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PIERWSZY
RAZ...
PIERWSZE SPOJRZENIE, DOTYK,

ZBLIŻENIE, KONTAKT...
PIERWSZE – NIECO NIEŚMIAŁE, POWOLNE,
PODEJRZLIWE,
MÓWIĄ, ŻE NAJWAŻNIEJSZE.

SAMA NIE WIEM...

JA JEDNAK CIESZĘ SIĘ, ŻE TEN PIERWSZY RAZ,
A RACZEJ NUMER, ZA NAMI

ŻE ZOSTAŁEŚ NA DŁUŻEJ.

Wiele zjawisk zaczyna i kończy się na pierwszym razie… A ten kolejny stanowi
zapowiedź czegoś naprawdę wartościowego. Sygnalizuje przywiązanie. Dłuższą
relację – świadomą i dojrzałą. Ze (SLOW).
Z drugim numerem weszliśmy na wyższy poziom znajomości. Wiele się wydarzyło.
Zwolniłeś, a mimo to na metę do życia lepszej jakości dotarłeś jako pierwszy. Brzmi
absurdalnie? Nie dla mnie, bo śpieszyć można się także powoli. Kiedy siedemdziesięciotrzyletni Alvin Straight – bohater „The Straight Story” (swoją drogą nie znam
drugiego lepszego filmu w duchu SLOW!), wyrusza na kosiarce do trawy w podróż
życia, nikt nie zwiastuje happy endu. Musi zdążyć – od tego zależy, czy pogodzi
się ze swoim ciężko chorym bratem. Jest u schyłku sił, ma niewiele czasu, a przed
sobą 300 mil do pokonania. Maszyna, którą dysponuje, osiąga wyjątkowo flegmatyczne tempo. Ale także w tym ukryty jest cel. Alvin zaczyna doceniać drobiazgi.
Delektuje się drogą, rozmową z przypadkowo napotkanymi ludźmi. Jest wolny.
Ale czy zdąży? Tak, bo przez tę z pozoru nieskomplikowaną historię Lynch udowadnia, że jak zwolnimy, będziemy szczęśliwsi. A niezałatwione sprawy same się
rozwiążą. Prosta fabuła, oszczędne dialogi, mistrzowska rola Richarda Farnswortha,
ogromna dawka emocji. Klasa.
Drugi numer został zdominowany przez motyw podróży. Do Nowego Jorku, z piskiem opon i syndromem Mad Maxa. Podróżować można, tak jak Michał Piróg,
do miasta idealnego.
Artysta szokuje intelektem i trafnymi spostrzeżeniami. Choć nie słynie z najlepszej
opinii, my uznaliśmy go za superhero… Ale żeby kogoś naprawdę poznać, trzeba
być SLOW. Dać sobie trochę czasu. Słuchać – także tych najmłodszych. Rozmawiać
o ich problemach z tożsamością czy potrzebie autorytetów.

Trudne? Za trzecim razem pójdzie łatwiej.
Zaciekawiony? Zapraszam do lektury (SLOW).
Uwierz, szkoda czasu na pośpiech…
Edyta Złomaniec

Redaktor Prowadząca
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Projekty, które się udały

LOKUM W STYLU

WARHOLA

Niejedna opuszczona i dosłownie waląca się fabryka, będąca niegdyś pełnym chwały symbolem
rewolucji przemysłowej, doczekała się drugiego życia. W nowej odsłonie jest trendy.
Zachowuje swój niepowtarzalny industrialny charakter i oferuje nieograniczoną przestrzeń,
dając nieskończenie wiele możliwości wykorzystania oraz aranżowania wnętrz.
Tekst: Jagna Badowska

LOFT Z ANGIELSKIEGO
OZNACZA STRYCH,
PO ISLANDZKU TO
POWIETRZE I PRZESTRZEŃ.
TE DWIE CECHY OKREŚLAJĄ
CHARAKTERYSTYKĘ FABRYCZNEGO
WNĘTRZA MIESZKALNEGO.

Zaniedbanych terenów poprzemysłowych jest mnóstwo.
Nieczynne i niszczejące zakłady produkcyjne, znajdujące się
na ich terenach hale, magazyny, warsztaty, elektrownie, wieże
ciśnień, portowe doki czekają na ponowne zagospodarowanie.
Przełom XX i XXI wieku to szczęśliwy okres dla tych zdegradowanych obszarów. Rozwój technologii sprawiał, że budynki
przemysłowe powoli przestawały pełnić swoje dotychczasowe
funkcje. Od lat 50. pogłębiał się proces deindustrializacji
miast. Przemysł stopniowo zaczął zanikać i przenosić się
na przedmieścia.
Dziś fabryki są modne. Doskonale zdają sobie z tego sprawę inwestorzy, którzy poświęcają im swoją uwagę. Zamiast
walczyć z konserwatorem zabytków, zaczynają stawiać
na adaptację i rewitalizację postindustrialnej przestrzeni.

Nowe funkcje – nowa jakość

Rośnie znaczenie terenów postindustrialnych, które świetnie sprawdzają się w nowych funkcjach, stając się centrum
wydarzeń kulturalnych i miejscem rekreacji. Wykorzystanie
zaniedbanych obiektów stanowi jeden z elementów strategii promocyjnej miast. Doskonałym przykładem jest Estakada nieczynnych linii kolejowych na wschodnim Manhattanie, która w 2009
roku przekształcona została w półtoramilowy miejski park.
The High Line projektu Diller Scodfidio + Renfro, we współpracy
z James Corner Field Operations, godzi urbanizację z ekologią.
Realizacja idei była możliwa dzięki grupie entuzjastów tego miejsca.

Przyczynili się oni do zorganizowania konkursu urbanistycznego
i przekonali miasto do wykupienia terenu.
Obiekty poprzemysłowe coraz częściej stają się centrami
artystycznymi. Opuszczone przestronne budynki są idealnym tłem dla ekspozycji sztuki. Przebudowy Tate Modern
w Londynie czy szwajcarskiej pracowni Herzog & De Meuron
zrewolucjonizowały myślenie o przestrzeni muzealnej.
Zamiast pompatycznego klasycznego czy eklektycznego
wnętrza centralną część stanowi surowa ogromna kubatura hali turbin. Budynek był niegdyś główną halą elektrowni
Bankside Power Station. Dziś jest nowoczesnym muzeum stale
otwartym dla zwiedzających, którzy mogą wejść dowolnym
wejściem, nie kupując biletu, bo wstęp na ekspozycję jest bezpłatny. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno
londyńczyków, jak i turystów. W tej chwili trwają prace nad
jego rozbudową. Sercem nowego budynku będą zbiorniki oleju
wykorzystywanego w pracy dawnej elektrowni. Zaadaptowane
na przestrzenie wystawowe staną się łącznikiem między starą
a nową częścią.
Kolejnym projektem wspomnianej pracowni jest adaptacja
elektrowni w Madrycie – centrum sztuk Caixa Forum przy
reprezentacyjnej alei Paseo del Prado. W Hamburgu ci sami
architekci zaprojektowali wpisującą się w industrialny charakter
Filharmonię Elb, która jeszcze jest w trakcie realizacji. Podstawą
dla nowej lekkiej bryły, przypominającej górę lodową lub wzburzone fale oceanu, jest ceglany magazyn zwany Kaispecher A,
w którym niegdyś przechowywano kakao.
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THE HIGH LINE TO ZIELONA ESTAKADA W CENTRUM NOWEGO JORKU.
TA NIECZYNNA OD LAT 70., ZANIEDBANA I ZAROŚNIĘTA CHASZCZAMI, LINIA KOLEJOWA JESZCZE NIEDAWNO BYŁA MIEJSCEM ROZWOJU SPOŁECZNYCH
PATOLOGII. TERAZ PRZEŻYWA SWOJE ODRODZENIE. Z INICJATYWY LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW – ENTUZJASTÓW TEGO MIEJSCA, KTÓRZY
PRZYCZYNILI SIĘ DO ZORGANIZOWANIA KONKURSU URBANISTYCZNEGO, ZDEGRADOWANA PRZESTRZEŃ STOPNIOWO PRZEOBRAŻA SIĘ
W WYJĄTKOWY PARK MIEJSKI, CIĄGNĄCY SIĘ PRZEZ KILKA KILOMETRÓW ZACHODNIEJ CZĘŚCI MANHATTANU. DZIŚ PO STARYCH TORACH JEŻDŻĄ
PRZESUWNE, DREWNIANE ŁAWKI. PRZEZ ŚRODEK WIADUKTU WSPARTEGO NA DZIEWIĘCIOMETROWYCH ŻELIWNYCH FILARACH PRZEBIEGA
DEPTAK SPACEROWY. NISKA, LUŹNO SKOMPONOWANA ZIELEŃ DOBRANA JEST TAK, ABY BYLINY I KRZEWY KWITŁY OD STYCZNIA DO LISTOPADA.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA THE HIGH LINE ZAWIERA KILKANAŚCIE
DRÓG DOSTĘPU DO PARKU, KTÓRE UŁATWIAJĄ SWOBODNE UŻYTKOWANIE. MEANDRUJĄCA DROGA PRZECINA STARĄ I NOWĄ ARCHITEKTURĘ DZIELNICY CHELSEA, POMIĘDZY
WSCHODNIĄ 24. I 25. W KIERUNKU POŁUDNIOWYM. ZDJĘCIA: ©IWAN BAAN, 2011; PROJEKT: DILLER SCODFIDIO + RENFRO WE WSPÓŁPRACY Z JAMES CORNER FIELD OPERATIONS.

Rewitalizacja w Polsce

Na naszym rodzimym gruncie snute są plany podobnych
inwestycji. Od wielu lat mówi się o zagospodarowaniu
Portu Praskiego w Warszawie. Jego historia sięga początków
XX wieku, a jego likwidacja nastąpiła w 1980 roku. Na razie
port w nowym wydaniu możemy oglądać jedynie na stronie
internetowej. Zdegradowany obszar ma zostać przekształcony
w wielozadaniową dzielnicę. Mają tu powstać biurowce,
apartamentowce, hotele, a w pobliżu bulwarów mariny
i bulwary, wzdłuż których zlokalizowane będą kawiarenki i restauracje. Ideą projektu jest utworzenie miasta
w mieście – wielofunkcyjnego i otwartego dla wszystkich.
Tereny zabudowane sąsiadować mają z Parkiem Mediów,
czyli terenami rekreacyjnymi z boiskami i galerią sztuki
na świeżym powietrzu. Autorem koncepcji jest pracownia
JEMS Architekci. Obecnie jej opracowaniem zajmują się
także architekci z APA Wojciechowski. Pojawiają się nowe
idee i wizualizacje, lecz wciąż nie wiadomo, kiedy uda się
rozpocząć realizację inwestycji planowanej na ten rok.

Boom na Pragę
COLLECTOR’S LOFT – WSPÓŁCZESNY NOWOJORSKI LOFT, KTÓREGO WNĘTRZE
CAŁE FALUJE. TO POMIESZCZENIE, KTÓRE NIE TYLKO JEST LUKSUSOWYM APARTAMENTEM, LECZ TAKŻE PEŁNI FUNKCJĘ PRYWATNEJ GALERII SZTUKI. PROJEKT
ZACHWYCA ZARÓWNO KOLORYSTYKĄ, JAK I ROZWIĄZANIAMI ARCHITEKTONICZNYMI. WNĘTRZE JEST JASNE, DYNAMICZNE I ZAGADKOWE. WSZECHOBECNA NA
ŚCIANACH, SUFITACH, PODŁOGACH I REGAŁACH BIEL STANOWI TŁO DLA BARWNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, KOLEKCJI KSIĄŻEK, A PRZEDE WSZYSTKIM
DLA EKSPOZYCJI DZIEŁ SZTUKI. NIEKONWENCJONALNIE UKSZTAŁTOWANO ŚCIANY, KTÓRE TWORZĄ ZAGADKOWE KORYTARZE I NIE SĄ JEDNOCZEŚNIE BARIERAMI PRZESTRZENNYMI. PROJEKT: UNSTUDIO. ZDJĘCIA: IWAN BAAN.

W ostatnich latach wielki boom zaczęła przeżywać warszawska Praga. Urok tej zaniedbanej dzielnicy przyciągnął
artystów poszukujących miejsca na pracownie i galerie.
Następnie powstały obiekty kultury, takie jak Centrum
Artystyczne Fabryka Trzciny, którego projekt adaptacji
wykonał Bogdan Kulczyński. Wcześniej mieściły się tam
wytwórnia marmolady, przetwórnia konserw, w końcu siedziba zakładów Polskiego Przemysłu Gumowego
(PPG – od tego skrótu wzięły swoją nazwę słynne tenisówki pepegi). Niedaleko mieści się kompleks Warszawskiej
Wytwórni Wódek „Koneser” z galeriami sztuki – Bocheńska
Galery Klimy Bocheńskiej i Dorum Art Katarzyny Czajki.
Teren ten stał się łakomym kąskiem dla inwestorów.
Niebawem ma tu powstać wielofunkcyjne założenie z biurami, usługami, modnymi apartamentami.

Łódź fabryczna

Nie tylko dawne dzielnice przemysłowe (takie jak Praga)
wykorzystują swój potencjał. Coraz częściej program rewitalizacji dotyczy całych miast. Najlepszym przykładem
jest Łódź, której rozkwit warunkowany był niegdyś przez
rozwój przemysłu. Dziewiętnastowieczne fabryki z czerwonej cegły tworzą specyficzny łódzki klimat. Opuszczone
straszyły i groziły zawaleniem, dziś odzyskują dawny blask.
Manufaktura projektu pracowni Virgile & Stone to teren
dawnej fabryki włókienniczej zaadaptowany na funkcje
handlowo-rozrywkowe.
Projektanci zamieszkali w Łodzi, by przyjrzeć się miastu
z bliska, poznać ludzi i kulturę. Dzięki obserwacjom stworzyli kompleks – nowoczesny, a jednocześnie silnie związany
z tradycją miasta. Przy centralnym rynku dawnej fabryki
włókienniczej poza centrum handlowym i restauracjami
znajdują się Muzeum Sztuki Manufaktura ms2 oraz andel’s

Hotel Łódź zaprojektowany przez Wojciecha Popławskiego
i Andrzeja Orlinskiego z OP Architekten, za wnętrza odpowiedzialni byli projektanci z Londynu – Jestico + Whiles.
Łódzka dzielnica Księży Młyn także przechodzi proces
rewitalizacji. Powstać ma tu przestrzeń usługowa, swoją
nazwą Posiadło Księży Młyn nawiązująca do dawnej tradycji
rzemieślniczo-przemysłowej. Będzie ona sąsiadować z budynkiem dawnej przędzalni Scheiblera zaadaptowanym na
funkcje mieszkalne. Zaprojektowane przez Gary’ego Wolffa
przestronne lofty U Scheiblera cieszą się dużym uznaniem
wśród celebrytów, którzy cenią sobie dobrą komunikację
z Warszawą. W ślad za Łodzią poszły inne polskie miasta:
Bydgoszcz, Poznań, Wrocław czy Kraków.

Loftliving

Pojęcie „loft” z angielskiego oznacza strych, po islandzku
natomiast powietrze i przestrzeń. Te dwie cechy określają
charakterystykę fabrycznego wnętrza mieszkalnego. Pierwsze
lofty zwykle pojawiały się na poddaszach, posiadały wysokie sufity i duże przeszklenia. Historia przekształcania
dawnych fabryk, magazynów i składów mieszczących się
w poprzemysłowych dzielnicach miast sięga początków
XX wieku. W latach 50. nowojorscy artyści poszukujący
taniego lokum na pracownie, skuszeni niskimi czynszami,
zaczęli zamieszkiwać postindustrialne obiekty adaptowane
na funkcje mieszkalne. Od tej pory w tych pomieszczeniach
zaczęło kwitnąć życie artystyczne, organizowano spotkania
towarzyskie, wernisaże i wystawy.
Dzięki artystom zapomniane dzielnice otrzymywały lokalny koloryt. Na Manhattanie mekką nowojorskiej bohemy stała się Srebrna Fabryka Andy’ego Warhola.
W 1963 roku kupił on pofabryczną halę przy 47. Wschodniej,
której wnętrze całe wytapetował srebrną folią, a na środku
ustawił wielką kanapę. Tak narodziła się legenda loftów.
Dziś mieszkanie w nich stało się tak modne, że ceny wynajmu znacznie wzrosły. Miejsce ubogich artystów, którzy nie
mogą sobie dalej pozwolić na opłacanie czynszu, zajmują
yuppies – młodzi i bogaci adwokaci, menedżerowie, celebryci. Posiadanie loftu przestało być manifestacją odrębnego
stylu życia, stało się wyznacznikiem zamożności i alternatywą
dla domu z ogródkiem na przedmieściach.

Hasło reklamowe

Mieszkania w pofabrycznych budynkach są coraz częstszym hasłem reklamowym deweloperów. Niedawno zrobiło
się o nich głośno również w Polsce. Lofty, będące niegdyś
symbolem indywidualizmu i twórczej swobody, kojarzone
są z ekskluzywnymi apartamentami. Powstają wszędzie.
Na warszawskiej Pradze Grupa 5 zaprojektowała kompleks
mieszkaniowo-usługowy na terenie zakładu Polleny
– dziewiętnastowiecznej fabryki żelaza przy ulicy
Szwedzkiej. Podobny los czeka opuszczoną elektrownię
na Powiślu. Od paru lat planowana jest adaptacja budynku Polskich Zakładów Optycznych na Grochowskiej.
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W Żyrardowie powstaje szeroko reklamowana inwestycja Lofty de Girarda projektu Krzysztofa Janikowskiego
i Macieja Kneblewskiego.
Istnieją biura architektoniczne specjalizujące się w adaptacjach. Zasługi w rewitalizacji śląskich terenów poprzemysłowych ma pracownia Medusa Group. Jej założyciel Przemo
Łukasik zaadaptował dawną lampiarnię w bytomskiej kopalni
na własny dom mieszkalny. Bolko Loft określany jest dziś
mianem pierwszego polskiego loftu.

Niepowtarzalny klimat

Skąd wzięło się tak duże zainteresowanie tego typu mieszkaniami? Tajemnica loftów tkwi w ich niepowtarzalności.
Klimat tworzą stare mury. We wnętrzach istotne są zachowanie autentyzmu i podkreślanie wartości surowych
elementów adaptowanego budynku. Szlachetne materiały
stają się głównym atutem, inspirują. Drewniane belki stropowe i stare dechy dębowe na podłodze ocieplają, a żeliwne i stalowe detale konstrukcyjne zaostrzają charakter
wnętrza. Otwarty plan i brak ścian działowych uwalniają
przestrzeń i dają poczucie wolności w wyposażaniu wnętrza.
W lofcie kuchnia jest wyspą, wokół której toczy się życie.
Stojąca na środku pokoju wanna jest miejscem relaksu,
zaraz obok niej na ogół znajduje się łóżko. Wszystkie te
elementy rozlokowane są w dowolnym miejscu w centrum
mieszkania, bez stawiania zbędnych przegród w postaci
ścian będących ograniczeniem przestrzeni. Dodatkowym
atutem loftów jest duża ilość światła napływająca do wnętrza przez wysokie okna. Penthouse’y, czyli mieszkania na
ostatnich kondygnacjach lub na dachach starych budynków,
często posiadają tarasy, z których rozpościera się szeroki
widok na miasto, aż po horyzont.

Możliwości projektowe

Projektanci wnętrz korzystają z pełnego wachlarza wyżej
wymienionych możliwości, projektując zupełnie współczesne
wnętrza. Naczelnym celem projektowym jest podkreślenie
wyróżniającego się indywidualnego stylu. Lofty są na tyle
przestronne, że dają możliwość swobodnego strefowania
i kształtowania przestrzeni prywatnych w dowolnych miejscach na planie. Ich wysokość pozwala na piętrzenie antresol
lub budowanie kolejnych małych kubatur.
Artystka Terri Chiao w nowojorskim lofcie umieściła sypialnie w małych kabinach, rozwiązując problem dzielenia
przestrzeni wysokimi ścianami. Projekt A Cabin in a Loft
in Brooklyn odwołuje się do archetypu domu. Kabiny posiadają schody wejściowe i okienka, ich konstrukcja jest
drewniana, a ściany wykonane są ze sklejki. W rezultacie
osoby zamieszkujące sypialniane kabiny, żyjąc we wnętrzu,
mogą się czuć, jakby znajdowały się w otwartej przestrzeni
małego osiedla.
Wnętrza loftów są jasne i pełne słońca. Duże przeszklenia
inspirują do przemyślanego projektowania otwarć widokowych. Soho Skyline Loft projektu Dean/Wolf nawiązuje
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dialog z otoczeniem. Główne ściany działowe zaprojektowane są w ten sposób, by nie zasłaniać panoramy miasta,
a wręcz przeciwnie. Zadaniem szklanych pionowych tafli
jest mnożenie widoków (gra odbić i cieni tworząca iluzoryczne obrazy ulotnej panoramy miasta). Iluzję przestrzeni uzyskiwać można nie tylko przez tajemnicze odbicia,
lecz także przez niekonwencjonalne kształtowanie ścian, które
nie stanowią barier w przestrzeni, ale tworzą zagadkowe korytarze. Wnętrze Collector’s Loft (projektu UNStudio) całe faluje.
Wrażenie to wzmacniają linie elementów oświetlenia prowadzone w swobodny sposób po suficie. Dodają one dynamiki. Wnętrze łączy funkcje mieszkalne z prywatną galerią.
Wszechobecna biel jest idealnym tłem dla ekspozycji sztuki.

Pseudolofty

Moda na lofty opanowała cały świat. Doprowadziła
do zacierania się granic między tradycyjnym loftem a współczesnym wnętrzem, które nie ma nic wspólnego z adaptacją poprzemysłowych budynków. Inwestorzy wykorzystują
modne hasło loftu dla określenia przestronnych wnętrz
o nowym standardzie wysokości wyższej niż 4 metry oraz
wpuszczających więcej światła przez duże przeszklenia.
W związku z tym ceny loftów stale rosną, przekraczając
często 10 tys. zł za 1 mkw. Ich wnętrza jednak kurczą się,
niegdyś miały nawet po 500 mkw., dziś loftem nazywane są
także mieszkania dziesięć razy mniejsze. Dodatkowo dzielone
są one na standardowe pomieszczenia mieszkalne, coraz
rzadziej spotykamy jednoprzestrzenne wnętrza.
Zainteresowanie loftami jest tak duże, że poza remontowaniem starych fabryk zaczęto stawiać zupełnie nowe budynki, takie jak warszawski Woronicza Qbik zaprojektowany
przez francuskiego architekta Guya Perry’ego. To tak zwany
soft-loft, czyli loft budowany od podstaw. Kupując mieszkanie, można się zdecydować na jeden z wielu proponowanych
wystrojów wnętrza tajemniczo nazwanych industrial, orient,
romantic, art...

Dokąd doprowadzi
rozwijająca się moda
na lofty?

Lofty to tylko jeden z elementów pewnego kierunku, który
zmierza do tworzenia wielozadaniowych obiektów w wielofunkcyjnych dzielnicach. Żyjemy w czasach zacierania się
symboli, pojawiają się inne skojarzenia, starym wnętrzom
nadajemy nowe znaczenia. Fabryka dziś nie musi być jedynie
miejscem pracy. Kiedy przestaje pełnić swoje funkcje przemysłowe, może zostać przekształcona w tereny rekreacyjne,
centra kultury albo domy, a nawet pełnić funkcje wszystkich
tych miejsc jednocześnie.
Do zdegradowanych obszarów poprzemysłowych wraca
różnorodne życie miejskie. Moda na lofty przynosi zatem nie
tylko odmienne myślenie o mieszkaniach, lecz także zmianę
dotychczasowego postrzegania przestrzeni publicznej, jej
znaczenia i społecznego charakteru.

LOFTY DE GIRARDA – WNĘTRZE MODELOWEGO MIESZK ANIA
W BUDYNKU ZABYTKOWEJ PRZĘDZALNI LNU W ŻYRARDOWIE. NAWIĄZUJE DO INDUSTRIALNEJ TRADYCJI TEGO MIEJSCA. STALOWE SZAROŚCI
NADAJĄ SUROWY, ZIMNY CHARAKTER, KTÓRY PRZEŁAMUJE EKSKLUZYWNE WYPOSAŻENIE. UWAGĘ PRZYCIĄGAJĄ KONTRASTUJĄCE ZE
SOBĄ MEBLE, SKÓRZANE FOTELE „BARCELONA” PROJEKTU LUDWIGA MIESA VAN DER ROHE ZESTAWIONE Z SIEDZISKIEM „WIGGLE STOOL”
FRANKA GEHRY’EGO, WYKONANYM Z TEKTURY. WYSOKIE, PRZESTRONNE WNĘTRZE UMOŻLIWIŁO UTWORZENIE LEKKIEJ W WYRAZIE, WSPARTEJ
NA STALOWYCH BELKACH ANTRESOLI, POWIĘKSZAJĄCEJ PRZESTRZEŃ UŻYTKOWĄ. PROJEKT: JUSTYNA SMOLEC, ZDJĘCIA: HANNA DŁUGOSZ.

