mogą zaskakiwać,
ale produkty te, tak czy inaczej, satysfakcjonują swoimi
kompozycjami kolorystycznymi, nietypowym kształtem
i mistrzowskim wykonaniem.
Zacznę od Sonyi Winner (sonyawinner.com). Jako designer Sonya przeszła drogę od graﬁki do dywanów i widać
to bardzo dobrze w jej geometrycznych kompozycjach. Jak
sama mówi, tworzy z radością i swobodą metodą prób i błędów. Jej gotowe produkty to mocno nieregularne kształty,
zrywające na zawsze z prostokątną połacią dywanu, jaki
znamy. To bardzo sprytny zabieg, bo zwielokrotnione rogi,
wcięcia i zatoczki pozwalają na wiele różnych orientacji
tego samego produktu w przestrzeni, a tym samym - dają
szereg unikatowych możliwości zgrania dywanu z meblami. Wizytówką Sonyi Winner są jednak przede wszystkim
piękne, soczyste kolory, wspaniale ze sobą połączone. Całe
dywany są niby osobne kwadratowe, okrągłe lub trójkątne
szkiełka nakładające się na siebie pod światło w pozornym

chaosie, tworząc w konsekwencji szerokie pasmo umiejętnie
zaplanowanych kolorów pochodnych. Produkty marki Sonya
Winner powstają w Nepalu z nowozelandzkiej wełny oraz
jedwabiu, a artystka osobiście nadzoruje każdy etap ich
produkcji. Tradycyjnie farbowana wełna występuje często
aż w 23 kolorach w jednym dywanie, jest też delikatnie
zróżnicowana pod względem wysokości włosia, co wzmaga
efekt nakładania się poszczególnych elementów. Niektóre krótkie serie limitowane zawierają zaledwie 10 lub 15
egzemplarzy, można też zamówić dowolny wzór w wymarzonym rozmiarze.

„Flat Surgery” to również nieregularny kształt. Dywan
autorstwa Mathieu Lehanneur (http://www.mathieulehanneur.fr/) dla Carpenters Workshop Gallery (http://carpentersworkshopgallery.com/) uderza, mimo że to zaledwie
kilka prostych, żywych kolorów. Styl będzie tu bardziej
przemawiał do wielbicieli komiksu. Dodatkowo, idea
przewodnia już na pierwszy rzut oka szokuje, bo tematem
są spłaszczone ludzkie narządy. Trzeba więc mieć wielki
dystans albo mocne nerwy, tym bardziej że artysta sugeruje
dopasowanie zestawu rozjechanych wesolutko wnętrzności
do pomieszczeń domowych z nimi powiązanych; tak więc do
kuchni polecane są fragmenty układu pokarmowego,
w sypialni sprawdzą się organy płciowe, a w wystroju miejsca pracy przyda się rozpłaszczony mózg. Kontrowersyjny
temat odbity został w najwyższej jakości wełnie, a kolor
wspomagany jest przepiękną fakturą załamań, wgłębień
i wypustek, wszystko to przemawia ponad okrutnym tematem i mimo wszystko traﬁa w mój czuły punkt estetyczny.

o b i e k t

Teraz mój ulubieniec od pierwszego wejrzenia, a więc
„Losanges Rug” genialnych braci Bouroullec (http://www.
bouroullec.com/) dla znanego dywanowego królestwa Nanimarquina (http://www.nanimarquina.com/). Tym razem
mamy przed sobą płaski kilim perski, tworzony od podstaw
przez afgańskich rzemieślników. Wełna jest więc od podstaw
ręcznie wytwarzana, farbowana, a potem tkana z czułością
i gęstościa 156 000 pętli na metr kwadratowy. Godny podziwu ogrom pracy i wielowiekowe tradycje, a dla zachodnich
konsumentów gwarancja unikatowości każdego egzemplarza z racji lekko odmiennych wyników barwienia, drobnych
zmian we wzorach. Wizualnie – dla mnie bomba; wielki
romb z powtarzającym się wielokrotnie charakterystycznym
wzorem mniejszych – kolorowych lub tylko zarysowanych
konturem. W wersji pierwotnej wykorzystano zaledwie
trzynaście tradycyjnych wschodnich kolorów, stonowanych
i pięknie współgrających z naturalną złamaną bielą surowej
wełny. Od niedawna kilim dostępny jest również w monochromie wełnianej bieli i czerni.

W temacie dywanów Polacy również mają czym się
pochwalić, jak chociażby ﬁrma Moho Design (mohodesign.com), która w 2008 roku zgarnęła prestiżową Red
Dot Award za swój dywan „Mohohej! DIA” z kolekcji Folk.
Projekt już teraz nieco opatrzony, ale wciąż bardzo fajny;
wykonany z kilkuwarstwowego ﬁlcu krąg imituje wzorem
ludowe wycinanki, w ten sposób – zarówno materiałem, jak
i wzorem – nawiązując do polskich korzeni. Inne dywany
Moho Design, na przykład „Immortal Rugs”, także zasługują
na uwagę. Tu motywem jest noszony przez żołnierzy na
szyjach identyﬁkator-nieśmiertelnik. Jego obła forma obleczona jest w kolory kamuﬂażowe i zarysy map, a więc nieregularne plamy szarości i zieleni, z okazjonalnym cięciem
kontrastowego koloru, błękitu lub żółci. Podoba mi się!

p o ż ą d a n i a

Zakończę niedawną propozycją słynnej Patricii Urquioli, „Mangas Rugs” dla GAN (http://www.gan-rugs.com).
Ponownie materiałem jest tu jakościowa wełna, ale efekt
końcowy nieco mniej wymuskany, a bardziej swojski. Dywany „Mangan” wyglądają jak nieregularne fragmenty wielkich
swetrów robionych samodzielnie na drutach. Utrzymane są
w tonacjach szarości i barw ziemi, z kilkoma bardzo modnymi akcentami żółci, brudnego różu (moje ulubione),
stonowanego turkusu, ale także mniej zaskakującej zgaszonej czerwieni czy zieleni. Wielkoformatowy, typowo
swetrowy wzór manewruje swobodnie poprzez kolejne pasy
dywanu, pojawia się i znika. Zmieniają się także faktury
i ściegi. Bardzo przyjemna, ciepła, zimowo-jesienna kompozycja, odarta z wszelkiego zadęcia wielkiego designu. Ot,
taki hippisowski dotyk w świecie wysublimowanej perfekcji.
Wydaje się niemalże, że przy odrobinie wysiłku damy radę
sami sobie wykonać takie cudo, za oryginał trzeba jednak
słono zapłacić.

Niepohamowany postęp w kolorach i wzorach, niezachwiana pozycja luksusu wełny. Takie dywany to majstersztyk rzemiosła oraz kropka nad „i” w wystroju wnętrza.
Wystarczy jednak zerknąć na ceny, żeby dojść do wniosku,
że dzisiejsze modne dywany nie są dla zwykłych śmiertelników. Designerski kilim może i daje komfort dla ciała, ale
psychicznie wykończyłby niejednego: zwierzęta, dzieci
i goście w domu odpadają w przedbiegach, a drobne wypadki w postaci plam i dziur mogą przy takich cenach odebrać
człowiekowi rozum. Można jednak przecież pomarzyć
i popodziwiać pomysłowość i kunszt projektantów w temacie, a do kupna takiego cuda podejść tak jak do samego
użytkowania — ucztować głownie okiem.

KAROLINA WIŚNIEWSKA
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Dipomania

C

o roku pojawiają się nowe odmiany grypy, ja
natomiast zostałam zarażona „dipomanią”.
Tak, blenderuję wszystko, co się da, produkując w ten sposób smarowidła na chleb, bądź dipy do
surowych warzyw. Najpopularniejsze w moim domu to:
– hummus,
– guacamole,
– tzatziki.
Jeśli ktoś szuka magnezu, znajdzie go właśnie w hummusie, którego głównym składnikiem jest ciecierzyca.
Jeśli ktoś chce wyglądać wiecznie młodo i chce zgubić
zbędne kilogramy, tajemnica tkwi w guacamole, smarowidle
z avocado o czarodziejskiej mocy.
Jeśli ktoś nie wie jak połączyć zieleninę typu: koperek,
mięta i pietruszka – tzatziki jest dobrym rozwiązaniem.
Tak, tak, nie wszyscy na świecie trzymają masło, margarynę czy mas-mix w lodówce.
Kiedy podróżowałam po Izraelu i poznawałam „lokalnych”, zadziwiał mnie jeden fakt: co ci ludzie jedzą, że
wyglądają tak młodo, czasem o 10-20 lat mniej.
Hummus – zblenderowana puszka ciecierzycy z solą,
pieprzem, czosnkiem, kminkiem oraz odrobiną soku

z limonki i oliwy z oliwek. Oryginalnie powinno być też tahini, czyli pasta z sezamu, ale mój partner za nią nie przepada, więc oszczędził mi tego wysiłku w przygotowaniach
posiłku;-)
Guacamole – utrzyj widelcem dojrzałe avocado, przypraw solą, pieprzem i skrop limonką, żeby owoc nie ściemniał. Dodatki, jak czosnek czy chilli, to już kwestia uznania,
ale najprostsza wersja jest, jak dla mnie, najsmaczniejsza.
Tzatziki – jest to odmiana naszej mizerii, tyle, że zamiast śmietany dodajemy jogurt grecki. W Indiach będzie
to „raita”, a w Bułgarii, Macedonii, czy Serbii – „tarator”, na
Kaukazie zaś – „okroshka”.
Idea pozostaje ta sama: świeży ogórek ze śmietaną,
jogurtem greckim, bądź keﬁrem (w przypadku Kaukazu)
z przyprawami i ziołami.
Z czym je jemy? Z chlebem, mięsem (w przypadku tzatziki) albo z warzywami: marchewka, papryka, ogórek.

TEKST I ZDJĘCIA:

NATALIA OLSZOWA
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KOBIETA PO PRZEJŚCIACH,
MĘŻCZYZNA Z PRZESZŁOŚCIĄ
A gdy się zejdą, raz i drugi,
kobieta po przejściach,
mężczyzna z przeszłością,
bardzo się męczą,
męczą przez czas długi,
co zrobić, co zrobić z tą miłością?
Czy związek z Jeremim Przyborą mógł
zainspirować Agnieszkę Osiecką do napisania tej piosenki? Chociaż powstała długo po zakończeniu ich romansu na pewno
jest w niej jakieś echo tej wielkiej, niełatwej miłości.
Poznali się w lutym 1964 roku, gdy
Agnieszka miała 28 lat, Jeremi 49. On
po raz drugi żonaty, ona świeżo po rozwodzie. Oboje wybitni, nacechowani
niespotykaną błyskotliwością, jak to się
mówi – nadający na tych samych falach.
W oczywisty sposób pojawiła się między
nimi jakaś chemia, wzajemne zauroczenie, które szybko przerodziło się w uczucie znacznie głębsze. A że oboje z racji zawodów, jak i upodobań wiele podróżowali,
mogli przy tej okazji swe uczucie wyrażać

tak jak potraﬁą najlepiej – pisząc. W ten
sposób powstał pokaźny zbiorek listów,
telegramów, kartek pocztowych, notatek
na marginesach kalendarzy, fotograﬁi
z dedykacjami… Szczęściem dla polskiej
literatury potomkowie Agnieszki i Jeremiego (a nie było to ich wspólne potomstwo)
przekazali te skarby Magdzie Umer, przyjaciółce obu rodzin. Sprawiło jej to wiele
frasunku, gdyż ujawnienie tak intymnych
wyznań nie było łatwą decyzją. Jednak za
zgodą i ze wsparciem zarówno Agaty Passent – córki Agnieszki, jak i Konstantego
Przybory – syna Jeremiego, zdecydowała
się uporządkować tę schedę i opublikować
– nie za 20 czy 50 lat, lecz już teraz, bo
wtedy „to już nie będzie nikogo interesowało”, jak stwierdziła Agata.
Ta jakże autentyczna lektura przysporzyła mi wiele wzruszeń. Zaglądając
wścibsko przez ramię piszącym, przypatrywałam się rozwijającemu się uczuciu
z czasem wyrażanym przez coraz śmielsze
zwroty. Oboje tak pięknie potraﬁli wyrazić
dogłębną tęsknotę za sobą, tak wyraziście
opisywać każdy jej aspekt, tym bardziej
drażniły niedokończone zdania i zagubione kartki (być może celowo w akcie autocenzury). Oczywiście korespondencja
była utrzymywana tylko podczas rozstań,
z wyjątkiem drobnych karteczek i notatek, więc pozostają w tej historii spore
niedopowiedzenia dające pole do popisu
wyobraźni czytelnika.
Współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu, trudno sobie wyobrazić,
jak wiele zachodu wymagał kontakt na
odległość te kilkadziesiąt lat temu. Listy
wędrowały długo, czasem mijając się
z adresatem. Telefony były zawodne i drogie. Dlatego, by bliskiej osobie przekazać
szybko jakąś myśl, jedyną drogą był zapomniany już dziś telegram. Zważywszy
na to, że treść telegramu trzeba było podyktować obcej osobie w okienku, sporej
determinacji wymagało wysłanie intymnych wyznań czy choćby oświadczenie, że
„KOCHAM CIĘ ZA USZY […]” (gdyż uszy
Agnieszki były obiektem szczególnej admiracji Jeremiego). Ta bogata kompilacja
wszystkich dostępnych form kontaktu robi
niezwykłe wrażenie.
Wprawdzie co jakiś czas pojawiają się
konﬂikty, sceny zazdrości ze strony Jeremiego czy przejawy nadmiernej niefrasobliwości Agnieszki, to nie zapowiadają one
jednak w najmniejszym stopniu słów Jeremiego w ostatnim z zachowanych listów
po dłuższej przerwie w korespondencji, by
Agnieszka odebrała swój kapelusz i płytę

Aznavoura, które się u niego zawieruszyły. Zabrzmiało to jak epitaﬁum na nagrobku miłości. Trudno było przypuszczać, że
tak intensywne uczucie łączące bratnie,
pokrewne dusze może się tak nagle skończyć. Niestety wygląda na to, że uczucie
rozkwitające głównie na papierze nie miało szans w starciu z realiami codziennej
egzystencji.
Mimo wszystko żałuję, że po przeczytaniu „Listów…” dotarłam do artykułu Jana
Borkowskiego, wieloletniego przyjaciela
Osieckiej. Borkowski, przytaczając własną
korespondencję z Agnieszką, demaskuje
całe jej uczucie do Przybory, dowodząc,
że był to tylko ﬂirt literacki, ewentualnie
chwilowa fascynacja. Ale, jak było naprawdę, możemy jedynie próbować wyczytać między wierszami na wyczerpanym
papierze.

ANNA LADORUCKA
„Listy na wyczerpanym papierze”
Wydawnictwo Agora
2010

muzyka

książka
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JUNIP, JUNIP
Junip to szwedzkie trio, które tworzą
przyjaciele ze szkolnych czasów – Jose
Gonzalez (wokal i teksty), Tobias Winterkorn (klawisze) i Elias Araya (instrumenty
perkusyjne). Najbardziej znany z tej trójki jest Gonzalez, którego wersję utworu
„Heartbeats” grupy The Knife znają chyba
wszyscy za sprawą reklamy telewizorów
Sony (z kolorowymi piłeczkami).
Grupa Junip powstała w 1998 roku,
jednak pierwsza ich pełna płyta, „Fields”,
wyszła w 2010 roku. W międzyczasie Gonzalez zajmował się solową twórczością.
Płyta „Junip” jest kontynuacją pomysłów
z „Fields”, jednak bogatszą aranżacyjnie,
trudniejszą, z poupychanymi smaczkami,
których odkrycie wymaga kilkukrotnego
jej przesłuchania.
Ich muzyka jest określana, jako psychodeliczny folk. Można spotkać się z opinią, że jest to muzyka, której słucha się
dobrze zarówno przy robieniu obiadu, jak
i robieniu dzieci. Faktycznie, jest delikatna, a odrealniony śpiew, ciepłe syntezatorowe dźwięki, bogata aranżacja tworzą
wrażenie pewnej przytulności i intymności. Wszystko jest tu wyważone i wzajemnie się uzupełnia. Nie można nawet powiedzieć, by któryś z członków próbował
dominować. Słychać wspólną koncepcję
i umiejętność współpracy. Dynamiczne
utwory niosą tu z sobą dawkę spokoju,
a ballady nie pozwalają usnąć. Taka homogeniczność albumu może wydawać się
nudna, nie jest on odkrywczy brzmieniowo, jednak można się przyjemnie unosić
na fali jego dźwięków i odkrywać piękno
detali.
Dojrzała, bezpretensjonalna, kojąca
płyta.

WIKTOR ŁOBAŻEWICZ

Junip, „Junip”
City Slang, 2013

FOALS, „HOLY FIRE”
To trzeci album grupy, która powstała w 2005 roku w Oxfordzie. Poprzednie
okazały się sukcesem. „Antidotes” (2008)
dobił do 3. miejsca pod wzgledem sprzedaży w UK, „Total Life Forever” do 8. i został nominowany do Mercury Prize 2010,
obie pokryły się złotem. Współpracowali
z U2, Nickiem Cavem, Smashing Pumpkins, PJ Harvey, Nine inch Nails, Depeche
Mode, The Killers. Całkiem nieźle.
Byłem ciekawy tej płyty, ale muszę
przyznać, że nie stała się moją ulubioną
płytą grupy. Trzy pierwsze utwory są bezdyskusyjnie świetne i... skrajnie różne,
co może wywołać pewną konsternację.
„Prelude” – świetny początek albumu,
rozkręcający się powoli z mocną końcówką. „Inhaler” – mocne, rockowe riffy. „My
Number” – funkujący, w klimacie Talking
Heads, który bardzo lubię. Reszta... ma
swój klimat, który udało im się osiągnąć
w dużej mierze przez to, że spora część
materiału była nagrywana nie ścieżka po
ścieżce, remasterowana i składana w całość, ale „na setkę”, czyli mamy nagranie
muzyków grających razem w studio. Słychać więc troszkę koncertową dynamikę,
która mi odpowiada. Podczas przesłuchiwania utworów, nie miałem ochoty, by
przełączyć którykolwiek z nich, ale też
i nie przykuły zanadto mojej uwagi. Może
przy kolejnym przesłuchaniu?
To przyjemny materiał na letnie festiwale. Jest tu coś z klasycznego popu lat
80-tych, etnicznych rytmów, trochę psychodeli i nostalgicznych wokali. Ciepły
wieczór, niezobowiązująca atmosfera, taneczny nastrój – to muzyka w sam raz na
takie chwile.

THE FAT WHITE FAMILY

Spowodowali spore zamieszanie na
londyńskiej scenie, a ich koncerty są,
zdaniem wielu ludzi je komentujących,
czymś, co koniecznie trzeba zobaczyć.
Ba, określa ich się nawet jako najlepszą
londyńską grupę koncertową. Są dowodem na to, że rock nie dobił do ściany
i coś ciekawego można jeszcze usłyszeć.
Nie przez innowacyjność tego co robią,
ale przez zaangażowanie w to co robią.
Na koncert z ich udziałem można wejść
za 2 funty, przy czym przy ich nazwie na
plakacie, zamiast jakiejkolwiek charakterystyki, widoczne jest tylko stwierdzenie
„fucking legends”.
Na pewno ich celem nie jest pojawienie
się na listach przebojów. Świadczy o tym
i ich muzyka, bluesowo-punkowa, niepokorna i bezkompromisowa, pełna energii,
z wyraźnym antykorporacyjnym i antykonsumpcjonistycznym
wydźwiękiem.
Także ich wygląd przeczy wszelkim regułom promocji, zdradza squatterskie korzenie i tendencje do zdecydowanie, mówiąc
najbardziej łagodnie, niehigienicznego
trybu życia.
Nihilistyczna, perwersyjna, zabawna,
chaotyczna, melodyjna – każde z tych
określeń pasuje do tej płyty. Wrzaski
i piski współgrają z przyjemną melodią,
a dźwięk szarpanych na różne sposoby
strun z harmonijnym śpiewem. Świetnie
sprawdziłaby się jako podkład w ﬁlmach
Lyncha. Sądząc tylko po muzyce, można
by uznać, ze jest to jedna z awangardowych rockowych grup z lat 60-tych. Aż
dziw bierze, że nie są szerzej znani. Może
nie chcą? Może to znak czasów?

WIKTOR ŁOBAŻEWICZ
WIKTOR ŁOBAŻEWICZ
Foals, „Holy Fire”
Transgressive Records, 2013
The Fat White Family, „Champagne Holocaust”
Trashmouth Records, 2013
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SIEDEMDZIESIĄT LAT CISZY

A DOKĄD, A DOKĄD, A DOKĄD TAK GNA?

Dopiero (dokładnie) rok po obejrzeniu
jestem w stanie cokolwiek wspomnieć
o tym ﬁlmie w recenzji. Choć i teraz myślałem, że powinienem obok suchych informacji zostawić puste pole… Nie wiem…
Wszystko, co dotyka Zagłady, szczególnie
w publicystyce, wiąże się z ryzykiem niestosowności.
Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że warto ten ﬁlm zobaczyć. Film
o ﬁlmie, który ekipa niemiecka kręciła
w getcie warszawskim niedługo przed jego
likwidacją, pokazuje degradację moralną
ludzi uwikłanych w machinę nazistowską.
Jest też jedynym w swoim rodzaju dokumentem o życiu i śmierci w getcie.
Ostatnie, szczególne jak na nasze krajowe warunki, obchody 70 rocznicy powstania pozwalają liczyć na to, że pamięć
nie tylko nie zginie, ale wreszcie naprawdę ożyje.
MAREK ROZPŁOCH
„Niedokończony ﬁlm”
reż. Yael Hersonski
Against Gravity
2011

Czego tu nie ma? Trzy ekrany. Dwa
preparowane pianina. Syrena strażacka. Ogromna kolejka elektryczna z trasą
długą na całą szerokość sceny. Kamery
wzdłuż torów i na samej kolejce. Kable.
Fragmenty urządzeń sterowniczych pociągu. Stoły. Lampy sygnalizacyjne. Wentylatory. Dymy. Muzyka na żywo. Statyści.
Aktorzy. Tekst Szalonej „lokomotywy”
Witkacego. Czasem nawet reżyser, który
wchodzi na scenę, żeby poprawić krzywo
stojący element scenograﬁi. Aż dziw bierze, że to wszystko działa i bez zgrzytów
sunie z coraz większą prędkością do przodu. A czemu działa? Bo, jak w porządnej
lokomotywie, wszystkie elementy teatralnej maszynerii działają w precyzyjnej
synchronizacji. Nawet mało uważny widz
dostrzega, że kwestie aktorów bardzo
często dopasowują się do rytmu muzyki.
Widz bardziej uważny zorientuje się, że
ten rytm jest pochodną rytmu wyznaczanego przez pędzącą z różną prędkością
kolejkę elektryczną, której przemknięcia
rejestrują umieszczone przy torach czuj-
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niki. W „Szalonej lokomotywie” w reżyserii Michała Zadary, najnowszej premierze
Teatru Polskiego w Bydgoszczy, pierwsze
skrzypce gra mechaniczna zabawka. Reżyser nabudowuje nad nią kolejne piętra
spektaklu, tak, że wszystkie stają się jej
przedłużeniem. Stukanie (sygnał z bramki
magnetycznej przetworzony na dźwięk)
rodzi muzykę, muzyka rodzi mowę, mowa
rodzi emocje i zderzenia ideologii. No właśnie – maszyneria teatralna.
Można by pomyśleć, że przedstawienie, któremu narzuci się taki mechaniczny
rygor, może się w końcu okazać ciekawym
eksperymentem, ale za to nudnym widowiskiem. Nic z tych rzeczy – absurdalna,
witkacowska fabuła działa w takim otoczeniu całkiem dobrze. Całość rozgrywa się
w lokomotywie porwanej przez dwóch
kolejarzy – maszynistę Tengiera (świetny Mateusz Łasowski) i palacza Wojtaszka (równie świetny Maciej Pesta). Obaj
kochają się w po trochu demonicznej,
a po trochu zwyczajnie głupiej (ale dlatego tym bardziej fascynującej) pannie
Julii (Karolina Adamczyk). Ta idiotyczna,
mroczna i niespełniona miłość skłania ich
do porwania i wykolejenia pociągu – czyli
czegoś równie idiotycznego i mrocznego,
ale przy tym nadającego wszystkiemu
odpowiednio drastyczną i ostateczną konkluzję, na którą inaczej nie mogliby liczyć.
Po pewnym czasie okazuje się, że wcale
nie są maszynistą Tengierem i palaczem
Wojtaszkiem, tylko dwoma poszukiwanymi przez policję geniuszami zbrodni,
dla których wykolejenie pociągu pełnego pasażerów może okazać się jedynym
spełnieniem, na jakie stać zbrodniarza
w świecie, w którym nawet zbrodnia trochę się już wyczerpała.
Witkacy napisał „Szaloną lokomotywę”
w latach 20-tych jako dramat o świecie,
który jest tym bardziej znudzony, im
szybciej pędzi przed siebie. Lokomotywa
nie jest już fetyszem obrazującym szalony
postęp techniki – ale podobnych fetyszy
nie brakuje, a postęp oszalał jeszcze bardziej. Tak, jak bohaterowie „Lokomotywy”,
często podświadomie tęsknimy za samozagładą ludzkości przez rozpuszczenie się
w doskonałym świecie maszyny. Tengier
w kończącej spektakl projekcji wideo
pokazującej skutki katastrofy kolejowej
umiera szczęśliwy – przebity regulatorem
lokomotywy. My klaszczemy, wstajemy z
miejsc, włączamy telefony komórkowe i
rozchodzimy się do samochodów, taksówek, autobusów, tramwajów, pociągów
wreszcie. Od błyskotliwej machinerii
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spektaklu Zadary, do innych błyskotliwych maszyn usprawniających działanie najbłyskotliwszej machiny ludzkości.
„A dokąd, a dokąd, a dokąd tak gna?”

PAWEŁ SCHREIBER
S.I.Witkiewicz, Szalona lokomotywa
reż. Michał Zadara
Teatr Polski Bydgoszcz
premiera 13 kwietnia 2013

KRONIKA TYRANII
Człowiek węgierskiego renesansu teatralnego, Béla Pintér (rocznik 1970) jest
postacią bardzo mocno polaryzującą widzów, gdyż w swoich dramatach konsekwentnie porusza bardzo ciężkie problemy, które podkreśla do tego specyﬁcznie
czarnym humorem, obrazującym niezauważalne przejścia od władzy do przemocy
lub odwrotnie. Jeden z trzech twórców
all-round znad Balatonu (wraz z Viktorem
Bodó i Zoltánem Balázs’em), sam często
gra główne role w napisanych przez siebie sztukach, które do tego reżyseruje.
O ile przygotowany przez Pintéra spektakl „Szmata”, prezentowany na ostatnim
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym

Kontakt, swoją ludowo-baśniową konwencją wprawił widownię w percepcyjny
niesmak, o tyle jego dramat „Królowa
ciast” w Teatrze im. Wilama Horzycy pokazał, jakim jest świetnym dramaturgiem.
Również sama inscenizacja w reżyserii Uli
Kijak zaskoczyła bardzo pozytywnie: słowa w ustach aktorów Horzycy dawno nie
brzmiały tak autentycznie i przejmująco.
Akcję „Królowej ciast” Pintér umieścił w czasach swojego dzieciństwa,
w rodzinie tyranizowanej przez jej głowę: Stefana Kosára, alkoholika i podpułkownika milicji. Połowa lat 80-tych, ale
masa zakazów komunistycznej władzy
u tej familii pozostaje jednak za drzwiami. Wraz z siedmioletnią Eriką (ciekawa
rola Mirosławy Sobik), powoli wchodzimy
w świat groteskowy oraz surrealistyczny wytwór wyobraźni dziecka, budowany
z marzeń dziewczynki tuż przed
jej urodzinami. Takie zachowanie to jedyny ratunek przed kolejnym atakiem
ojca – potwora, którego jeszcze nie widać, pracuje ciężko uwięziony w kieracie, ukryty pod hełmem, by nie słyszał,
o czym mówi jego rodzina. Jak komunikują się zimnymi zdaniami, paraliżowani strachem: matka Olga (Maria Kierzkowska), ciotka Anikó (Jolanta Teska),
kuzyni Tibi i Zoli, dziadek (Niko Niakas)
oraz upośledzony wujek Feri z kartonem
ma głowie (Grzegorz Wiśniewski). Makabryczno-komiczne maski pojawiły się
już w „Szmacie”, tam skrywały prawicowych oprawców, w „Królowej ciast” zaś
maska daje schronienie oﬁerze. Kat na
razie również ukrywa swoją twarz, ale
po powrocie do domu pokaże wszystkim, na co go stać. Mała Erika tymczasem z zamieszonej na linie opony prowadzi dość prowokacyjnie mroczny dialog
z nauczycielem Panem Ludwikiem (Michał
Marek Ubysz), podczas gdy jej równie
zastraszeni kuzyni swoim zachowaniem
wywołują śmiech widowni. Zoli (świetny Łukasz Ignasiński), obleczony kilkoma grubymi swetrami, z pióropuszem
nadmuchanych rękawic lateksowych na
głowie, wyjątkowo złośliwie dokucza
bratu – Tibi (udany debiut Macieja Raniszewskiego) – kłamie, kradnie pomysły
i jest wyjątkowo prawdziwy w swojej roli.
Rolami chłopców reżyser Uli Kijak udało się idealnie podkreślić wachlarz Pintérowskich postaci, które śmieszą, przerażając jednocześnie. Tak było również
w pokazywanej na Kontakcie w 2005
roku „Operze chłopskiej” tegoż autora. Tam kazirodztwo i dzieciobójstwo,

w „Królowej ciast” tylko przemoc rodzinna. Tylko? Przecież to początek, to stan,
w którym oﬁara staje się całkowicie bierna. Sparaliżowana strachem już wie, że
„z otwartej dłoni łatwo powstaje pięść”
i tylko pragnie, by cios nie był zbyt mocny.
Wtedy pojawia się ojciec (Paweł Tchórzelski), ten co się stara, by rodzinie niczego
nie zabrakło, także jego dyscypliny. Bez
szarżowania, najbardziej przerażającej
wówczas, gdy jest uśmiechnięta.
Mimo inscenizacyjnej „nierealności”
przedstawienia, całość brzmi niezwykle sugestywnie. Prowokacyjne ataki
Stefana w zaczepkach, szyderstwach
z
żony,
wmawianiu
„przestępstw”
członkom rodziny, wreszcie umizgach
oﬁar i ich smutnym tańcu – to jedne
z najważniejszych obrazów pozostających
w głowie po obejrzeniu spektaklu. Ich rejestr traﬁa we współczesną wrażliwość teatralną: reżyser Ula Kijak za autorem (bez
moralizatorskiego szyderstwa), oryginalnym prowadzeniem toruńskiego zespołu
perfekcyjnie naznacza „przyzwolenie” na
przemoc. Groteskowa tragedia rodziny
Kosár nie ma niestety happy endu: całość
w drugiej połowie mocno puchnie i zapętla się do najgrubszych pokładów bezsilności. Wówczas Erika czarodziejskim
znakiem zatrzymuje akcję w najbardziej
niebezpiecznym momencie i dalej buja w
obłokach na swojej huśtawce. Rozmaitość
stosowanych przez reżyser środków teatralnych oraz fantazyjna scenograﬁa Dominiki Skazy sprawiają, że trudno zarzucić
„Królowej ciast” tak charakterystyczną dla
Pintéra stylistykę kampu. W przeciwieństwie do „Szmaty”, toruński spektakl „nie
jest tak zły, że aż dobry” – on jest po prostu dobry. Poprzez absurdalny wydźwięk
nie wywołuje wstrząsu, a aktorsko odbija
tendencje panujące bardziej w teatrach
Berlina niż Budapesztu. Nie ma w nim ani
jednej słabej roli, wprawdzie pojawia się
nieco dłużyzn, a z widowni ustawionej na
dużej scenie nie widać wszystkiego, to
jednak „Królowa ciast” może być impulsem do pozytywnych zmian w Teatrze im.
Wilama Horzycy.
ARAM STERN
Béla Pintér, „Królowa ciast”
reż. Ula Kijak
Teatr im. Wilama Horzycy
premiera 6 kwietnia 2013
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RZECZYWIŚCIE
Rzeczywiście,
w
epoce
(naszej,
o zgrozo), kiedy płacz zastępuje śmiech
i na odwrót, trudno jest sobie uświadomić, kiedy książka zaczyna być parodią,
a kiedy jakimś apelem – tym bardziej
w dobie, w której brak umiejętności pisania nazywa się świadomym zabiegiem artystycznym (toż wszyscy dziś piszą!).
Właśnie to zarzucono autorce „Wojny
polsko-ruskiej” po napisaniu jej ostatniej
książki zatytułowanej „Kochanie, zabiłam nasze koty”. Powieść ta spotkała się
z krytyką wynikającą raczej z zawieszenia
ogólnie pojętych wątków patriotycznych
czy też narodowych – autorka skupiła się
na przedstawianiu życia młodych ludzi
w całkiem zwyczajny, lekki czy wręcz
popowy sposób. Należy jednak uświadomić sobie, że jest to obraz ukazany w
krzywym zwierciadle, czego niektórzy

zwyczajnie nie przyjmują do wiadomości, uznając pisarkę za autorkę jednej
książki (wiadomo której, wspomnianej
już powyżej).
Czytając „Kochanie…” nasuwa się wniosek, że jest to swoisty gombrowiczowski
blues, w którym dodatkowo zwierzęta
społeczne rozpatrywane są przez „gonadyczny pryzmat”. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście „piękna łydka”, potem
„dobra muzyczka”, do tego sacrum ściera
nam się z profanum w swoim odwiecznym
i nieprzerwanym tańcu (break dance?).
Świat ukazany przez Masłowską to świat
należący do kobiet. To one prowadzą tu
narrację, widzimy wszystko ich oczami,
to one wkładają nam w ręce „yogalife”,
narzucają patrzenie na „ich” życie z „ich”
perspektywy.
Przed nami trzy różne panienki borykające się ze swą kobiecością, ale
i męskością zarazem, która przejawia
się w potrzebie dominacji oraz chęci posiadania drugiego człowieka – to właśnie
niemożność zrealizowania potrzeb –
ﬁzycznych jak i emocjonalnych – zmusza je do ciągłego dezynfekowania rąk,
łapczywego chwytania się wszelakiego rodzaju relacji, a także pogrąża je
w zazdrości. Oczywiście nie znaczy to, że
w powieściowym świecie nie pojawiają
się żadni mężczyźni. Oni „istnieją” w tej
amerykańskiej pseudorzeczywistości.
Jak najbardziej sobie istnieją, ale służą raczej jako dodatek do tła, gdzieś tam
się pojawiają, coś tam niby robią, po
czym znikają tak szybko, jak tylko mogą
(za sprawą pisarki), komplikują sytuację,
przeszkadzają, ale są również nieodłącznym elementem fabuły, choć prawie
się o nich nie mówi (cóż za dyskryminacja!). Jeden z bohaterów typu „samiec”
sprawia, że pierwsze rozdziały nabierają
sensu (po czasie) – choć to żaden „macho”, tylko zwykły hungarysta – nic więcej
o jego tożsamości nie jesteśmy w stanie
się dowiedzieć, bo światek kręci się wokół kobiet, a mężczyzna gubi się gdzieś
w tym wirze.
Narracja Masłowskiej jak zwykle powstaje z lotnych połączeń wyrazowych
i skojarzeń biorących się z języka mówionego; te zbitki są niezwykłe w swojej „zwykłości”, a do tego uzmysławiają,
że to właśnie takim językiem posługujemy się na co dzień, bez silenia się na
wyszukane metafory (ostatnio gdzieś
przeczytałam, że wszyscy posługujemy się „masłem” i nie jest to znowuż
taka nieprawda).
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To wszystko to całkowita poza (nie
pozuje pisarka, nie książka pozuje,
a słowa pozują!) na styl współczesnych
artystów przeceniających amerykanizację
ponad polskość; książka ta aż prosi się,
by zostać nazwana „modną”. Mnóstwo
w niej makaronizmów, które jednak nie
wadzą, paradoksalnie budują dystans.
Co typowe dla autorki – wszystko szczegółowo wyobrażalne. Nawet ten cały
„lynchowski sen”.
To powieść ta nie jest żadnym narzędziem do walki z zanikającym poczuciem
tożsamości narodowej, absolutnie jej nie
dyskryminuje w dyskusji nawet na ten temat (tak samo jak toruńskich pisarzy nie
przekreśla to, że nie piszą o Koperniku).
Chociaż oczywistym jest fakt, że dla autorki, uwypuklające pewne ciągoty współczesnego człowieka do jak najprostszej
i najprzyjemniejszej autoidentyﬁkacji, czasem do granic absurdu, te problemy są
nadal widoczne.