PROJEKT A CABIN IN A LOFT AUTORSTWA TERRI CHIAO NAWIĄZUJE DO
ARCHETYPU DOMU. PRZESTRZEŃ NA PODDASZU MIEŚCI SIĘ W PRZEBUDOWANEJ FABRYCE TEKSTYLNEJ W BUSHWICK (BROOKLYN). UMIESZCZENIE MAŁYCH
DREWNIANYCH KABIN ZAADAPTOWANYCH NA SYPIALNIE ROZWIĄZUJE PROBLEM DZIELENIA PRZESTRZENI WYSOKIMI ŚCIANAMI, KAŻDA KABINA POSIADA
SCHODY WEJŚCIOWE I OKIENKA, ICH KONSTRUKCJA ZOSTAŁA WYKONANA Z DREWNIANEJ SKLEJKI. W REZULTACIE PRZESTRZEŃ LOFTU WYGLĄDA, JAKBY
ZAWIERAŁA W SOBIE MAŁE OSIEDLE. ZDJĘCIA: SHAWN CONNELL.

WORONICZA QBIK – WARSZAWSKI SOFT-LOFT
(BUDOWANY OD PODSTAW) INSPIROWANY NOWOCZESNYM MIEJSKIM DESIGNEM. CHARAKTERYZUJĄ GO MINIMALIZM, PROSTOTA FORM I MONOCHROMATYCZNE
KOLORY. OSZCZĘDNE MEBLE, SUROWE MATERIAŁY ORAZ WYRAŹNIE WYEKSPONOWANE ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU NADAJĄ UNIKALNY PRZEMYSŁOWY
CHARAKTER. PROJEKT: GUY PERRY. ZDJĘCIA UDOSTĘPNIONE PRZEZ GHELAMCO POLAND.

JAK MOŻNA

TAK PLEŚĆ?
„Tak ciągnij łyczko, żeby się nie zerwało” – te słowa powtarzano dawno
temu pod polskimi strzechami podczas długich zimowych wieczorów.
Wyplatało się wówczas absolutnie ekologiczne sprzęty domowe,
odzież i elementy budowlane. Współcześnie także da się zdrowo popleść,
bo folklor zajmuje coraz więcej miejsca we wzornictwie. Wszedł do galerii sztuki,
zagościł na salonach i w nowoczesnych wnętrzach.
Tekst: Patrycja Skowron
Zdjęcie: hiszpański pawilon, Expo 2012
Udostępnione przez Miralles Tagliabue

Prawdziwe plecione zagłębie

Niedawno w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli odbyła się wystawa „Co ty pleciesz?”. Miejsce wyeksponowania
plecionych dzieł sztuki nie było przypadkowe, region ten bowiem jest istnym zagłębiem tradycyjnego plecionkarstwa.
To tu właśnie, w okolicach pobliskiego Rudnika nad Sanem,
wyplatano na potęgę.
Wszystko zaczęło się tak naprawdę w XIX w. Zanim plecenie
stało się piękną miejscową tradycją, było próbą rozwiązania problemów społecznych. Coraz więcej ludzi migrowało wówczas w poszukiwaniu pracy i zarobku. Trzeba było
znaleźć rozwiązanie, jak poradzić sobie z napływającymi
rzeszami szukających pracy. Pomysłowością i zdolnościami
organizacyjnymi wykazał się wówczas miejscowy właściciel
ziemski, hrabia Ferdynand Hompesch. Zaproponował on,
by wykorzystać naturalne dobra przyrody, czyli pokłosia wikliny. Na pomyśle nie poprzestał. Opłacił nauczycieli i założył
szkołę koszykarską, która z czasem przerodziła się w prawdziwy
zakład produkcyjny.
Plecione dzieła sprzedawały się jak świeże bułeczki.
Świat oszalał na punkcie oryginalnych produktów, a sam
hrabia za swoje zasługi doczekał się nawet pomnika na
skwerze w samym centrum Rudnika. Plecionkarski sukces
przedsięwzięcia opierał się na dostępności materiałów,
prostych wzorach i zaangażowanych wykonawcach, czyli miejscowej ludności, która dobrze wykorzystała pomysł hrabiego
i niestrudzenie podtrzymuje plecioną tradycję.

Po co tak pleciesz?

Ludzie zawsze chętnie inspirowali się naturą i w niej właśnie
szukali podpowiedzi, jak rozwiązać wiele swoich problemów.
Kiedy pojawiła się potrzeba transportowania rozmaitych
zbiorów, również zwrócili się w stronę przyrody. Okazało się,
że rośliny doskonale sprawdzają się w roli tworzywa.
Wkrótce pojawiły się pierwsze plecione kosze i koszyki, tacki,
naczynia, a nawet znacznie większe formy, sprzyjające przenoszeniu i przechowywaniu zgromadzonych zapasów.
Plecionkarstwo rozwijało się niezależnie od siebie w różnych
rejonach kraju i świata. Wyroby różniły się wzorami i surowcem. We wszystkich wspólnotach wyplatano je początkowo
na użytek własny, z czasem jednak zaczęto pleść również na
sprzedaż. Okazało się bowiem, że plecione produkty budzą
coraz większe zainteresowanie i mogą stać się źródłem dodatkowego dochodu dla ubogich chłopów. Pleceniem zajmowano
się głównie zimą i na przednówku, gdy nie było pracy w polu.
Towar trafiał zwykle do zamożnych odbiorców, którzy eksponowali go w swoich miejskich siedzibach.

Z czego się plecie?

Wśród materiałów używanych w polskim plecionkarstwie znaleźć można przede wszystkim wiklinę: zieloną
– nieokorowaną, białą – okorowaną, brązową – gotowaną.
Chętnie wykorzystuje się także słomę, „łubę”, czyli drzewną dartkę, trzcinę oraz korzenie i pędy młodych roślin.
Do kształtowania surowców w gotowe produkty służyły
najczęściej dość proste przyrządy: nóż lub niewielkie widełki do korowania wikliny i formy. Pozyskiwanie materiałów do produkcji nie trwało długo – były dostępne
zupełnie bezpłatnie na okolicznych łąkach, mokradłach
i w lasach. Szybki i prosty dostęp do surowca, a także unikanie wysokich kosztów produkcji przyczyniły się do wzrostu
zainteresowania plecionkarstwem. Techniki przekazywano
z pokolenia na pokolenie.

Wiklina do kosza

Najczęściej z pieczołowicie zaplatanej wikliny powstawały
wielkie kosze, które służyły w gospodarstwie do przechowywania różnych płodów rolnych. Ułatwiały gromadzenie
zapasów po zbiorach. Mniejsze egzemplarze doskonale sprawdzały się do przenoszenia lżejszych towarów, zabierano
je na grzybobrania i targowiska.
Pozostałe materiały wykorzystywano do produkcji przedmiotów służących do przechowywania produktów sypkich, tworzenia elementów wyposażenia i umeblowania.
Robiono z nich tacki i maty, zabawki, a nawet odzież
– przepaski i buty. Wokół domów często pojawiały się
także wyplecione płotki, które wyznaczały granice ogrodów lub oddzielały zwierzęta hodowane w gospodarstwie.
Plecionki miewały też funkcje ozdobne, koszyczki z kwiatami
często zdobiły podwórka. Zresztą zdobią po dziś dzień, jest
to bowiem chyba najbardziej utrwalona pleciona tradycja.
Bez trudu można dostrzec takie plecionki na współczesnych
działkach, balkonach i w przydomowych ogródkach.

Spleceni w jedno

W domach i mieszkaniach wiodą dziś prym inne surowce.
Bardziej ceni się ceramikę, szkło, plastik i metal. Elementów
z surowców naturalnych jest niewiele, niezbyt chętnie sięgamy
po to, co było tak popularne przed wielu laty.
Powoli coś jednak zaczyna się zmieniać i do głosu dochodzą projektanci, którzy z tradycji i historii czynią istotne
źródło inspiracji. Współczesna architektura, sztuka i wzornictwo użytkowe jeszcze nieśmiało, ale coraz chętniej, wracają
do korzeni i doceniają możliwości natury. Naturalne surowce
przestają być znakiem braku nowoczesności, stają się wręcz
wyznacznikiem nowego sposobu myślenia o projektowaniu
i budowaniu przestrzeni. Pojawiają się etnograficzne inspiracje, coraz więcej mówi się o materiałach ekologicznych.
Nowy trend w designie sięga po tradycyjne techniki
i materiały, ale wykracza poza znane formy i standardy.
Wśród nowatorskich, choć zainspirowanych tradycją,
propozycji są np. lampy wyplecione z papieru lub sznurków
czy splecione w formę krzeseł pasy materiałów.
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Elementy krzyżowanych wzorów można znaleźć także
w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych, by
wspomnieć fasadę szpitala w Londynie, zaprojektowaną
przez Heatherwick Studio, Children Center w Tajlandii,
Pawilon Polski na targach Expo w 2005 roku w japońskim
Aichi czy stadion w Katarze, przygotowywany na piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2022 roku, którego wizualizację
stworzył zespół Albert Speer & Partner.
Współczesne inspiracje plecionkarstwem stały się też podstawą wystawy w Stalowej Woli. – Ich wniknięcie do współczesnego projektowania ma niezwykle ciekawe oblicze i jest
połączeniem możliwości technologicznych oraz powrotu
zainteresowania tym tradycyjnym rzemiosłem – mówi Beata
Nowak, współpracująca przy tworzeniu wystawy i tworząca
do niej katalog.
Na ekspozycji nie zabrakło prac rodzimych projektantów, wśród których na uwagę zasługują m.in. Władysław
Wołkowski, AZE design, Knockoutdesign czy Ola Mirecka.
Zaskakująco skonstruowane sploty w niebanalnej formie
zaprezentowali także zagraniczni twórcy, m.in. Corduli
Kehrer z Niemiec oraz zespół MĀJO z Łotwy.

Co artyści wyplatają?

W nowocześnie wyplatanych propozycjach artystycznych próżno szukać klasycznych i opatrzonych form, jak bujane fotele czy
tradycyjne koszyki. Oczywiście pojawia się wyposażenie wnętrz
i meble, ale w zupełnie nowej odsłonie, współgrającej z trendami współczesnego wzornictwa. Wykraczające poza standardy
krzesła, stoliki, mniej lub bardziej kształtne lampy i lampki
to zaledwie preludium do świata wyplatanych kształtów.
Ola Mirecka, studiująca obecnie na Royal College of Art
w Londynie, zaprojektowała wiklinową huśtawkę, która wywołuje uśmiech radości zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
Władysław Wołkowski, zwany Michałem Aniołem od wikliny, stworzył niebanalne krzesła, które nie tylko spełniają
swoją użytkową funkcję, lecz także, z racji kształtu i precyzji
wykonania, zachwycają jako wyrazisty element dekoracyjny
wnętrza. Mimo że projekty tego autora powstawały blisko
stulecie temu, to wciąż wpisują się w trendy aktualnej mody.
Zespół AZE design współpracuje z lokalnymi grupami rzemieślniczymi i indywidualnymi artystami, co sprawia, że
ukończone dzieło jest niepowtarzalne i silnie osadzone w tradycji. Przykładem tego może być miękka i płynna sofa, do
której stworzenia zastosowano połączenie komputerowych
symulacji formy i rękodzielniczych technik plecionkarskich.
Knockoutdesign stworzył między innymi kolekcję lamp,
a także inspirowane plecionkarstwem wazony. Z całą pewnością starannie skonstruowane sofy, pojemniki czy wazony
zachwycają swoją formą.
Polscy projektanci są coraz bardziej otwarci na historię i tradycję, wykorzystują ją jednak bardzo dynamicznie i oryginalnie.
Ich propozycje łamią schematy, pokazują zupełnie inną twarz
z pozoru zwykłej, by nie rzec, nieco nudnej plecionki. Okazuje
się, że kreatywne, pozbawione uprzedzeń podejście do tradycji
może zaowocować dziełami na wskroś nowatorskimi.

Zalety kuchni w stylu slow

O KULINARNEJ

SPUŚCIŹNIE

POKOLEŃ

Nawyki żywieniowe w każdym kraju i społeczeństwie mają swoje charakterystyczne cechy
nawiązujące do tradycji bądź religii. Na polskim stole możemy spotkać niezwykłe bogactwo
smaku, które jest wynikiem ciekawej i burzliwej historii. Nie wszyscy wiedzą jednak, jak wiele
wspólnego mają nowoczesne parapetówki ze staropolskimi biesiadami.
Tekst: Jakub Lipczik, zdjęcie: Błażej Sendzielski

Tylko szlachta słodzi herbatę…

Od początku polskiej historii zasady kuchenne dzieliły się międzyklasowo. Smak i rodzaj potraw wiejskich przygotowywanych
przez chłopów różnił się od tych spożywanych na dworach.
Oczywiście nie było tak jedynie w naszym kraju – podziały
klasowe pojawiają się w ewolucji każdego państwa na świecie.
Na typowo zastawionym staropolskim stole znajdowały się:
dziczyzna, rośliny uprawne i bardzo tłuste potrawy.
Zanim jednak można będzie poznać dobrodziejstwa szlacheckiej
biesiady, warto zajrzeć do chłopskiej kuchni. Polscy chłopi
zastępowali niedobory mięsa potrawami zbożowymi. Historia
pokazuje, że Polacy w dawnych czasach w ogóle nie dojadali,
więc każda szansa na poszerzenie żołądka była wykorzystywana.
Okazję ku temu stwarzały różnego rodzaju uroczystości, takie
jak chrzciny czy wesela. Dbano, aby oprócz kaszy i jęczmienia
na stole znalazła się także wołowina czy wieprzowina. Sposobem
na dodatkowy zarobek dla warstwy chłopskiej była służba
u szlachty. W takich przypadkach można było otrzymać niedojedzone resztki i niewykorzystane kawałki mięsa. Tego akurat
na królewskim stole nie brakowało, gdyż polowania z psami były
ulubionym zajęciem władców XVI-wiecznej Rzeczypospolitej.
Każde danie było wzmacniane wszelkiego rodzaju tłuszczami
i kwasami. Lubowano się w potrawach przygotowywanych
na słoninie lub bardzo mocno skropionych octem. Wierzono
m.in., że różnego rodzaju kwasy oczyszczają ciało, a znaczenie
tłuszczów podkreślano nawet w czasie postu. Zachowanie katolickiego Wielkiego Postu było ważniejsze nawet od małżeńskiej
wierności (!). Niepostne potrawy przemycano, przygotowując
np. karpia na słoninie lub z boczkiem. W ten sposób sumienie
pozostawało spokojne i można było dalej ucztować ze smakiem.
Tłuszcz pojawiał się także w napojach. Kiedy kawa zagościła
w kuchni Rzeczypospolitej, dodawano do niej gęstą śmietankę,
a herbatę spożywano np. z kostką masła.

Fusion w dawnym stylu

Polska kuchnia jest mieszanką wielu wpływów i smaków
z całego świata. Tatar wziął swoją nazwę od ludów tatarskich, z którymi przyszło walczyć ówczesnym rycerzom.
Król Jan III Sobieski sprowadził ziemniaki, bez których dzisiaj

trudno wyobrazić sobie niedzielny obiad Polaków.
Flagowe danie polskiego stołu, czyli kotlet schabowy, pochodzi
z Austrii. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku napojów oraz trunków. Wspomniana już herbata nie stanowiła
dawniej oficjalnego obiadowego napoju. Korzystano raczej
z bardzo słabych piw, które nie posiadały nawet takiej zawartości procentowej alkoholu, jaką mają obecne. Jednak
wraz z pojawieniem się na naszych terenach herbaty poznaliśmy także angielskie mocne piwa. Eksportowy strzał
w dziesiątkę! Polacy natychmiast rozpoczęli otwieranie
kolejnych browarów, ponieważ picie alkoholu zawsze stanowiło w naszym kraju pewnego rodzaju rytuał i wiązało się z celebracją. Nie chodziło tylko o samo spożywanie,
ale przede wszystkim o wspólne biesiadowanie, które sprzyjało
powstawaniu pieśni czy fraszek. Mocne alkohole w XVII wieku
Polacy destylowali sami, natomiast moda na tzw. kolorowe
wódki dotarła do nas z Włoch i Francji. Wszystkie wpływy spowodowały, że nasza kuchnia była niezwykle barwna
i w tamtych czasach uznawana za ostrą. Wciąż dawało o sobie
znać bolesne (z punktu widzenia chłopów) zróżnicowanie
klasowe. Dobrze puentuje tę sytuację fragment fraszki
Jana Kochanowskiego pt. „Pieśń świętojańska o Sobótce”: Serce
mi zakwitnie prawie, przy twej przyjemnej rozprawie. A kiedy
cię pocałuję, trzy dni w gębie cukier czuję. Dziś takiego komplementu nie uznano by za najbardziej wyszukany, ale wówczas
na luksus, taki jak cukier, mogli pozwolić sobie jedynie najbogatsi.
Poziom życia przyczyniał się także do wielu zabawnych incydentów i anegdot znanych z historycznych relacji.
Szlacheckie rody lubowały się w podawaniu żywego dania
(ten sposób oprawiania drobiu nie przetrwał zbyt długo).
Opalano kurę w taki sposób, aby nie tyle zachować zwierzę
przytomne, ile żywe. Kiedy potrawa trafiła na stół, a goście jej spróbowali, po kilku kęsach odzyskiwała przytomność i rozpoczynano biesiadowanie z „polowaniem” w tle.
Po wielu ucztach liczono także ilość sztućców, bo często personel kuchenny (lub nawet goście) podkradał pojedyncze sztuki.
Kradzież zdarzała się także w czasie wnoszenia potrawy.
Zanim mięso dotarło na stół, najlepsze części znikały gdzieś
po drodze, w zakątkach korytarzy.
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Biesiada przy ruszcie

Mimo upływu wielu lat polskie nawyki żywieniowe, a także
tradycja staropolskiego stołu, niewiele się zmieniły. Nawet
w codziennej diecie ludzi zapracowanych, którzy nie mają
czasu na przygotowanie posiłku, można zauważyć wpływ
przodków. Ciągle czeka się na tzw. tłuste okazje, czyli
np. święta, rodzinne uroczystości. Stoły uginają się wtedy
pod przepychem i bogactwem potraw, przy czym często
chodzi przede wszystkim o zaprezentowanie się przed innymi
członkami rodziny.
Na początku lat 90. pojawiła się moda już ściśle związana
ze staropolskimi biesiadami. Coraz popularniejsza stawała się
Gala Piosenki Biesiadnej, której pomysłodawcą był aranżer
i kompozytor Zbigniew Górny. Festiwal zrobił ogromną furorę, a wraz z nim polskie grillowanie. Nie było już ono wtedy
wyłącznie spotkaniem ze znajomymi, ale także poważnym
wydarzeniem w tygodniu przeciętnego Kowalskiego. Taka
forma spędzania czasu stała się na tyle popularna wśród
Polaków, że do dziś smażenie kiełbasek można dostrzec
nawet na niektórych polskich balkonach. To nic innego jak
właśnie bezpośrednie nawiązanie do wszystkich zwyczajów
imprezowych dawnej Polski – smażone mięso, dużo tłuszczu
i alkohol przy akompaniamencie wesołej muzyki.

Powrót do korzeni

W Polsce z roku na rok przybywa zwolenników koncepcji
slow food. Coraz chętniej kupujemy żywność bezpośrednio
od dostawców i hodowców. Wiele osób rezygnuje z zakupów
w supermarketach, poszukując świeżych produktów na targach i bazarach. Powraca także zainteresowanie staropolskimi
gatunkami zwierząt, czyli tzw. rasami rodzimymi. Niektóre
badania naukowe potwierdzają, że rodzime gatunki są zdrowsze od tych hodowanych współcześnie. Charakteryzują się
m.in. niższym poziomem cholesterolu w mięsie czy jajach.
Niestety, przez wiele lat popularne w dawnej Polsce gatunki zwierząt zastępowane były współczesnymi odmianami,
których większa wydajność sprawiała, że chów był bardziej
opłacalny. Agnieszka Chełmińska z Instytutu Zootechniki
w Balicach tłumaczy: – Największe zagrożenie związane
z eliminacją starych rodzimych ras zwierząt wystąpiło
w Polsce w latach 70. XX w., kiedy to zaczął się rozwój
przemysłowych metod chowu, a mniej wydajne krajowe rasy
zwierząt krzyżowano ze zwierzętami importowanymi lub
eliminowano z działalności gospodarczej. Głównie dzięki
działalności ośrodków naukowych, które podjęły się próby
zachowania dla przyszłych pokoleń starych polskich ras
zwierząt, udało się uratować wiele cennych, tj. owca rasy
wrzosówka, bydło rasy polskiej czerwonej i białogrzbietej,
kury rasy zielononóżka kuropatwiana.

Troska o ginące rasy

Wspomniana aktywność polskich ośrodków naukowych w ostatnich latach związana jest z powstaniem
Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt
Gospodarskich. W 1992 roku w Rio de Janeiro Polska
przyjęła „Konwencję o różnorodności biologicznej”,
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którą ratyfikowała cztery lata później. Zadania związane z koordynacją działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce od
2002 roku wykonuje Instytut Zootechniki w Balicach
pod Krakowem. Obecnie liczba chronionych rodzimych
ras, rodów, odmian i linii zwierząt gospodarskich wynosi
88. Programami ochrony objęte są następujące gatunki
zwierząt: bydło (4 rasy), konie (7 ras), owce (13 ras), koza
(rasy karpackiej), świnie (3 rasy), kury (10 ras/rodów),
kaczki (10 ras), gęsi (14 ras), zwierzęta futerkowe, w tym
króliki (rasy popielniańskiej białej) , 8 odmian nutrii,
lisy popielniańskie (białe i pastelowe), tchórze, pszczoły (4 linie) . Ponadto ryby: pstrąg tęczowy (szczepu
wiosennego i jesiennego tarła) oraz 14 szczepów karpia. O początkach idei ochrony zasobów genetycznych
zwierząt w Polsce opowiada Agnieszka Chełmińska:
– Polska zajęła się tą tematyką dużo wcześniej, zanim
rozpoczęły się działania o zasięgu międzynarodowym.
Już w XIV wieku Bolesław Chrobry zabronił polowań na
bobry i niszczenia żeremi (ich kryjówek) na podległych
mu terenach łowieckich. Pierwszym w Polsce programem
ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
był program ochrony konika polskiego realizowany przez
prof. T. Vetulaniego od 1936 roku.
Także dzisiaj możemy służyć innym krajom za przykład
troski o ginące rasy rodzime: – Polska włącza się aktywnie we wszystkie działania na rzecz ochrony zasobów
genetycznych zwierząt, m.in. działa na forum grup roboczych FAO oraz Komisji Europejskiej. Można powiedzieć,
że jest w grupie krajów najbardziej zaawansowanych w tym
obszarze – dodaje Agnieszka Chełmińska. Zaznacza również, że realizowanie programu jest możliwe dzięki stałemu
dofinansowywaniu. W ciągu ostatnich lat obserwujemy
dynamiczny wzrost populacji objętych programem ochrony. Chów rodzimych ras zwierząt sprawdza się w małych
gospodarstwach, stąd często występuje w gospodarstwach
ekologicznych i agroturystycznych.

W stronę ekologii

Z roku na rok Polacy bardziej doceniają produkty pochodzenia naturalnego i żywność ekologiczną. Chcemy
jeść smacznie, ale zdrowo. Coraz większe zainteresowanie
rasami lokalnymi oraz produktami pochodzącymi z małych ekologicznych gospodarstw pokazuje, że stajemy się
coraz bardziej świadomi tego, co jemy (działanie takich
akcji jak „Odtwarzanie hodowli starych ras zwierząt”
czy „European Schools for Healthy Food”). Dzięki realizacji programów ochrony zasobów genetycznych małe
gospodarstwa powracają do chowu gatunków, takich jak
gęś biłgorajska czy owca wrzosówka, o których istnieniu
wiedzieli jedynie wielbiciele historii. Poprzez kupowanie
tego typu produktów nie tylko jemy zdrowiej, lecz także
pielęgnujemy tradycję i wspieramy krajowych hodowców.
Warto także pamiętać, że chów coraz bardziej popularnych
wśród konsumentów ras lokalnych może mieć duże znaczenie
dla rozwoju całego regionu.

PRZY
WSPÓLNYM STOLE
Czym można zaskoczyć znudzonych tradycyjnymi restauracjami smakoszy, którzy poszukują
nowych wrażeń? Klubem degustacyjnym. Ten elegancki i coraz modniejszy event, bazujący na
ciekawym, nierzadko bardzo wykwintnym menu, szturmem zdobywa serca osób kochających
fantastyczne jedzenie we wspaniałym gronie.
Tekst: Dorota Biskup, zdjęcia: Paweł Paszek-Pietruch
Na przełomie XIX i XX wieku Włosi w ramach oszczędzania
zaczęli się stołować we własnych domach. Organizowali spotkania z przyjaciółmi, których podejmowali specjalnie przygotowywanym menu. Wszyscy razem, w miłym towarzystwie,
delektowali się doskonałym smakiem posiłku. Zwyczaj szybko
przerodził się w tradycję, która w wielu krajach przetrwała do
dziś. Od niedawna doceniamy ją także w Polsce. Popularne
stają się spotkania degustacyjne. Ich organizatorem może
zostać każdy. Menu, dodatkowe rozrywki i liczba gości zależą
od kreatywności gospodarza. Jedno pozostaje niezmienne:
ma być pysznie i miło.