EWELINA KASZKOWIAK
Dorota Masłowska, „Kochanie, zabiłam nasze koty”
Noir sur Blanc
2012
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„Gniazdo nielotów”, 100x35, tusz, 2012
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Roland Grabkowski
ur. 31.12.1985 we Wrocławiu, student IV roku rzeźby
na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu.
http://www.behance.net/rolowski
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„Epitaﬁum”, 100x35, akryl i tusz, 2012
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„Bydlak”, 100x70, tusz i tempera, 2012
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„Żelazna logika”, 50x70, lakier, tusz, tempera, 2012

95

96

t w o r y

„Gracz” 50x35, technika własna, 2013
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„Omen I, Omen II, Omen III”, 50x70, tusz, tempera, lakier, 2012
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„Primodium” 150x62, tusz, 2011
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„Sygnał”, 100x70, tusz i tempera, 2012

t w o r y

„Prodrom”, 50x70, tusz, tempera, lakier, 2012
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„Fishmops”, 339x234, malarstwo ścienne, akryl i tusz, Trondheim, Norwegia 2012
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Roland Grabkowski

106

t u

b y w a j

KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
7.05

DWÓR ARTUSA
7.05

MAJ BARW I ZAPACHÓW

CZAPKI Z GŁÓW!
Szczepan Twardoch, tegoroczny laureat Paszportu „Polityki” w kategorii literatura odwiedzi Toruń we wtorek 7 maja.
Pisarz będzie gościem biblioteki przy ulicy
Jęczmiennej 23. „Morﬁna”, za którą został
uhonorowany Paszportem to jego szósta
powieść. Uzasadniając nominację Dariusz
Nowacki, krytyk literacki i badacz literatury, powiedział: „Dostaliśmy powieść (nie
tylko w moim przekonaniu) wybitną – na
swój sposób szalone, a nade wszystko niezwykle odważne studium męskiej słabości
i płynnej tożsamości narodowej, osadzone
w realiach pierwszego miesiąca niemieckiej okupacji. Czapki z głów!”. Wcześniejsze teksty Twardocha również zostały
docenione. Powieść „Wieczny Grunwald”
(2010) otrzymała wyróżnienie jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza,
zbiór opowiadań „Tak jest dobrze” (2011)
był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia. „Epifanię wikarego Trzaski”
w 2008 r. uhonorowano Srebrnym Wyróżnieniem Nagrody Literackiej im. Jerzego

Żuławskiego, zaś opowiadanie „Rondo”
zwyciężyło w plebiscycie czytelników
na najlepszy polski utwór fantastyczny
(2006). Pisarz studiował socjologię i ﬁlozoﬁę na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest
stałym felietonistą Kawiarni Literackiej
„Polityki” oraz kwartalnika „44 / Czterdzieści i Cztery”. Mieszka w Pilchowicach
na Górnym Śląsku.
„Morﬁnę” do drugiego numeru „Menażerii” zrecenzowała Anna Ladorucka, kto
nie czytał – niech sięgnie po tę wybitną
książkę i posłucha, co o niej i swoim widzeniu świata opowie sam autor!

Maj sprzyja zachwytom nad urokami
natury. Wystawa Bogumiły Latowskiej
może być dobrą ku temu okazją. W swoich
obrazach, tworzonych głównie w technice olejnej, artystka przedstawia pejzaże,
kwietne martwe natury, których pozorny
realizm skłania odbiorców do reﬂeksji nad
przemijaniem otaczającej nas rzeczywistości. Bogumiła Latowska to mieszkająca w Grudziądzu artystka, absolwentka
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika. Uczestniczyła w licznych plenerach malarskich, przeglądach
i konkursach. Jej prace prezentowane były
na 20 wystawach indywidualnych i ponad
100 wystawach zbiorowych, zarówno
w Polsce jak i za granicą.
Wernisaż odbędzie się 7 maja o godz.
18.30.

(AL)
„Barwy i zapachy” – wystawa Bogumiły Latowskiej

(AS)

Dwór Artusa
7 - 30 maja 2013, 9.00-18.00

Szczepan Twardoch, spotkanie z pisarzem
7 maja 2013, godz. 17.00
Książnica Kopernikańska, Fila nr 1,
ul. Jęczmienna 23
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AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA WSG
9.05

LIZARD KING
9.05

KOBRANOCKA Z WIRUSEM
Duma i chluba Torunia, legendarna Kobranocka odwiedzi rodzime miasto podczas trasy koncertowej „Rebelia Tour”.
Zespół utrzymuje już od 28 lat stały, wysoki poziom, a wszystkie jego koncerty to
niezapomniane wydarzenia.
Historia zespołu sięga 1984 roku, kiedy to na oddziale zamkniętym szpitala
psychiatrycznego w Toruniu znalazł się
z przyczyn militarnych Andrzej Kraiński,
wkrótce szerzej znany jako Kobra. Doszło
tam do spotkania z Andrzejem Markiem
Michorzewskim, który pokazał Kobrze
swoje teksty, między innymi „List z pola
boju”. Aby wykorzystać potencjał tych
tekstów postanowili założyć zespół, którego pierwotna nazwa brzmiała „Latający
Pisuar”, zaś polem działania miało być wyłącznie podziemie. Rok później, już jako
Kobranocka, grupa ruszyła w trasę z niemieckim Die Toten Hosen. Następnie przyszedł czas na festiwal w Jarocinie, kiedy to
w 1987 roku zespół otrzymał nagrodę publiczności. Od tamtego czasu Kobranocka
grała w Jarocinie 6 razy, wydała 10 płyt,
wielokrotnie występowała na przystanku
Woodstock oraz na każdym ﬁnale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Supportem Kobranocki będzie toruńska kapela H5N1, która właśnie nagrała
swoją pierwszą studyjną płytę „Poemat.
Inaczej”. Krążek ten zawiera 11 mocnych,
rockowych aranżacji tekstów polskich
poetów – Tuwima, Wojaczka, Przerwy-Tetmajera i Barana. Jak twierdzą muzycy
z tej grupy, przed zarażeniem się muzycznym wirusem H5N1 nie zabezpieczy żadna szczepionka!
(AL)
Kobranocka + H5N1
09 maja 2013, godz. 20.00
Lizard King

APK WSPOMINA KRYSTYNĘ
PANASIK
9 maja o godzinie 18.00 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej odbędzie się
wernisaż prac zmarłej rok temu malarki
i rzeźbiarki Krystyny Panasik. Chociaż
urodziła się w Zelwie na Białorusi, przez
wiele lat związana była z Bydgoszczą i regionem. Była studentką Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych
w Gdańsku oraz Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Panasik miała w dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych,
zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.
w Damaszku, Kopenhadze i Norymberdze.
Jak deklarują organizatorzy wydarzenia,
prace Panasik „cechował ogromny spokój i reﬂeksyjność oraz skupienie na wewnętrznych dramatach ludzkich. Prostota
formalna jej dzieł sprzyjała skupieniu na
metaforycznym przekazie i wytworzeniu
nastroju intymności”. Rzeźbiła w drewnie,
kamieniu i metalu. Prace artystki znajdują
się m.in. w zbiorach Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,

Muzeum na Majdanku, Galerii Miejskiej
BWA w Bydgoszczy, Galerii ZAR w Warszawie, Muzeum w Czerkasach (Ukraina),
Galerii TdT w Norymberdze oraz licznych
zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Ostatnie lata związana była z Instytutem
Kulturoznawstwa WSG, gdzie prowadziła bardzo popularne i niezwykle cenione
przez studentów zajęcia.
Po szczegóły warto zajrzeć na stronę:
www.wernisaze.wsg.byd.pl.

(LENA)

Krystyna Panasik 1936–2012 / Pro memoria
Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
9 maja 2013, godz. 18.00
Galeria Nad Brdą
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WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
10.05

BULWAR FILADELFIJSKI
11.05

ALICJA PROTASEWICZ

DWÓR ARTUSA
10.05

FOT.

108

AGAIN

BRZEZIŃSKI
W BYDGOSZCZY
Peter J. Birch, czyli Piotr Jan Brzeziński pochodzący z dolnośląskiego Wołowa,
songwriter grający i śpiewający w duchu
folku amerykańskiego i pokrewnych stylistyk, przyjedzie 10 maja do Bydgoszczy, by zagrać w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej (Rynek 24) koncert
promujący pierwszy długogrający album
„When The Sun’s Risin’ Over The Town”
wydany w styczniu nakładem Borówka
Music. Tak o płycie pisała w „Przekroju”
Angelika Kucińska: „Peter sprawnie porusza się w ramach obranej estetyki. Czuje
folk. Ma go w genach! Może to nieślubne
dziecko Boba Dylana i Joni Mitchell?”
Dwudziestodwuletni muzyk zaskakuje
recenzentów dojrzałością artystyczną, ma
na swoim koncie liczne występy w kraju
i za granicą (m.in. we Włoszech, Niemczech, Czechach), a tak śpiewa:
http://www.youtube.com/watch?v=FjBlWKU1YBs
Wstęp na koncert - wolny, warto skorzystać.
(MR)

Mariusz Lubomski zawsze z przyjemnością powraca do Torunia. Tym razem będziemy mieli okazję uczestniczyć w koncercie promującym jego najnowszą płytę
– „Lubomski w Trójce. Again”. Utwory na
tej płycie zostały zarejestrowane podczas
koncertu artysty w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w listopadzie 2012. Podczas
występu zabrzmią nie tylko największe
przeboje Lubomskiego (znane choćby
z płyty „Ambiwalencja”), ale także utwory rzadziej prezentowane, które twórca postanowił odświeżyć i przypomnieć
(„Logowanie”, „Partyzant”, czy „Indianie i Kowboje”). Lubomskiego krajanom
przedstawiać nie trzeba. Ten rodowity
Torunianin o szlacheckich korzeniach od
lat tworzy specyﬁczny rodzaj niezależnej
piosenki autorskiej o charakterystycznym
akustycznym brzmieniu. Możemy spodziewać się niezwykłego koncertu, gdyż
Lubomski jak mało kto potraﬁ kreować
niepospolitą atmosferę, tworzyć spektakl
i budować wyjątkowe relacje z publicznością. Artystę wspiera w tym zespół doskonałych instrumentalistów, z którymi
Lubomski zagrał wiele koncertów.

(AL)
Lubomski w Dworze Artusa – „Again”
Dwór Artusa
10 maja 2013, godz. 20.00

ENVOLEE CHROMATIQUE
Spektakl jest wspólnym dziełem trzech
francuskich grup teatralnych Nano & Cie
des Quidams & Cie Aérosculpture, które
po raz pierwszy zaprezentują go polskiej
publiczności. Przedstawienie opiera się na
muzyce granej na żywo i widowiskowych
postaciach, które unoszą się nad głowami
widzów wykonując spektakularne akrobacje przymocowane do pneumatycznych rzeźb wypełnionych helem. „Envolée
Chromatique” jest widowiskiem przygotowanym w konwencji pięknego snu, którego widzowie stanowią integralną część.
Spektakl był z ogromnym powodzeniem
prezentowany podczas zeszłorocznego
Festiwalu Sztuki Ulicznej w Angers oraz
podczas największego Festiwalu Światła
w Europie w Lyonie. Po spektaklu widzowie będą mogli podziwiać widowiskowy
występ muzyków pod kierunkiem Ryszarda Bazarnika, grających wbrew prawu grawitacji, stojąc na pionowej scenie
usytowanej na Bramie Klasztornej. Zabezpieczeni alpinistycznymi linami wykonają godzinny pionowy koncert. Cyrkowe
ewolucje i naścienne tańce w wykonaniu
samych muzyków, oryginalna gra świateł
to zapowiedź historycznego w środkach
i formie muzycznego spektaklu popularnie
zwanego Koncertem na Ścianie. Wstęp
wolny.

Koncert Petera J. Bircha
10 maja, godz. 20:00
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

„Envolee Chromatique”, spektakl plenerowy francuskiej grupy teatralnej
11 maja 2013, godz. 21.30
Toruńska Agenda Kulturalna, Bulwar Filadelﬁjski
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FILHARMONIA POMORSKA
17.05
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MUZEUM ETNOGRAFICZNE
18.05 - 31.10

WYSTĘP MISTRZA!
KONTRKULTURA W
Czyli Shlomo Mintz w Bydgoszczy!
Wielki izraelski skrzypek i altowiolista zagra w Filharmonii Pomorskiej wraz z jej
orkiestrą symfoniczną „Koncert skrzypcowy D-dur” Brahmsa – zadedykowane Josephowi Joachimowi arcydzieło literatury
skrzypcowej. Ucztować z Mintzem będzie
można 17 maja.
Shlomo Mintz urodził się w 1957 roku
Moskwie, mając dwa lata przeniósł się do
Izraela, mając lat szesnaście grał już po
raz pierwszy w Carnegie Hall, a – tu konieczny akcent polski – w 2001 roku pełnił
funkcję przewodniczącego jury XII Konkursu im. Wieniawskiego. Powszechnie
uważany jest za jednego z najwybitniejszych żyjących skrzypków. Gra na skrzypcach Guarneriego del Gesu i na altówce
Carla Giuseppe Testore z 1696 roku.
Po występie mistrza orkiestra wykona
„V Symfonię e-moll” Piotra Czajkowskiego.

(MR)
Wydarzenie roku jubileuszowego, koncert z cyklu
„Wielcy artyści w ﬁlharmonii”
17 maja, godz. 19:00
Filharmonia Pomorska

ETNOMUZEUM
Niezwykła wystawa „Lokalny pejzaż
kontrkultury. Peace, Love i PRL” zostanie
otwarta w Europejską Noc Muzeów w Muzeum Etnograﬁcznym. Będzie to ekspozycja poświęcona polskiej kontrkulturze
lat 60. i 70. XX wieku w wymiarze lokalnym. Wśród kilku wybranych ośrodków
miejskich, które autorzy uwzględniają na
przygotowywanej ekspozycji, najwięcej
uwagi poświęcone jest Toruniowi. Zostaną przypomniane toruńskie kluby, kina
i postaci. Zakresu przeprowadzonych
przez autorów wystawy badań, poza Toruniem objął także Bydgoszcz, Grudziądz,
Inowrocław, Nakło nad Notecią, Trzemeszno i Włocławek.
Przyjęty zakres chronologiczny wystawy, podyktowany został wyraźną specyﬁką tego okresu, który ze względu na
wyjątkowe nasilenie postaw kontrkulturowych nazwano epoką buntu i kontestacji.
Był to czas kwestionowania autorytetów,
tradycji, obyczajów i władzy oraz otwierania nowych możliwości rozwoju człowieka, społeczeństwa i sztuki. Niezwykle
popularne i oddające klimat tamtej epoki
hasło, to hipisowski slogan Freedom, Love
and Peace. Manifestował on ﬁlozoﬁę i pacyﬁstyczny charakter tego narodzonego
w Stanach Zjednoczonych ruchu, wywierającego ogromny wpływ na wszelkie

działania o charakterze kontrkulturowym,
także w Polsce Ludowej. Wystawa skupi się
bardziej na kulturalnych niż politycznych
inicjatywach ludzi młodych, niepokornych
i poszukujących. Ma oddać klimat i atmosferę czasu kontrkultury i będzie okazją do
ukazania fragmentu historii regionu na tle
peerelowskiej rzeczywistości lat 60. i 70.
XX wieku oraz oblicza Torunia i wybranych
miast naszego województwa z innej nieco
perspektywy. Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 300 eksponatów
z tamtych lat. Współorganizatorem wystawy jest Urząd Miasta Torunia.

(AS)
„Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL”
Scenariusz wystawy:
Marek Reddigk, Artur Trapszyc
18 maja – 31 października 2013
Muzeum Etnograﬁczne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
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AKADEMICKA PRZESTRZEŃ
KULTURALNA WSG
18.05

OD NOWA
18.05

Z WERNISAŻU DO CIEMNI!
Noc Muzeów nie ominie Akademickiej
Przestrzeni Kulturalnej, dlatego też 18
maja koniecznie zajrzyjcie do Muzeum
Fotograﬁi!
Już o godzinie 19.00 odbędzie się wernisaż wystawy fotograﬁcznej „Światłem
malowane – barwy świata”. Warto przypomnieć, że cykl „Światłem malowane”
to coroczna wystawa prac uczniów Technikum Fotochemicznego w Zespole Szkół
Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza
w Bydgoszczy. W ramach projektu nie
obowiązują młodych artystów sztywne
ramy tematu i artystycznej formy, a zatem możemy liczyć na wiele zaskoczeń
i ciekawych rozwiązań formalnych. Przegląd prac debiutantów odbędzie się w Muzeum Fotograﬁi już po raz siódmy. Tuż po
wernisażu i aż do północy organizatorzy
wydarzenia zapraszają do ciemni. Pod
hasłem „Światłem malowane – magia
ciemni analogowej” zwiedzający zapoznają się z technikami i tajnikami wywoływania fotograﬁi analogowej. Tematem spotkania będzie luksograﬁa. To niezwykle
ciekawa metoda otrzymywania obrazów
bez użycia aparatu fotograﬁcznego, przez
bezpośrednie naświetlenie materiałów
światłoczułych.
Po szczegóły warto zajrzeć na stronę:
www.muzeumfoto.byd.pl.