Dawka niezapomnianych wrażeń

Na spotkaniach pojawiają się przedstawiciele różnych środowisk, wykonujący rozmaite zawody. Nietrudno tu spotkać
artystów, podróżników, menedżerów, osoby zajmujące się modą
czy biznesem – po prostu ludzi z pasją, odważnych, nieobawiających się rozmaitych doznań i spotkań z nieznajomymi.
Organizacja takich kolacji to nie tylko dobra zabawa,
lecz także cała logistyka. Jak usadzić gości? Jak skomponować
menu? Jak udekorować stół? Czy któraś z zaproszonych osób
nie ma alergii na wybrane produkty? Dobry organizator
i z tym sobie poradzi. Podczas układania menu musi uwzględnić upodobania wszystkich uczestników. Jadłospis jest zwykle
zamieszczany na stronie internetowej klubu kolacyjnego oraz
na Facebooku. Przy stole zasiada zwykle od 8 do 15 osób, choć
liczbę gości warunkują możliwości gospodarza. Bardzo często
uczestnicy spotkania nie znają się wzajemnie i do gospodarza
należy zadbanie o ich dobre samopoczucie. To klucz do sukcesu
i udanego wieczoru.

Z ziemi włoskiej do Polski

Jednym z organizatorów salonów degustacyjnych jest
Paweł Paszek. Jego kulinarny styl to efekt licznych podróży,
podczas których poznawał różne oblicza światowej kuchni,
a także wiedzy z książek, których zbiór wciąż powiększa.
W swojej kuchni nie używa żadnych gotowych półproduktów
ani polepszaczy smaków.
Przygoda z domowymi restauracjami zaczęła się od gotowania dla przyjaciół. Paszek układał menu i zastanawiał
się, jak można ciekawie zorganizować takie przyjęcie.
Na warszawskim Bemowie miał mieszkanie z dużym salonem
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połączonym z kuchnią. Kupił odpowiednią liczbę talerzy,
sztućce, serwetki i masę kieliszków do win.
Organizacja kolacji po raz pierwszy to wielkie wyzwanie. Towarzyszy temu wiele obaw, czy wszystko się uda.
– Na początku był megastres. Układałem sobie w głowie,
jak powinno wyglądać takie wydarzenie, jakiej powinno być
klasy, jakie muszę spełniać standardy. Bardzo przywiązuję
wagę do detali, więc wszystko musiało być tak, jak chcę,
jak sobie wizualizowałem w głowie – wspomina Paszek.

Różne charaktery, różne style

W samej Warszawie jest kilka miejsc, w których można się
spotkać na wcześniej zapowiedzianych kolacjach tematycznych. Kluby kolacyjne, opatrzone zazwyczaj dość oryginalnymi nazwami, np. Latający Talerz czy Uczta Babette, różnią
się pod względem pomysłu i sposobu urządzenia wnętrz.
Bardzo ważna jest osobowość organizatora czy szefów kuchni.
Każdy pomysłodawca specjalizuje się w innej dziedzinie,
lubi inną kuchnię, wybiera inne smaki. Dzięki temu jego
goście mają szansę spróbować różnych stylów gotowania.
Paweł Paszek stworzył Perfetto (www.eperfetto.com) .
Kolacje organizowane przez niego, czy przez inne kluby degustacyjne, są składkowe. Koszty udziału w takim
spotkaniu są zróżnicowane. Wszystko zależy od rodzaju
kuchni i ustalonego menu. Z reguły suma waha się między
100 a 200 zł od osoby, choć zdarzają się też spotkania
za mniejszą składkę. Wino można przynieść ze sobą w ramach
degustacji, niekiedy jednak sam organizator dobiera je
do potraw, współpracując ze znanymi sommelierami.

Wieczór pełen magii

Podczas takich klubowych spotkań najważniejsza jest atmosfera. Czasem bywa tajemniczo, niekiedy egzotycznie.
Każdy detal ma znaczenie, liczy się sposób przybrania
stołu, forma podania potraw i serwis. Bardzo istotna jest
także osobowość prowadzącego wieczór. Gospodarz musi
nie tylko zorganizować spotkanie, ale potem także zadbać
o jego atmosferę.
Bardzo łatwo poznać wśród uczestników, kto jest nowicjuszem. Ci, którzy pojawili się po raz pierwszy, uważnie obserwują, chłoną smaki i wrażenia. Stali bywalcy
są bardziej otwarci na innych gości, chętnie nawiązują
rozmowy, dyskutują o potrawach i planują kolejny miły
wieczór.
W dobie fast foodów i pędu za karierą często umykają nam
najważniejsze, choć proste sprawy. Na drugi plan schodzą
przyjaciele, rodzina, wspólnie spędzony czas przy stole.
Nie jest dziś łatwo odnaleźć właściwe wzorce, także te kulinarne. Może więc warto wybrać się na spotkanie degustacyjne albo samemu zorganizować taką kolację. Nie trzeba być
doświadczonym kucharzem, żeby dobrą atmosferą zachwycić
swoich gości, a wspólna wymiana doświadczeń i przepisów
może zaowocować postępami w kuchennych podbojach.
Niekwestionowaną zaletą organizowania i bywania na takich
spotkaniach jest także – a może przede wszystkim – poznawanie nowych i ciekawych osób.
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MLECZNA
PROPAGANDA
Utarło się przekonanie, że mleko jest doskonałym
źródłem wapnia i wzmacnia nasze kości.
Czy ten popularny napój jest rzeczywiście
korzystny dla naszego zdrowia?
Tekst: Magdalena Kostecka
Ilustracja: Anna Jasińska (na podstawie grafiki z www.fotolia.pl)

Picie mleka jest nieodłącznym elementem naszej kultury, zajmuje ważne miejsce w codziennej diecie. Już w dzieciństwie zapewniano nas o jego dobroczynnych właściwościach. Również
dzisiaj producenci i media lansują korzystny wpływ mleka
na nasz organizm, powstają chwytliwe kampanie promocyjne zachęcające dzieci do jego spożywania. Wielkie
koncerny zatrudniają popularne i lubiane osoby, by udowodnić, że picie mleka jest modne i spowoduje niebywały
wzrost energii, a przede wszystkim wzmocni nasze kości.
Czy jednak faktycznie spożywanie krowiego mleka uchroni nas przed osteoporozą? Niestety, liczne testy pokazują,
że w rzeczywistości jest odwrotnie. Badanie przeprowadzone przez Krajową Radę Nabiału (National Dairy Counsil)
wykazało, że duża ilość białka zawarta w produktach
mlecznych przyczynia się do wypłukiwania wapnia z organizmu. Naukowcy z Uniwersytetu w Yale zaobserwowali,
że w krajach, w których spożycie mleka i produktów pochodzenia zwierzęcego jest najwyższe, panuje największa
zachorowalność na osteoporozę.
Dobrym przykładem są Eskimosi, u których spożycie
białka stanowi 25 proc. ogólnej ilości kalorii. W tej grupie odnotowano najcięższe przypadki chorób kostnych.
Dla odmiany plemiona Bantu z Afryki Południowej konsumują głównie białko pochodzenia roślinnego i stanowi ono
tylko 12 proc. ich diety. Tymczasem kobiety z tych plemion,
mimo że rodzą nawet ośmioro dzieci i karmią je piersią,
prawie w ogóle nie chorują na osteoporozę! Ponadto do dziś
nie ma żadnych badań, które wykazałyby niedobór wapnia
u osób niespożywających mleka.

Czarna krowa

w kropki bordo

Może warto zastanowić się, dlaczego pijemy akurat mleko krowie? Równie dobrze moglibyśmy spożywać mleko jakiegokolwiek innego ssaka. Oczywiście chodzi o względy ekonomiczne
i finansowe. Mleko krowie pierwotnie miało być pokarmem
dla cieląt. Harvey i Marilyn Diamond, autorzy bestsellera
„Fit for Life II”, doszli do wniosku, że producenci mleka
dokładnie zaplanowali strategię marketingową i przyzwyczaili ludzi do uzależniającego smaku wyrobów mlecznych,
które są szkodliwe dla naszego zdrowia. Z kolei z książki
„Food Alergy Solutions Review” możemy się dowiedzieć,
że nabiał powoduje liczne dolegliwości, takie jak zgaga, trądzik, alergie, bóle głowy, i choroby – m.in. serca,
anemię, zespół jelita drażliwego, cukrzycę czy artretyzm.
Niestety to nie wszystkie problemy, które wywołuje picie
mleka. Kim Barnouin i Rory Freedman, autorki słynnej
książki „Wegańska bogini”, zwracają uwagę na kwestię
związaną z trawieniem laktozy, czyli cukru mlecznego.
Połowa populacji osób dorosłych na całym świecie jej nie
toleruje. Do trawienia laktozy ssaki potrzebują enzymu
zwanego laktazą. Niestety pomiędzy 18. miesiącem a 4.
rokiem życia ludzki organizm przestaje wytwarzać ten enzym w odpowiedniej ilości, następuje jego spadek nawet
do 95 proc. Kwasotwórcze środowisko pasteryzowanego
mleka oraz niestrawiona laktoza przyczyniają się do rozwoju

bakterii w jelitach. Takie warunki są doskonałą pożywką dla
rozwoju komórek rakowych.

Chemiczny koktajl

Przyzwyczailiśmy się do myśli, że mleko jest produktem
czystym i zdrowym. Czy jednak faktycznie to, które jest dziś
dostępne w sklepach, ma coś wspólnego z naturalnym i krzepiącym płynem? Niestety fakty nie napawają optymizmem.
Jeszcze 50 lat temu przeciętna krowa dawała około 2 tys.
funtów mleka rocznie, tymczasem dzisiaj najwięksi producenci
uzyskują wynik 50 tys. funtów! Jak to możliwe? Otóż zwierzęta są karmione antybiotykami, sterydami i hormonami.
Ponadto krowom wstrzykuje się hormon wzrostu (BGH).
Wszystkie wymienione substancje przenikają do mleka.
Hormon BGH oraz nowoczesny system dojenia
krów przyczyniają się do licznych chorób wymion
i sutków. Te problemy rozwiązuje się za pomocą antybiotyków, a ich pozostałości osadzają się w mleku.
Sam sposób dojenia krów również pozostawia wiele do
życzenia.

Nie takie mleko straszne…

Wśród naukowców badających wpływ mleka na organizm
ludzki są jednak również stanowiska uwzględniające jego
pozytywne znaczenie. Jadwiga Górnicka, autorka książki
„Apteka natury. Poradnik zdrowia”, uważa, że mleko posiada białko najlepiej przyswajalne, i podkreśla, że w mleku znajdują się najkorzystniejsze proporcje aminokwasów.
Co więcej, płyn ten zdaniem autorki wspomnianej książki
jest bardzo dobrym uzupełnieniem wszystkich produktów,
które mają niedobór lub brak lizyny i izoleucyny. Szczególnie
zaleca ona łączenie mleka z produktami zbożowymi, takimi
jak kasze czy makarony. Ponadto naukowcy z Mc Master
University w Hamilton doszli do wniosku, że po wysiłku fizycznym mleko nawadnia lepiej niż woda. Według nich biały
płyn powoduje lepsze zatrzymywanie płynów w organizmie
oraz dobrze uzupełnia braki sodu, który tracimy wraz z potem.
Dlatego ich zdaniem mleko jest najlepszym płynem dla aktywnych dzieci.

Załatany niedobór wapnia

Czy faktycznie musimy pić mleko, by zapewnić sobie wapń?
Otóż nie ma takiej potrzeby. Dr Patricia Bertron, dyrektor
ds. żywienia w PCRM, do doskonałych źródeł wapnia zalicza
między innymi sok pomarańczowy, warzywa zielonolistne oraz strączkowe. Inne produkty bogate w ten pierwiastek to melasa, sezam, orzechy, tofu, jarmuż czy rzeżucha.
Nie musimy pić mleka, aby dostarczyć naszemu organizmowi niezbędnych składników. Co więcej, częste spożywanie
nabiału zaburza wchłanianie żelaza i w rezultacie prowadzi
do niedoboru tego składnika.
Picie krowiego mleka w ostatnim czasie budzi skrajne emocje.
Ma ono zarówno zagorzałych przeciwników, jak i obrońców.
Jednak to my, konsumenci, decydujemy. Dokładna obserwacja
naszego organizmu z pewnością przyniesie nam odpowiedź
na pytanie, czy picie mleka służy naszemu zdrowiu.
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HAUTE CUISINE

Co pewien czas rynek kulinarny zaskakiwany jest nowinkami. Takie mody zazwyczaj szybko
przemijają, tylko niektóre pozostają na dłużej. W ostatnich latach zmierzamy do jak
najzdrowszej i najbardziej naturalnej kuchni. Przebojem stała się kuchnia molekularna.
Czym jest ta naukowo brzmiąca odmiana gotowania?
Tekst: Dorota Biskup, zdjęcia: Błażej Sendzielski
Natura w kuchni kojarzy się wyłącznie z warzywami i owocami,
najlepiej surowymi, kiełkami, oraz brakiem sztucznych konserwantów. Jeśli gotowanie – to na parze, jeśli smażenie – to bez
tłuszczu. Kuchnia molekularna w tym kontekście brzmi tak, jakbyśmy mieli gotować w laboratorium fizycznym lub chemicznym... Skojarzenie jest jak najbardziej słuszne – nazwa kuchni
pochodzi bowiem od molekuł i wiąże się z rozbijaniem cząsteczek, a zatem zmianą struktury danych produktów, dzięki czemu można stworzyć kawior z marchewki czy lody pomidorowe.
Kuchnia ta opiera się wyłącznie na naturalnych składnikach,
chociaż metody przyrządzania potraw rzeczywiście przypominają działania chemików – jedną z najpopularniejszych jest
gotowanie przy użyciu ciekłego azotu.
Określenie „kuchnia molekularna” zostało wprowadzone
już w 1988 roku przez węgierskiego fizyka Nicholasa Kurtia
i francuskiego chemika Hervego Thisa. Nie był to jednak
przypadek. Poprzez wywołanie reakcji chemicznych i przy
zastosowaniu zjawisk fizycznych chcieli oni udoskonalić potrawy i nadać im klarowny smak – najbliższy naturze.

Znane nieznane

Jednak nie oni pierwsi uznali ten model gotowania za najlepszy. Już w III wieku Maria Prophetissa z Aleksandrii
wykorzystywała w kuchni wodne kąpiele, aparat do destylacji
alkoholu i esencji smakowych. Również znana od wielu lat
kuchenka mikrofalowa stosuje molekularne techniki.
Kuchnia molekularna jest wyjątkowa, ponieważ łączy dwie
najistotniejsze cechy dobrego jedzenia – smak i zdrowie.
Ponadto jest fantazyjna i zamienia proces gotowania w prawdziwą sztukę, także widowiskową – wybuchy, pary, niesamowite kolory – to naprawdę może zachwycić!
Oczywiście nie brak kontrowersji wokół molekularnego
gotowania. Główną od zawsze była obawa przed chemicznością potraw. Jednak w 2003 roku profesor fizyki Davide Cassi
wraz z mistrzem kulinarnym Ettorem Bocchią opublikowali
manifest „Lody improwizowane”, w którym bronią kuchni
molekularnej. Przytoczyli liczne argumenty świadczące o całkowitej naturalności potraw. Jest to wręcz założenie tej kuchni.
Dzięki naturalnym produktom i unikaniu standardowego smażenia dania są wyjątkowo zdrowe. Potwierdza to znany polski
kucharz i pasjonat kulinarnych eksperymentów Łukasz Konik.
– Przede wszystkim skojarzenie z chemią i fizyką przywołuje
na myśl wszystkie te sztuczne produkty z tzw. grupy „E”.
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Tak jednak nie jest. Ludzie się otwierają i są zdziwieni,
że to sama natura, że to jest naprawdę zdrowe. Niektórzy
obawiają się również, że takie gotowanie może być niebezpieczne dla zdrowia, bo można się np. oparzyć. Jednak wystarczy zachować podstawowe warunki ostrożności – założyć
odpowiedni fartuch, rękawice i okulary – a nic się nie stanie
– mówi.

Zachodni trend

Na świecie od wielu lat kuchnia molekularna podbija serca
i żołądki najbardziej wyrafinowanych smakoszy. Wystarczy
dodać, że restaurację El Bul w hiszpańskim Roses w ciągu ostatnich 10 lat pięciokrotnie okrzyknięto najlepszą restauracją na świecie. Ponadto, by móc w niej zjeść, trzeba
zrobić rezerwację stolika 6 miesięcy wcześniej, a właściciel
El Bul – Ferran Adrià, jest uznawany za najbardziej rozpoznawalnego promotora tego rodzaju kuchni. Równie znany
jest Heston Blumenthal, a jego restauracja The Fat Duck bije
rekordy popularności w Wielkiej Brytanii. Nie jest łatwo się
do niej dostać, a ceny mogą odstraszyć przeciętnego gościa.
Warto jednak spróbować, bo wrażeń z tej wizyty długo się
nie zapomni.
Do Polski ten trend dopiero dociera, ale już znalazł swoich
propagatorów i fanów. Na razie kuchnia molekularna kojarzona jest z odskocznią od tradycyjnej, ale nieprzeciętne
wrażenie, jakie wywołuje, z całą pewnością to zmieni.
Na szeroką skalę tą wyjątkową sztuką kulinarną Polacy mogą
się cieszyć dzięki Jeanowi Bosowi. Pochodzący z Belgii kucharz od 2002 roku gotuje w najlepszych polskich restauracjach. W lutym 2008 roku otworzył pierwszą restaurację
molekularną w Polsce – Dolce Vita w Bydgoszczy. Prowadzi
także Akademię Molekularną. W trakcie zajęć każdy, kto się
zapisze, może nauczyć się wykorzystywania fizyki i chemii
w kuchni.

Na polskim podwórku

Równie znany ze swojej pasji molekularnego gotowania jest
wspomniany już Łukasz Konik, który od wielu lat związany jest z czterogwiazdkową restauracją na Dolnym Śląsku.
Kilka lat temu zetknął się z kuchnią molekularną, która stała
się jego nową pasją. Zamierza popularyzować ją w Polsce.
Jego pokazy „Awangarda kulinarna” przyciągają uwagę
i są pełne fantazyjnych barw, zapachów i mistrzowskich sztuczek.

Za jego sprawą w najbliższym czasie kuchnia molekularna
dotrze do milionów telewidzów dzięki nowemu programowi
w jednej z komercyjnych stacji.
To duży krok naprzód, ponieważ do tej pory ten rodzaj
gotowania był tematem niszowym, bardziej pokazowym
niż użytecznym. Konik uczestniczy również w tworzeniu
Akademii Molekularnej. Jak mówi, zgłaszają się do niej głównie osoby, które chcą zaskoczyć bliskich, zrobić pokaz dla
znajomych. Dla bardziej zaawansowanych kucharzy organizowane są kursy z zakresu przygotowywania całego menu,
początkujący mogą zapisać się na kurs związany z konkretną specjalnością: chleb, sól i olej; przysmak w słoiku; łyżki
degustacyjne; zupy; kęs na widelcu. Wszystkie informacje
o organizowanych szkoleniach i dotyczące możliwości zapisów dostępne są na stronie www.lukaszkonik.pl. Pokazy
molekularnego gotowania doskonale sprawdzają się podczas
wesel i innych przyjęć okolicznościowych czy konferencji.
To również świetny sposób na przyciągnięcie gości do tradycyjnej restauracji. W Polsce nadal wiele osób nie wie o istnieniu
tak fascynującej kuchni. Zapytany o reakcje Polaków na eksperymentalną kuchnię Konik odpowiada, że nie jest tak źle.
– Na początku byli sceptyczni, ale teraz media nagłaśniają trend i ludzie sami dzwonią i proszą o warsztaty, żeby
ugotować coś zaskakującego, np. dla żony. Polacy zaczęli
więcej jeździć po świecie, poznają inne kuchnie i chcą
ich też tutaj – mówi. Kulinarny mistrz gorzej ocenia dostępność restauracji proponujących tę kuchnię w Polsce.
– Niestety restauracji jest mało, ciężko zjeść gdzieś danie
kuchni molekularnej. W niektórych restauracjach są akcenty,
ale nie jest to rozwinięte na szeroką skalę. Na dzisiaj tylko
Warszawa daje możliwości w tym zakresie. Ciężko jest otworzyć
taką restaurację, idzie za tym duże ryzyko, dlatego kuchnię
molekularną trzeba popularyzować. I dlatego warto przyjść na
warsztaty, żeby samemu nauczyć się gotować! Nie wszystko jednak stracone, czego dowodem jest Atelier Amaro – restauracja
prowadzona przez Wojciecha Modesta Amaro w Warszawie.
Jej nietypowość polega przede wszystkim na braku stałego menu.
Za każdym razem goście zaskakiwani są ciekawymi daniami,
których przygotowanie zależy od kreatywności kucharzy.

Między nauką, sztuką i naturą

Ideą kuchni molekularnej według Jeana Bosa jest wydobycie
idealnie czystego smaku w zaskakującej formie. Pasja do
gotowania jest niezwykle ważna, ale znajomość fizyki i chemii wydaje się niezbędna – przynajmniej w podstawowym
zakresie. Oczywiście najłatwiej gotuje się w dużych kuchniach
z odpowiednim sprzętem, ale równie dobrze można z fantazją oddawać się molekularnej sztuce w domowym zaciszu.
Nie jest to niebezpieczne ani niewykonalne, należy jedynie
zastosować pewne środki ostrożności i wcześniej odpowiednio
się przygotować.
Metod przygotowywania posiłków techniką molekularną jest wiele, do najbardziej znanych należy gotowanie
w ciekłym azocie. Ma on temperaturę -198 stopni Celsjusza,
daje więc możliwość zamrożenia w tempie błyskawicznym.
W ten sposób powstają lody i sorbety o dowolnym smaku.
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Tylko od gotującego zależy, co chce zamrozić. Do zagęszczenia potraw i tym samym do zmiany ich konsystencji
idealnie nadaje się wyciąg z alg morskich. Dzięki różnym
zagęszczaczom – aliginatom, gumie guar czy też agarowi – znacznie przedłuża się również okres przydatności
produktów. W ten sposób można przyrządzić potrawy,
które wizualnie przypominają coś zupełnie innego – jak
np. wspomniany kawior z buraków czy melona. Dzięki dodaniu
alginianu sodu i chlorku wapnia do esencji można stworzyć
kawior z czegokolwiek!

Molekuły na diecie

Osoby dbające o linię ucieszy informacja, że można unikać
masła i śmietany dzięki zastąpieniu ich lecytyną sojową.
Także smażenie w kuchni molekularnej jest zdecydowanie
zdrowsze niż tradycyjne. Tutaj odbywa się ono w wodzie, której
temperatura wrzenia zwiększa się do 110 – 120 stopni Celsjusza
poprzez zastosowanie cukru owocowego. W ten sposób unikamy
nie tylko zbędnego tłuszczu, lecz także nieprzyjemnego zapachu.
Innowacyjne jest również odważne łączenie smaków, chociaż
fascynująca forma przyrządzania i podania to oczywiście bezsporna zaleta tego rodzaju kuchni.
Dzięki procesom fizycznym i chemicznym – a więc czystej
naturze – można kreatywnie podejść nie tylko do smaku potrawy, lecz również do jej kształtu, konsystencji i formy podania.

Nauka w kuchni

Najciekawszymi daniami, które można przygotować dzięki
zastosowaniu chemii i fizyki w kuchni, są: makaron herbaciany,
lody ogórkowe, kawior z buraków czy polędwiczka wieprzowa
w lawendzie. Brzmi to z pozoru zaskakująco, jednak możliwe
jest właśnie dzięki zmianie konsystencji produktów, mrożeniu
i zastosowaniu specjalnych sosów oraz pianek. W Polsce jednak
niestety ciężko zdobyć potrzebne składniki. Mało popularne
są produkty teksturalne, które charakteryzują się strukturą
wyczuwalną palcami, językiem czy podniebieniem. To one
nadają daniom odpowiednią chrupkość, lepkość czy puszystość.
Obecnie są dostępne i można je kupić głównie przez internet.
Niewątpliwie obejrzenie pokazu w restauracji i spróbowanie dań mistrzów zapewni nam niezapomniane przeżycia. Warto wybrać się na taki event i zobaczyć to wszystko
na własne oczy. Taka kulinarna wyprawa to świetna
okazja do zabawy, poznania nowych osób i inspiracji.
W domowym zaciszu również można eksperymentować,
jednak nie wystarczy samo zamiłowanie do gotowania.
– Trzeba mieć pasję i ważny tu jest artyzm, ale na pewno
istotne są fizyka i chemia. Ja byłem w szkole średniej z tych
przedmiotów przeciętny, bo przecież „nigdy mi się nie przydadzą
w życiu” – myślałem. Ale utrzymuję kontakt z nauczycielami
i w razie potrzeby ich pytam. Sam też się poduczyłem i okazało
się, że chemia i fizyka ważne są w każdej dziedzinie życia.
Współpracuję również z PAN-em. Dzięki temu mam nowe
natchnienia na pokazy – przekonuje Łukasz Konik.
Tam, gdzie nauka spotyka się ze smakiem, jest właśnie kuchnia
molekularna. Warto jej skosztować, żeby już nigdy nie patrzeć
na gotowanie w tradycyjny sposób!

Modowe laboratorium

Zdjęcia: Katia Serek

Stylizacja: Iwona Łęczycka| F-Basar
MUA i stylizacja fryzur: Marta Szumigaj| Rouge-Bunny-Rouge
Modelka: Margot| 4Midable
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Kamizelka jeansowa: handmade by Fuck Fashion
Szorty: własność stylisty

Kamizelka jeansowa: własność stylisty
Długa spódnica: Domi grzybek|TFH Tymczasowy Butik

Bluza: Adidas
Shorty: handmade by stylist
Buty: Underground Shoes
Bransoleta: le GIA
Łańcuchy: własność stylisty
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T-shirt: SHE/S A RIOT| TFH Tymczasowy Butik
Shorty: handmade by Fuck Fashion
Łańcuch: Orska
Bransolety: Mokobelle| le GIA
Apaszka na ręku: Marni for H&M
Pierścień: własność stylisty
Okulary: własność stylisty
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DYLEMAT
W SKÓRĘ OPRAWIONY

„Głowa od tego, żeby o skórze myślała”, tak twierdził pan Zagłoba. Pomyślmy więc. Wyroby
skórzane to synonim jakości i elegancji. Dom mody Versace ma swoje charakterystyczne
skórzane sukienki, a Gucci torebki. Śladem włoskich luksusowych marek podążają mniejsze,
jak nasz rodzimy Batycki, oferując klasę i szyk. Jakim kosztem? – pytają obrońcy praw zwierząt.
Są przecież sztuczne odpowiedniki. Na tym nie kończą się jednak etyczne i ekologiczne
dylematy związane z wyrobami skórzanymi i skóropodobnymi.
Tekst: Joanna Lompart-Chlaściak, zdjęcia: Paulina Wydrzyńska

Jaki wół, taka skóra

O tym, że Stella McCartney, znana projektantka, nie używa
w swych kolekcjach materiałów pochodzenia zwierzęcego,
wie większość osób interesujących się modą. W 2011 roku
córka wokalisty The Beatles poszła krok dalej i przygotowała
razem z fundacją PETA (People for the Ethical Treatment
of Animals – Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania
Zwierząt) krótki film na temat przemysłowej produkcji skóry.
Jak większość kampanii tej organizacji, zawiera on wstrząsające obrazy chowu, transportu i uboju zwierząt. Stella opowiada również o zagrożeniach ekologicznych i zdrowotnych
stwarzanych przez garbarnie. Jaki jest więc rzeczywisty koszt
wyprodukowania naturalnych butów czy paska?
Zacznijmy od surowca. W przemyśle odzieżowym najczęściej stosuje się skóry bydlęce, rzadziej świńskie, owcze czy
kozie. Są one produktem ubocznym wytwarzania mięsa.
Raport przygotowany w 2006 roku dla Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa nie bez
kozery zatytułowany jest „Długi cień rzucany przez żywy
inwentarz”. Hodowla zwierząt zajmuje około 70 proc.
terenów rolniczych i 30 proc. lądowej powierzchni planety.
Składają się na to pastwiska oraz pola produkujące ziarno
na paszę. Jest to jedna z głównych przyczyn deforestacji
ze sztandarowym przykładam Amazonii, gdzie 70 proc.
terenów po dawnej dżungli zostało przekształconych w pastwiska. Hodowla odpowiedzialna jest też za wydzielanie
do atmosfery 18 proc. gazów cieplarnianych. To więcej
niż cała branża transportowa. Szacuje się, że zwierzęce
odchody, antybiotyki i hormony, jak również chemiczne
nawozy i środki ochrony roślin paszowych, są jedną z najważniejszych przyczyn zanieczyszczenia wody, degradacji
raf koralowych i powstawania martwych stref w morzach
i oceanach. Wszystko to znacznie wpływa na zmniejszanie
się bioróżnorodności na Ziemi.

Końska dawka chemii

Skóra, jak każdy inny narząd żywego organizmu po śmierci, zaczyna ulegać rozkładowi. Garbowanie ma zatrzymać
ten proces i przekształcić ją w materiał użytkowy. W dużym
uproszczeniu polega to na usunięciu włosów, reszty tkanek
i żył oraz rozluźnieniu jej struktury, a następnie wprowadzeniu garbnika, czyli substancji, która wniknie do wnętrza,

Organizacja sesji: Paulina Wydrzyńska
Modelka: Natalia Wydrzyńska

zwiąże się z włóknami kolagenu i utworzy mostki między nimi.
Później pozostaje jeszcze wykończenie, czyli między innymi:
neutralizacja, natłuszczanie, barwienie, prasowanie. Tradycyjne
metody garbarskie wykorzystywały w tym celu popiół drzewny, wapno gaszone, korę dębu, świerka, brzozy i wierzby,
otręby oraz kurzy i gołębi nawóz. Proces był skomplikowany,
długotrwały i wymagał dużej wiedzy oraz doświadczenia.
Dziś garbowanie na skalę przemysłową odbywa się za pomocą
środków chemicznych: kwasów, alkaliów, soli, rozpuszczalników
stosowanych w postaci roztworów i zawiesin wodnych.
Centralny Instytut Ochrony Pracy przygotował w 2001 roku
opracowanie na temat zagrożeń chemicznych w przemyśle
garbarskim. Wynika z niego, że pracownicy są narażeni
na działanie związków rakotwórczych i potencjalnie rakotwórczych, takich jak np. barwniki azowe, benzen, formaldehyd,
pentachlorofenol, związki N-nitrozowe, związki arsenu, związki
chromu (VI) i pył skórzany. Ponadto osoby pracujące przy
tak zwanym warsztacie mokrym, czyli mające bezpośredni
kontakt z materiałami wilgotnymi od chemicznych roztworów
i zawiesin, mogą cierpieć na podrażnienia skóry, jej uszkodzenia i alergie. Rzemieślnicy obróbki mechanicznej wdychają
natomiast pył i mgłę zawierającą szkodliwe substancje, w tym
te rakotwórcze. Skóry mogą być również źródłem zarażenia
chorobami odzwierzęcymi, np. wąglikiem czy tężcem.

Bezpieczna kąpiel?

Garbarstwo również nie obchodzi się lekko z wodą. Kąpiele
technologiczne wymagają jej bowiem wiele. Portal garbarstwo.pl podaje, że w ciągu dnia jedna garbarnia przerabiająca 10 ton skór zużywa 600 tys. litrów wody. Średnio
na 1kg przetwarzanej skóry potrzeba zatem około 60 l.
Przy dziennym przerobie 10 ton surowca garbarnia zużywa w jeden dzień tyle wody, ile ośmiu Polaków w ciągu
roku (jak podaje WWF – przeciętny Polak zużywa dziennie
ok. 190 litrów wody, rocznie już 69 350 l). Do tego dochodzą
jeszcze ścieki. W 85 proc. przypadków garbowanie przeprowadza się za pomocą soli chromu III. Greenpeace, w swoim raporcie o stanie czystości dorzecza Wisły z 2008 roku
(źródło: kajakowypatrol.pl), przytacza badania przeprowadzone kilka lat wcześniej przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, które wykazały niebezpieczne stężenia chromu w potoku Regulance, dopływie Górnej Wisły.
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Greenpeace skojarzył to z pobliskimi zakładami chemicznymi produkującymi między innymi chromowe środki
do garbowania skór. Większe garbarnie, zwłaszcza po wejściu
Polski do Unii Europejskiej, tworzą własne podczyszczalnie
ścieków. Dla małych rodzinnych zakładów (np. na Podhalu)
jest to duży problem.
A co ze skórami już gotowymi do użytku, które konsumenci
kupują jako buty, kurtki i torebki? Ile pozostaje w nich
z tych toksycznych i rakotwórczych substancji? W 2009
roku Ministerstwo Gospodarki przygotowało „Przewodnik
dla producentów i użytkowników wyrobów skórzanych i skóropodobnych”. Napisano w nim, że pod wpływem ludzkiego
potu wyroby ze skóry naturalnej mogą uwalniać szkodliwe
metale ciężkie, np. chrom, ołów i kadm, które wtarte w skórę
użytkownika mogą wywołać choroby.

Syntetyczna alternatywa

Sztuczna skóra to najczęściej tkanina pokryta warstwą polimeru – polichlorkiem winylu (czyli bardzo powszechnym
PCW) czy poliuretanem (zwanym też czasem skórą PU).
Syntetyczne polimery produkowane są z ropy naftowej.
Jak podaje portal recykling.pl, około 4 proc. jej światowego wydobycia wykorzystywane jest do produkcji tworzyw
sztucznych. Szacuje się, że ilość energii potrzebnej do wyprodukowania syntetycznego materiału jest 20 razy mniejsza
niż do produkcji skóry. Jednak czy faktycznie jej koszt środowiskowy i zdrowotny jest mniejszy?
Przy produkcji sztucznej skóry konieczne jest stosowanie (obok polimerów) różnych substancji pomocniczych.
Mogą to być: barwniki, stabilizatory, zmiękczacze, wypełniacze, środki anystatyczne, zapachowe i bakteriobójcze,
substancje utrudniające palenie się tworzywa. Same polimery
nie są zagrożeniem dla zdrowia człowieka, ale mogą nim być
te nieodzowne dodatki. Niektóre stabilizatory zawierają
rakotwórczy kadm i trujący ołów. Ministerstwo Gospodarki
w „Przewodniku dla producentów i użytkowników wyrobów
skórzanych i skóropodobnych” podaje, że przy obróbce
tworzyw mogą również wydzielać się szkodliwe produkty
związków azowych oraz toksyczny chlorowodór.

Czarna rzeczywistość

Obrazy ptaków morskich pokrytych czarną, tłustą mazią
przemawiają do wyobraźni. Pokazywane w mediach wycieki
z platform wiertniczych czy tankowców kreują więc nasz
pogląd o zagrożeniach dla ekosystemów, które wynikają
z wydobycia ropy. Rzadziej mówi się o tym, jak kończące się
zasoby tego surowca popychają koncerny do eksploatacji złóż
niegdyś uznanych za nieopłacalne. „National Geographic”
opublikował w marcu 2009 roku artykuł o kanadyjskich
piaskach roponośnych. W Albercie wycina się ogromne
połacie lasu, usuwa torf i ziemię, aby dotrzeć do warstwy
piasków bitumicznych. Wyodrębnienie z nich pożądanego
surowca wymaga ogromnych ilości wody słodkiej i energii.
Dziś produkcja skóry syntetycznej jest o wiele tańsza
od produkcji skóry naturalnej. Jak ta relacja będzie się zmieniać w obliczu tak zwanego peak oil, czyli teorii szczytu

wydobycia ropy naftowej, po którym systematycznie będzie
się zmniejszać jej podaż na rynku? Czy można poważnie
promować ją jako ekologiczny produkt, którego składnik jest
na wyczerpaniu, a kontrola jego wydobycia jest przedmiotem
międzynarodowych konfliktów?

Bezpieczeństwo użytkowników

W 2008 roku Ministerstwo Gospodarki zleciło pierwsze
w Polsce chemiczne ekspertyzy1 wyrobów skórzanych i skóropodobnych dostępnych na rynku. Stało się to na skutek
sygnałów naukowców i krajowych producentów, którzy podejrzewali negatywny wpływ tych produktów (zwłaszcza
importowanych spoza Unii) na zdrowie i bezpieczeństwo
użytkowników. Badania dotyczyły zawartości amin, wartości
emisji związków lotnych, w tym formaldehydu, oraz wykazu
substancji i preparatów, których stosowanie jest zabronione
w wyrobach skórzanych i skóropodobnych. Wyniki uspokoiły Ministerstwo Gospodarki, gdyż w pobranych próbkach
nie wykryto pentachlorofenolu, amin aromatycznych ani
kadmu. Ministerstwo stwierdziło również, że nie otrzymało
informacji, które w rzetelny sposób potwierdzałyby zmiany
chorobowe wynikające z użytkowania produktów ze skóry
i skaju.
Jednak faktem jest, że szkodliwe substancje pojawiają się
w tych wyrobach. W 2011 roku firma C&A poinformowała Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o tym,
że wycofuje z rynku niektóre partie skórzanych butów
niemowlęcych, gdyż zawierały one chrom VI, który może
powodować alergie2. Buty te wyprodukowano w Chinach.
Polski rynek wyrobów ze skóry i skaju zdominowany
jest przez produkty z importu. W przypadku obuwia
2,5 do 1,8 proc. importowanych butów pochodzi z Chin,
dalsze 10 proc. – z Wietnamu i Turcji.

Trzecia droga?

Konia z rzędem temu, kto wyliczy prawdziwy środowiskowy koszt wyprodukowania pary butów ze skóry naturalnej
i sztucznej. Z jednej strony hodowla zwierząt, z drugiej
wydobycie ropy naftowej. Tu chemiczna obróbka skór,
tam produkcja syntetycznych tworzyw. A może na pytanie:
skóra czy skaj powinniśmy odpowiedzieć: ani jedno, ani drugie? I wybrać materiały roślinne i recyklingowe, łagodniejsze
dla środowiska i zdrowia?

1 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
– z upoważnienia ministra – na interpelację nr 10029 w sprawie
wprowadzenia zabezpieczeń prawnych, które uniemożliwią
sprowadzanie do Polski butów zawierających substancje niebezpieczne
dla zdrowia.
2 Buty niemowlęce oferowane w sieciach sklepów C&A,
www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php? news_id=2476.
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do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem
albo do udostępnienia go anonimowo, zakazywania wprowadzania zmian w utworze bez uprzedniej zgody twórcy,
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.
Natomiast prawa autorskie majątkowe to wyłączne prawo do
korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich
polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia z dzieła.
Tylko osoba, której przysługują prawa autorskie majątkowe, może zwielokrotniać utwór, tj. tworzyć jego kolejne
egzemplarze czy wprowadzać je do obrotu (np. sprzedawać).
Zatem jeśli dany producent chciałby skorzystać z możliwości produkcji np. sukienek według wzoru danego twórcy
(o ile wzory tych sukienek są utworami w rozumieniu ustawy), to musi nabyć prawo autorskie majątkowe od osoby
uprawnionej do tego utworu lub uzyskać jej zgodę na produkcję i sprzedaż na podstawie tzw. umowy licencyjnej.
W przeciwnym razie dopuści się naruszenia praw do utworu.

Sukienka inspirowana sukienką
Każdy z nas zetknął się z sytuacją, w której sukienka czy buty danego producenta pojawiają
się w niemal niezmienionej formie u konkurencji. Również młodzi projektanci często spotykają
na ulicach produkty uszyte według wymyślonych przez nich wzorów. Pojawia się wówczas
pytanie, czy mamy do czynienia z naruszeniem praw. Jeśli tak, to w jaki sposób te prawa chronić?
Tekst: Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk
Odpowiedzi na te pytania z pewnością należy szukać w prawie
autorskim, które w polskim porządku prawnym uregulowane
jest w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo autorskie chroni utwory – nie nośniki
materialne, na których utwory te zostały utrwalone, takie jak
np. tkanina, drewno, płótno etc., ale dobra niematerialne.
Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Tylko wtedy,
kiedy stworzone przez nas dzieło będzie spełniało przesłanki
wskazane w tej definicji, można będzie uznać je za utwór,
a my będziemy mogli powoływać się na nasze prawo autorskie
do tego dzieła.

Utwór czy nie utwór?

Ustalenie tego, czy nasze dzieło jest utworem, nie jest łatwe.
Najważniejsze i jednocześnie najtrudniejsze do ustalenia są przesłanki tzw. twórczości oraz indywidualności. Pierwsza z nich
oznacza w dużym skrócie, że nasze dzieło stanowi subiektywnie
nowy wytwór intelektu. Drugą można badać poprzez tzw.
cechę statystycznej jednorodzajowości, co sprowadza się do
ustalenia, czy statystycznie prawdopodobne jest, by inna osoba
osiągnęła identyczny lub bardzo zbliżony wynik. Oczywiste jest,
że nie każdy wytwór z obszaru mody będzie utworem. Jest to
jedna z okoliczności, która powoduje, że przypadki procesów
sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich w obszarze
wzornictwa odzieżowego nie są zbyt częste.

Każda sytuacja będzie wymagała indywidualnej analizy.
Bez znaczenia dla kwalifikacji danego dzieła jako utworu są: jego wartość, przeznaczenie czy sposób wyrażenia.
Dzieła bezwartościowe również mogą podlegać ochronie.
Należy pamiętać, że nie są chronione prawem autorskim
odkrycia, idee, procedury, metody czy zasady działania.
Wbrew obiegowym opiniom pomysły nie podlegają ochronie
prawnoautorskiej.
Jeśli nasze dzieło jest utworem w rozumieniu wskazanej ustawy,
to przyznana na jej podstawie ochrona przysługuje twórcy już z chwilą ustalenia utworu, niezależnie od spełnienia
jakichkolwiek formalności, np. rejestracji czy uiszczenia opłat.
Do powstania ochrony prawnoautorskiej na podstawie polskiej
ustawy nie jest wymagane oznaczanie dzieł znaczkiem „C”.

Osobiste, majątkowe

Na prawo autorskie w polskiej ustawie składają się dwa rodzaje praw: prawa autorskie osobiste oraz prawa autorskie
majątkowe. Te pierwsze powstają zawsze na rzecz twórcy i nie
można ich przenieść albo się ich zrzec. Drugie też powstają
na rzecz twórcy. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady.
Podlegają one obrotowi, czyli np. można je przenieść. Autorskie
prawa osobiste są nieograniczone w czasie, co oznacza, że trwają
bezterminowo, natomiast autorskie prawa majątkowe wygasają
z upływem 70 lat liczonych od śmierci twórcy. Autorskie prawa
osobiste przyznają twórcy uprawnienie m.in. do ochrony przed
przypisywaniem sobie autorstwa przez osobę nieuprawnioną,

Warto zwrócić uwagę na jeszcze dwa pojęcia, które dotyczą praw autorskich, a które mogą mieć istotne znaczenie
dla tzw. branży modowej, a mianowicie na inspirację oraz
opracowanie. Zarówno stworzenie, jak i rozpowszechnianie
utworów inspirowanych cudzym dziełem nie wymagają zgody
twórcy tego dzieła. Inna sytuacja występuje w odniesieniu
do tzw. opracowań, za które ustawa wprost uznaje np. tłumaczenie, przeróbkę czy adaptację. Sporządzenie opracowania
jest dozwolone i takie działanie nie stanowi naruszenia cudzych praw. Natomiast korzystanie i rozporządzanie prawami
do opracowania wymaga już zgody twórcy dzieła pierwotnego.
Na egzemplarzach opracowania należy też, w przeciwieństwie
do dzieł inspirowanych, wymienić twórcę dzieła pierwotnego.
Granica między tymi dwoma pojęciami, mimo że niezwykle ważna (może decydować o fakcie naruszenia cudzych
praw), jest niejednoznaczna. W orzecznictwie przyjmuje się,
że dzieło inspirowane to takie dzieło, do którego powstania
inny utwór dał jedynie „podnietę”. Natomiast opracowanie
polega na przejęciu elementów twórczych z pierwszego dzieła
oraz dodaniu własnych, przy czym udział tych pierwszych jest
decydujący. Ustalenie, czy wzór sukienki podobny do takiej
uszytej według wzoru innego projektanta jest tylko inspiracją,
czy już opracowaniem, może być w praktyce niezwykle trudne.
Dlatego też szeroko opisywane w prasie i budzące spore emocje
przypadki rzekomego naruszenia cudzych praw nierzadko
są nieuzasadnione. W przypadku ubrań, gdzie zakres swobody
twórczej nie jest zbyt rozległy, nawet drobne elementy mogą
decydować o tym, że będziemy mieli do czynienia z zupełnie
nowym wzorem. Oczywiście bez szczególnego wysiłku można
również wskazać przypadki przeciwne.

Mimo że prawo autorskie powstaje bez konieczności
dopełnienia jakichkolwiek formalności, to z uwagi na niejednoznaczność wielu pojęć, które dotyczą tych praw, warto zabezpieczać własne interesy również w inny sposób,
a zwłaszcza poprzez dokonanie rejestracji własnych wytworów
jako wzorów przemysłowych.
Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny
charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał oraz przez jego ornamentację.
Wzór przemysłowy chroni zewnętrzną postać produktu,
czyli wygląd, kształty, wzory tkanin etc. Dlatego też doskonale nadaje się do ochrony produktów z branży odzieżowej.
By dany wzór zarejestrować jako wzór przemysłowy,
musi on posiadać indywidualny charakter i być nowy.
Oznacza to, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, musi różnić się od ogólnego wrażenia
wywołanego przez inny wzór wcześniej już udostępniony
publicznie.

Ubrania w UE

By uzyskać ochronę na wzór przemysłowy, musimy dokonać jego rejestracji. Należy pamiętać, że możemy ubiegać się o taką rejestrację w Polskim Urzędzie Patentowym
(wówczas dzięki rejestracji uzyskamy ochronę ograniczoną
do terytorium Rzeczypospolitej) lub w Urzędzie Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego w Alicante (wtedy na skutek rejestracji
tzw. wspólnotowego wzoru uzyskamy ochronę na terenie całej
UE). Dzięki temu zdobędziemy wyłączność do danego wzoru.
By uzyskać rejestrację, trzeba dokonać zgłoszenia wzoru
przemysłowego albo samodzielnie, albo poprzez profesjonalnego pełnomocnika, którym może być jedynie rzecznik
patentowy. Okres ochrony wzoru przemysłowego trwa 25 lat
od daty jego zgłoszenia i jest podzielony na 5-letnie okresy
ochronne. Za każdy z nich należy uiścić odpowiednią opłatę.
Na terenie UE chronione są nie tylko zarejestrowane wzory,
lecz również tzw. niezarejestrowane wzory wspólnotowe.
Ochrona w odniesieniu do nich powstaje przez udostępnienie
publiczne, czyli np. pokazanie na wystawie lub wprowadzenie do obrotu bez jakichkolwiek dodatkowych formalności.
Jej okres wynosi 3 lata. Korzystanie z tej ochrony może
mieć szczególne znaczenie właśnie w odniesieniu do produktów z dziedziny mody, dla których czas oczekiwania
na rejestrację, z uwagi na szybko zmieniające się trendy,
może okazać się zbyt długi.

Wzór przemysłowy

W przypadku naruszenia praw autorskich osoba, której prawa zostały naruszone, może dochodzić ich przed sądem
cywilnym, mając do dyspozycji bogaty wachlarz roszczeń,
zaczynając od żądania zaniechania naruszeń, na dotkliwych
roszczeniach odszkodowawczych kończąc.

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk
Radca prawny
KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa
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Projektantka: Chie Mihara
Produkt: Sandały ręcznie wykonywane z dużą starannością według
zasad ortopedycznych.
Cena: 445 zł
www.wearso.com

Marka: Est by Es
Produkt: Lekka spódnica z elastycznej siatki wykończona karczkiem.
Cena: 180 zł
www.fullofstyle.pl

Marka: Hyakinth
Produkt: Męski bawełniany T-shirt
z lejącym się dekoltem.
Cena: 160 zł
www.hyakinth.com/shop

Marka: Madox
Produkt: Spodnie unisex z obniżonym krokiem, zwężane u dołu,
z niebanalną kieszenią na guziki.
Cena: 280 zł
www.madoxdesign.pl

Projektantka: Wiola Wołczyńska
Produkt: Miętowa sukienka z wycięciami z przodu i na plecach.

Marka: Brylove
Produkt: Owalne panterkowe okulary z akrylowymi ramkami.
Posiadają atesty Unii
Europejskiej.
Cena: 39 zł
www.brylove.pl

Marka: Brylove
Produkt: Przeciwsłoneczne
okulary w stylu retro
z wysoką gęstością szkieł,
które chronią przed
silnym słońcem. Posiadają
atesty Unii Europejskiej.
Cena: 39 zł
www.brylove.pl

FORMALNIE

Projektantka: Wiola Wołczyńska
Produkt: Tunikosukienka, którą
można nosić na kilka sposobów.
Posiada dodatkowy otwór zakładany na rękę lub szyję.
Cena: 449 zł
www.shwrm.pl

Marka: Madox
Produkt: Beżowe spodnie unisex
z podszewką w brązową kratkę
i obniżonym krokiem.
Cena: 280 zł
www.madoxdesign.pl

Projektantka: Zina S. Sparling
Produkt: Pierścionek New Futurist
ozdobiony asymetrycznym elementem z kwarcu cytrynowego.
Cena: 450 zł
www.wearso.com

Nasi styliści, podążając

za polskimi projektantami,
eksperymentują z formą,
stawiają na opozycje
faktur i kierunków.
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Marka: HI-END Wiola Wołczyńska
Produkt: Sukienka oversize o długości midi, wykrojona na kształt
klepsydry.
Cena: 250 zł
www.fullofstyle.pl

Zaokrąglone boki tworzą fałdy,
które wydłużają sylwetkę.
Cena: 399 zł
www.shwrm.pl
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CZY EKOLOGIA
MOŻE BYĆ SEXY?
Żeby

przyciągnąć uwagę, trzeba szokować.

Ekologia

kojarzona do tej pory z szarymi

workowatymi ubraniami zyskuje nową jakość. Seksowne gwiazdy w prowokacyjnych reklamach,
atrakcyjni celebryci biorący udział w różnych akcjach
tej zmiany.