(LENA)
Noc Muzeów
Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
18 maja 2013, godz. 19.00 – 00.00

OD NOWA ART PROG
FESTIVAL
Po raz pierwszy w klubie „Od Nowa”
organizowany będzie festiwal muzyki art
rockowej i progresywnej. Na scenie zaprezentuje się czołówka polskiego rocka
progresywnego jak również młode, świetnie zapowiadające się formacje tego gatunku. W ramach festiwalu również po
raz pierwszy w Toruniu wystąpi Lebowski
– szczeciński zespół grający szeroko rozumianą muzykę progresywną. Na debiutanckim albumie „Cinematic” z 2010 roku
usłyszeć można dźwięki z pogranicza art
rocka, muzyki ﬁlmowej, eksperymentalnej i improwizowanej, zamknięte w spójnej całości, określonej charakterystycznym i rozpoznawalnym stylem zespołu.
Siłą Lebowskiego są koncerty oprawione
efektownymi wizualizacjami, zarówno kameralne, w klubach i kinach, jak i na dużych scenach m.in. u boku Brendana Perry z Dead Can Dance i Pain of Salvation.
Kolejny zespół Xanadu to przedstawiciel
bardzo charakterystycznego dla naszej
sceny rocka neoprogresywnego z elementami progmetalu. Grupa zagrała szereg
koncertów, w 2011 r. podpisała kontrakt
z amerykańską wytwórnią ProgRock Records i 15 września 2011 r. wydała udany,

zbierający dobre recenzje album zatytułowany „The Last Sunrise”.
Dopiero od trzech lat na scenie muzycznej istnieje STATE URGE. Zdążyli jednak
już wydać własnym sumptem dwie EPki,
zgromadzić grono wiernej publiczności
i solidnie namieszać w światku muzycznym. Teraz, przy pomocy wytwórni Lynx
Music, zespół wydaje swój debiutancki
album – „White Rock Experience”. Swoją muzykę określają jako „white rock”, co
w istocie jest interesującym połączeniem
rocka progresywnego, art rocka i luźniejszych form muzyki alternatywnej. Na
scenie usłyszymy także ERASER EFFECT
– młodą inowrocławską grupę wykonująca
muzykę z pogranicza rocka i metalu progresywnego. W ciągu ostatniego roku zespół dał szereg koncertów w całej Polsce
zbierając materiał na pierwszą oﬁcjalną
EP’kę, której wydanie planowane jest na
pierwszą połowę 2013 roku.

(AS)
OD NOWA ART PROG FESTIVAL
18 maja 2013
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
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CSW TORUŃ
22.05 - 24.05
ZUP DESIGN

GALERIA WOZOWNIA
18.05
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ZESZYT ZAGRANICZNY NR 2
Galeria Sztuki Wozownia w Noc Muzeów 18 maja zaprasza na wieczór promocyjny „Zeszytu Zagranicznego”. To już
drugi po „Zeszycie Kryminalnym” numer
tego magazynu rysunkowego. „Zeszyt”
jest płaszczyzną, na której spotykają się
artystki, ilustratorki, graﬁczki i designerki,
w przyszłości jednak ma stać się projektem koedukacyjnym. Każdy numer posiada swój motyw przewodni, który staje się
pretekstem do stworzenia rysunków. Tym
razem jest nim „zagranica”, która oznacza
nie tylko teren leżący poza granicami kraju, ale też coś obcego, nowego, wzbudzającego ciekawość. Autorkami rysunków
są artystki w składzie polsko-niemiecko-szwedzkim: Gosia Machon, Marta Pieczonko, Aleksandra Ska, Katya Shadkovska, Julia Gruner, Magdalena Karpińska,
Emelie Östergren, Agata Staros, Antje Herzog, Anna Orlikowska, Róża Litwa, Natalia Hołub, Pięć Filarów/Joanna Szumacher,
Natalia Kulka. Podczas spotkania będzie
okazja, aby przyjrzeć się oryginałom prac
artystek, zakupić „Zeszyt” w promocyjnej
cenie oraz porozmawiać z uczestniczkami
projektu.

(AS)
„Zeszyt Zagraniczny” Nr 2, spotkanie promocyjne

DOBRA WITRYNA.

PLAKATOWANIE CSW
Plenerowa wystawa współczesnego
plakatu włoskiego, monograﬁczna prezentacja plakatów Tomasza Bogusławskiego
i wystawa polskiego duetu dizajnerskiego Fontarte oraz trzech projektantek
z Włoch: Cristiny Chiappini, Raffaelli Colutto, Silvii Sﬂigiotti na tarasie CSW będą
stanowiły statyczny aspekt 4. Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typograﬁi
Plaster 2013, a na dynamiczny złożą się:
prelekcja Bogusławskiego, koncert w LabSenie, warsztaty typograﬁczne pod kierunkiem Colutto i Sﬂigiotti oraz wieńcząca
wszystko Konferencja Plaster pod hasłem
„Razem, czy osobno?”, poświęcona zagadnieniu duetów twórczych.
Festiwal tegoroczny odbywa się pod
hasłem konfrontacji polskiej i włoskiej
sztuki projektowania graﬁcznego, a ma
ukazać, „jak istotnym elementem rzeczywistości jest graﬁka użytkowa” i analizować kierunki rozwoju tejże.

Galeria Sztuki Wozownia i Fundacja
smacznego! zapraszają na spotkanie
z Agnieszką Sural, współtwórczynią i animatorką Galerii Witryna przy placu Konstytucji 4 w Warszawie. Galeria istnieje od
2007 roku. Jest to „gablota sztuki współczesnej” o powierzchni sześciu metrów
kwadratowych. Przestrzeń wystawienniczą można oglądać bezpośrednio z ulicy.
Witryna to nieformalna instytucja prezentująca działania, których istotny wektor
stanowi inicjowanie dialogu pomiędzy
obszarami po dwóch stronach szyby.
Spotkanie odbywa się w ramach projektu
„Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria”
realizowanego przez Fundację smacznego! Tegoroczna odsłona Obserwatorium
koncentruje się na temacie galerii „eksterytorialnych”. Funkcjonują one w nietypowych miejscach (mieszkanie, gablotka,
kiosk), nie ulegają instytucjonalizacji, ale
mogą stanowić bazę dla spontanicznych,
eksperymentalnych działań. Celem projektu jest podjęcie dyskusji nad kulturotwórczym potencjałem takich miejsc.

(AS)
Dobra Witryna. Spotkanie z Agnieszką Sural
23 maja 2013, godz. 18.00
Galeria Sztuki Wozownia

Wystawa prac do 2 czerwca 2013
18 maja 2013
Galeria Sztuki Wozownia

(MR)
4. PLASTER Międzynarodowy
Festiwal Plakatu i Typograﬁi
22 - 24 maja 2013
CSW „Znaki Czasu”
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DWÓR ARTUSA
26.05

LIZARD KING
24.05

DRAŻOWY ROZKŁAD JAZDY
Podajemy kuszący harmonogram na
maj. W pełnej postaci – zawierającej szczegółowe opisy wydarzeń – dostępny jest
pod adresem:
http://cafedraze.pl/niusy/Maj_w_Drazach/188
Święto Bydgoskiego Przedmieścia będzie okazją do współdziałania, a Tydzień
Weganizmu do obudzenia konstruktywnych wyrzutów sumienia. W sumie trudno
znaleźć w programie coś nieciekawego...
Polecamy!

WSZYSCY MAMY ŹLE
W GŁOWACH

(MR)

Elektryczne Gitary już od ponad 20 lat
słyną z przewrotnego poczucia humoru
i dystansu do własnej twórczości. Grupa
została założona w 1989 roku przez Kubę
Sienkiewicza, Piotra Łojkę i Rafała Kwaśniewskiego. Głównym założeniem zespołu jest tworzenie rokowych aranżacji
autorskich piosenek. Autorem większości
tekstów jest Kuba Sienkiewicz. Piosenki
z pierwszej płyty - „Wielka radość”, wydanej w 1992 roku, szybko opanowały
rozgłośnie radiowe, a płyta szybko zyskała status złotej (obecnie jest podwójnie
platynowa). Chwytliwe, ironiczne teksty
w prostej oprawie muzycznej zyskały
ogromną popularność. Kilka kolejnych
płyt również pokryło się złotem lub platyną. Grupa ma w swym dorobku soundtracki do takich kinowych przebojów, jak
„Kariera Nikosia Dyzmy” czy dwie części
„Kilera”.
Koncerty Elektrycznych Gitar to swego
rodzaju happeningi. Lider zespołu przeplata piosenki zabawnymi komentarzami.
Publiczność bawi się świetnie, wtórując
artystom przy dobrze znanych utworach.
Czy na bis usłyszymy, że „Wszyscy mamy
źle w głowach”, czy może „Co ty tutaj robisz?” okaże się niebawem.

A może warto zabrać Mamę na koncert
w dniu jej święta? Jeśli lubi Beatlesów, to
z pewnością będzie zachwycona propozycją Dworu Artusa, gdzie największe przeboje słynnej czwórki z Liverpoolu wykona
Janusz Yanina Iwański.
Muzyka zespołu The Beatles towarzyszy artyście od najmłodszych lat. Jako
źródło pierwszych fascynacji muzycznych,
stała się z czasem inspiracją do tworzenia
własnych kompozycji. Na koncercie będzie można usłyszeć największe przeboje
legendarnej grupy, jak choćby „Michelle”, „Get Back” czy „Come Together”, ale
także kompozycje Krzysztofa Klenczona,
słynną „Tolerancję” i „Wielkie Podzielenie”
oraz wiele innych autorskich piosenek.
Wszystkie te utwory łączy ze sobą fakt, iż
artysta ma do nich bardzo osobisty, wręcz
emocjonalny stosunek, co jest gwarancją
szczerego przekazu płynącego ze sceny,
a wykonywanie ich właśnie w konwencji
akustycznej pozwala nadać im oryginalny
charakter i wyjątkowe brzmienie.

(AL)

(AL)

Elektryczne Gitary

Dzień Matki w Dworze Artusa – Janusz Yanina

24 maja 2013, godz. 20.00

Iwański – The Beatles Acoustic Plus

Lizard King

THE BEATLES DLA MAM

Dwór Artusa
26 maja 2013, godz. 18.30

t u

b y w a j

CAFE DRAŻE
MAJ

Maj w Drażach!
Powiew wiosny w Drażach!
1.05.2013
Otwarcie galerii nad Wisłą- cafe draże (po)daj dalej, czyli drażowa
partyzantka miejska w Galerii nad Wisłą
Cafe draże – działania plenerowe
4.05.2013
g.21:00
HELVED RÜM (Drums + Laptop / real time processing).
9.04.13
g.19:00
Darkroom Cinema
11.05.2013
Działania w ramach Tygodnia Weganizmu
g. 15:00
Weganustacja, czyli „szwedzki stół” z wegańskim jedzeniem
g.16:30
Wykład AgatyWilkowskiej
21:00
Re-Animacja

16.05.2013
g.18:00 -Iran -slajdy z podróży- prowadzi Krzysztof Kropisz

17.05.2013
Działania w ramach Tygodnia Weganizmu

g. 21:00
Koncert: 5000 i Miraho, Charlie La Gore

18.05.2013
Święto Bydgoskiego Przedmieścia
Cafe draże (po)daj dalej, czyli drażowa partyzantka miejska w galerii
nad Wisłą
Cafe draże – działania plenerowe
19.05.2013
g.15:00
Działania w ramach Tygodnia Weganizmu
Dżem session
23.05.2013
g.19:00
L.A.S.K.I
24.05.2013
g.19:00
Darkroom Cinema
21:00
Folder- koncert
25.05.2013
All girl rap fest
Aktualne wystawy
Agata Wilkowska LEGENDOGRAFIA
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ajowym, komiksowym wydarzeniem
numer jeden w naszym kraju będzie
przyjazd belgijskiego artysty Marvano
(a właściwie Marka Van Oppena). Rysownika „Wiecznej
wojny” (EGMONT 2009) będzie można spotkać już
18. maja na Stadionie Narodowym w ramach czwartej
edycji festiwalu „Komiksowa Warszawa”. Wstępny program warszawskiej imprezy zapowiada się bardzo ciekawie. Tydzień wcześniej odbędą się piąte „Lubelskie
Spotkania z Komiksem”. LeSzKa jak zawsze reklamuje
niesamowity plakat, tym razem przygotowany
przez Mikołaja Ratkę. Tym, którzy nie będą mogli wybrać się do Lublina, proponujemy udział
w warsztatach komiksowych prowadzonych
przez Romana Maciejewskiego, autora, który
swego czasu publikował w komiksowym magazynie „Avantura”. Warsztaty, które są częścią
wydarzenia „Komiks Orbitalny. 540-lecie urodzin
Astronoma”, odbędą się 11. maja w toruńskim
planetarium. W czerwcowym wydaniu postaramy
się przybliżyć niektóre z tych wydarzeń.
Natomiast w tym numerze zdajemy relację
z „Bydgoskiej Soboty z Komiksem”. Gościmy Marka
Kasperskiego, założyciela pierwszego w Polsce sklepu
z planszami komiksowymi – ART KOMIKS.
W naszych szeregach witamy Asię Wiśniewską, która
podzieliła się swoimi wrażeniami z lektury „Przybysza”
(KULTURA GNIEWU 2009, 2013). Jacek Seweryn Podgórski recenzuje dwie skrajne pozycje: przeznaczone
dla czytelnika najmłodszego – „Pustelnik” – i dojrzałego – „Za Imperium” (CENTRALA). Na łamach naszego
działu w końcu zagościła „Wielka Kolekcja Komiksów
Marvela” (HACHETTE). Do przeczytania recenzja superbohaterskiego klasyka – „Mroczna Phoenix”.

Na majową odsłonę komiksową składają się specjalnie przygotowane przez Ojca Rene stripy i czterostronicowy komiks autorstwa Daniela Grzeszkiewicza aka
Gedeona i Katarzyny Babis pt. „Agencja Towarzyska
- ZŁOTA RYBKA”.
Zapraszamy do lektury!

Byle do
Warszawy

Dawid Śmigielski
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FOT.

MAREK KASPERSKI
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RÓŻNORODNOŚĆ
JEST KLUCZEM

z Markiem Kasperskim o sztuce komiksu, zawiłościach rynku
i swojej pasji rozmowia Dawid Śmigielski

C

zym tak właściwie są plansze komiksowe? Plansze
komiksowe to obiekt westchnień wielu fanów
komiksu, mających swoich ulubionych artystów
i tytuły wydawnicze. Z jednej strony plansze komiksowe
to prace plastyczne o dość dużej rozpiętości form: od
zwykłych szkiców ołówkiem, po prace wykonane tuszem,
techniką mieszaną. Z drugiej strony, nie są to wyłącznie
„surowe” elementy procesu tworzenia komiksu. Są to
elementy rynku sztuki jak każde inne – pewne określone
produkty działań artystycznych. Od wielu lat omawiane
twory stanowią wartość, nie tylko dla fanów komiksu, ale
też dla koneserów szeroko pojętej sztuki.
Zaprasza do lektury wywiadu z Markiem Kasperskim,
właścicielem pierwszego w Polsce sklepu z planszami
komiksowymi ARTKOMIKS. Nasz gość postara się odpowiedzieć na najbardziej frapujące pytania - scharakteryzuje
całą otoczkę funkcjonującą wokół tej formy sztuki. Miejmy
nadzieję, że dla czytelników nie tylko komiksów będzie to
zapewne coś nowego – obcowanie z niezwykle drogim hobby, a dla artystów-autorów komiksów - może zbiór cennych
wskazówek!

?

Skąd pomysł na założenie sklepu z planszami komiksowymi? W Polsce rynek jest już na
tyle rozwinięty, by taki sklep miał rację bytu?
Krzysztof Masiewicz (artbazaar.blogspot.com) w wywiadzie udzielonym Sebastianowi Frąckiewiczemu
w ubiegłym roku (w książce „Wyjście z Getta”, 40 000
MALARZY 2012) powiedział, że w Polsce jest kilku,
może kilkunastu kolekcjonerów komiksowych…
Krzysztof ma wiele cennych uwag, jest świadomym kolekcjonerem z bardzo dużą wiedzą na temat sztuki najnowszej
i rynku sztuki jako takiej. Bardzo go sobie cenię i mam nie-

zwykłą przyjemność być w nim w stałym kontakcie. I z pewnością prawdą jest to, co powiedział, jednak Krzysztof widzi
rynek plansz komiksowych przez pryzmat rynku kolekcjonerów sztuki – ja zaś trochę inaczej go deﬁniuję.
Rynek plansz komiksowych jest dziwny (śmiech). Tak
naprawdę ani to rynek komiksu – ten jest rynkiem jednak
czytelników-feteszystów, którzy wydają co prawda niebotyczne kwoty, ale na kolejne albumy z przygodami ich ulubionych
bohaterów bądź autorów komiksowych. To także nie jest
rynek sztuki – w klasycznej formule – z wernisażami i sprzedażami dzieł w ramach wystaw. Przynajmniej jeszcze tak nie
jest, a na pewno nie w Polsce. Ja ten rynek spostrzegam jako
taką część wspólną trzech grup zainteresowanych: pierwsza
to naturalnie grupa odbiorców komiksu jako medium, ale
bardziej ‘oglądaczy’ niż ‘czytaczy’; druga to grupa osób zainteresowanych sztuką najnowszą z nurtu streetartu, popartu
itp.; w końcu trzecia to osoby zainteresowane dekoracją
wnętrz, dla których zakup planszy jest ciekawszą alternatywą
do kupna wydruków na folii bądź ceracie, które próbują zdobić
ściany domów, biur i kawiarni z różnym skutkiem. Gdy takim
zobaczymy ten rynek, to okaże się, że w przedstawiciele tych
trzech grup mają inne potrzeby, inną perspektywę produktu,
jakim są oryginalne plansze komiksowe, i dlatego staramy się
odpowiadać na te trzy perspektywy.

?

Która z tych grup jest najlepszą i najbardziej
wymagającą klientelą?

Na tym etapie jeszcze za wcześnie, by móc stworzyć tego
rodzaju zestawienie. Sklep ma dopiero kilka miesięcy, wciąż
się uczę docierać do osób z odpowiednich grup – szukam
dojścia, rozmawiam z potencjalnymi partnerami, na przykład
aktualnie z ﬁrmą specjalizującą się w docieraniu do osób
z grupy związanej z dekoracją wnętrz. Może za kilka miesięcy,
rok będę coś więcej wiedział w tym temacie.
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po lewej:
Plansza z magazynu komiksowego
„Warhammer Monthly”
Nr 56 / 2000, s. 12
„Bloodquest III. The Heretic Path”
Artysta: Colin MacNeil
Scen. Gordona Rennie
Wyd. GAMES WORKSHOP
Rozmiar planszy: 30 x 42 cm
Metoda wykonania: tusz

poniżej:
Efekt końcowy - gotowa plansza wraz
z „dymkami” i oknami dialogowymi.

?

W sklepie znajduje się ponad 500 plansz. Proces
zakupywania plansz musi być niezwykle czasochłonny, może go Pan przybliżyć (jeździ Pan po
galeriach, domach aukcyjnych, śledzi Internet, zamawia katalogi)?
Aktualnie na stanie jest ponad tysiąc oryginalnych prac;
w sklepie ARTKOMIKS.PL faktycznie jest wystawionych około
pół tysiąca, ale prace są wciąż dodawane i wciąż pojawiają się
nowe.
Proces zakupu faktycznie jest czasochłonny – prócz ciągłej
(codziennej!) obserwacji rynku plansz wymaga także stałej
edukacji. A rynek prac komiksowych jest bardzo zróżnicowany, zależy on z jednej strony od autorów (które nazwiska są

warte inwestycji, które nie – na przykład: Frank Frazetta to
szczyt marzeń kolekcjonerów, ale zarazem niebotyczne ceny),
epok (z którego okresu plansze są najcenniejsze – raczej te
z lat 70. XX wieku są cenniejsze niż te z lat 90., chociaż rzecz
jasna nie ma jednej reguły), tytułów (na przykład: Batman
zawsze świetnie się sprzedaje), bohaterów (na przykład:
w ostatnim okresie prace z prawie nieznaną w naszym kraju
postacią Black Canary są jednymi z bardziej poszukiwanych)
wydawców, w końcu technik (malarstwo zwykle jest bardziej cenione niż tusz, a tusz znowu niż rysunek ołówkiem),
sposobu kadrowania (zwykle splashe są droższe niż plansze
z klasycznym kadrowaniem) itd., itp. Rynków poza tym jest
kilka: rynek amerykański, rynek europejski, w którym też należałoby wyróżnić rynek frankofoński i rynek włoski (jest też
i hiszpański, ale mocno hermetyczny), plus rzecz jasna
z naszej perspektywy osobno rynek polski, który znają i rozu-

p o d

mieją czytelnicy polskiego komiksu. Ceny wciąż się zmieniają
(raczej rosną!). No i w końcu plansze komiksowe to produkty
zupełnie unikalne, pojedyncze sztuki, w związku z tym nigdy
nie wiesz, co dzisiaj się traﬁ, a czego wczoraj jeszcze nigdzie
nie było!
Katalogi są doskonałym źródłem wiedzy i mam ich całkiem
sporo. Nieocenione są także listy dyskusyjne kolekcjonerów,
którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz czasem
informują, co ze swojej kolekcji sprzedają. W końcu aukcje
internetowe, w tym aukcje domów aukcyjnych, jak HERITAGE
(COMICS.HA.COM/ HERITAGE), to świetne źródło wiedzy oraz
czasem dobrych okazji do kupna. Jeśli chodzi o galerie stacjonarne, to w Polsce dopiero pierwsze powstają, za granicą
też nie jest ich zbyt wiele, więc na chwilę obecną to nie jest
zbyt dobre źródło pozyskiwania prac. W końcu ważny jest też
kontakt z autorami.

?

Kupuje Pan plansze prosto od zagranicznych
autorów? Jak reagują artyści (gwiazdy) na
propozycje wypływające ze strony anonimowego sklepu znajdującego się gdzieś w Polsce, w której
rynek praktycznie nie istnieje?
Oni nie wiedzą, że w Polsce rynek nie istnieje. Mam wrażenie, że nawet ich to nie interesuje – twórcy nie patrzą na
sprzedaż swoich prac poprzez pryzmat rynku. Cieszą się, że
znajduje się nabywca na ich prace i nie dyskutuje z ich cenami (to ważne). To bardzo życzliwe osoby i zawsze z przyjemnością przeprowadza się z nimi transakcje. Czasem nawet jest
tak miło, że dostaję dodatkowe gratisy – darmowe komiksy
z autografem i dedykacją, czasem rysunki, dedykacje na
planszach etc.

?

Jak sprawdza się autentyczność planszy?
Zdarzyło się Panu kupić podróbkę?

Kilka razy ‘wtopiłem’ (śmiech), ale tak to czasami bywa.
Dlatego bardzo ważne jest, by wyrobić sobie stałe kontakty
w formie sprzedawców – sprawdzonych dilerów, u których
dokonuję zakupu, dzięki czemu mam pewność, że zakupione
prace mają wszelkie znamiona autentyczności. Na pewno
ktoś, kto kupuje plansze jako osoba indywidualna, jest narażony na większe niebezpieczeństwo zakupu falsyﬁkatu niż w
przypadku, gdy mamy już stałych, sprawdzonych dostawców.

o k ł a d k ą

?

Rozrzut tematyczny plansz jest dość spory. Ma
Pan jakiś klucz, według którego kupuje plansze?

Tak, by rozrzut tematyczny był dość spory (śmiech).
Wydaje mi się, że w szerokości dostarczanej oferty tkwi
pewien klucz – ARTKOMIKS pokazuje, że sztuka komiksu jest
bardzo zróżnicowana (tematycznie, technicznie etc.) i jako
sklep jesteśmy wstanie odpowiadać na różne potrzeby i gusta
naszych klientów.

?

Wspomniana liczba plansz musi zajmować
dużo miejsca, jak przechowuje się bezpiecznie
plansze?

Tak by się mogło wydawać, ale jednak proszę pamiętać,
że to głównie prace rysowane bądź malowane na kartonowych markowych papierach wydawnictw (MARVEL, DC, DARK
HORSE, CROSGEN i innych). W związku z tym zajmują tyle
miejsca, ile może zajmować tysiąc kart tekturowych. Przechowywane są w większości w specjalnych teczkach prezentacyjnych dużych formatów (bo format prac amerykańskich to B3
bądź zbliżony do B3), a teczki przechowuję w skrzyni z wysuwaną szuﬂadą, dzięki czemu plansze chronione są przed nadmiernym wystawianiem na światło słoneczne (starsze plansze
potraﬁą od słońca naturalnie żółknąć).

?

Plansze Polskich artystów sprzedają się lepiej
niż zagraniczne prace? Klienci wolą kupować
to, co znają? Twórcy np. włoskich komiksów są
zbyt anonimowi dla przeciętnego nabywcy?
Coś w tym jest. Aczkolwiek chyba na tą chwilę jeszcze
trudno o tworzenie reguł w zakresie sprzedaży. Jak wspominałem, z perspektywy działalności ARTKOMIKS.PL archetypem
klienta nie jest tylko fan komiksów – to jeden z rodzajów
klienta. Inni kupują prace ze względów estetycznych, wtedy
częściej wybierają prace wykonane w technice malarskiej
(akryl) niż w klasycznie (ołówek + tusz).
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?

Czy polscy twórcy z chęcią żegnają się ze swoimi pracami? Sami oddają swoje plansze czy
współpraca wychodzi od Pana?

To bywa różnie, ale biorąc pod uwagę początki sklepu,
staram się ja pisać i informować o tym, że jesteśmy i dajemy
możliwość sprzedaży prac. W przypadku, gdy uda się nam
sprzedać (nie zawsze się udaje), to dla autorów-artystów potraﬁ być spory zastrzyk gotówki, więc w większości przypadków nie trzeba ich długo namawiać. Docelowo chciałbym rzecz
jasna, by w sklepie, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej
większości polskich autorów prace były dostępne. To byłoby
coś! W związku z czym bardzo gorąco zapraszam do kontaktu
zainteresowanych współpracą: ARTKOMIKS@GMAIL.COM.

?

W Pana sklepie można było kupić rysunek
Mike’a Mignoli, który został sprzedany za 900zł!
Kwota za, powiedzmy szczerze, niezbyt wyraﬁnowany wizerunek Hellboy’a, wydaję się astronomiczna. Plansza/rysunek jest warta tyle, ile zapłaci za nią
klient?
Hmm, to tylko pokazuje, jak wiele trzeba edukacji w zakresie wycen tego rodzaju prac.
Staram się bardzo profesjonalnie podchodzić do wycen
i zależy mi, by ceny nie były wygórowane.
Niedawno zrobiłem eksperyment w ramach strony sklepu
ARTKOMIKS w serwisie Facebook (WWW.FACEBOOK.COM/
ARTKOMIKS) i przy okazji zakupu oryginalnej okładki Mike’a
Mignoli (do komiksu „B.P.R.D. - The Warning” # 5) spytałem
naszych fanów o propozycję jej wyceny. Kwoty, które tam
padły, potraﬁły wielokrotnie zaniżyć wartość rynkową pracy.
Tylko jedna osoba zrobiła to w sposób profesjonalny (czyli
nie wróżyła z fusów) i po prostu podała link z wyceną innej
okładki Mignoli o estymacji 7000 $, czyli – w przybliżeniu – 21
tysięcy złotych na rynku amerykańskim (bo jeszcze trzeba
ją ściągnąć do Polski i ponieść dodatkowe koszta, o czym za
chwilę). Czy to dużo, czy mało – zależy, kto jak na to patrzy.
Oczywiście, że 21 tysięcy złotych to bardzo dużo (można za
to kupić samochód), ale gdy weźmie się pod uwagę rzadkość
występowania prac Mignoli w sprzedaży oraz fakt, że to okładka, to raczej w perspektywie czasu można założyć, że i tak
to może być dobra inwestycja i w kilka lat przy tym wkładzie
można będzie sporo zarobić – jeśli ktoś chciałby później ten
zakup spieniężyć. Same plansze Mignoli to rzadkość, a jak już

się pojawiają, to rzadko schodzą poniżej 1,5 tys. $ (4,5–5 tys.
zł) – przynajmniej te stworzone dla DARK HORSE COMICS.
Średnia cena okładkowa za Mignolę to aktualnie w okolicach
5 tys. $ (czyli 15+ tys. złotych). Do tego przy zakupie spoza
UE należy doliczyć VAT (płaci się w ramach cła) oraz koszta
wysyłki, plus czasem ubezpieczenie, więc [urealnione] kwoty
dla nabywców z Polski robią się jeszcze wyższe i paradoksalnie odczuwalne w przypadku tańszych prac. Żeby to w
pełni zobrazować: na jednym z polskich serwisów aukcyjnych
widziałem niedawno wystawioną planszę z komiksu „Lobo”,
gdzie sprzedający wystawił ją z opcją „Kup teraz” za 900 zł.
Plansze z „Lobo” w USA chodzą w okolicach 200$, co przy
aktualnej wycenie dolara daje kwotę 627 zł, do tego dochodzą
koszta sprowadzenia zakupionej w Stanach Zjednoczonych
planszy, a więc przesyłka (od 25–50$, czyli 78–156 zł) oraz
VAT w ramach cła (nawet 144 zł, w zależności, jaką kwaliﬁkację dostanie przesyłka) – dotyczy to zarówno ﬁrm, jak i osób
indywidualnych. Ostatecznie daje nam to kwotę 849–927 zł.
Widzisz, jak to działa?
Ostatecznie – sprzedany rysunek Mignoli z pewnością był
wart swojej ceny.

?
?
?

Przyjąłby Pan do swojego sklepu rysunki, które
zdobywają polscy fani-kolejkowicze podczas
rodzimych konwentów?

Musiałbym znać konkrety oferty – co to za rysunek, czyjego autorstwa, jaka wycena etc. Ale raczej tak, bardzo chętnie.

Melinda Gebbie, John McCrea, Glenn Fabry, Alex
Robinson, Simon Bisley, Yslaire, Cameron
Stewart, Eduardo Risso… Lista nazwisk mogłaby
być długa i imponująca.
Przyjąłbym z przyjemnością.

Sklep to przede wszystkim biznes, czy tej działalności towarzyszy jakaś misja w celu promowania komiksowego medium wśród pozakomiksowych środowisk?
Aktualnie głównie misja (śmiech). Biorąc pod uwagę, że to
wciąż nowość, to potrzeba sporo edukacji, sporo pracy infor-
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po prawej:
Okładka do komiksu
„B.P.R.D. - The Warning”
Nr 5 / 2009
Artysta: Mike Mignola
(Wewnątrz komiksu: Guy Davis)
Scen. John Arcudi
Wyd. DARK HORSE COMICS
Rozmiar planszy: 29 x 44 cm
Metoda wykonania: tusz

ponizej:
Efekt końcowy - pokolorowana
okładka wraz z aplikacjami
wydawniczymi.

macyjnej. Jeśli to byłaby działalność czysto biznesowa, nic by
z tego nie wyszło. Wtedy lepiej pewnie byłoby kupić ziemię
i poczekać kilka lat, by sprzedać z nadwyżką (śmiech).

?

Jeżeli sklep będzie bardzo dobrze prosperował,
to rozszerzy Pan ofertę o nowy asortyment np.:
rzadkie komiksy – białe kruki – czy jednak to
zawsze będzie sklep z planszami?
Trudno powiedzieć, jak to potoczy się dalej. Mam kilka
pomysłów na rozszerzenie asortymentu, ale te różne pomysły
czasem prowadzą w różne kierunki. Z jednej strony można się
zastanawiać nad dodaniem oferty komiksowej, z drugiej nad

dodaniem oryginałów z innych dziedzin sztuki popkultury (na
przykład ﬁlmów animowanych).

?

Czy planuje Pan promocje i wyjście poza rynek
Polski?

Rynek międzynarodowy jest kuszący. Zastanawiam się nad
tym. Rozpatruję za i przeciw. Na tą chwilę jednak chcę się
skupić na Polsce. Być może wcześniej niż wyjście na rynek
międzynarodowy zdecyduję się wdrożyć dodatkowe funkcje w
sklepie i nowe modele sprzedaży, jak na przykład model
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Hellboy
Artysta: Mike Mignola
Rozmiar planszy: 13 x 21,5 cm
Rysunek z autografem Mike’a Mignoli

aukcyjny, wzorem domów aukcyjnych na zachodzie. Teraz
jednak są inne priorytety.

?

Jaka z aktualnie posiadanych plansz jest Pańską
ulubioną? Czy jest jakaś, z którą ciężko będzie
się pożegnać?

Lubię to pytanie, dość często pada także ze strony artystów, z którymi rozmawiam (ostatnio Ryszard Dąbrowski – od
„Likwidatora” – mnie o to pytał). Jest wielu artystów, których
lubię. Również tacy, których plansz jeszcze nie mam, a których chciałbym w przyszłości mieć u siebie (z zagranicznych:
Andreas, Bilal, Crepax, Manning, Moebius, z polskich: Cabała,
Polch, Skutnik).
Z tych, które mam, to uwielbiam plansze do „Warhammer
40.000” Colina MacNeila (co za technika!), Mike’a Mignole,
planszę do „Savage Sword of Conan” Toma Grindberga
(MARVEL 1988, 29x44 cm, technika mieszana), plansze do
„Fate” Anthony’ego Williamsa (DC 1995, różne wymiary,
ołówek i tusz), animki Georga Wildmana (LOONEY TUNES,
29x42 cm, ołówek i tusz), prezentujące realistyczną klasyczną
kreskę i świetny pewny tusz plansze do „Men in Black” Roda
Whighama (MARVEL 1997, 28x43 cm, ołówek i tusz) czy te do
„Blue Beetle” Ig Guary (DC 2012, tusz); z krajowych twórców: całość Joanny Karpowicz (m.in. z komiksu „Szminka”,

Spider-Man
Artysta: Gary Shipman
Rozmiar planszy: 27,5 x 43 cm
Metoda wykonania: technika mieszana
Oryginalna, ręcznie malowana plansza

różne wymiary, technika - głównie akryl na papierze płóciennym), doskonałe kolory, aż chce się… polizać (śmiech), wiele
z prac Dominika Szcześniaka, który bardziej jest znany jako
autor scenariuszy, a który jako rysownik ma wiele fajnych
patentów (plansze m.in. z legendarnego „Ziniola”).
Jak widać, jest sporo tego, ale ten rodzaj asortymentu już
tak ma, że do każdej pracy podchodzi się bardzo osobiście.
Już nawet pisałem p. Karpowicz w korespondencji, że główny
problem, jaki mam z jej pracami, to, że przy sprzedaży nie
wiadomo, czy się cieszyć (że praca się sprzedała), czy płakać
(że trzeba ją oddać) (śmiech).
Dziękujemy za rozmowę.