– oto najbardziej zauważalny element

Tekst: Justyna Michalska, ilustracja: Agata Dudek
Kto przychodzi na myśl, gdy słyszymy terminy „wegetarianin”
czy „obrońca zwierząt”? Raczej nie osoba wyróżniająca
się nieskazitelną powierzchownością. Wegetarianin powinien być blady i wątły. Dla obrońcy zwierząt ważniejsze niż
idealny wygląd są wieloryby albo bezdomne czworonogi.
Samym wyglądem ma demonstrować, że na głupoty (dbanie
o siebie) nie ma czasu. Z obrońcami zieleni sprawa wygląda
podobnie. Przywiązani do drzew nie poprawiają makijażu
ani nie śledzą trendów w „Vogue’u”. Wszak walczą o sprawy
najwyższej wagi!
Czas spojrzeć prawdzie w oczy. W powszechnym wyobrażeniu ekologia to domena ekscentryków. Na ile prawdziwy jest ten stereotyp? Michał Piróg uważa, że ludzie najzwyczajniej w świecie czepiają się wegetarian i ekologów.
– Jest takie podejście, że jak nie jesz mięsa, to nie wolno ci
nosić butów ze skóry. Przecież to, że żyję ekologicznie, nie
znaczy, że mieszkam w szałasie. Mam dom, ogrzewanie, prąd.
Nie dajmy się zwariować – mówi. Czy ekologa można rozpoznać na pierwszy rzut oka? Zaangażowani faktycznie ubierają
się trochę inaczej. Ubrania z bawełny organicznej, rozpadające
się trampki, długie włosy oraz brak makijażu to ich znaki
rozpoznawcze. Katarzyna Górecka, projektantka, uważa,
że bycie „eko” faktycznie kłóci się nieco z pojęciem mody.
– Moda jest sezonowa, a zmienianie ubrań co pół roku nie
jest ekologiczne – twierdzi. Czy w czasach, w których atrakcyjny wygląd stał się jednym z wyznaczników sukcesu, takie
podejście nie przysparza ruchom ekologicznym więcej wrogów
niż popleczników?

Po ciemku dla Ziemi

Większa część Polaków wspiera akcje ekologów, ale nie angażuje
się w nie w żaden sposób. Według danych portalu ekologia.pl
53 proc. respondentów nie zawsze postępuje zgodnie z zasadami
ekologii, ale już 45 proc. deklaruje, że chętnie weźmie udział
w akcji „Godzina dla Ziemi”. Od lat angażują się w nią znane
osoby. W tym roku, 31 marca o godz. 20.30, światła Stadionu
Narodowego zgasiła Kinga Rusin, miliony mieszkańców Ziemi
wyłączyło żarówki, a ci, którzy o tej porze chcieli zrobić sobie zdjęcia z oświetloną Operą w Sydney, Wieżą Eiffla czy
z Wielkim Murem Chińskim, musieli spokojnie poczekać.
Nic dziwnego, bo „Godzina dla Ziemi” to największa
tego typu akcja o zasięgu globalnym.
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Organizacja WWF, która objęła nad nią patronat, co roku stawia
nowe wyzwania. W tym roku zrealizowano główny cel – do akcji
przyłączyło się 30 tys. osób (zgasły światła Stadionu Narodowego,
polscy muzycy zagrali bez prądu w czasie koncertu dla Ziemi).
Często słychać głosy, że „Godzina dla Ziemi” tak naprawdę
ma znikomy wpływ na środowisko. Trudno nie zgodzić się
z opinią, że nie uratujemy planety jedną godziną oszczędzania
energii, tylko czy na pewno o to chodzi? Akcja jest symboliczna. Propaguje proekologiczne postawy, ma olbrzymi zasięg.
Pozytywne symbole są potrzebne.
WWF działa bez zbędnych kontrowersji. To kolejna atrakcja, coś ciekawego i do tego bardzo pozytywnego (to tzw.
grzeczna twarz ekologii). Po tej samej stronie stoi aktorka
– Iza Miko. Sława pierwszej Polki w Hollywood miała pomóc w przekonaniu rodaków do proekologicznych nawyków.
Aktorka założyła stronę EKOmiko. Co bycie ekologicznym
znaczy dla młodej projektantki mody Katarzyny Góreckiej?
– To segregowanie śmieci, ograniczanie zużycia wody,
wykorzystywanie energii odnawialnej – wymienia. Jednym
słowem nic trudnego. A jak z ekomodą?
– Wykorzystywanie ekologicznych tkanin w polskich
warunkach jest trudne. Duża korporacja może sobie
na nie pozwolić, ale mniejsza firma czy projektant już nie.
Te materiały są dużo droższe. Ciekawy sposób znalazł
Maldoror, który wykorzystuje tkaniny z second handów
– przyznaje projektantka.
Część organizacji ekologicznych uważa, że odbiorcą trzeba
wstrząsnąć. Należy sprawić, by plakat zapadł mu w pamięć.
Może być kuszący albo obrazoburczy, jeśli akcji przyświeca
wyższy cel. Dwuznaczność zapada w pamięć i skłania do myślenia. Cel uświęca środki, miejmy nadzieję, że takie nastawienie
faktycznie pomoże ekologii, a nie zaszkodzi.

Naga Dżoana i Dita w pończochach

Pamela Anderson nieraz została przyłapana bez bielizny
przez paparazzich. Jej wizerunek nie należy do grzecznych,
a menedżerowie chcący go poprawić mają mnóstwo pracy.
Ale Pamela przyodziana w kapustę to już zupełnie inna sprawa. Kilka liści imitujących komplet bielizny to strój gwiazdy w kampanii PETA „Turn over a new leaf. Try vegetarian” z 2008 roku. Etyczne traktowanie zwierząt – główny
cel PETA, jest propagowane przez wiele podobnych akcji.

Uchodzą one za skuteczne, a kontrowersje, jakie wywołują,
sprawiają, że o problemach zwierząt robi się głośno.
Sterylizacja bezpańskich zwierząt to trudny temat. Jeśli jednak
w akcję angażuje się Dita von Teese (w nieodłącznej stylizacji
pin-up girl), to nie może się nie udać. Patrząc na zdjęcie
i znajdujący się na nim napis „It’s easy as ABC animal birth
control”, pamięta się jednak, że prywatnie von Teese nie
stroni od futer, a dzięki przyciągającym uwagę stylizacjom
reklamuje je lepiej niż niejeden pokaz mody.
„I’d rather go naked than wear fur” to jedno z najbardziej
znanych haseł wyrażających sprzeciw wobec noszenia futer.
Naga Eva Mendes zakrywa dłonią biust. Holly Madison z willi
Playboya w reklamie wystylizowanej na dawne okładki magazynu zsuwa z siebie futrzany koc, jak podkreśla – sztuczny.
Jest też nasza rodaczka Joanna Krupa. Na szpilkach i z kopertówką idzie przez miasto nago, przysłonięta w newralgicznych
miejscach światłami neonów. W kolejnej, z anielskimi skrzydłami i aureolą, przykryta jedynie na wysokości bioder pozuje
ze swoim adoptowanym pieskiem. W ten sposób przekonuje
do przygarnięcia zwierząt ze schronisk. Sesja wywołała
oburzenie środowisk religijnych. I o to przecież chodziło.
Seksownie i z misją. Michał Piróg, od lat sprzeciwiający
się noszeniu naturalnych futer, pochwala akcje PETA.
– Stanowisko: „wolę wyjść nago niż w futrze”, jest super.
Pokazuje, że mamy wybór. To świetne – przekonuje. Sam bez
ubrania apelował o humanitarne traktowanie karpi. To tylko
niektóre z akcji, te najbardziej znane. W pomoc zwierzętom
angażują się też Justin Bieber, Kate Winslet, Penelope Cruz
i wielu innych. Jedni szokują mniej, inni bardziej. Ważne,
że cel PETA wydaje się osiągnięty.
O reklamach informują serwisy plotkarskie, rzesze oburzonych
przysparzają im popularności, a naga kobieta bardziej przyciąga
uwagę niż nudne dane i protesty ekologów. Zwierzę ze schroniska, wegetarianizm czy lekceważenie naturalnych futer stają
się tematami dobrze widzianymi w towarzystwie.

Kto się boi PETA

Ekologia ekologią, ale część gwiazd wciąż uważa, że o ich statusie świadczy noszone przez nich futro. PETA od lat publikuje
listę najgorzej ubranych, za kryterium obierając właśnie noszenie
skóry martwego zwierzęcia. Ranking nie zmienia się w sposób
zasadniczy, co pokazuje, że napiętnowani celebryci nie bardzo
się nim przejmują.
– Z futer naturalnych powinno się zrezygnować – twierdzi
Katarzyna Górecka. – Zwierzęta trzymane są w bardzo złych
warunkach i zabijane w okrutny sposób. Wielu ludzi nie zdaje
sobie sprawy z tego, jak wygląda proces pozyskiwania futra,
dlatego potrzebne są różne akcje uświadamiające – dodaje.
Ostatnio słynna stała się także akcja, w czasie której pewna
kobieta obsypała mąką Kim Kardashian słynącą z zamiłowania do futer. Choć kobieta, która wpadła na pomysł dotarcia
do serca i rozumu Kim poprzez mąkę, miała nazwać ją „futrzaną
wiedźmą”, to PETA odżegnuje się od akcji. Oczywiście pochwala odważną przeciwniczkę stylu gwiazdy. – Ktokolwiek rzucił
tę mąkę, być może szybciej trafi do jej wyobraźni niż nasze
grzeczne prośby i protesty – napisała rzecznik organizacji.
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W przypadkowość nie wierzy siostra Kim – Khloe.
Po wydarzeniu zrezygnowała z pełnienia funkcji ambasadorki
PETA. Z rodziną Kardashianów walczy również Joana Krupa.
Organizowała protest, by zademonstrować sprzeciw wobec sprzedaży przez ich sklepy ekskluzywnych futer.
Co o oblewaniu futer farbami sądzi Michał Piróg?
– To jest trochę problem. Dla mnie to wręcz akt wandalizmu, niszczenie mienia – twierdzi. Czyli walka słowem – tak. Bezpośrednie atakowanie amatorów futer już nie. Pogląd ten podziela Katarzyna Górecka.
– Akcje nie powinny być prowadzone w tak agresywny
sposób, jak czasem robi to PETA, np. oblewając futra ludziom na ulicy. Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, więc fajnie byłoby się zachowywać na poziomie. Rozumiem emocje
obrońców zwierząt, ale nie tędy droga. W Polsce nikt nie
oblewa futer, ale sprzeciw wobec ich amatorów jest wyrażany często, chociażby właśnie przez Michała Piróga, parokrotnie krytykującego Nataszę Urbańską czy Annę Muchę.
– To nie jest OK i trzeba to wytykać. Akurat w przypadku
wspomnianych pań nie przysporzyło im to dobrych notowań. Nie jest tak źle, tylko trzeba o tym mówić – uważa.
Jak przystało na cywilizowany kraj, walczymy więc siłą perswazji, nie przemocą.
Trudno zliczyć wszystkie futra oblane czerwoną farbą. Równie
dużo jest pikiet pod sklepami Giorgio Armaniego. Warto zauważyć, że organizacja za złe karze, ale za dobre nagradza. Dlatego
Bill Kaulitz z zespołu Tokio Hotel został przez głosujących
wybrany na najpiękniejszego niemieckiego wegetarianina...

Twórcza otchłań młodych zdolnych

Tymczasem w Polsce

Trudno powiedzieć, żeby życie w zgodzie z naturą było
powszechnie uważane za coś sexy. Prędzej można nazwać
go modnym. I oby był to długofalowy trend, bo zaangażowanych w krzewienie proekologicznych haseł jest coraz
więcej. Wspólnymi siłami starają się, by brak ekologicznej
świadomości stał się passé, a każdego, kto matkę Ziemię lekceważy, szybko uznano za łamiącego zasady savoir-vivre’u.
To możliwe? Jeszcze parę lat temu wydawało się, że nie. A teraz?
Zakaz palenia w miejscach publicznych, szmaciane torby na
zakupy czy specjalne śmietniki na psie odpady to już norma.
Jeszcze trochę i będziemy wyłączać wodę, myjąc zęby. Zadanie
ułatwia grono ekotrendsetterów. Michał Piróg, Joanna Krupa
czy Reni Jusis udowadniają, że proekologiczne zachowania
świadczą nie tylko o naszej świadomości, lecz także o szerokich
horyzontach i stanie umysłu godnym obywateli świata.
– Sexy może być wszystko, jeśli jest dobrze podane. Ekolodzy i ekolożki też mogą być seksowni. Choćby dlatego, że walczą o lepszą
przyszłość dla naszych dzieci, o to, by mogły podziwiać piękny,
niezniszczony świat. To jest sexy – podkreśla Michał Piróg.
Zgaszenie światła przed snem, szybki prysznic zamiast kąpieli,
jedna lampa mniej w pokoju. Troska o Ziemię to wielkie hasło,
a wielkie hasła trudno wdrożyć w życie. Dlatego egoistycznie
zatroszczmy się o siebie. Jak wiadomo, dbanie o siebie jest
sexy. Zadbajmy więc o otoczenie, w którym będą żyły nasze
dzieci i wnuki. Ekoegoizm to najlepsza inwestycja w przyszłość.
I z pewnością długo nie wyjdzie z mody.

STOP!

Zapraszamy artystów, graﬁków, fotograﬁków
i wszystkich innych, którzy chcą nawiązać współpracę
z magazynem (SLOW) oraz zaprezentować
swoje prace w dziale (free:zone).
freezone@beSlow.pl
Szczegóły znaleźć można na stronie
www.beSlow.pl

ŁUKASZ

BILIŃSKI
rocznik 1987

Młody malarz. Inspiruje go moda.
Na płótnie opowiada historie,
które przytrafiają się tylko jemu.
Bohaterów moich obrazów
nigdy nie poznałem,
wychwyciłem ich
wzrokiem, przeglądając
strony sesji zdjęciowych
czy tabloidów.
Oni wszyscy stali się
jedynie pretekstem.
To zupełnie tak jak
z motywem lustrzanego
odbicia albo jeszcze lepiej
– patrzenia przez szybę,
w której odbija się obraz,
tworząc niewidoczną
granicę między tym,
co realne, a tym,
co fikcyjne.
Obraz konkretnej osoby
buduję na podstawie
własnych doświadczeń.
Wyobrażam sobie jej
historię, którą potem
próbuję przełożyć
na płótno. Każdy z nas
ma pewien kod – coś,
co zapamiętujemy przy
pierwszym spotkaniu
i przez co postrzegamy
innych ludzi.
Mogą to być: rysy twarzy,
zapach, sposób poruszania
się. Tworzymy wizerunek,
z którym odtąd będziemy
kojarzyć daną osobę.
Na tym też się opieram.
Maluję najczęściej
neutralne, niezwiązane
ze sobą historie dyktowane
emocjami, które razem
tworzą fabułę.
Żadna z postaci nie jest
kimś konkretnym ani nie
jest kimś szczególnym.
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AKCJA: (SLOW) KUPUJE ZDJĘCIA
W PIERWSZEJ EDYCJI POSTANOWILIŚMY WYRÓŻNIĆ ZDJĘCIE PANA MARCINA JARREGO.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH EDYCJACH. O SZCZEGÓŁACH
AKCJI PRZECZYTAĆ MOŻNA NA NASZYM FANPAGE’U: WWW.FACEBOOK.COM/BESLOW.

M A R C I N

J A R R Y

NA UWAGĘ ZASŁUGUJE WIELE INNYCH NADESŁANYCH ZDJĘĆ. BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W AKCJI I ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA KOLEJNYCH JEJ ODSŁON.

1.IRINA WSIEWOŁODOWNA TICONDEROGA, 2.AGNIESZKA SULEWSKA, 3.JOANNA SCHÖNBORN-TOMCZAK, 4.IWONA HARABIN, 5.TADEUSZ
MULLER, 6.OLKA SIECZKOWSKA, 7.JAREK DONIAK, 8.MARTA UNGULA BILICKA, 9.DOMINIKA ADAMCZYK, 10.BŁAŻEJ SENDZIELSKI, 11.BASIA
PLOCH, 12.JAGODA WILCZYŃSKA, 13.IWONA HARABIN, 14.PAWEL PASZEK-PIETRUCH, 15. AGATA NOWOŚWIAT, 16.EWA GIENIECZKO, 17.KRZYSZTOF
MARTWICKI, 18.KINGA DOMRAZEK, 19.MARCIN JARRY, 20.MONIKA IGNACIUK, 21.KRYŚKA, 22.MARCIN NAGRABA, 23.KATARZYNA SZYMAŃSKA,
24.KASIA SUCHODOLSKA, 25.VIOLA CHMIEL, 26.OKTAWIAN GÓRNIK, 27.PATRYCJA SKOWRON, 28.KUBA KIEDROWICZ, 29.WERONIKA MICHALSKA

Wnikliwe spojrzenie na kontrowersyjne tematy

Dostępny także w czarnym wykończeniu.

NOWA LEICA X2
Każda chwila opowiada historię.
Leica X2 to wyjątkowy aparat. Niby kompakt, ale z matrycą od lustrzanki. 16 milionów pikseli
i bezkompromisowy, stałoogniskowy, reporterski obiektyw. Wzornictwo klasycznych kamer
Leiki sprzed 100 lat, ale proste linie i zaokrąglone krawędzie nawiązują do współczesnych
trendów. Jakość obrazów jak z lustrzanki, a mieści się w kieszeni - bo przecież najlepszy aparat
to ten, który masz pod ręką, gdy koniecznie trzeba zrobić to jedyne, niepowtarzalne zdjęcie.
X2, zaprojektowany i wyprodukowany w Niemczech, jest niezawodny i gotowy na każde
wyzwanie, a jego luksusowe wykończenie spowoduje, że nie zechcesz się z nim rozstać...
Leica - po prostu radość fotografowania!

Dowiedz się więcej na www.leica-camera.pl
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Chińskie przysłowie mówi, że nadzy się rodzimy i nadzy odchodzimy. Czas od urodzenia aż
po śmierć w dużym stopniu jest zaplanowany. Próżno odwoływać się do świętych ksiąg, do
przeznaczenia czy losu zapisanego w gwiazdach. Życie ludzkie toczy się według określonego
scenariusza. Głównym scenarzystą w teatrze życia jest tajemnicza siła zwana rynkiem.
Tekst: Grzegorz Zduniak, zdjęcia: Joanna Sikora

POPYT
KONTROLOWANY

Samo pojęcie rynku ma wiele definicji. Jeśli czegoś nie można
opisać w prosty sposób, to nie wiadomo do końca, czym
jest. Wiadomo natomiast, jak działa. Wszelkie wydarzenia
zachodzące na rynku są pochodną działania dwóch sił:
popytu i podaży. Źródłem popytu są ludzie, którzy pragną
zaspokoić swoje potrzeby. Stronę podażową reprezentują
podmioty dostarczające na rynek dobra, dzięki którym
możliwe jest zaspokojenie tych potrzeb.
Normalna sytuacja powinna wyglądać następująco:
jeśli pojawia się potrzeba, wówczas osoba, która ją odczuwa, dąży do jej zaspokojenia. Jest to jednak sytuacja, która
staje się coraz częściej tylko teorią. Istnieją również potrzeby podstawowe, wpisane w naszą naturę i niepodlegające
kontroli woli. Jeżeli zostaną one zaspokojone, pojawiają
się te wyższego rzędu. Teoretycznie możliwe jest dojście
do punktu, w którym znalezienie dalszych potrzeb będzie
trudną sztuką, mimo że oczywiście jesteśmy w pełni świadomi
swoich pragnień i bez wahania potrafimy wskazać, czego
nam jeszcze w życiu brakuje. W tym miejscu należy sobie
postawić pytanie, skąd wzięła się u nas ta świadomość?
Przecież wraz z mlekiem matki nie wyssaliśmy chęci zakupu nowego telefonu, samochodu albo markowych ubrań.
Pęd zakupowy wynika przede wszystkim z chęci poprawy
komfortu życia, wzrostu prestiżu, uznania w społeczności.
Ale czy tylko z tego? Niezwykle ważnym czynnikiem jest
wyrobienie w konsumentach odruchu zakupu konkretnych
dóbr. I tu z pomocą przychodzi rynek.
W otaczającej nas rzeczywistości główną siłą napędową
rynku są wielkie korporacje. Niejednokrotnie wartość
tych największych może przyprawiać o zawrót głowy.

Wycena giełdowa spółki Apple na koniec marca 2012 roku
wyniosła blisko 560 mld dolarów (wg NYSE). Jest to ponaddwukrotnie więcej, niż wynosi polski dług publiczny.
Tak wielkie firmy nie są zwykłymi uczestnikami rynku, one
ten rynek kreują. Mimo że są to idealnie działające maszynki
do zarabiania pieniędzy, to jednak ich zachowania cechuje ciągły niedosyt. Głównym zadaniem jest walka o coraz
większy wolumen sprzedaży. Tego celu jednak nie udałoby
się zrealizować, gdyby nie wierni klienci.

Przynęta na konsumenta

Sposobów na pozyskanie klientów jest mnóstwo. Począwszy
od najbardziej popularnych kampanii reklamowych w mediach poprzez głęboko zawoalowane akcje PR-owe, skończywszy na sponsorowaniu imprez kulturalnych i sportowych. Szczególnie ten ostatni sposób dotarcia do klienta,
z racji EURO 2012, wiele firm testuje na polskich konsumentach. Patrząc z pewnego dystansu na tego typu akcje,
można odnieść wrażenie, że oferowany produkt nie jest
sposobem na zaspokojenie potrzeb, ale obietnicą lepszego
życia. Wykreowany wizerunek marki i produktu sprawia, że
już przez fakt samego posiadania wzrasta prestiż posiadacza.
Niezwykle ciekawym zjawiskiem społecznym są współcześni hipsterzy. Jako ludzie zdecydowanie odcinający się
od mainstreamu są doskonałym przykładem jednostek
ukształtowanych przez korporacyjnych specjalistów od
PR. Pomimo deklarowanego indywidualizmu większość
z nich wygląda, jakby byli odbici według jednego szablonu. Przepustką do ich świata są okulary Ray-Ban czy
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iPhone. Jest to postawa, której daleko do źródeł kultury
hipsterów czy też bitników z lat 40. i 50. ubiegłego stulecia.
W dobie mody na wszelkie ruchy kontestujące panujący
porządek to właśnie produkty największych graczy rynkowych są obiektem pożądania znacznej grupy kontestatorów.
Czyż nie jest to surrealistyczny obrazek? Motywy działania
korporacji, bez względu na to, czy adresowane są do przeciwników wielkich firm, czy do yuppie, są zawsze takie same.
Takimi motywami są m.in. sprzedaż, zysk i rosnąca ilość zer
na korporacyjnych kontach.
Dla wielkich firm dobry konsument to wierny konsument,
a przede wszystkim konsument nieświadomy. Można odnieść wrażenie, że oprócz rodziców, dziadków, kolegów
w szkole i na podwórku wychowują nas media. To właśnie one są głosem uczestników rynku, którzy tylko czekają, żeby spełnić nasze najskrytsze pragnienia. Z mediów
możemy dowiedzieć się, że najnowszy, najbardziej owocowy
jogurt zapewni doznania do tej pory dla nas nieosiągalne.
To media zasugerują początkującej matce, czym karmić
dziecko, a dziecku podpowiedzą, czym się bawić, żeby być
najjaśniej świecącą gwiazdą w okolicy. Codziennie jesteśmy bombardowani tysiącami komunikatów reklamowych.
Nie sposób przed nimi uciec i jest to propaganda w najczystszym wydaniu, której ulega większość społeczeństwa.
Poza najbardziej podstawowymi potrzebami wszystkie
inne są nam narzucane. Świadomie bądź nie stajemy się
ogniwem w łańcuchu konsumpcjonizmu. Nie można się
z niego uwolnić, bo warunkuje on nasze bytowanie
w społeczeństwie.

Konsument w służbie korporacji

Zatem postawmy sobie pytanie. Czy to, że jesteśmy
pionkami w grze wielkich korporacji, jest złe? Z jednej strony
tak, bo zabiera nam możliwość decydowania o tym, w jaki
sposób chcemy dokonywać swoich wyborów jako konsumenci.
Co gorsze, dostajemy złudzenie poczucia wolności. Jest jednaki druga strona medalu. Ciągłe podsuwanie nam nowych
możliwości, sugerowanie potrzeb, o których nie mieliśmy do tej
pory pojęcia, jest odzwierciedleniem naszego rozwoju. Im bardziej rozwinięte społeczeństwo, im większy dochód jednostki,
tym więcej potrzeb wyższego rzędu możemy wygenerować.
Korporacje dbają o to, byśmy byli jak najbardziej od nich
uzależnieni. Same także muszą się rozwijać. Konsument staje
się bardziej rozpuszczony i nieprzerwanie żąda czegoś nowego.
Oczywiście w ramach określonych przez rynkowe molochy.
My – konsumenci i odbiorcy dóbr oferowanych nam przez
rynek – napędzamy tę maszynkę. Trzeba jednak zauważyć,
że dzięki temu możemy skorzystać, bo otrzymujemy produkty
na satysfakcjonującym poziomie. Jeśli jeszcze są to produkty
prestiżowych marek, to automatycznie wzrasta nasza pozycja
w hierarchii społecznej.
Wydawać by się mogło, że współczesny system rynkowy zniewala i jest dla nas wielkim złem. Z pewnością
to prawda. Trudno jednak ten system obalić, bo przez
większość społeczeństwa jest on jednak akceptowany.