Kilka słów na zachętę:
Polecamy lekturę książek Jerry’ego Weista: „The Comic
Art Price Guide, Illustrated Guide with Price Range Values”
i „Original Comic Art: Identiﬁcation and Price Guide (The
conﬁdent collector)” (rózne wydania); oraz Stevena Payne’a,
Gene’a Colana „Grailpages: Original Comic Book Art And The
Collectors” (TWOMORROWS PUBLISHING 2009).
Źródło ilustracji i fotograﬁi:
Marek Kasperski (prywatne archiwum)
artkomiks.pl
www.facebook.com/ArtKomiks
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Inaczej, a jednak tak samo
Autor: Dawid Śmigielski

C

zwarta edycja BYDGOSKIEJ SOBOTY Z KOMIKSEM
za nami. Jak co roku do Akademickiej Przestrzeni
Kulturalnej przybyli twórcy i fani komiksu. Po
raz pierwszy na imprezie organizowanej przez urząd miasta
Bydgoszczy pojawił się zagraniczny twórca – Tony Sandoval
autor takich komiksów jak: „Trup i sofa”, „Nokturno” (TAURUS
MEDIA) i „Wybryki Xinophixeroxa” (TIMOF I CISI WSPÓLNICY). Przyjazd meksykańskiego komiksiarza uświetnił polską
premierę jego kolejnego komiksu, a mianowicie „Doomboy’a”.
Album został przepięknie wydany przez wydawnictwo TIMOF
I CISI WSPÓLNICY. Ten sam edytor zaprezentował na imprezie jeszcze jedną nowość – „Nieskończona miłość, którą do
ciebie czuję i inne historie” autorstwa Paulo Monteiro. Sam
autor również miał odwiedzić Bydgoszcz, ale niestety kłopoty
rodzinne mu w tym przeszkodziły.
To nie jedyne premiery komiksowe, jakie miały miejsce
podczas BSzK. WYDAWNICTWO KOMIKSOWE przywiozło ze
sobą „Ostatnie Dni Stefana Zweiga” i pierwszy tom „Dawnego komiksu polskiego”, OFICYNA ATY „Awanturę 2.0”
i „Szybkiego Lestera”, a KULTURA GNIEWU wznowienie
„Przybysza” Shauna Tana. Swojej długo wyczekiwanej premiery doczekał się komiks „X2” Dariusza Cybulskiego
i Daniela Grzeszkiewicza. Po za tym dla wszystkich odwiedzających imprezę czekała niespodzianka – „Buszujący
w Bydgoszczy” – komiksowa broszurka poświęcona sławom
związanym z Bydgoszczą (Jerome’owi Salingerowi, Poli
Negri, Jeremiemu Przyborze, Leonowi Wyczółkowskiemu).
DARIUSZ CYBULSKI I DANIEL GRZESZKIEWICZ

PREZENTUJĄC KOMIKS

„X2” (FOT: DŚ)

TOMASZ SAMOJLIK

PROWADZI WARSZTATY KOMIKSOWE DLA DZIECI

(FOT: DŚ)

BSzK dba o swoich gości jak żadna inna impreza komiksowa
w Polsce. Oprócz broszurki, która została przygotowana już
po raz trzeci (poprzednio ukazały się „Binio Bill i gwiazdy”
oraz „Komiksowy przewodnik po Bydgoszczy”), bez problemu można było dostać oﬁcjalny plakat, a także spróbować
swoich sił w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.
Największą frekwencją cieszyło się spotkanie z Tomaszem Samojlikiem, który wyrasta na, a może już jest, jedną
z największych gwiazd w polskim komiksie. Urodzony
w Hajnówce twórca i pracownik naukowy (tytuł doktora
zdobyty na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje w Instytucie Badania Ssaków w Białowieży PAN) tworzy znakomite
komiksy, których akcja rozgrywa się na terenie puszczy Białowieskiej. Nienachalne, dydaktyczne opowieści traﬁają w
gusta najmłodszych czytelników, jak i starszych odbiorców,
dla których autor umieszcza nawiązania do różnych dzieł
popkultury. Dzieci z chęcią zadawały pytania, które

125

126

p o d

o k ł a d k ą

miesięcznika „Cheap East”, na łamach którego są prezentowane krótkie formy komiksowe. Pierwszym cyfrowym komiksem
CENTRALI ma być „Ciemna strona księżyca” Olgi Wróbel, ale
termin premiery jest jeszcze nieznany. Wydawnictwo ATY
ogłosiło, że „Szkicownik Marka Leśniaka” ukaże się najwcześniej podczas MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOMIKSU
I GIER W ŁODZI. Natomiast „Small Press” ma wydać internetowy komiks o deskorolkowcach.
Bardzo ciekawie prezentują się plany WYDAWNICTWA
KOMIKSOWEGO, któremu poświecono osobny panel. Szczegółowo została omówiona każda zapowiedziana publikacja,
z której najatrakcyjniej przedstawia się komiks „Fotograf”
– połączenie komiksu i fotograﬁi. Komiks być może zostanie
wydany w dwóch wersjach – twardo- i miękkookładkowej. Ta
druga będzie rzecz jasna tańsza.

TONY SANDOVAL

RYSUJE FANOM!

(FOT: DŚ)

dotyczyły m.in. warsztatu twórcy (szkice i nakładanie
tuszu są wykonywane ręcznie, natomiast nakładanie kolorów
odbywa się na komputerze). Autor „Ryjówki przeznaczenia”,
„Norki zagłady” i „Ostatniego żubra” zaprezentował okładkę
trzeciej części norkowej trylogii pt. „Powrót Rzęsorka”. Komiks
ma ukazać się jeszcze w tym roku tak jak inne dzieło Samojlika – „Bartnik Ignat i skarb puszczy”. Po spotkaniu do autora
ustawiła się długa kolejka (jak na bydgoskie standardy) po
autografy i rysunki. Zaraz potem poprowadził on warsztaty
komiksowe dla dzieci w wieku 6–96. Jak zostać genialnym
twórcą komiksowym w czterdziestu prostych krokach.
Panel z wydawcami nie przyniósł niespodzianek. Co najważniejsze, nie ma kryzysu. TIMOF ma zamiar wydać około
20–30 pozycji w tym roku. CENTRALA chce wydawać jak
najtaniej i dystrybuować komiksy w miejscach, do których
komiks wcześniej nie traﬁał. Michał Słomka i spółka przywieźli
do Bydgoszczy pierwszy numer darmowego gazetowego dwu-

OKŁADKA

BROSZURY KOMIKSOWEJ

„BUSZUJĄCY

W

BYDGOSZCZY”
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STOISKO

Głównym punktem programu było spotkanie z Tonym Sandovalem, który opowiadał o pracy nad „Doomboy’em”, o tym,
w jaki sposób doszło do wydania tego dzieła na naszym
rynku (alkoholowy zakład z wydawcą odegrał tu istotną rolę),
wykreowanych bohaterach i swoich muzycznych inspiracjach.
Sam Autor w latach 90-tych grał w heavymetalowej kapeli.
Na spotkaniu z Dariuszem Cybulskim i Danielem Grzeszkiewiczem można było zobaczyć pierwsze wydanie komiksu
„X2”, którego niemal cały nakład uległ zniszczeniu w pewnym wypadku samochodowym. Nakład X2 wynosi tylko 100
egzemplarzy, ale jeżeli będzie taka potrzeba, komiks zostanie
dodrukowany. Co ciekawe, plansze, które zostały wykorzystane w „X2”, pierwotnie były stworzone dla amerykańskiego
wydawnictwa VETIGO (imprintu DC COMICS). Niestety kontakt między Danielem Grzeszkiewiczem a przedstawicielem
VERTIGO urwał się.
Jestem pełen uznania dla Kuby Jankowskiego, który
w niezwykle profesjonalny sposób przedstawił prezentację
o komiksie portugalskim. Pokrótce opowiedział o każdej
portugalskiej publikacji wydanej na naszym rynku, a także
scharakteryzował tamtejszy rynek w bardzo interesujący
i przystępny sposób.
Na koniec przeprowadzono konkurs wiedzy komiksowej
z cennymi nagrodami. 40 trudnych pytań przygotował
Szymon Kaźmierczak, a główną nagrodą było kolekcjonerskie (nakład 350 egzemplarzy) wydanie komiksu „Antresolka profesora Nerwosolka” Tadeusza Baranowskiego. W puli
nagród znalazły się także inne komiksy Baranowskiego oraz
„Opowieści rybaka” Ireneusza Koniora i „Ostatni lot” Romaina
Hugaulta.

WYD.

CENTRALA (FOT: DŚ)

Program BYDGOSKIEJ SOBOTY Z KOMIKSEM był dość
napięty, przez co po raz pierwszy w historii imprezy nie
wyświetlono żadnego ﬁlmu o tematyce komiksowej. Szkoda,
ponieważ w Bydgoszczy zawsze można było obejrzeć ciekawe
obrazy („Zabójca Shoguna”, „Zakazany owoc nr 6”, „Comic
Book Conﬁdental”, „Ścieżki nienawiści”). Faktem jest, że żaden z tych ﬁlmów nie przyciągnął dużej publiki, z którą bydgoska impreza ma zawsze problem. Nie inaczej było w tym
roku. Nowych twarzy brak. Największe oblężenie Akademicka
Przestrzeń Kulturalna przeżywała, kiedy w jej ścianach gościł
Tomasz Samojlik. Po zniknięciu autora frekwencja znacznie
spadła. Wszystkie dzieci opuściły budynek. Zostało może z 40
osób, z czego większość to twórcy, wydawcy i zapaleni fani.
Tony Sandoval po prostu nie jest artystą, który może przyciągnąć przypadkowych uczestników. Nie jest też autorem, który
ściągnie swoją obecnością fanów komiksu z całej Polski, choćby dlatego, że to już bodajże jego czwarta wizyta w naszym
kraju. Tak więc określenie Polski Meksykanin, jakim nazwał go
Paweł Timoﬁejuk, wydaje się jak najbardziej na miejscu.
Zaproszenie zagranicznego autora, zorganizowanie panelu
wydawców i osobnej sesji autografów to kilka małych kroczków w kierunku rozwoju BYDGOSKIEJ SOBOTY Z KOMIKSEM. Jednak do zrobienia jest jeszcze wiele. Być może warto
zastanowić się nad zmianą miejsca organizacji. Akademicka
Przestrzeń Kulturalna to dość ponure miejsce. Warto też
spróbować (nie sugeruję tu, że organizatorzy nie próbowali) ściągnąć takie nazwiska, które są w stanie przyciągnąć
przypadkową publikę (może Grzegorz Rosiński albo Simon
Bisley?). Mam nadzieję, że za rok BSzK w końcu pozbędzie
się swojej kameralności.
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OJCIEC RENE
prezentuje:

Ojciec Rene

ojciecrene.digart.pl
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Podróż w świat wyobraźni
Autor: Joanna Wiśniewska

„Przybysz”
Shaun Tan
Kultura Gniewu
2009 (I wydanie) / 2013 (II wydanie)

N

iedawno w dziedzinie książki ilustrowanej,
określanej mianem „dla dzieci”, pojawił się
niezwykły autor zasługujący na uwagę nie
tylko najmłodszych. Shaun Tan, bo o nim mowa, jest znany
jako autor książek dla dzieci i młodzieży. Ten australijski
pisarz i rysownik jest twórcą nagrodzonych w jego ojczyźnie
albumów „The Lost Things” i ,,The Red Tree”. Właśnie ukazało się wznowienie „Przybysza” z 2009 roku. Książki, która
zdobyła Word Fantasy Award w dziedzinie ilustracji. I jest to
„powrót” niezwykły. Publikacja ta jest adresowana nie tylko
do dzieci, ale przede wszystkim do dorosłych czytelników.
„Przybysz” jest bowiem wizualnym eksperymentem
autora, eksperymentem w dziedzinie wyobraźni. Dzieło to
można określić nie tylko jako książkę ilustrowaną, ale raczej
niemy komiks lub zbiór rysunków. Cechą charakterystyczną
„Przybysza” jest całkowity brak tekstu pod ilustracjami oraz
monochromatyczna kolorystyka. Strony zajmują wyłącznie
rysunki układające się w logiczną i chronologiczną historię
tytułowego przybysza.
Kim jest tajemniczy bohater bez imienia? Już pierwsze
strony ukazują nam człowieka, który żyje w nieokreślonym
mieście przypominającym miasto europejskie w początkach
dwudziestego wieku. Poznajemy go, gdy jest o krok od
uczynienia ogromnej zmiany w życiu – udaje się w podróż.
Podróż, sądząc po skromnym wyposażeniu domu, w którym
żyje z żoną i córką, mającą na celu znalezienie lepszego
życia. Nie ma już odwrotu – wypływa statkiem, pozostawiając rodzinę w domu. Kolejne kadry ukazują nam koleje jego
losu – podróż morzem na pokładzie pełnym współpasażerów
będących w podobnej sytuacji jak on. Do tego momentu
wyprawa przebiega zwyczajnie, ale nagle okazuje się, że
świat, w którym znalazł się mężczyzna, cóż… ten świat nie
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Historia jednego bohatera jest pretekstem do ukazania losu
imigranta w szerszym kontekście. Nie chodzi tu tylko o sam
proces podróży, również o to co jej towarzyszy i co widzimy
u celu.
Nasz podróżnik przeżywa w mieście wiele przygód nawiązujących do losu każdego imigranta. W mieście cudów
musi przeżyć upokarzającą kontrolę i rejestrację każdego
przybysza, otrzymuje dokumenty i nie potraﬁ porozumieć
się w języku kraju, do którego przybył. Błąka się ulicami
miasta, gdzie życie toczy się zwykłym rytmem. Są tu kolejki
do sklepu, uliczni sprzedawcy gazet. W tej tułaczce pomagają znaleźć nocleg czy posiłek inni „przybysze”. Razem
z bezimiennym bohaterem poznajemy ich historie, nierzadko pełne bólu. Dziewczyna, która uciekła z więzienia
w dalekim kraju. Mężczyzna i jego żona opuszczający
w nocy miasto niszczone przez dziwnych agresorów
i ukrywający się w kanałach. Stary żołnierz, który walczył
w bitwie i został ranny… Z tymi podróżnikami z innego czasu
i przestrzeni bohater zawiera przyjaźnie, ale podążając za
nim przez ten oniryczny świat, zadajemy sobie pytanie: czy
kiedykolwiek jeszcze połączy się z rodziną?
Historia opowiedziana w „Przybyszu” jest prosta, a poszczególne kadry i ilustracje układają się w chronologiczną
całość. Towarzyszymy mężczyźnie w jego podróży, nie ma
tu gwałtownych zwrotów akcji, zaś opowieść toczy się
w swoim własnym tempie. „Przybysza’’ można odczytywać
na wiele sposobów. Poza warstwą czysto wizualną dotyka
ważnego problemu imigracji, poszukiwania lepszego życia,
radzenia sobie z biedą i samotnością. Historia jednego bohatera jest pretekstem do ukazania losu imigranta
w szerszym kontekście. Nie chodzi tu tylko o sam proces
podróży, również o to, co jej towarzyszy i co widzimy u celu.
jest dla nas do końca znajomy. Statek i pasażerowie docierają bowiem do miasta – celu swojej wyprawy. Przypomina
ono nieco Nowy York, jest jednak pełne dziwnych i niesamowitych budowli. Do drapaczy chmur widzianych na starych
widokówkach dołączyły dziwne konstrukcje przypominające
mechanizm zegara i geometryczne ﬁgury, zaś przybyszów
wita w porcie nie majestatyczna ﬁgura Liberty, a aż dwie
ﬁgury ogromnych rozmiarów przedstawiające witających
się… podróżników. Na ramieniu jednego z dwóch mężczyzn
siedzi ptak z rozłożonymi skrzydłami, drugiemu towarzyszy
dziwne stworzenie przypominające nieco oposa… Każdy
z mieszkańców posiada własne zwierzątko, które pełni rolę
opiekuna. Zaś w rejsie statkowi towarzyszą ławice latających ryb wykonanych z papieru. Od tej pory wkraczamy już
na zawsze i nieodmiennie w świat wyobraźni Shauna Tana.
I nie ma już odwrotu.
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Na tle białych stron doskonale widać każdy szczegół pełnych
ﬁnezji ilustracji autora, wykonanych graﬁtem i utrzymanych
wyłącznie w odcieniach szarości i sepii.
Samotność, rozłąka z rodziną, niemożność porozumienia
się to codzienność każdego, kto przybywa do obcego kraju.
Tęsknota, ale także i nadzieja, wiara w lepsze jutro towarzyszą naszemu bohaterowi i wielu innym. Pewne zdarzenia
z przeszłości postaci sugerują istnienie innej a nawet kilku
rzeczywistości. Pojawia się tu zagadnienie wojny, uwięzienia i nawiązanie do systemów totalitarnych dwudziestego
wieku. Okazuje się, że wymarzony świat nie musi być tym,
którego się spodziewaliśmy. Na szczęście Shaun Tan pokazuje nam, że może takim być.
Realistyczne szczegóły, takie jak wygląd portu, stroje,
obrazki z ulicy, odwzorowuje autor z wielką dokładnością.
Czerpie ze starych
zdjęć i ﬁlmów ukazujących autentyczny
Nowy York z początków wieku. Nie
ukrywa przy tym, że
inspiracją do stworzenia „Przybysza”
była własna historia
rodzinna autora.
Sepiowa kolorystyka
ilustracji i ich układ
po kilka na jednej
stronie nawiązują do
starych albumów ze
zdjęciami. Podobnie
jak w albumie nie
ma w książce podpisów pod ilustracjami
ani jakichkolwiek
wskazówek, jak
mamy odczytywać dany kadr. Zatem ilu czytelników, tyle
interpretacji danego ujęcia i tym samym całej historii
przybysza. Historyczna dokładność miesza się z elementami
wyobraźni autora. Nie wiemy już, gdzie kończy się i gdzie
zaczyna realny świat, a nawet – czy ten znany nam tak
dobrze świat jeszcze istnieje.
Należy podkreślić estetyczny walor książki. Polskie
wydanie wraz ze stronami tytułowymi oraz ilustracjami
wykonano na kredowym papierze w stylizacji retro. Na
tle białych stron doskonale widać każdy szczegół pełnych
ﬁnezji ilustracji autora wykonanych graﬁtem i utrzymanych
wyłącznie w odcieniach szarości i sepii. Widać tu delikatność
kreski i doskonałe wykorzystanie światłocienia. Ilustracje są

spokojne i stonowane, zaskakują pomysłowością w ujęciu
tak naprawdę bardzo prostej historii. Ukazują biegłość autora w wykorzystaniu najprostszych środków wyrazu, kiedy
bez użycia koloru buduje fabułę. Jednocześnie Shaun Tan
poradził sobie z zadaniem arcytrudnym – ukazaniem historii
bohatera za pomocą odpowiednio dobranych ujęć. Czytelnik lub oglądający nie powinien przecież zgubić się pośród
mnogości szczegółów i stracić z oczu właściwego wątku tej
opowieści. Ma też odczytać poszczególne ujęcia w określony
sposób, zwłaszcza, że brak tu tekstu.
Jak już wspomniałam, „Przybysz” jest książką niezwykle
estetyczną, co niektórzy mogą uznać za minus tego dzieła.
Jednak wysokie walory każdej ilustracji
nie przesłaniają siły
tej historii. Pierwsze wrażenie po
przejrzeniu książki
jest czysto wizualne. Świat Shauna
Tana zaskakuje nas,
ale też i niepokoi.
Drugie spojrzenie na
„Przybysza” pozwala
wejść głębiej,
w ilustracjach
odczytać nowe aluzje i wątki. Wówczas
dopiero zza prostej
historii o wyprawie
do „nowego” świata
ukazuje się ponadczasowa opowieść
o marzeniach, samotności i tęsknocie nieobcej również
wielu współczesnym emigrantom. Warto odbyć tę podróż
nie raz, nie dwa, ale wiele razy…

Zródło ilustracji:
WWW.KULTURA.COM.PL
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Nie wiemy już, gdzie kończy się i gdzie zaczyna realny świat,
a nawet – czy ten znany nam tak dobrze świat jeszcze istnieje.
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Prostota tkwi w symetrii
i reminiscencji
Autor: Jacek Seweryn Podgórski

„Pustelnik”
Martin Ernstsen
Fundacja Tranzyt / Centrala
2013

P

rzez długi czas na Polskim rynku nie było żadnych
interesujących tytułów komiksowych (nie licząc
magazynów o superbohaterach EGMONTU i książeczek AMEET), aż tu z wiosną otrzymujemy cały imprint.
Centralka reklamująca się hasłem „komiksy dla dzieci mądrych rodziców” wkroczyła na rynek z pierwszym tytułem.
„Pustelnik” (w org. „Eremitt”) Martina Ernstsena jest
pierwszym tytułem tego wydawnictwa i z założenia ma on
stanowić inteligentną lekturę dla naszych pociech, którym
chcielibyśmy coś więcej pokazać niż agresywne „twory” Cartoon Network (chociaż CN promowało kiedyś dość „ambitne”
treści) i przedruki Kaczorów Donaldów (z całym szacunkiem
dla klasycznych prac studia Disney’a). Jest to także pewne
urozmaicenie w stosunku do cenionych w Polsce tytułów,
takich jak „Asteriks” itp.
Warto powiedzieć, kim jest autor recenzowanego komiksu. Martin Ernstsen (www.martinernstsen.com) to norweski
graﬁk aktualnie żyjący i tworzący w Berlinie. Na swoim
koncie ma pięć albumów komiksowo-ilustratorskich (głównie
dla norweskiego imprintu JIPPY COMICS, www.jippicomics.
com), kilkanaście fanzinów i projektów pobocznych (ilustracje, logotypy i postery).
Historia zawarta w komiksie norweskiego artysty jest
dość krótka, ale zwarta i spójna. Jakby w sam raz „szyta na
miarę” swojego czytelnika. Ernstsen przedstawia opowieść
o chłopcu spędzającym kolejne z rzędu wakacje u swojej
babci na północy Norwegii. Bohater przeżywa mile czas
z dala od jazgotu miasta i „pożerającej” czas elektroniki
(czyt. telewizor i komputer), a to biegając u zbocza ﬁordu
i wyławiając raki – pustelniki – a to grzebiąc w starej stodole. Nie będę zdradzał dalszej fabuły, ale w pewnym momen-
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[..] autor dobiera wyjątkowo starannie barwy, jak i kształty
tak, by były przyjemne dla oka przede wszystkim młodego
czytelnika.
cie nasz bohater zaczyna przeżywać swoją przygodę wraz
z tytułowym pustelnikiem.
Sfera wizualna jest niezwykle zrównoważona. Co to
oznacza? A mianowicie autor dobiera wyjątkowo starannie
barwy, jak i kształty tak, by były przyjemne dla oka przede
wszystkim młodego czytelnika. Pastelowy ton tej nowelki
komponuje się z bardzo wyrazistą i dość grubą kreską.
Natomiast kadry rozmieszczone są w logiczny i systematyczny sposób. Wszystko jest tak symetryczne w tym
wydawnictwie jak kształty ﬂory i fauny przedstawionej
wewnątrz okładki (niezwykle szczegółowo narysowane
skorupiaki, rozgwiazdy, strzykwy itp.). Zresztą umieszczanie
szczegółowych rycin na okładkach jest wizytówką tego ilustratora (warto zajrzeć na stronę internetową autora, gdzie
są wszechobecne motywy np. skorupiaków, jakby wyjęte
ze starych podręczników do biologii).
Zastanawiałem się dość długo, co czyni ten malutki
zeszycik atrakcyjnym. W swoich zbiorach posiadam wiele
tytułów dedykowanych dzieciom, a jednak było mi trudno
stwierdzić, jaką lukę miałby wypełniać ten tytuł. Otóż, czytając drugi raz „Pustelnika”, wpadłem na taką myśl. Oprócz
faktu, że jest to tytuł przepełniony metaforami, to inna cecha czyni go interesującym. „Pustelnik” jest symetrycznym
komiksem, to znaczy, zarówno sfera fabularna, jak i graﬁczna odpowiadają sobie, przez co tytuł stanowi doskonałą
lekturę dla młodego, jak i starszego czytelnika.
Młody odbiorca otrzymuje atrakcyjnie narysowaną historię z bajecznymi epizodami, ale przede wszystkim jest ona
napisana w taki sposób, że może on utożsamiać się z głównym bohaterem. Natomiast starszy czytelnik otrzymuje
podobny prezent. Jest to pewien zestaw tego typu reminiscencji autorskich, które znajdują swoje podobieństwo
w reminiscencjach czytelnika. Wielu z nas jeździło przecież
na wieś do babci bądź dziadka, toczyło bitwy z ﬁkcyjnymi
stworami, jak i opiekowało się swoimi zmyślonymi przyjaciółmi.
Podsumowując – całość jest zbudowana na zasadzie
komplementarności cech obecnych w każdym klasycznym
dziele komiksowym. Sprawdzone przepisy są zawsze dobre.
Atrakcyjności dodaje fotograﬁa na końcu komiksu wskazująca na lekki autobiograﬁczny akcent opowieści.
Wydanie komiksu jest na poziomie wzorowym. Patrząc
z perspektywy młodego czytelnika, mały format tego tytułu
(15x22 cm) czyni go niezwykle poręcznym. Mimo małej
objętości (56 s.) otrzymujemy niezwykle kolorową nowelkę

na grubym papierze, w lekko utwardzanej oprawie (szyta
i klejona). Jak w każdym komiksie spod szyldu CENTRALI
uroku dodaje strona na notatki tradycyjnie zamykająca
komiks. Jednym z najważniejszych atutów wizualnych tej
publikacji jest formuła okładki. „Pustelnik” ma okładkę ze
skrzydełkami, które po rozłożeniu tworzą większy kadr
przedstawiający bohaterów historii. Natomiast po zajrzeniu
do wewnętrznej strony komiksu otrzymujemy wspomnianą galerię „stworzeń”, z którymi zapewne spotykał się za
młodu autor. A wszystko to w dość spokojnej i miłej dla oka
stylistyce. Ciekawostką jest fakt, że komiks w polskojęzycznym wydaniu ma inną okładkę niż np. wersja norweska.
Pozostaje mi tylko polecać lekturę „Pustelnika”, bo każdy
człowiek jest dzieckiem.

W imieniu redakcji dziękuję wydawnictwu CENTRALA za
egzemplarz recenzencki.

Zródło ilustracji:
WWW.CENTRALA.ORG.PL
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O triumﬁe moralności
i klęsce rozumu
Autor: Jacek Seweryn Podgórski

„Za Imperium, t.1: Honor”
Merwan Chabane, Bastien Vivès
Fundacja Tranzyt / Centrala
2013

N

a ten tytuł czekałem zniecierpliwiony i przepełniony wieloma nadziejami. Miałem ku temu
kilka powodów, bynajmniej nie dlatego, że
jestem fanem okresu panowania cesarstwa rzymskiego czy
w ogóle formy historycznej. W momencie, gdy wydawnictwo
CENTRALA zapowiadało pierwszy tom trylogii „Za Imperium”
Bastiena Vivès’a i Merwana Chabane’a dało mi nadzieję, że
zobaczę wreszcie coś nowego – na miarę Bilala, Moebiusa
czy też Druiletta. No i nie zawiodłem się. Ale po kolei.
Duet Merwan i Vivès to przedstawiciele młodego pokolenia francuskich artystów mający mimo wieku wiele publikacji w takich liczących się franko-belgijskich wydawnictwach
jak DELCOURT (główny „importer” brytyjsko-amerykańskich
tytułów) czy DARGAUD (wydawca dobrze znanych w Polsce
komiksów: Asteriks, Blueberry, XIII). Poza tym po pierwszych stronach „Za Imperium” widać, że nie jest to ich
debiut komiksowy. Obaj panowie mają na swoich kontach
różnego rodzaju prace, jak i nagrody.
Fabuła komiksu, tak jak sam tytuł wskazuje, musi być
osnuta wokół jakiegoś przełomowego dla Imperium rzymskiego okresu. Pierwsze strony albumu pokazują nam odwagę, męstwo, jak i przebiegłość sił niepokonanych legionistów, które zdobywają kolejne przyczółki i połacie ziem.
Historia koncentruje się na losach kapitana Glorima Cortisa
i służących mu wojsk. Po ukończonej bitwie kapitan otrzymuje od samego cesarza rozkaz zorganizowania specjalnej
wyprawy. Po zebraniu drużyny wyrusza w kierunku niezbadanych rejonów świata, które w przyszłości miałyby
stanowić część wielkiego imperium rzymskiego. Historia
kończy się w dość nieoczekiwanym momencie, pozostawiając czytelnika w wielkiej niewiadomej, ale nie będę zdradzał
szczegółów.
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Pierwsze strony albumu pokazują nam odwagę, męstwo,
jak i przebiegłość sił niepokonanych legionistów,
które zdobywają kolejne przyczółki i połacie ziem.
Jeśli chodzi o kwestie bardziej techniczne, to, oceniając warstwę fabularną, można łatwo zauważyć, że autorzy
zastosowali ciekawy trik narracyjny. A mianowicie, śledząc
kolejne kadry komiksu, stopniowo widzimy celowe przesunięcie z wartkiej akcji na rzecz kreacji poszczególnych postaci. Wydarzenia w „Za Imperium” na początku zapowiadają się dość burzliwie – mamy sceny batalistyczne i barwne
dialogi – by w pewnym momencie dynamika zaczęła gasnąć
na rzecz wszechobecnego niepokoju związanego z podróżą
(epatując wręcz nudą). Autorzy czynią tak celowo nie po
to, by ukazać obraz pewnej rzeczywistości, w jakiej przyszło żyć za panowania cesarstwa, ale by „wygospodarować”

że warto prześledzić te wątki, bo szczegółowość odwzorowania historycznego jest ogromna.
Wróćmy do omawianego wątku. Z drugiej strony kontekst, w jakim zostają umieszczeni legioniści (niebezpieczna
i pionierska misja), pokazuje ich jako ludzi pełnych przywar
i rozterek, pysznych oraz krótkowzrocznych, niezdających
sobie sprawy, w jak niepewnej sytuacji się znaleźli. Zresztą
nawet czytelnik po lekturze pierwszego tomu nie wie, dokąd
zabiorą go Merwan i Vivès. Ta niepewność i wielość niedomówień jest na początku irytująca, lecz z czasem widzimy
jej cel. Pewne jest tylko to, że autorzy będą kontynuować
demitologizację postaci niezwyciężonego legionisty.

miejsce dla kreacji poszczególnych postaci. Legioniści są nie
tylko wojownikami odważnymi oraz walecznymi, ale i przepełnionymi zasadami i wiarą w słuszność działań Cesarza.
Z jednej strony członkowie legionu Cortisa to osoby,
które pełnią swoje funkcje wręcz wzorowo – są czujni (Virgil
i Angox), rozważni (Forto), przewidujący (Geriatuccino),
a ich siła jest wręcz legendarna (Statum). Dodam, że Merwan i Vivès odrobili starannie lekcję historii. Wyraźnie widać
ich zamiłowanie do historycznych rekonstrukcji. Wśród
legionistów można rozpoznać po uzbrojeniu i charakterze
m.in. młodszych Hastati i starszych Principies (określone
rodzaje sił zbrojnych w armii rzymskiej). Osobiście uważam,

Podsumowując rozważania na temat kompozycji tego
wydawnictwa, byłbym bardziej powściągliwy co do oceny
scenariusza. Mam nadzieję, że kolejne tomy w pełni rozwiną
idee autorów. Przed wydawaniem końcowej oceny poczekam na całość trylogii.
Jeśli chodzi o płaszczyznę wizualną, to mamy tutaj do
czynienia z prawdziwym geniuszem. Oszczędność i prostota
zaprezentowanych postaci jest urokliwa i bardzo oryginalna.
Mimika i dynamika bohaterów jest zilustrowana w sposób
przejrzysty i niezwykle wymowny. Czytelnik z łatwością
zauważy emocje na twarzach bohaterów (np. emanujący
obłęd z oczu cesarza), jak i w sylwetkach (ból cierpiących
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Trzeba przyznać, że technika, jaką posługują się autorzy,
jest imponująca. Połączenie scenariusza wraz z kolorystyką jest
dokonane niezwykle skrzętnie.
i znużonych żołnierzy). Patrząc na charakterystyczną
anatomię postaci, można stwierdzić, że mamy tutaj do
czynienia z franko-belgijską szkołą komiksu. Kadry komiksu są rozplanowane konsekwentnie, a gdzieniegdzie widać
ciekawe rozwiązania graﬁczne (świetny epizod z łucznikiem
Geriatuccino, widać, że autorzy to spece od storyboardu).
Zasadniczy atut „Za Imperium” stanowi kolorystyka.
W świecie komiksu jest kilku autorów, których techniki stały
się wręcz legendarne. Gdy spojrzałem na pierwsze kadry
komiksu, pierwsze skojarzenia, jakie mi przyszły do głowy,
to oryginalne prace Tanino Liberatore (który używa palety
pantone’owej i szminek!) i Richard Corben (przez którego
James Warren z WARREN PUBLISHING prawie zbankrutował, bo ten musiał zmieniać maszyny drukarskie, by można
było poprawnie drukować wielowarstwowe ilustracje wykonane m.in. za pomocą aerografu). Nie dlatego, że autorzy
kopiują pomysły wymienionych artystów – broń Boże! Po
prostu graﬁka wraz z kolorystyką jest tak intensywna,
a jednocześnie zrównoważona i oszczędna, że komiks
Merwana i Vivès’a mogę spokojnie położyć na półce koło
wymienionych tuzów. Trzeba przyznać, że technika, jaką
posługują się autorzy, jest imponująca. Połączenie scenariu-

że wkracza wraz z bohaterami w nieznane, dzieli niepokój
legionisty, a niekiedy napawa go siła do walki. Biorąc pod
uwagę skąpe dialogi, to jest to dość niespotykana technika
kontrolowania narracji za pomocą kolorystyki, wymagająca
niezwykłej wprawy i wyczucia.
„Za Imperium” zostało wydane w formie albumowej
(22x29 cm), co podkreśla wartość plastyczną tego dzieła.
Oprawa tego krótkiego tomu (60 s.) została przygotowania
starannie. Natomiast okładka miękka może nie jest dobrym
rozwiązaniem (twarda oprawa oprócz tego, że jest bardziej
wytrzymała mogłaby w lepszy sposób nawiązywać do stylistyki frankofońskich wydawnictw komiksowych), ale i tak
sprawdza się. Widać, że wydawnictwo konsekwentnie dba
o swoją stylistykę (co jest oczywiście zaletą). Dodatkowym
atutem jest umieszczona wewnątrz komiksu reprodukcja
mapy, wg której poruszali się nasi bohaterowie (wewnętrzna
strona okładki).
Szczerze polecam ten tytuł nie tylko fanom komiksu
historycznego, bo „Za Imperium” to przede wszystkim
historia o niezwykle sugestywnych postaciach ujęta w ﬁnezyjnej i unikatowej oprawie.

sza wraz z kolorystyką jest dokonane niezwykle skrzętnie.
Dla przykładu: tam, gdzie rozgrywane są bitwy, mamy do
czynienia z ciemną i mroczną aurą z dodatkiem wypłowiałej czerwieni umundurowania legionistów. W momentach
pełnych niepewności czy też metaforycznej „ciszy” barwy
są błękitne, zgniłozielone i wkraczające w ciemny niebieski.
Stosując te, jak i podobne zabiegi, czytelnik ma wrażenie,

W imieniu redakcji dziękuję wydawnictwu CENTRALA za
egzemplarz recenzencki.