(74)

Jeszcze trudniej jest znaleźć się poza tym systemem, bo wymaga to niezwykłej siły i determinacji. Jeśli nie zdecydujemy się
na skrajne rozwiązania, będziemy musieli pozostać elementami tego systemu i działać według przyjętych reguł. Błędem
byłoby jednak zupełne poddanie się działaniom rynku.
W końcu mamy jeszcze niewielką możliwość wyboru firm,
których konsumentami zostaniemy. Bądźmy więc konsumentami świadomymi. Dokonując wyboru marki, zwróćmy
uwagę, czy dana firma postępuje etycznie, czy oprócz głównej, zarobkowej roli, nie odgrywa ona tej innej – pozytywnej w życiu jakiejś społeczności. W dobie błyskawicznego
przepływu informacji nie jest to takie trudne.

Nadzieja umiera ostatnia

Z łatwością można dostrzec ewolucję polskiego rynku
i konsumentów. Przed rokiem 1989 mieliśmy do czynienia z typowym rynkiem niedoboru. To podaż była główną
siłą napędową konsumpcji. Była to jednak sytuacja daleka
od normalności. Producenci nie liczyli się z potrzebami
konsumentów, a obecność produktów na rynku była efektem centralnego planowania produkcji. W tych czasach
popyt oczywiście istniał, ale nie było presji zasposkojenia go.
Po upadku systemu socjalistycznego weszliśmy w fazę
rynku, w której królował dziki popyt. Mieliśmy do czynienia z zachłyśnięciem się wolnością rynkową i absolutnym
szałem zakupowym, za którym podaż nie zawsze nadążała.
W zasadzie ten etap budowania polskiego rynku był względnie najbliższy normalności. Z czasem pojawiali się u nas
coraz więksi gracze, zaczęli coraz bardziej tresować konsumentów, próbując silnie wpływać na ich decyzje zakupowe.
Doszliśmy tym sposobem do etapu, na którym polski rynek
zdominowały wielkie globalne korporacje. Skoro konsumenci na całym świecie chętnie wybierają ich produkty,
to producenci mogą optymalnie wykorzystywać efekt skali
(to znaczy produkować na skalę masową, przy stosunkowo
niskim koszcie jednostkowym, jednocześnie generując wysokie
marże). Tym oto sposobem, bardzo często pozbawionym
zasad etycznych, wielkie korporacje maksymalizują zyski
i umacniają swoją pozycję. Każdy kolejny sprzedany produkt spod korporacyjnego szyldu coraz mocniej cementuje
ten system i coraz bardziej uzależnia nas od wielkich globalnych koncernów.
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SMAR
CZYPIASEK?
KONTROWERSJE WOKÓŁ
DŁUGU PUBLICZNEGO

Temat nie tylko pierwszych stron gazet, lecz również rozmów kuluarowych, debat publicznych
i medialnych. Dla jednych hamulcowy gospodarki, dla innych – katalizator jej równowagi.
Czym w istocie jest dług publiczny, jakie stanowiska wobec tego zagadnienia warto poznać
i które z nich zająć? Czy i komu zagraża, dla kogo jest szansą? Jakie znaczenie może mieć
na przestrzeni pokoleń?
Tekst: Krzysztof Nowak, ilustracje: Beata Szczecińska
Dług publiczny, jedno z podstawowych zagadnień z zakresu
teorii makroekonomii i polityki gospodarczej, stał się ostatnimi czasy także centralnym przedmiotem debaty publicznej.
Przyczyniła się do tego kolejna odsłona kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku. Po tym jak doszło do spektakularnego
bankructwa Lehman Brothers, czwartego największego
banku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych, a inne
instytucje finansowe, nie tylko w Stanach Zjednoczonych,
lecz także w Europie, znalazły się w poważnych tarapatach, rządy poszczególnych państw ruszyły na pomoc.
Same tylko Stany Zjednoczone w pierwszym etapie kryzysu
przyjęły plan ratunkowy, który zakładał przeznaczenie około
700 mld dolarów na wykup toksycznych aktywów od
instytucji finansowych. W miarę upływu czasu okazało
się, że kryzys finansowy doprowadził do spowolnienia
gospodarczego na całym świecie, a w przypadku wielu
krajów europejskich wręcz do recesji. Wówczas to rządy,
których finanse zostały mocno nadszarpnięte przez wielomiliardowe pakiety pomocowe i stymulacyjne, stanęły w obliczu
kolejnej odsłony kryzysu – kryzysu zadłużenia publicznego.

Rzetelna wiedza vs zdrowy rozsądek

Większość komentatorów ekonomicznych zaczęła roztaczać przed opinią publiczną mroczne wizje bankructwa poszczególnych państw, żonglując przy tym suchymi
danymi o rosnących deficytach budżetowych, puchnącym długu publicznym i wzrastających kosztach obsługi tego zadłużenia. Tym samym dług państwowy wszedł
na pierwsze strony gazet jako wróg publiczny numer 1,
spychając notabene na dalszy plan dyskusje na temat potrzeby nowych regulacji w sektorze finansowym.
Zdaje się jednak, że w tych dyskusjach zbyt mało uwagi poświęcono teoretycznej analizie długu i rozpoznaniu funkcji, jaką pełni on w nowoczesnej gospodarce.
Skupiano się natomiast zbyt często na zawodnych zdroworozsądkowych analogiach.
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Dług publiczny, czyli co?

Najogólniej rzecz ujmując, dług publiczny to suma deficytów
generowanych przez dane państwo w poprzednich latach.
Są to więc wszelkie zobowiązania płatnicze danego państwa
wobec podmiotów, które w przeszłości zainwestowały, pożyczając mu na procent pieniądze na finansowanie deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy to niedobór dochodów w stosunku
do wydatków państwa w danym roku. Pamiętajmy jednak,
że wydatki państwa to nie tylko wydatki budżetowe, lecz
także wydatki samorządów czy różnego rodzaju funduszy,
z których największym w Polsce jest Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych. Wszystko to składa się zatem na deficyt całego
sektora finansów publicznych. Państwo w celu finansowania
tego deficytu emituje oprocentowane skarbowe papiery wartościowe, bony i obligacje, które mogą być nabywane przez
różnego rodzaju podmioty. Państwowe papiery dłużne mogą
być wyrażone zarówno w walucie krajowej, jak i w walutach
obcych, mogą być przeznaczone dla inwestorów prywatnych
bądź instytucjonalnych, wreszcie mogą być sprzedawane zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Dla przykładu,
z całego zadłużenia Polski w obligacjach i bonach skarbowych
wyemitowanych w kraju wynoszącego 535,5 mld złotych (dane
Ministerstwa Finansów na koniec marca 2012 roku) 163,6 mld
złotych było w posiadaniu inwestorów zagranicznych.
Dla porównania, w rękach osób fizycznych znajdowały się
papiery o wartości 8,6 mld złotych.

Interpretacja w kluczu teorii

O ile z powyższymi definicjami i danymi raczej nikt nie będzie się spierał, o tyle ich interpretacja daje pole do mnogich
kontrowersji i wyciągania różnorakich wniosków. Główna
linia sporu biegnie pomiędzy tymi, którzy w zadłużeniu
państwa upatrują przede wszystkim jego negatywne konsekwencje dla gospodarki, przestrzegając przed życiem ponad
stan, a tymi, którzy dostrzegają pozytywne aspekty zadłużania się państwa, a wręcz jego ekonomiczną konieczność.

Na gruncie współczesnej teorii ekonomii linia sporu przebiega
między reprezentantami teorii neoklasycznej, czyli jednego z elementów neoliberalnego programu gospodarczego,
a zwolennikami teorii efektywnego popytu, do których zaliczyć
można między innymi keynesistów.

Rozdać właściwe role

Kontrowersje wokół długu publicznego, w tym jego ekonomiczne interpretacje, mają swoje źródło w różnym postrzeganiu funkcji, jaką ma do spełnienia nowoczesne państwo
w gospodarce. Innymi słowy, czy państwo powinno ograniczyć się wyłącznie do ustanawiania reguł gry i ich egzekwowania, czy też aktywnie wspierać rozwój gospodarczy
i zapewniać sprawiedliwą redystrybucję dochodów w społeczeństwie. Zdaje się, że te różnice w automatyczny sposób
przekładają się na stosunek do roli, jaką pełni dług publiczny
w nowoczesnej gospodarce.

Piasek w kole gospodarki

W ramach teorii neoklasycznej panuje milczące przekonanie, że „im mniejszy dług i deficyt, tym lepiej”. Dlaczego?
Wśród koronnych argumentów prezentowanych przez neoklasyków pojawia się stwierdzenie, że deficyt budżetowy,
a w konsekwencji dług publiczny, przyczynia się do tzw. wypierania inwestycji prywatnych przez wydatki państwa finansowane poprzez emisję długu. Istnieje zatem ryzyko, że banki
komercyjne będą skłonne chętniej kupować bezpieczne obligacje państwowe, niż udzielać prywatnym przedsiębiorstwom
kredytów inwestycyjnych obarczonych większym ryzykiem.
Dlatego też dług publiczny jest według nich raczej piaskiem
w kole zamachowym gospodarki. Ponadto, widząc zwiększające się wydatki państwa, które prowadzą do zwiększania się
deficytu i długu publicznego, konsumenci i przedsiębiorstwa
automatycznie zaczynają oczekiwać podwyżki podatków
w przyszłości, gdyż wiedzą, że państwo w jakiś sposób musi
zaciągnięty dług spłacić. Przygotowują się na tę okoliczność, zaczynając zwiększać swoje oszczędności, co prowadzi
do ograniczenia ich wydatków konsumpcyjnych. Neoklasyczni
ekonomiści podkreślają także, iż państwo zadłuża się kosztem przyszłych pokoleń, gdyż to one będą musiały spłacać
zobowiązania zaciągnięte wcześniej po to, by finansować
życie na kredyt.

Wyjawić ukryty dług

Państwo analizuje się tutaj na zasadzie analogii do gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa. Zatem tak jak
dobra gospodyni domowa, tak i państwo jest oszczędne
i nie wydaje więcej, niż ma do swojej dyspozycji, oraz tak
jak dobry księgowy w firmie, który rejestruje wszystkie
zobowiązania i należności, tak i państwo powinno ujawniać
wszelkie swoje zobowiązania, zarówno wynikające z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów skarbowych,
jak i przyszłe związane z wypłacaniem emerytur w części repartycyjnej systemu emerytalnego. W tym drugim przypadku
zdaniem neoklasyków pojawia się zjawisko tzw. długu ukrytego.
Przypomnijmy, że argumenty przeciwko tzw. ukrywaniu
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długu przez państwo były szczególnie często przywoływane przez przeciwników zmniejszenia składki emerytalnej
do otwartych funduszy emerytalnych.

Smar w kole gospodarki

Jak z kolei rozumują ekonomiści przyjmujący teorię efektywnego popytu? Uważają, że coś takiego jak bezwzględnie zły deficyt czy dług nie istnieje i że zarówno dług,
jak i deficyt mogą pełnić użyteczną rolę w gospodarce,
między innymi łagodząc wahania cykli koniunkturalnych.
Państwo zwiększa zatem wydatki, generując deficyt w okresie słabej koniunktury, a więc w czasie, kiedy prywatne
przedsiębiorstwa wstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi i ich popyt na kredyt, jak również dostępność kredytu,
spadają, dlatego też nie może być mowy o „wypieraniu”
inwestycji prywatnych. W ten sposób dług może działać
raczej jako smar w kole zamachowym gospodarki. Ponadto,
w świetle tej teorii, to nie zwiększanie długu publicznego
prowadzi do wzrostu oszczędności i ograniczania konsumpcji wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – jak
chcieliby przeciwnicy długu publicznego, ale na odwrót.
Jak argumentują reprezentanci teorii efektywnego popytu
(w tym profesor Kazimierz Łaski), w sytuacji, w której skłonność
do oszczędzania w sektorze prywatnym przekracza skłonność
przedsiębiorstw do inwestowania, państwo reaguje zwiększaniem poziomu długu, by w ten sposób przeciwdziałać ryzyku
spadku poziomu zatrudnienia i produkcji w gospodarce.

Zbyt daleko idące analogie

Oszczędność w gospodarstwie domowym to więc zupełnie inna kwestia niż oszczędzanie w ramach państwa.
Nie można przecież zapominać, że państwo ma wyłączne prawo do emisji waluty obowiązującej na jego terenie
i dysponuje narzędziami, za pomocą których może wpływać
na ilość pieniądza w obiegu, oczywiście przy istniejących
ograniczeniach (nadmierne zwiększanie ilości pieniądza
w obiegu prowadzi do zwiększenia inflacji, a tym samym
dewaluacji danej waluty). Nie może zatem zbankrutować
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Neoklasyczny argument,
że państwo powinno się kierować taką samą logiką oszczędzania jak gospodarstwo domowe, nie ma tu racji bytu, gdyż
gospodarkę traktuje się jako synergiczną całość, w której
zachodzą zależności makroekonomiczne, niedające się zredukować do zależności występujących na poziomie poszczególnych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy nawet
rynków. Również argument o życiu ponad stan kosztem
przyszłych pokoleń nie znajduje tutaj zrozumienia. Przecież
przyszłe pokolenia odziedziczą nie tylko „złe” długi, ale
także dobra, które kosztem tych długów zostały sfinansowane – lepszą infrastrukturę, lepiej wyposażone szkoły czy
wyższy poziom usług medycznych. Nie wspominając już
o dziedziczeniu oprocentowania tego długu (państwo komuś
przecież musi spłacić zaciągnięte zobowiązania), choć oczywiście sprawą dyskusyjną jest, kto skorzysta na tej spłacie
– obligacje są bowiem przeważnie kupowane przez osoby
lepiej sytuowane.
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Dług, i co dalej?

Na obecnym etapie kryzysu, potocznie zwanym kryzysem
zadłużenia, pojawiają się rozmaite recepty na poradzenie
sobie z tą sytuacją. Jedno jest pewne: coś zrobić trzeba.
Kryzys zadłużenia przełożył się na bardzo znaczący
wzrost kosztów obsługi długu przez poszczególne państwa
(czyli wzrost oprocentowania ich obligacji, gdyż inwestorzy
domagają się większej premii za ryzyko), co w dłuższym
terminie będzie ciężkie do udźwignięcia dla tych państw.
W warunkach wysokiej niepewności na rynkach międzynarodowych najmniejsze informacje, a nawet czyste spekulacje,
o potencjalnych problemach finansowych danego kraju prowadzą do skokowego wzrostu oprocentowania jego obligacji
rządowych. Dla przykładu, pod koniec ubiegłego roku taka
sytuacja zaistniała w odniesieniu do dziesięcioletnich obligacji hiszpańskich, których oprocentowanie wzrosło z około
5 proc. do prawie 7 proc. na przestrzeni dwóch miesięcy.
Podobną amplitudę wahań można było zaobserwować także
w przypadku obligacji włoskich, nie wspominając już o wahaniach na obligacjach greckich. Oliwy do ognia dolały jeszcze
działania podjęte przez amerykańskie agencje ratingowe.
Wielka trójka: Fitch, Standard & Poor’s oraz Moody’s,
z nie zawsze do końca jasnych i spójnych powodów obcinała
państwom ratingi, co często doprowadzało do pogarszania
nastrojów, a nawet wybuchów paniki na rynkach finansowych.

Przyczyny – prognozy – skutki

Z jednej strony można zatem zrozumieć, że w obliczu takich
problemów państwa Unii Europejskiej podjęły wspólne wysiłki
zmierzające do ograniczania swojego zadłużenia publicznego,
które tak gwałtownie wzrosło na przestrzeni ostatnich kilku lat
(dane Eurostatu pokazują, że dług publiczny całej UE wzrósł
z 62,5 proc. PKB w 2008 roku do 82,5 proc. PKB w 2011,
a dług samej strefy euro urósł z 70,1 proc. PKB w 2008
do 87,2 proc. w 2011; dla porównania w Polsce dług ten
wzrósł w tym czasie z 47,1 proc. PKB do 56,3 proc. PKB).
Z drugiej strony, nie należy zapominać, że duża część długu
publicznego powstała w wyniku wdrażania pakietów pomocowych i oddłużania sektora prywatnego (w tym przypadku banków komercyjnych i innych instytucji finansowych).
Nie wiadomo też, czy obecne problemy nie powtórzą się
w przyszłości, pomimo działań dążących do ustabilizowania
finansów publicznych, a to z racji tego, że w całym pakiecie
działań pomija się kwestię wysokiego długu sektora prywatnego
względem poziomu PKB poszczególnych krajów. Jak zauważa
wspomniany już profesor Kazimierz Łaski, świat obecnie boryka
się z kryzysem gospodarczym wywołanym przez oddłużanie sektora
prywatnego, a konkretnie podsektora bankowego, zatem wzrost
zadłużenia publicznego jest tego skutkiem, a nie przyczyną.

Jeśli audyt wykazałby, że dług publiczny został zaciągnięty
na finansowanie polityki, która np. nie niweluje rozwarstwienia dochodowego, wówczas należałoby go anulować.
Wydaje się jednak, że na dziś tego typu postulaty mają nikłe
szanse na realizację.

Trudne wybory Europy

Wygląda na to, że Europa jest zdecydowana kroczyć
raczej ścieżką zacieśniania fiskalnego, którą to strategię można dwojako interpretować. Albo jako wdrażanie
zaleceń ekonomistów neoklasycznych i neoliberalnych,
według których dług publiczny może stać się raczej przyczyną przyszłych problemów gospodarczych, albo jako
chęć przemyślanego ograniczenia uzależnienia gospodarek
europejskich od wahań i nastrojów na rynkach finansowych
poprzez zredukowanie długu publicznego, a tym samym
kosztów jego obsługi. Konsekwencje tego typu polityki mogą
się okazać zgubne. Zdaniem Josepha Stiglitza, laureata
Nagrody Banku Szwecji w Dziedzinie Ekonomii, strategia
rozwiązania obecnych problemów poprzez znaczne cięcia wydatków publicznych z pominięciem dbania o wzrost
gospodarczy może doprowadzić Europę do „samobójstwa” i zmarnotrawienia jej kapitału ludzkiego. Czy można zapobiec spełnieniu się takiego czarnego scenariusza?
Zdaje się, że istnieją alternatywne rozwiązania. Jednym z nich,
jak sugeruje Thomas Palley, amerykański ekonomista
postkeynesowski, jest zmiana zasad prowadzenia polityki
Europejskiego Banku Centralnego, która ustanowiłaby związek między polityką pieniężną i polityką w zakresie finansów
publicznych, dając tym samym możliwość do refinansowania
przez ten bank części długu publicznego państw strefy euro.
Choć główny gracz, jakim są Niemcy, zdaje się podchodzić
do takich rozwiązań z wciąż dużym dystansem, to jednak
coraz częściej na arenie europejskiej słychać głosy nawołujące
do zwiększenia kompetencji EBC.

Moja Miejska Przygoda

HTC zaprasza do przeżycia niezwykłej miejskiej przygody, do której może
przyłączyć się każdy! Kinga Załęska, Damian Drobyk i Vidzisz, ambasadorowie projektu, pokazali, że warto mieć na siebie fajny pomysł. Starali
się zainspirować wszystkich do twórczych poszukiwań. Wszędzie są takie
miejsca, które warto poznać, i ludzie, którzy chcą przeżyć coś zwykłego.
Dowodem na to są fotorelacje ambasadorów projektu wykonane smartfonem HTC One™ X, dostępne na stronie www.stylowoprzylapani.pl.

W poszukiwaniu konkretów

Bez wątpienia obecny kryzys zadłużenia nie rozwiał wszystkich kontrowersji wokół długu publicznego, jednak debata, którą wywołał, przyniosła korzyść w postaci lepszego
zrozumienia i odmitologizowania tego zjawiska. Okazuje
się, że ani histeryczne podejście do potrzeby redukcji długu,
ani też lekceważenie jego nadmiernego wzrostu nie dają
koniecznych odpowiedzi. Są one raczej wyrazem postaw
dogmatycznych, podczas gdy świat potrzebuje w tym zakresie
raczej pragmatycznych rozwiązań.

Telefon na miarę marzeń

HTC One™ X to czterordzeniowy procesor zamknięty w lekkiej jak piórko
obudowie. Telefon ma nie tylko doskonałe parametry techniczne, lecz
również nowoczesny wygląd. Dzięki doskonałemu procesorowi zapewnia
błyskawiczne przeglądanie internetu, szybsze działanie aplikacji oraz
niezwykłą jakość zdjęć. Filmy i zdjęcia można oglądać na 4,7-calowym
ekranie w rozdzielczości HD.

Zdjęcie zawsze i wszędzie

Rozprawić się z kryzysem

Jeszcze inną diagnozę problemu stawia środowisko radykalnych
ekonomistów. Zdaniem między innymi Francois’a Chesnais’a
należy przeprowadzić audyt długów publicznych pod kątem
ich wykorzystania, po to by wskazać części długów możliwe
nie tylko do restrukturyzacji, lecz również do ich anulowania.

Dr Krzysztof Nowak – filozof i ekonomista,
pracownik Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu.
Reklama
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HTC One™ X wyróżnia się niewiarygodnie szybkim aparatem, który łapie
ostrość w ułamku sekundy i dzięki najnowszej technologii ImageSense™
daje doskonałą jakość obrazu. Aparatem o rozdzielczości 8 megapikseli
można robić zdjęcia w trybie seryjnym, nagrywać filmy, jednocześnie
fotografując. Ma również tryb nagrywania w zwolnionym tempie. Aparat
robi zdjęcia w słabym oświetleniu, wykrywa uśmiech i błyskawicznie
ustawia ostrość.

(E)

NIE TAKI
STRASZN

Teoretycznie każdy produkt spożywczy można przygotować z naturalnych składników
występujących w przyrodzie. Mimo to producenci do swoich wyrobów dodają substancje
chemiczne oznaczone literą „E”. Stosują je w różnych celach. Wiedza na ich temat to jedno,
a odniesienie się do nich z pozycji konsumenta to drugie. Warto poznać oba punkty widzenia.
Tekst: Beata Cieślak, ilustracja: Agata Dudek

Czy dodatki do żywności
są naszym wrogiem?

Każdy konsument ma pewne oczekiwania co do jakości
produktu żywnościowego. Producenci wychodzą klientom
naprzeciw i posługują się różnymi metodami, aby zadowolić
ich gust. Często sięgają po składniki chemiczne określane
symbolem „E” w celu poprawy smaku i wyglądu produktu oraz
wydłużenia terminu jego przydatności do spożycia. Istnieje
lista dodatków dopuszczonych do stosowania przy produkcji
żywności, opublikowana przez Komitet Naukowy Technologii
Żywności, oraz dyrektywy unijne, które określają warunki
stosowania tych substancji. Istotne jest to, że lista nie obejmuje
składników smakowo-zapachowych identycznych z naturalnymi
(np. wanilia), o ile ich zawartość w produkcie gotowym nie
przekracza 1 proc. ich masy. Należy również zwrócić uwagę,
że nawet tzw. bezpieczne składniki „E” w indywidualnych
przypadkach, przy częstym spożywaniu mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie (np. powodować alergie).
Z tego względu niezbędne jest umieszczanie ich nazw lub
symbolicznych oznaczeń na etykietach.

Czemu służą „E”?

Substancje chemiczne dodawane są do żywności w rozmaitych
celach. Po pierwsze, aby eliminować niekorzystne zmiany wywołane przez drobnoustroje lub zmiany matrycy chemicznej składników żywności. Po drugie, by podwyższać wartości żywieniowe,
np. poprzez dodatek witamin lub błonnika. Producenci stosują
dodatki także w celu uzyskania żywności o powtarzalnej
jakości. Rozpatrując aspekt niezmienności smaku, można
rzec, że jest to możliwe bez stosowania dodatkowych środków.
Ale czy na pewno? Weźmy prosty przykład, jakim jest mleko.
Jeśli krowa przez cały rok karmiona jest jednego rodzaju zbilansowaną paszą, wówczas można się spodziewać, że mleko
będzie smakowało podobnie. Dlaczego tylko podobnie, a nie
tak samo? Ponieważ krowa poddana jest różnym wpływom
– pozytywnym i negatywnym (choroby, wirusy). Świadomy
konsument stwierdzi jednak, że woli mleko od krowy wypasanej na pastwisku, ponieważ warunki jej hodowli są bliższe naturze. Ponadto zwierzęta takie są odporniejsze na różne choroby,
a w swojej diecie mają dostęp do sezonowych roślin występujących na pastwisku, co może urozmaicać opas.
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Ich mleko jest smaczniejsze, zdrowsze, ale niestety mniej powtarzalne pod względem odtworzenia smaku. Podobnie jest
z większością surowców pochodzących ze świata ożywionego.