Zródło ilustracji:
WWW.CENTRALA.ORG.PL
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Melodramat na skalę
kosmiczną
Autor: Dawid Śmigielski

W

ostatnim dniu grudnia 1979 roku swoją
premierę miał 129. zeszyt serii „Uncanny
X-Men”. Komiks „Boże ocal to dziecię…”
zapoczątkował tragiczną historię, która ukazywała się na
łamach miesięcznika poświęconemu mutantom Marvela
nieprzerwanie do sierpnia 1980 roku. „Saga o Mrocznej
Phoenix” to prawdopodobnie najbardziej znana opowieść
o wychowankach szkoły dla Młodych Talentów Profesora
Charlesa Xaviera. Komiks ukazał się na naszym rynku już
po raz trzeci (TM-SEMIC 1992/93, MANDRAGORA 2007),
tym razem w ramach Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela
(Hachette). Dzieło Chrisa Claremonta i Johna Byrne’a to
prawdziwie epicka historia, pełna zwrotów akcji, dramatycznych wyborów i spektakularnych pojedynków, a także
świadectwo minionej epoki w amerykańskim komiksie,
epoki, która już nie wróci. W dzisiejszych czasach komiksów
już się w ten sposób nie tworzy. Dymki z myślami bohaterów są faux pas, postaci nie wyjaśniają w nieco infantylny
sposób pochodzenia swoich mocy, a śmierć superbohatera
nie ma już żadnego znaczenia, ponieważ w świecie komiksu
nic i nikt nie ginie.
„Saga o Mrocznej Phoenix” składa się z trzech części.
Pierwszej: walki X-Men z Hellﬁre Club, za którym kryje
się tajna organizacja mająca na celu zdobycie władzy nad
światem. To starcie ostatecznie doprowadza do ujawnienia
destrukcyjnej siły Phoenix, która przejmuje panowanie nad
główną bohaterką komiksu, Jean Grey. Drugiej: bratobójczego pojedynku miedzy Jean-Phoenix, a resztą X-Men,
którzy stają oko w oko ze swoja kompanką, nie mając żadnych szans na wygraną, ponieważ Phoenix to boska potęga.
Trzeciej: ﬁnałowej batalii stoczonej z imperialną

„Uncanny X-Men: Mroczna Phoenix”
Chris Claremont, John Byrne
Wielka Kolekcja Komiksów Marvel
Hachette
2013
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To nie niesamowite zdolności czynią ich superbohaterami,
lecz trudne wybory jakich muszą dokonać w ekstremalnie
ciężkich sytuacjach.
strażą kosmicznej cywilizacji Shi’ar w obronie skazanej
na śmierć Jean.
Bohaterowie co chwilę spadają z deszczu pod rynnę,
a mimo to nie tracą nadziei, że ich życie może wrócić do
stanu sprzed pojawienia się mocy Phoenix. Nadzieja matką
mutantów… Każdy z bohaterów występujących w sadze
o Mrocznej Phoenix posiada „duszę”, której istnienia nie
są w stanie przysłonić supermoce, mutacje czy kosmiczne
pojedynki. To nie niesamowite zdolności czynią ich superbohaterami, lecz trudne wybory, jakich muszą dokonać
w ekstremalnie ciężkich sytuacjach. Claremont ani przez
chwilę nie dzieli świata na czarne i białe. Jest tylko szarość.
Nie ma dobrych rozwiązań, a każdy wybór ma swoje negatywne konsekwencje. X-Men są ludzcy jak nigdy wcześniej.
Ich działania są niepewne, popełniają błędy, są zazdrośni,
powątpiewający, nieufni, pragną, wykorzystują swoje moce
do błahych celów (Jean zmienia wspomnienia rodziców Kitty
Pryde tylko po to, by zaoszczędzić drużynie wyjaśnień związanych ze zniknięciem ich córki) zabijają, a przede wszystkim kochają. Miłość jest motorem napędowym historii
o Mrocznej Phoenix. Uczucie między Jean Grey a Scottem
„Cyklopem” Summersem zostaje wystawione na najcięższą próbę. Choć Jean dopuszcza się najgorszej zbrodni
– uśmierca 5 miliardów istnień obcej cywilizacji – to Scott
nawet przez chwilę nie przestaje kochać swojej wybranki serca. Zupełnie inaczej reagują na ten fakt pozostali
członkowie grupy. Nightcrawler nie ma pojęcia, jak mógłby
wybaczyć Jean taką zbrodnię, tym bardziej, że poznał wiele
osób, które przeżyły Holokaust. Angel nie wie, czy powinien stanąć w obronie ludobójczyni. Storm jest zszokowana
i wcale nie ma ochoty pocieszać Jean. Jedynym w pełni
rozumiejącym główną bohaterkę jest nieszczęśliwie w niej
zakochany Wolverine, który wielokrotnie musiał zmierzyć
się ze swoją zwierzęcą, morderczą naturą.
Rozterki X-Men zostały zilustrowane przez prawdziwego
artystę – Johna Byrne’a. Niewielu jest twórców, którzy potraﬁą z taką precyzją budować nastrój, zmieniać plany
i przede wszystkim oddawać dynamikę pojedynków. Każda
plansza jest wypełniona „ruchem”. Ten komiks ogląda się lepiej niż niejeden ﬁlm. Ostatni zeszyt tej historii to prawdziwy majstersztyk. Poczynając od okładki, przez sekwencję,
w której każdy z bohaterów indywidualnie przygotowuje się
do walki na śmierć i życie z imperialną strażą, kończąc na
kosmicznej batalii stoczonej w zaułkach ziemskiego Księżyca. Wisienką na torcie pozostają ostatnie trzy strony. Za

sprawą prostych, a być może nawet ogranych, gestów jak
krzyk, łzy, upadek, spojrzenie w oczy, wybuch i oddalenie
z miejsca tragedii. Byrne stworzył autentycznie wzruszającą
sekwencję, która wraz z ostatnimi słowami o istocie człowieczeństwa wypowiedzianymi przez kosmiczną istotę zwaną
Watcherem wprawiają czytelnika w głęboką zadumę. Inną
sekwencją wywołującą ogromne wrażenie jest kosmiczna
niszczycielska wędrówka Phoenix. Te kilka stron aż kipi
rewią gorących kolorów Boba Sharena. Destrukcyjne piękno
w pełnej krasie. Jeżeli jesteśmy przy urodzie, to należy
wspomnieć o zdolności Byrne’a do rysowania przepięknych
kobiet. Wszystkie Panie występujące w komiksie to połączenie gracji i elegancji. Nawet Biała królowa w swoim rozerotyzowanym kostiumie idealnie pasującym do softe
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Rozterki X-Men zostały zilustrowane przez prawdziwego artystę – Johna Byrne’a.
Niewielu jest twórców, którzy potraﬁą z taką precyzją budować nastrój, zmieniać
plany i przede wszystkim oddawać dynamikę pojedynków. Każda plansza jest
wypełniona „ruchem”. Ten komiks ogląda się lepiej niż niejeden ﬁlm.
rotycznego klimatu panującego w murach Hellﬁre Club
jest pełna wdzięku.
Kobiety w arcydziele duetu Claremont-Byrne odgrywają
dominującą rolę. Nie są to bohaterki emanujące jedynie
swoją seksualnością, która ma przyciągnąć męską część
czytelników. Nie są to także kobiety, które wpadają w tarapaty tylko po to, by ich dzielni partnerzy mogli się wykazać.

wszechświata. Ostatecznie to Jean jest główną bohaterką
tej historii i choć to ona potrzebuje pomocy, jako jedyna
uświadamia sobie, że tej pomocy nikt nie jest w stanie jej
zapewnić, nie w taki sposób, w jaki życzyliby sobie tego jej
przyjaciele i ona sama. Jedynie Storm wydaje się być zagubiona wypadkami, jakie mają miejsce w Mrocznej Phoenix,
ale jej czas jeszcze przyjdzie, kiedy w późniejszych nume-

Nie. To twarde charaktery, które ratują lub stanowią zagrożenie nie do pokonania. Białej Królowej udaje się uwięzić
część X-Men, a zostaje pokonana ostatecznie przez Jean
w psychicznym pojedynku. Debiutująca trzynastoletnia Kitty
Pryde (wzorowana na postaci Ripley z „Obcego 8 Pasażera
Nostromo”) z narażeniem życia niesie skuteczną pomoc
superbohaterom. Dazzler odmawia wstąpienia do drużyny,
ponieważ woli kontynuować sceniczną karierę (jaka inna
bohaterka zrezygnowałaby z możliwości ratowania świata
i niesienia dobra na rzecz artystycznej kariery w podejrzanych spelunkach?). Lilandra, władczyni Shi’ar, ukochana
Charlesa Xaviera, wydaje wyrok śmierci na Jean, choć
doskonale zdaje sobie sprawę, że skazana jest niczym córka
dla Xaviera. Jednak względy osobiste nie przesłaniają dobra

rach serii pokaże swoją prawdziwą siłę, tocząc pojedynek ze
Scottem o przywództwo nad X-Men.
W Mrocznej Phoenix od pierwszych do ostatnich stron
jest wyczuwalny destrukcyjny charakter opowieści, a mimo
to za każdym razem, kiedy czytam tę historię, nie tracę
nadziei, że wszystko skończy się dobrze… I zapewne nigdy
jej nie stracę.

Zródło ilustracji:
WWW.KOLEKCJAKOMIKSOW.PL
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KAROLINA NATALIA BEDNAREK
z wykształcenia ﬁlmoznawczyni, z zawodu specjalistka ds.
kreowania wizerunku ﬁrmy, z pasji kobieta. Wieloletnia
recenzentka dla portalu „Kulturalny Toruń”. Od czterech lat
dyrektor ﬁlmowego festiwalu „Przejrzeć...”

KONRAD BURZYŃSKI
KATARZYNA BABIS

meloman i miłośnik kina, wrocławianin,
rocznik 1980.

Studentka graﬁki na Wydziale Artystycznym
lubelskiego UMCSu, wychowana na animacjach
Disneya, raczkująca w polskim komiksowym
światku, obdarzona silnym
instynktem kocierzyńskim.

PIOTR BURATYŃSKI
Rocznik 1987

MAŁGORZATA BURZYŃSKA
KAROL BARSKI
Absolwent wydziału ﬁlozoﬁi UMK.
http://karolbarski.wordpress.com/

wróg życiorysów. Mieszka w Toruniu.
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DANIEL GEDEON
ŁUKASZ GRAJEWSKIr

GRZESZKIEWICZ
Urodził się 27 października 1980 roku. Ilustrator,

Ur. 1989 roku w Toruniu. Absolwent studiów
pierwszego stopnia polonistyki UMK. Obecnie

GOSIA HERBA

twórca komiksów,
tatuator i leń. Mieszka w Lublinie, wraz

(rocznik`85)

kontynuuje studia polonistyczne na drugim stop-

z Kiciputkiem i czterema kotami.

historyk sztuki, rysownik

niu. Członek licznych kół naukowych, autor kilku

Mieszka w Lublinie.

mieszka i tworzy we Wrocławiu

publikacji. Interesuje się twórczością Leopolda

miłośniczka formatu GIF

Buczkowskiego, Jerzego Żuławskiego, Jerzego

www.gosiaherba.pl

Pilcha i Zbigniewa Herberta. Miłośnik audiobooków
oraz arcydzieł powieści, zwłaszcza francuskich.
Zna się nieco na korekcie.

EWELINA KASZKOWIAKK
ur. w 1993 r., studentka Filologii polskiej naUMK w
Toruniu. Mieszka w Toruniu.

HANNA GREWLING
urodziła się w 1979 roku et ceatera...

ANDRZEJ KILANOWSKI
SZYMON GUMIENIK

rocznik ’81. Graﬁk, ilustrator, absolwent ﬁlozoﬁi
UMK. Twórca internetowego komiksu o smutnym
nosorożcu - www.alenosorozec.pl.

redaguje od 8.00 do 16.00, po godzinach czyta,
słucha i ogląda, czasem coś napisze.

Sporadycznie scenarzysta.
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ANNA LADORUCKA
Pamięta jak przez mgłę, że kiedyś skończyła

AGATA KRÓLAK

biologię, po czym utknęła na dobre za biurkiem,
gdzie swe rozliczne talenty składa na ołtarzu ko-

(ur.1987) Jako ilustrator i graﬁk publikuje książki

mercji. Równie wysoko ceni sobie samotność, jak

(“Ciasta, ciastka i takie tam”, “Różnimisie”,

i towarzystwo przyjaciół. Do szczęścia potrzebna

“Straszko”), ilustruje magazyny, projektuje dla

jej kawa, książka i święty spokój.

WIKTOR ŁOBAŻEWICZ

ﬁrm i organizacji kulturalnych. Ukończyła ASP
w Gdańsku. Pracowała w Warszawie i Nowym

Z wykształcenia ﬁlozof-kognitywista,

Jorku. W 2012 jej plakat był uczestnikiem 23-ego

z zamiłowania... zamiłowań...

biennale plakatu w Wilanowie.

zbyt długo by o tym pisać.

OJCIEC RENE
MACIEJ KRZYŻYŃSKI

ANDRZEJ PIOTR LESIAKOWSKI

(A WŁAŚCIWIE
WACŁAW KRZYWY)

Rocznik 1987, przyrodnik lubiący litery,
kolory i kształty.

Twórca niebanalnych a przede wszystkim nieza-

http://mcross.carbonmade.com/

leżnych komiksów, rysownik, scenarzysta i poeta.
Związany z zinami Nansze, Hardkorporacja, GTP,
Biceps oraz 1Zine. Komiksy Ojca można również
podziwiać w szczecińskim magazynie kulturalno-informacyjnym SIC!.Co jakiś czas wydaje zinowe
albumy komiksowe, całkiem sporo publikuje
w necie (ojciecrene.digart.pl;
ojciecrene.blog.onet.pl).
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ARAM STERN

NATALIA OLSZOWA

Germanista z pasją teatralną. Zostawił kilka zdań
Housewife, która mieszka w Dublinie, zagłębiając

o niej w „Musli Magazine”, „Biuletynie ZASP”,

aktualnie tajniki kuchni śródziemnomorskiej

„Teatrze dla Was”, „e-teatr.pl” i „Dzienniku Teatral-

i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi blog

nym”. Nie potraﬁ powiedzieć, w jakim jest wieku;

kulinarny „Na Talerz”. Kocha się w ręcznie malo-

ten ciągle się zmienia.

wanej ceramice.

MAREK ROZPŁOCH
ur. 1980, obywatel Unii Europejskiej.

JACEK SEWERYN PODGÓRSKI
SZYMON SZWARC

Podobno urodził się gdzieś w ciemnym borze. Ciągle
się edukuje i pisze. Zapalony kolekcjoner komiksów
Corbena i Moebiusa. Koneser włoskiego Giallo. Lubi

ur. 1986 r., poeta, muzykant, polonista, stypen-

spieszyć się i spóźniać.

dysta. Teksty publikował m.in. w „Ricie Baum”,

PAWEŁ SCHREIBER

„Kresach”, „Portrecie”, „Tyglu Kultury”, „Blizie”,
„Helikopterze”, „Instynkcie” i w „Dwutygodniku”.
Wydał tom wierszy „Kot w tympanonie” (Biblio-

wykłada w Katedrze Filologii Angielskiej UKW

teka „Rity Baum”, Wrocław 2012 r.). Gitarzysta

w Bydgoszczy, recenzuje przedstawienia teatralne

Jesieni, z którą nagrał płytę „Jeleń”. Mieszka

w „Didaskaliach”, „Teatrze” i „Chimerze”, a kiedy

w Toruniu

tylko chce od tego wszystkiego odpocząć - gra na

i za granicą.

komputerze, co potem skrzętnie opisuje na
blogu jawnesny.pl.
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KAROLINA WIŚNIEWSKA
Etatowa anglistka i dorywczy twórca czegokolwiek, zdany na łaskę ciągłych przypływów i odpływów weny. Zakochana w przedmiotach czerpie
treść z ich formy, docenia mistrzów designu tak
samo jak pospolite zrób-to-sam, które z uporem

MAGDA WICHROWSKA

DAWID ŚMIGIELSKI

praktykuje na własnej przestrzeni. Całoroczna
rowerzystka, podatna na huśtawki nastrojów,
zawsze głodna nowej muzyki i Martini Bianco.

ﬁlmoznawczyni, ﬁlozofka, felietonistka. Kocha

Chorobliwie uzależniona od jazdy na rolkach, gła-

Współtwórca ﬁlmu dokumentalnego „Zakazany

Nowy Jork, wykłada w Bydgoszczy, mieszka

skania swoich kotów, letniego bujania w hamaku

owoc nr 6”. Urodził się w paskudnym szpitalu

w Toruniu. Żona Szymona, własność suczki rasy

i słońca. Szczęśliwa, gdy nic nie musi.

gdzieś w południowej Polsce. Uwielbia patrzeć na

cavalier o imieniu Keaton.

swoją półkę z komiksami. Czasem coś napisze.

MARTYNA WÓJCIK-ŚMIERSKA
’85 Absolwentka projektowania graﬁcznego na UMK
w Toruniu.
Projektantka graﬁki użytkowej (plakat, typograﬁa,

JOANNA WIŚNIEWSKA

identyﬁkacja wizualna),
równolegle współpracuje
jako ilustrator

MACIEK TACHER

B

Rocznik ’86, z wykształcenia historyk sztuki,

z wydawnictwami prasowymi.

wielbicielka dobrych

Uczestniczka licznych konkursów i wystaw m.in.:

książek i podróży, ze słabością do barokowego

23 Międzynarodowego Biennale Plakatu,

malarstwa hiszpańskiego

22 Biennale Plakatu Polskiego,

i czekolady.

wystawy STGU „Warmia Rebelia Kultury”

muzyk.

iogramy autorów tekstów literackich i twórców prac prezentowanych w Tworach znalazły się w sąsiedztwie ich dzieł.
Dziękujemy wszystkim Współtwórcom numeru - zarówno Tym, których notki biograﬁczne tu widzimy, jak i Tym, którzy
nie ośmielili się zamieścić informacji w tej tu rubryce, oraz Każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania
trzeciego numeru „Menażerii”!
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