Masło maślane

Dodatki służą także poprawieniu lub utrwaleniu wybranych cech sensorycznych, m.in. zapachu, barwy. Tu warto
posłużyć się przykładem masła. Jeśli w swojej diecie spożywamy masło naturalne bez dodatku oleju, zawierające
około 83 proc. tłuszczu, wiemy, jak ono powinno smakować.
W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do łagodnego, niesłonego
smaku, ale w innych krajach typowe masło będzie lekko solone.
Jego barwa zależy od cech mleka, z którego jest wytwarzane.
Mleko z kolei uzależnione jest od czynników związanych
z hodowlą krów, w tym również od odmiany i rasy tych
zwierząt. Na barwę masła można wpłynąć na kilku etapach
jego produkcji. Najtrudniej i najkosztowniej jest to zrobić
w fazie pierwszej – hodowli bydła. Wówczas to hodowca
ponosi bezzwrotne koszty. Gdyby jednak chciał je przerzucić
na konsumenta, to niewielu byłoby stać na ten produkt. Najłatwiej
i najprościej jest zastosować określony dodatek na etapie
produkcji masła. Wtedy to klient ponosi koszty dodatkowe,
uzyskując w zamian produkt zgodny ze swoimi preferencjami
i w akceptowalnej cenie.

Nowe cechy: smarowność i tekstura

Dodatki do żywności służą też nadaniu nowych cech,
np. smarowności, tekstury. Masło jest również świetnym przykładem dla tego wymogu. W temperaturze pokojowej trwałość masła określa się na 10 dni, przy +10°C
na 4 tygodnie, w 0°C na 6 tygodni, przy -10°C na 3 miesiące,
a masło chłodnicze w -20°C na 6 miesięcy. Każdy, kto choć raz
zetknął się z masłem wyprodukowanym ze śmietany w tradycyjny
sposób, wie, że jest ono bardzo łatwe w smarowaniu w temperaturze pokojowej, ale przechowywane w ten sposób traci smak.
Masło trzymane w lodówce szybko twardnieje, ale jego walory
smakowe zostają zachowane na dłużej. Ostatecznie, bez względu na formę przechowywania, efekt i tak jest niezadowalający
w stu procentach. Mimo to konsumenci nadal poszukują
masła, które będzie zawierało ok. 83 proc. tłuszczu, a jednocześnie będzie się dobrze smarowało po wyjęciu z lodówki.

Na pokrzepienie

W walce o klienta producenci często sięgają po dodatki
do żywności służące podwyższeniu wartości żywieniowej.
Produkty tego rodzaju nazywane są żywnością funkcjonalną
– ze względu na fakt, że dodatek ma do spełnienia określoną
funkcję w organizmie człowieka. Obecnie do grupy produktów
spełniających kryteria żywności funkcjonalnej można zaliczyć
produkty wzbogacone w nienasycone kwasy tłuszczowe
(np. stanole), błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne,
probiotyki i prebiotyki oraz produkty zawierające obniżoną
zawartość cholesterolu, sodu (produkty niskosodowe), kalorii
(produkty niskoenergetyczne).
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Prawny podział dodatków – według

przeznaczenia i budowy chemicznej
Do grupy barwników zaliczamy substancje opisane jako
E100 do 181, znajdziemy wśród nich naturalne i syntetyczne, barwniki azowe czy metaliczne, jeśli chodzi o kolory,
to: żółty, pomarańczowy, zielono-żółty, czerwony, niebieski,
zielony, czarny, brązowy, biały, czerwono-purpurowy, czerwono-brązowy. Druga grupa dodatków to środki konserwujące E200
do E297. Ich użycie w produkcie spożywczym argumentowane
jest dłuższym okresem przydatności do spożycia. Potem przeciwutleniacze E300 do E385. Zadaniem tych substancji jest
zapobieganie zachodzącym naturalnie w żywności procesom
utleniania, czyli zmianom chemicznym powstającym na skutek
działania tlenu. Są one często niekorzystne, np. jełczenie
tłuszczu powodowane jest utlenianiem czy napowietrzaniem.
Czwarta grupa to emulgatory i środki zagęszczające (emulgator, inaczej stabilizator, to substancja ułatwiająca tworzenie
się emulsji, a także zapobiegająca jej zlepianiu się w większe
krople), grupa liczna – od E400 do E495. Wzmacniacze smaku – grupa piąta, „E” z zakresu od 620 do 640. W zbiorze
antybiotyków mamy tylko dwie pozycje: E710 i E713.W grupie
dodatków innych zawierają się E500 do E585 oraz E900 do
E1520. Grupa „inne” jest najbardziej zróżnicowana, zawiera
nawet gazy obojętne używane do pakowania, uznawane za nieszkodliwe, a zachowujące wysoką jakość produktu spożywczego.
Ponieważ trudno jest tu wymieniać wszystkie substancje stanowiące dodatek do żywności, warto wspomnieć o wybranych,
które znane są jako bezpieczne, a nawet pożądane, czyli witaminy. Dodatki z tej grupy możemy spożywać w pokarmach
bez obaw, w niektórych sytuacjach są one nawet pożądane
jako suplementy diety (Tab. 1).

Środki
konserwujące

Barwniki

E

Przeciwutleniacze

Większość konsumentów będzie wyrażać podobny pogląd
– że należy stosować czynniki zapobiegające zahamowaniu
niekorzystnych zmian w żywności, zwłaszcza wywołanych przez
drobnoustroje lub zmiany matrycy chemicznej składników żywności. Tego rodzaju działania mogą się wiązać z dodawaniem
odpowiednich substancji do produktu lub innymi czynnościami technologicznymi, np. filtrowaniem czy pasteryzacją.
Lista tych substancji jest dość długa, zawiera kilka kategorii.
Są wśród nich środki konserwujące, takie jak benzoesan sodu
(sztucznie wytwarzany), nizyna (naturalny antybiotyk), kwas
mrówkowy (naturalny kwas), mrówczan wapnia (naturalna sól),
dwutlenek węgla (naturalny gaz); przeciwutleniacze – witamina C
stosowana do wyrobów przechowywanych dłużej niż
3 miesiące, witamina E używana w produkcji herbatników
maślanych, delta-tokoferol (związek podobny do witaminy
E, ale syntetyzowany sztucznie) czy wreszcie antybiotyki,
jak np. tyrozyna. Wiemy, że są dostępne produkty o bogatej
florze mikrobiologicznej – jogurty probiotyczne niewymagające dodatków w postaci środków chemicznych. Równowaga
mikrobiologiczna jest w nich utrzymywana przez drobnoustroje wchodzące w ich skład. Ważnym czynnikiem rozwoju
niepożądanych mikroorganizmów jest odczyn kwasowości
środowiska, w którym żyją.

W przedstawionych rozważaniach można zobaczyć dobrą i złą
stronę dodatków do żywności. Z jednej strony pełnią one użyteczną
rolę, ponieważ w odpowiednich proporcjach służą zdrowiu poprzez
wysoką jakość żywności. Z drugiej jednak mogą mieć działanie
przeciwne, jeśli celem ich zastosowania jest jedynie zysk producenta.
Parasol ochronny rozpinany nad konsumentami przez ustawodawcę
nie zawsze jest szczelny, zatem inicjatywa w rozpoznawaniu tego,
co dobre, a co nie, leży zdecydowanie po stronie konsumenta.
W rozporządzeniu ministra zdrowia z 23 kwietnia 2004 roku,
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, ustawodawca wyszczególnił znaczną
grupę produktów spożywczych, których nie można wzbogacać
dodatkami. Są to m.in.: żywność nieprzetworzona, miód pszczeli,
niezemulgowane oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub
roślinnego, masło, mleko pełne i półtłuste, naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane i stołowe, herbaty w liściach
niearomatyzowane, suche makarony z wyjątkiem makaronów
bezglutenowych lub makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych. Producent może zastosować dodatki do produkowanej przez siebie żywności, gdy dana substancja jest prawnie
dopuszczona do stosowania na terenie kraju, jeśli jej użycie jest
technologicznie uzasadnione, gdy nie stwarza ona zagrożenia dla
zdrowia konsumenta i nie powoduje ukrycia złej jakości produktu.

Emulgatory
i środki zagęszczające

Konserwacja

Parasol ochronny

Wzmacniacze smaku,
Antybiotyki, Inne

Co istotne, jest ono jednym z wyjątkowych produktów, do których nie dodaje się substancji definiowanych
jako dodatki do żywności, ponieważ jest to zabronione
prawem. Jak zatem wyprodukować masło, które dobrze się
smaruje? W jaki sposób ten problem rozwiązują producenci?
Sposób jest prosty, do tłuszczu pochodzącego z mleka dodaje
się inne tłuszcze o konsystencji półpłynnej, w ten sposób masło
nie jest bardzo twarde.
Innym aspektem jest informacja producenta przedstawiana
na opakowaniu. Jeśli wymienia wszystkie składniki i skład
produktu odpowiada temu opisowi, to nie przekracza prawa.
Jeśli natomiast występuje tu niespójność, mówimy o zafałszowaniu. Pytanie, które wymaga odpowiedzi, brzmi jednak: czy
takie masło jest autentyczne? Jeśli dodawane są niewłaściwe
tłuszcze lub w nieodpowiednich ilościach, wówczas również
mówi się o zafałszowaniu produktu, ale można to udowodnić
tylko w laboratorium analitycznym poprzez analizę składu
kwasów tłuszczowych.

Rodzaj substancji

Rodzaj dodatku

Do czego bywa dodawany

E153

WĘGIEL DRZEWNY

naturalny barwnik czarny

do skórki niektórych serów,
środek leczniczy przewodu pokarmowego

E160a, e

KAROTENY: α, β, γ

naturalny barwnik pomarańczowożółty

E160c

KAPSANTYNA I KAPSORUBINA

naturalny barwnik pomarańczowy

E160d

LIKOPEN

naturalny barwnik czerwony

E161b

LUTEINA

naturalny barwnik żółty

E162

EKSTRAKT BURACZANY

naturalny barwnik czerwony

E260

KWAS OCTOWY

naturalny

E270

KWAS MLEKOWY

naturalny

E290

DWUTLENEK WĘGLA

naturalny

E300

KWAS ASKORBINOWY
(witamina C)

naturalny

do wyrobów przechowywanych
ponad 3 miesiące

E306

EKSTRAKT BOGATY W TOKOFEROL
(witamina E)

naturalny

do wyrobów mięsnych i ciastkarskich,
olejów roślinnych, tłuszczów cukierniczych,
smalcu i margaryny

E307

ALFATOKOFEROL
(witamina E)

naturalny

do herbatników z masłem

E322

LECYTYNA

naturalny

kakao, emulgatory, śmietanki w proszku

E375

KWAS NIKOTYNOWY
(witamina PP)

naturalny

utrwalacz barwy produktów spożywczych

E406

AGAR

naturalny

składnik galaretek, lodów, przetworów
rybnych, śmietanek UHT, środków
przeczyszczających dla psów i kotów

E412

GUMA GUAR

naturalny

tolerowany przez diabetyków

E414

GUMA ARABSKA

naturalny

napoje bezalkoholowe

E440

PEKTYNA

naturalny

E441

ŻELATYNA

naturalny

E460

CELULOZA

naturalny

E508

CHLOREK POTASU

E518

SIARCZAN MAGNEZU

naturalny

suplement diety

E901

WOSK PSZCZELI

naturalny

nabłyszczacz

E902

WOSK CANDELILLA

naturalny

nabłyszczacz

E903

WOSK CARNAUBA

naturalny

nabłyszczacz

E908

WOSK Z OTRĄB RYŻOWYCH

naturalny

powłoka jadalna

E939

HEL

gaz szlachetny

gaz do opakowań

E942

AZOT

składnik powietrza

gaz do opakowań

E954

SACHARYNA

E1105

LIZOZYM

tolerowany przez diabetyków

składnik preparatów odchudzających
zamiennik soli, zalecany dla osób
z nadciśnieniem

słodząca
naturalny

składnik ludzkich łez, konserwant

Tabela 1. Wybrane naturalne dodatki do żywności

Za każdym razem sprawdzajmy skład na opakowaniu.
Należy pamiętać, że producenci używają różnych sztuczek
na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego dla osiągnięcia swoich celów finansowych. Adekwatnym przykładem może być wykryta przez Inspekcję Handlową afera,
kiedy to w zakładach mięsnych używano soli przemysłowej
zamiast spożywczej. Trudno jest zabezpieczyć się przed
nieuczciwością producentów, ale klienci posiadają potężną
broń w postaci siły nabywczej. Stąd apel – sami świadomie

wybierajmy produkty spożywcze, nie zawsze najważniejszym kryterium powinna być cena. Osobiście skłaniam się
raczej ku analizie składu danego produktu, łącząc następnie dane w relacje z ceną. Producenci, którzy nie zdobyli
naszego zaufania właściwą jakością produktu, powinni być
pomijani przez konsumentów przy kolejnych zakupach.
Trzeba mieć nadzieję, że spadek wysokości sprzedaży zachęci producenta do przemyśleń na temat oferowanego
produktu.
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SYNDROM

,
MAD
MAXA
CZYLI
PREDATOR
KONTRA
OBCY

Trąbią, ruszają z piskiem opon, krzyczą i awanturują się. Potrafią wysiąść z samochodu,
żeby powiedzieć innemu kierowcy, co o nim myślą. Mają wszystkich za idiotów, sami uważają
się za mistrzów kierownicy. Za kółko coraz częściej wsiadają osoby z syndromem Mad Maxa.
Tekst: Rafał Hetman, ilustracje: Krzysztof Rogalski
Darek wstydliwie przyznaje się do swoich zachowań za kierownicą. – Najbardziej frustrujące jest stanie w korkach.
Kiedy stoję, denerwuję się, że nie jadę, a kiedy już ruszę, szybko
staram się nadrobić czas, który straciłem w korku, wymijam
wszystkich, gazuję i wciskam się między auta – opowiada.
– Po takim powrocie do domu jestem wykończony
– podsumowuje.
Z kolei Gosia zwierza się, że kiedy ktoś zajedzie jej drogę
albo nie chce wpuścić na drugi pas ruchu, lubi powiedzieć
pod nosem kilka niewybrednych słów zaadresowanych
do nieuprzejmego kierowcy. – Wtedy jest mi lepiej – tłumaczy.
Na polskich drogach coraz częściej spotyka się nerwowych
i agresywnych kierowców, którzy za nic mają innych uczestników ruchu. W psychologii takie zachowanie określa się jako
syndrom Mad Maxa (czasami syndrom gniewnego kierowcy lub wściekłego kierowcy). I chociaż ani Darek, ani Gosia
nie uważają się za dotkniętych tym syndromem, nie oznacza
to wcale, że w przyszłości ich zachowanie na drodze nie ulegnie
pogorszeniu.
Niektórzy kierowcy są bardzo często agresywni z natury,
ale nie każdy przecież rodzi się z syndromem Mad Maxa.
Niebezpieczne zachowania na drodze mogą być powodowane
różnymi czynnikami, z którymi kierowcy stykają się na co dzień.
Wśród nich psychologowie niejednokrotnie wymieniają stres,
który coraz częściej w dużych ilościach towarzyszy naszemu
życiu. To za kierownicą wielu z nas wyładowuje swoją frustrację.

Wszystkiemu winny stres

Stres bardzo często dopada zawodowych kierowców, którzy
za kółkiem spędzają długie godziny. Wiele niebezpiecznych
sytuacji powodują taksówkarze spieszący się z klientem
na lotnisko albo kierowcy samochodów dostawczych, którzy
muszą dowieźć towar na umówioną godzinę.
Po raz pierwszy agresywni kierowcy zostali opisani przez kanadyjskich psychiatrów w 1949 roku. Dwadzieścia lat później
powstała pierwsza książka poświęcona w całości zagadnieniu
agresji w ruchu drogowym. Jej autor, Mayer Parry, zauważył,
że kierowcy, u których testy wykazywały wysoki poziom lęku
i agresji, powodowali więcej wypadków niż inni. W latach
90. XX wieku agresywnymi kierowcami zaczął interesować
się cały świat (głównie za sprawą mediów). Wtedy też zaczęły
pojawiać się określenia, które na stałe weszły do powszechnego
użycia: wściekłość drogowa, drapieżny sposób jazdy, syndrom
dra Jekylla i pana Hyde’a czy syndrom Mad Maxa, który swoje
źródło czerpie z tytułu filmu science fiction George’a Millera.
– Istnieją metody, dzięki którym można zdiagnozować
agresywnego kierowcę. Mogą to być testy osobowościowe
czy kwestionariusze. Liczy się też dobry wywiad. Pyta się wtedy
kierowcę na przykład o to, co robi, kiedy spieszy się na jakieś

spotkanie i napotyka korek uliczny? I na podstawie odpowiedzi
z wywiadu oraz badań testowych można wyciągnąć wnioski
– wyjaśnia psycholog transportu Izabela Krupińska, która na
co dzień diagnozuje kierowców.
Kierowcy mogą próbować zdiagnozować się sami.
Stowarzyszenie Psychologów Transportu przygotowało
na swojej stronie internetowej kilkanaście pytań, które kierowca
powinien sam sobie zadać. SPT radzi, żeby w pierwszej kolejności
kierowcy zwrócili uwagę na to, czy traktują drogę jak przeciwnika,
którego chcą pokonać w jak najkrótszym czasie. Następnie kierujący
powinni zastanowić się, jak odnoszą się do innych uczestników ruchu, czy uważają ich za swoich rywali, którzy tylko
przeszkadzają w swobodnym poruszaniu się po drodze,
czy denerwują się, kiedy inni wyprzedzają ich pojazd?

Agresywni z natury

Syndrom agresywnego kierowcy nie pojawia się znikąd.
Na liście elementów przyczyniających się do powstawania
syndromu Mad Maxa są alkohol i narkotyki, które na przykład
w połączeniu z naturalnymi cechami, takimi jak niecierpliwość
czy szybka irytacja, przyczyniają się do przejawiania niebezpiecznych zachowań.
Dlatego w przyszłości środowisko, w jakim żyją Darek i Gosia,
może mieć istotny wpływ na ich zachowanie na drodze.
Stresująca sytuacja w pracy, napięcia w rodzinie czy zły stan
zdrowia mogą sprawić, że poprawnie jeżdżący kierowcy staną
się pewnego dnia niebezpieczni.
Psychologowie zauważają, że człowiek prowadzi samochód
w taki sam sposób, w jaki żyje. Kierowcy, którzy w kontaktach
z innymi wykazywali zachowania społecznie nieakceptowalne, prowadzili samochody agresywnie i powodowali więcej
wypadków.
– Często jednak zdarza się, że kierowcy odreagowują inne
problemy, z innych sfer życiowych, właśnie za kierownicą
– przenoszą trudności na jazdę samochodem. Istotną kwestią
jest także ciągły pośpiech ludzi. Mentalność społeczeństwa
jest taka, że jak coś się gdzieś opóźniło, to należy to nadrobić
za kółkiem i zyskać stracony czas. W takiej sytuacji jednostka
silniej reaguje na proste bodźce – tłumaczy Krupińska.

Statystyki

Według danych Komisji Europejskiej Polska cały czas zajmuje
niechlubne pierwsze miejsce w Europie wśród krajów z największą liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym
(na szczęście liczba wypadków z każdym rokiem spada).
Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli główną
przyczyną tak dużej ilości wypadków jest stan polskich dróg,
ale drugim najczęstszym powodem nieszczęśliwych zdarzeń są
braki w procesie szkolenia i dokształcania kierowców.

(89)

NIK zwraca szczególną uwagę na zachowanie kierowców
w ekstremalnych okolicznościach. Kierowcy nie są przygotowani
do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a co za tym idzie,
często reagują na nie agresywnie.
Mimo to większość kierowców uważa się za wzorowych uczestników ruchu drogowego. Z badań przeprowadzonych w 2011
roku przez TNS OBOP dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Drogowego dowiadujemy się, że duża część badanych opisując swój styl jazdy, podkreśla wiarę we własne umiejętności
i ocenia siebie jako dobrych kierowców. Co piąty ankietowany
jest zdecydowanie przekonany o tym, że zna aktualne przepisy
drogowe i dla własnego bezpieczeństwa jest skłonny ustąpić innym kierowcom, a nawet jechać wolniej, by szczęśliwie
dotrzeć do celu.
Jednocześnie kierowcy, którzy przyznają się do jazdy pod
wpływem alkoholu, zdradzają, że lubią adrenalinę wyzwalaną
dzięki dużej prędkości i mają mniejsze obiekcje, by prowadzić
nawet wtedy, kiedy są zmęczeni czy senni. Paradoksalnie większa część tej grupy uważa się za cierpliwych i spokojnych ludzi
(to częściej niż przeciętni kierowcy, którzy nigdy nie prowadzili
pod wpływem alkoholu).

Brawurowi kierowcy

W tym samym raporcie możemy znaleźć krótką charakterystykę kierowców jeżdżących brawurowo. Okazuje się, że takie osoby nie są w stanie przywołać skojarzeń z jazdą. Choć wiedzą,
że nie do końca panują nad autem, mają również poczucie dużej pewności siebie i wiary we własne umiejętności.
Kierowca brawurowy często siada do auta, żeby popisać się
przed innymi, zaimponować kolegom, ale też sprawdzić się
– czytamy w raporcie. Takie osoby są zazwyczaj na tyle przekonane o swoich umiejętnościach, że żadna argumentacja do
nich nie dociera i w zasadzie nikt nie może powstrzymać ich
od jazdy samochodem.
Kampanie społeczne prowadzone przez państwowe instytucje i organizacje społeczne bardzo rzadko skupiają się
na agresywnych kierowcach. Większość takich inicjatyw
dotyczyła innych aspektów związanych z prowadzeniem
pojazdu. Najczęściej zachęcano kierowców do zdjęcia nogi
z gazu czy zapinania pasów, a także do zrezygnowania z jazdy
pod wpływem alkoholu.
Ostatnia duża kampania zwracająca uwagę na problem
agresywnych kierowców prowadzona była w 2004 roku przez
Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Cała inicjatywa odbyła się pod hasłem: „Szacunek to bezpieczeństwo”
i była częścią ogólnoeuropejskiego projektu prowadzonego
w wielu krajach naszego kontynentu.

Jest lepiej

Statystyki mówią same za siebie. Polskie drogi stają się
coraz bezpieczniejsze. Wystarczy spojrzeć na dane Instytutu
Transportu Samochodowego dotyczące niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Wynika z nich, że w latach 2001 – 2010 liczba
ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych zmniejszyła się
o 29 proc., a liczba wypadków i rannych o 28 proc. Tymczasem
ilość samochodów osobowych wzrosła o 64 proc.

(90)

Przyczyn poprawy bezpieczeństwa jest kilka. Powoli przybywa
dróg szybkiego ruchu i autostrad, gdzie dochodzi do najmniejszej ilości wypadków. Lepsze są też drogi lokalne. Ponadto
wzrasta świadomość kierowców, co można odczytać jako sukces wszystkich kampanii reklamowych. Duża część Polaków
wyjeżdża za granicę, gdzie także uczy się innej kultury jazdy.
– Najlepiej jeździ mi się przez Anglię – stwierdza
Radek, zawodowy kierowca z Działdowa, który prowadzi własną firmę przewozową. Ale zaznacza, że trudno jest powiedzieć, gdzie w Europie jeździ się najlepiej.
– Nie ma zasady – tłumaczy. – Nawet Niemcy z biegiem czasu
jeżdżą coraz gorzej, jakby się uczyli od Polaków – mówi Radek,
który wzdłuż i wszerz przejechał cały stary kontynent. Jako
doświadczony kierowca dzieli się swoimi spostrzeżeniami na
temat prowadzących pojazdy.
– Kierowca to nie jest ten, który tylko ma uprawnienia
do kierowania pojazdem. Prawdziwy kierowca to taki,
który pomoże drugiemu. Jak zaczynałem jeździć, to kiedyś gdzieś w Niemczech pożyczyłem jednemu kierowcy 50 euro, bo mu do czegoś zabrakło. Zaufałem mu,
chociaż w ogóle go nie znałem. Podałem numer konta,
na które miał przesłać pożyczone pieniądze. Nigdy więcej
go nie spotkałem, a pieniądze po kilku dniach wróciły na
konto – opowiada Radek.

Jak uniknąć Mad Maxa?

W Polsce rośnie liczba samochodów, a co za tym idzie,
coraz więcej osób siada za kierownicę. Wśród nich jest wielu
agresywnych kierowców. Zakorkowane miasta, wąskie uliczki
są idealnym miejscem do powstawania niebezpiecznych zdarzeń
drogowych z ich udziałem. Jak radzić sobie z narastającym
problemem?
– Należy psychoedukować kierowców, wskazywać ich słabości
i możliwości poprawienia braków. Warto mówić o miejscach,
gdzie mogą uzyskać pomoc, nauczyć ich, jak radzić sobie
z problemami, które często odreagowują za kierownicą – zaleca
Izabela Krupińska.
Psychologowie radzą także, żeby nie traktować problemów
na drodze zbyt osobiście. To pierwsza zasada, którą powinien
kierować się ten, kto nie chce przekonać się na własnej skórze,
co oznacza syndrom wściekłego kierowcy. Lepiej też unikać
kontaktu wzrokowego z innymi kierowcami, bo często odbierany jest
jako prowokacja i zaproszenie do konfrontacji. Należy również
powstrzymać się od pokazywania obraźliwych gestów, a klaksonu używać jedynie w ostateczności.
Przede wszystkim trzeba się jednak skupić na bezkolizyjnej
jeździe, która nie będzie utrudniała ruchu innym samochodom.
Z tego względu kierowcy powinni trzymać się prawego pasa ruchu.
Nie tylko dlatego, że jest to zalecane przez policję i instruktorów
jazdy, ale również po to, by nie drażnić wściekłych kierowców,
którzy mogą uznać, że specjalnie zajeżdża się im drogę. Najlepiej
tak zaplanować drogę, żeby specjalnie się nie spieszyć – to
rada, którą kierowcy powinni szczególnie wziąć sobie do serca.
Spokój i podwyższony stopień tolerancji powinny skutecznie złagodzić nasze podejście do innych uczestników ruchu.
Czasem wystarczy po prostu uśmiech (broń Boże ironiczny).

Przestrzeń niezwykłych ludzi

(92)

MAM

PRAWO
KRYTYKOWAĆ

Michał Piróg na wyłączność.

Mocne słowa. Czysta prowokacja. Kontrowersyjny wizerunek.
Specjalnie dla (SLOW) znane i nieznane oblicza Michała Piróga.
Rozmawiała: Edyta Złomaniec, zdjęcia: Łukasz Dziewic

Na wstępie muszę cię o to zapytać.
Czy ze wszystkimi magazynami tak chętnie
umawiasz się na wywiad?

Zależy od tego, o czym chciałbym rozmawiać.
Jeśli pojawia się jakiś nowy tytuł, nie ukrywam, że czuję
ciekawość. Zdarzają się też takie magazyny, które kompletnie
mnie nie interesują.

Odmawiałeś jakimś tytułom?

Istnieje jakaś grupa docelowa, do której trafia gazeta, i tak
się składa, że ta grupa kompletnie mnie nie interesuje,
podobnie jak ona nie interesuje się moimi poglądami.
Po co więc z nimi rozmawiać? Zresztą z moją menedżerką przyjęliśmy taktykę, by rozmawiać coraz mniej.
Jeżeli już, to rozmawiamy z mniej znanymi tytułami,
dopiero wchodzącymi na rynek, które podejrzewam,
będą trafiały do ludzi ciekawych, szukających czegoś nowego. Gdy pojawia się propozycja od dużego magazynu
– z reguły ją odrzucam.

Mam rozumieć,
że profil (SLOW) cię zaciekawił?

Przyznam, że przejrzałem go teraz na szybko, ale jestem
pewien, że mnie zaciekawi. Jestem podjarany tematem tutaj,
na początku (pokazuje stronę w magazynie) – bardzo zastanawiające: „Kontenery w wersji GLAMOUR”.

Teraz cię zaskoczę, w tym numerze
są lofty – supersprawa.
Teraz w Polsce sporo ich powstaje.

Chyba najbardziej znane są w Łodzi.
Mówi się nawet, że od łódzkich loftów
zaczęła się ta moda w Polsce.

A kto chce mieszkać w Łodzi? Ja z pewnością nie. Ostatnia sytuacja – akt wandalizmu w łódzkim zoo, przeraża mnie. Jak to jest
możliwe, że nikt nic nie wie, nic nie widział, nie słyszał?

Łódź ci się nie podoba?

Nie to, że mi się nie podoba. Niby blisko, ale… coś tam
jeszcze jest z tą ich gospodarką. Jest szaro, nawet nie chodzi
mi tutaj o same budynki. Mam wrażenie, że ludzie tam są
szarzy i smutni ze względu na sytuację ekonomiczną.

Ale przecież Łódź pretenduje do miana
drugiej Warszawy.

Bo jest tak blisko, że spokojnie mogłaby być przez nią wchłonięta! (śmiech)

Nie brnijmy w to dalej.
Wróćmy do magazynów.
Zdarzało ci się rozmawiać z tabloidami?

Z tabloidami to jest tak, że czasem jesteśmy po prostu zobowiązani z nimi rozmawiać, bywa, że tabloidy są partnerami
niektórych programów. A rozmowy z nimi najczęściej odbywają
się w takich miejscach jak konferencja prasowa programu.
Oni sobie później nasze wypowiedzi parcelują na mniejsze
części… – mają sporo tematów na dłuższy czas.

Na łamach mediów wyznałeś po raz
pierwszy, że jesteś gejem, przyznałeś się
także do swoich żydowskich korzeni.

Już ci opowiadam, jak z tym było. O moim pochodzeniu wyznałem przez przypadek w programie Kuby Wojewódzkiego.
Tuż przed nagraniem wszyscy mnie nastawili, że on za wszelką
cenę będzie chciał udowodnić, że jestem gejem. Gdy padło pytanie, w ogóle nie zastanawiając się, odpowiedziałem:
„Tak, jestem”. I na tym zakończył się temat. Po programie
zaczął być jednak drążony przez ludzką, głupią ciekawość.
Mamy do czynienia z takim, a nie innym społeczeństwem
w tym kraju, dla którego to jest jakaś sensacja, problem.

A jak było z orientacją?

Wiesz, nigdy nie udzieliliśmy żadnego wywiadu gazecie,
która to napisała. Moglibyśmy ją spokojnie podać do sądu za to,
że coś takiego uczyniła – ale po co? Pamiętam, że przekonywałem swoją agentkę, że nie ma sensu się tym zajmować,
bo i tak wcześniej czy później sprawa wyszłaby na jaw.
Zresztą, jak ich pozwiesz, później będziesz musiała udowadniać,
że tak nie jest. Udawać, że masz dziewczynę. A to okropne.

Po co udawać.

Dokładnie, stwierdziliśmy: dobra, a niech mają.

Nie jesteś konfliktowy.

Zależy – tutaj nie skłamali. Gdyby skłamali, to wtedy byłoby
inaczej. Wiesz, oko za oko…

Jasne. Nie jesteś przypadkiem typem
ekshibicjonisty? W końcu lubisz obnażać
się w mediach.

To nie jest tak. Dlaczego mam głośno nie wyrażać swoich
poglądów dotyczących konkretnych problemów, o których się
nie mówi? Poruszony przeze mnie temat powoduje dyskusję,
a dyskusja wywołuje refleksję nad danym problemem. W mediach staram się nie mówić o samym sobie, ale o swoich
poglądach na dane zdarzenie. A to jest różnica.
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Masz tu na myśli ekologię?

Tak, ekologię, prawa zwierząt, prawa ludzi.
Nie chcę promować siebie.

A nie promujesz przez to siebie?

Nie mówię: „ja”. Gdy mam zabrać głos w jakiejś sprawie, staram
się absolutnie przygotować do tego. Zgłębić temat. Jeżeli dochodzę do wniosku, że coś jest dobre – to mówię, że jest dobre.

Tak też było dzisiaj?

Dzisiejsza sytuacja, kiedy oddaliśmy 180 tys. podpisów pod petycją
do Sejmu w sprawie zmiany ustawy dotyczącej traktowania koni
w Polsce – mam na myśli m.in. wywożenie ich do Włoch. Chodzi o to,
by zmienić zapis, ze zwierzęcia gospodarczego na zwierzę
towarzyszące, tak jak pies czy kot. Jeżeli taką zmianę udałoby
się wprowadzić w zapisie, to nie mielibyśmy do czynienia
z przypadkami brutalnego traktowania tych zwierząt.
Jest taki paradoks (dziś nawet o tym wspominałem na placu
de Gaulle’a, zanim poszliśmy pod Sejm), w hymnie narodowym
są słowa: „Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski”...

Co sugerujesz?

Te konie niosły ludzi, by wyzwolić kraj, a dzisiaj są traktowane
jak ofiary, którym pozwala się umierać. Ludzie nie są świadomi, że konie to zwierzęta, które jakieś kilkaset lat temu pomagały budować gospodarstwa. To były zwierzęta, które oddawały
się w stu procentach, pomagając osiągnąć cele człowieka.
Teraz nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, „przecież to tylko koń”.
Jest samochód, są samoloty…

Bardzo angażujesz się politycznie,

jeśli chodzi o prawa zwierząt i ekologię.
Nie myślałeś o tym, żeby wstąpić do partii?

Nie wiem, czy byłbym na tyle cierpliwy. Od czterech lat
współpracuję z Komisją Europejską, ale to inna sprawa,
inne priorytety i podejście do problemów. Politykom zależy
na infrastrukturze, podatkach. Mam wrażenie, że za często
marginalizują problemy ekologii i praw zwierząt. Gdy miałem wystąpienie w Sejmie, po szczycie w Szwecji, w sprawie
emisji CO2, to polscy posłowie na to: „A drogi? ”. A ja mówię:
„No dobrze, teraz nie mamy tego problemu, ale za 30, może
40 lat nie poleci woda z kranu”. A jakiś polski poseł odpowiada, że jego to nie obchodzi, bo za tyle lat już go nie będzie.

Puściły ci nerwy?

Nie. Wtedy odpowiedziałem: „Współczuję pana dzieciom.
Bo ja jestem dumny z tego, że jestem homoseksualistą i ich
nie mam. A pan je spłodził”.

Mocne słowa. Często prowokujesz,

te wszystkie akcje z twoim udziałem…
Nie chcesz w ten sposób przypomnieć
mediom o swoim istnieniu?

Absolutnie nie. Ostatnio mieliśmy rozmowę z organizacjami,
z którymi współpracuję. I doszliśmy do wniosku, że jeśli nie będzie
prowokacji, nie będzie znanej osoby, która faktycznie zaangażo-
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wana jest w to wszystko, to nawet jeden fotograf nie pofatyguje
się, by zrobić zdjęcia. A jeżeli ich nie zrobi – to nikt się o tym
nie dowie. Żyjemy w takich czasach, że nie problem zwraca uwagę
mediów, ale twarze, które się pojawiają przy okazji danej akcji.

Ale o społecznej działalności Moby’ego
i Bjork nic się nie mówi. Robią to raczej
z dala od mediów.

To nie do końca jest tak. Media w Polsce zajmują się głównie
plotkami, a jak ktoś zrobi naprawdę fajną rzecz, o tym nie
mówią. W Islandii Bjork jest wielką bohaterką, która poprzez
swoje działania była w stanie zmienić mnóstwo zapisów dotyczących środowiska, w Nowym Jorku Moby jest symbolem
zdrowego życia…

Fantastyczni artyści i aktywiści zarazem.

Moby jest normalnym człowiekiem. Na konferencję poświęconą emisji CO2 w Sztokholmie dotarł bardzo spóźniony,
bo poruszał się komunikacją miejską. Trochę mu to zajęło,
wszyscy zbulwersowani czekali, a on odparł: „No co, pierwszy
raz jechałem komunikacją miejską w Szwecji – nie znam się
na niej”. Spowodowało to bardzo fajny feedback międzynarodowej prasy tam, na miejscu.
Do Szwecji faktycznie przyleciał samolotem, bo wpław nie mógł
tego uczynić (śmiech)… W Polsce by mu to na pewno zarzucono.

I znowu wychodzi na wierzch polska
mentalność…

Przy okazji przychodzi mi na myśl „Godzina dla Ziemi” – akcja
WWF, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania energii. O ustalonej godzinie cały świat gasi światła. Cel
słuszny, a mimo to pojawiają się słowa krytyki, że podczas zapalenia naraz wszystkich wyłączonych uprzednio świateł zużycie
energii jest gigantyczne. Oczywiście nikt temu nie zaprzecza,
ale „Godzina dla Ziemi” jest symbolem. Pokazuje, że oszczędzać światło trzeba na co dzień, wówczas przyniesie to niesamowitą korzyść. Jakbyśmy zliczyli mieszkania, które to zrobiły,
zobaczylibyśmy, ile energii udało się zaoszczędzić – ale tego już
nikt nie chce liczyć. Polacy nieustannie szukają dziury w całym.

Nasza rozmowa wciąż schodzi na krytykę
Polaków. Jakie masz o nich zdanie?

Uważam, że Polacy wiecznie mają teorię spiskową. Gdy coś się
stanie, zawsze znajdzie się jakiś jeden winny odpowiedzialny
za wszystko. I na pewno działał z premedytacją. A jeśli chciał
zrobić coś dobrego, to od razu podejrzenie: „chciał zarobić,
wszystkich oszukać”. Czyli teoria spisku.

Sugerujesz, że Polacy cały czas narzekają,
nie doceniając, że jest całkiem dobrze?

Wiesz, może to wynikać z tego, że za komuny Polacy stali się
podejrzliwi. Było tak, że jak ci coś ktoś dał, to powstawało
pytanie, co będzie chciał w zamian. Ale z drugiej strony, czasy
się zmieniają, powinno być inaczej, a media i tak atakują nas
informacjami, że rząd próbował zrobić coś dobrze, a wyszło,
jak wyszło. Ktoś się tylko na tym wzbogacił.

Czyli historia nas tego nauczyła?

Coś w tym jest. Ale widzisz, nie mówię, że podejrzliwość jest
złą cechą. Przeciwnie, jest ogromną wartością, o ile potrafi
się ją odpowiednio wykorzystać.

Czyżbyś nawiązywał do swojego
ulubionego filmu „Niebezpieczne
związki”?

Trochę tak. Tam jest duża analiza – jestem podejrzliwy,
więc sprawdzam, badam od podstaw. Ta podejrzliwość może
doprowadzić mnie do tego, że będę wiedział wszystko na
temat danej organizacji.

Bo będziesz miał świadomość, że dana
akcja nie jest kryptoreklamą…

Zgadza się. Wiesz, jest wśród Polaków takie przeświadczenie:
nie chce mi się tego sprawdzać, bo oni i tak na pewno chcą
mnie oszukać. Gdyby tę podejrzliwość wykorzystać do sprawdzenia, czy to faktycznie jest dobre działanie, to byłoby super.
Uwierz, każda organizacja działająca w imię słusznej sprawy
nie ma nic do ukrycia. Sama pokaże ci papierek.

A czujesz się prawdziwym Polakiem?

Tutaj się urodziłem, wychowałem… Ale to nie sprawia,
że czuję się prawdziwym Polakiem. Bo co to znaczy być
prawdziwym Polakiem?

Prawdziwego Polaka utożsamia się
z patriotą. Czym w takim razie jest dla
ciebie patriotyzm?

Czy patriotami są osoby, które wychodzą na Krakowskie
Przedmieście? Nie są patriotami. Ale one tego nie wiedzą. Z drugiej strony, jak zdefiniować słowo „patriotyzm”?
Zostało zdewaluowane w momencie, kiedy przestaliśmy żyć
w stanie wojen. Dzisiaj nie możemy tego pojęcia zweryfikować.
Dawniej było łatwiej być patriotą, przemieszczałaś się góra
100 km w jedną i drugą stronę, to był twój cały świat.
Reszty nie znałaś, wydawało ci się, że dalej było imperium wroga, który w każdej chwili może przyjechać i podbić twoją ziemię. Teraz spędzamy wakacje
w Nowej Zelandii, Argentynie, Maroku, Polacy jeżdżą
wszędzie! I widzą, że gdzie indziej też może być przyjemnie,
że nikt już nie postrzega cię jako najeźdźcę. Dlaczego więc
mam uważać, że tylko moje jest dobre? Inne też jest dobre.

Z twojego wywodu wynika,

że patriotyzm w dzisiejszych czasach
nie ma racji bytu…

Nie. On ma rację bytu, ale w sytuacjach ekstremalnych.
Wtedy będziemy bronili swoich miejsc zamieszkania,
swoich wspomnień, dobytku kulturowego.
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Czy w Polsce bardziej dostaje się
za bycie gejem czy Żydem?

W Polsce dostaje się za głupotę ludzi. Za to, że żyje mnóstwo
ludzi, którzy nie wiedzą, kim jest gej czy Żyd. Na tyle głupich,
że są w stanie splunąć w stronę człowieka o odmiennej orientacji, nic o nim nie wiedząc.

Po co wracałeś ze Stanów?
Tam na pewno jest więcej tolerancji…

Zależy w jakich stanach. Wszyscy postrzegają USA przez
pryzmat Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles – czyli miejsc,
gdzie spełnia się american dream. Wielka kasa – Las Vegas.
Zabawa w Miami, trochę deszczowa pogoda w Chicago.
I to jest zaledwie pięć miast, a większość stanów jest zaściankiem, z małym poziomem wiedzy.

Ale to chyba naturalne?

Tak. Jeśli masz ambicje, uciekasz tam, gdzie masz szansę
na ich realizację.

Nowy Jork

naprawdę nigdy cię nie kręcił?

Tam jest strasznie niefajna pogoda. Wiesz, nie znam
Nowego Jorku tak dobrze, jak znam Tel Awiw, którego zarówno klimat, jak i kultura niesamowicie mi odpowiadają.
Nic nie jest tam wymuszone, możesz po prostu oddać się
zwiedzaniu, podziwianiu sztuki bez tej otoczki napięcia
i snobizmu.

Ty zapewne mówisz o stereotypach i postrzeganiu państwa
przez pryzmat ortodoksji.

Widzisz szansę zamieszkania tam na stałe?

Po pierwsze, dla mojego kręgosłupa jest to dobre miejsce
ze względu na ciepły klimat. Po drugie, nie widzę przeszkód,
by zamieszkać w miejscu, które po prostu cię urzeka.

Wszystko jest tam naprawdę takie idealne,
a może wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma?

Nieprawda. Gdy żyjesz gdzieś pół roku i jak stamtąd wyjeżdżasz,
tęsknisz i chcesz wracać, to tak nie jest. Jedyna rzecz, której
mi tam brakuje, to przyjaciele. Kontakt jest utrudniony.
Gdyby Warszawie dodać morze i zostawić taką temperaturę,
jaka jest teraz, to nigdzie nie muszę się ruszać.

A znalazłeś tam swoje miasto duchowe?

Nie mam w sobie jakiejś wielkiej duchowości, jestem agnostykiem. Jakąkolwiek duchowość budują ludzie i zdarzenia,
które zachodzą. Duchowość to zbiór doświadczeń. Są takie
miejsca, które sprzyjają duchowości.

Dziwnie pytać o to agnostyka,
ale zaryzykuję.
Czy istnieje jakaś religia,
z którą mógłbyś się utożsamić?

A właśnie, jaki jest Tel Awiw
oczami Michała Piróga?

Ciepły, bardzo swobodny, tętniący życiem non stop, bardzo
wysportowany – tam wszyscy uprawiają sport nieingerujący
w przestrzeń innych ludzi.

Religia Baha’i? Ich podstawową zasadą jest jedność
bez względu na różnorodość ludzi. Bardzo podoba mi się takie podejście. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy w ogóle religia jest nam potrzebna.
Nie wystarczy otwarty umysł? To, jak masz żyć, nie musi
od razu być określone przez jakąś religię czy guru. Twój
moralny kręgosłup jest ci w stanie powiedzieć, co jest dobre,
a co nie…

To miasto to twoja wielka miłość?

A nie masz takiego wrażenia,

To jest taki ideał. Tam każdy, bez względu na religię,
upodobania, choroby, bez problemu znajdzie coś dla siebie.
Nie jesz glutenu, znajdziesz produkty, które go nie zawierają,
jesteś wegetarianką, pójdziesz do znakomitej knajpy wegetariańskiej, jesz halal, nie ma problemu. Lubisz
sporty wodne, masz morze. Lubisz dyskoteki, masz je otwarte 7
dni w tygodniu. Dzieje się tam tyle rzeczy. I nie wiem, kim trzeba być, by w Tel Awiwie nie znaleźć czegoś, co cię interesuje.

Mówisz, że to takie otwarte miasto,
a przecież Izrael postrzegany jest
jako kraj bardzo hermetyczny…

Tak jak Nowy Jork nie jest USA, a Moskwa nie jest Rosją,
tak Tel Awiw nie jest Izraelem. Tel Awiw to wyzwolone miasto.

że nic nie dzieje się przypadkiem?

To nie tylko wrażenie. Przez rok studiowałem filozofię,
a tam analizuje się cały porządek świata.

Filozofii też nie skończyłeś?

No nie. Mój rektor powiedział: „Panie Michale, jak pan
to skończy, to będzie więcej zarabiał, skacząc po scenie?”.
Ja odparłem, że nie, więc zapytał: „To do czego to panu?”.
Filozofia to taki specyficzny kierunek, że jeśli na emeryturze nie będę miał co robić, mogę ją kończyć. Filozofię
studiujesz dla siebie. Nie po to, żeby mieć z tego korzyści
finansowe. Zresztą to, że każdy musi skończyć studia, to takie
oszukiwanie. Wcale nie musi. W profesji, którą wykonuję,
studia są mi kompletnie niepotrzebne.
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Jesteś
na to,

którymś już z kolei przykładem
że w Polsce, aby odnieść sukces,
nie trzeba ukończyć studiów.

W kierunku artystycznym ludzie nie mają skończonych studiów.
To, co robisz, mając zaledwie 16 ‒ 17 lat, decyduje, czy odniesiesz sukces, czy nie. W tym wieku uczysz się jeszcze w liceum,
a już musisz podjąć decyzję i postawić wszystko na jedną kartę.
Moment, żeby odnieść sukces, to wiek, kiedy masz największą siłę
napędową i rozpędową. Gdy jednak go przeczekasz, myśląc sobie
„dam sobie trochę czasu, a potem ruszę” – wcale nie ruszysz.

Odwalałeś trochę chałturę.

Tak długo, jak nie kradniesz pieniędzy, jest ok.
Nieważne, co robisz.

Usłyszałeś od rodziców,
że są z ciebie dumni?

Już dawno. Tak naprawdę w momencie, kiedy sam zacząłem
się utrzymywać. Przychodzili na pierwsze spektakle, ale wiesz,
jak to rodzice, zawsze przy tym wtrącali: „Pamiętaj, musisz
mieć jakąś alternatywę”.

W czym się teraz sprawdzasz?

Troska o przyszłość dziecka.

Czy twoi rodzice mieli choć

W programach, które prowadzisz,
często krytykujesz. Nie masz wrażenia,
że kiedyś ciebie krytykowano,
a teraz powielasz schematy?

Teraz pracuję nad bajkami dla dzieci. Z Markiem
Kościkiewiczem nagraliśmy piosenkę charytatywnie dla fundacji Ani Dymnej, ale według wielu osób nie powinienem
tego robić. A dlaczego mam tego nie robić, skoro to pomaga
innym, a mnie pozwala się rozwijać?

w najmniejszym stopniu wpływ
na twoje decyzje?

Przypadek: w jakim otoczeniu przyszło ci się urodzić, kto
jest twoim rodzicem, kto daje ci wsparcie, na jakim poziomie
emocjonalnym i intelektualnym są twoi opiekunowie – jest
najważniejszy. Największą wartością, którą moi rodzice wynieśli ze swoich domów, jest przekonanie, że najbardziej liczy
się to, czego TY chcesz. Oczywiście chcieli, bym wybrał
bardziej bezpieczny kierunek. Mama pracowała w służbie
zdrowia, tata jest inżynierem. Kiedy wymyśliłem sobie teatr,
moi rodzice się załamali, bo „kto z tego żyje”? A nawet jak
żyjesz, to raczej słabo. Wreszcie powiedzieli: „Jeśli chcesz iść
w tym kierunku, to możesz, ale musisz się sam utrzymać”.

Możesz powiedzieć, że miałeś w nich
oparcie?

Tak. Kiedy podjąłem decyzję o artystycznej drodze, dostałem
od rodziców kartę telefoniczną – gdyby mi się skończyły
pieniądze, to będę mógł do nich zadzwonić i przyjadą.
Postanowiłem sobie, że nigdy tej karty nie wykorzystam.

I rzeczywiście nie wykorzystałeś?

Tak. Trzeba wreszcie odciąć pępowinę, powiedzieć sobie:
nie potrzebuję pomocy, jestem tu i teraz sam i sobie radzę,
bo jestem dorosły. Dawniej osoby w wieku 14 lat radziły
sobie samodzielnie. Miałem nawet momenty, kiedy okłamywałem rodziców. Pytali mnie: „I jak, synu? ” (mieszkałem
wtedy w remontowanym akademiku), mówiłem: „Świetnie! ”.
A tu wiesz, remont, za jakąś 1/5 ceny wynajmowałem pokój,
wszędzie sypał się tynk. Ale stwierdziłem: dobra, za miesiąc,
dwa odłożę trochę kasy – wynajmę coś normalnego. I rzeczywiście tak się stało. Trzeba iść na kompromis. Poszedłem do
pracy do klubu kwadransowych grubasów, stamtąd miałem
kasę na opłacenie zajęć i szkoły choreograficznej. Prowadziłem
zajęcia fitnessowe, dziś nie chciałbym tego robić…
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Nawet nie troska – rozsądek. Prowadziłem program, grałem
w trzech spektaklach i wydawało mi się, że już nic nie muszę.
Wtedy rozerwałem kręgosłup i nagle okazało się, że nie mogę
robić tego, co dawniej. No i właśnie to jest to, co rodzice
zawsze ci powtarzają: „musisz mieć alternatywę”.

Wiadomo, to nie jest miłe. Gdybym jednak nie miał szczęścia
pracować z ludźmi, którzy bardzo mnie krytykowali, dziś
nie zajmowałbym się tym, czym się zajmuję. Nie było taryfy
ulgowej, wielokrotnie miałem ochotę zmienić zajęcie, myśląc,
że to nie dla mnie. Z drugiej strony to mnie motywowało,
chciałem udowodnić, że mogę.

A do krytykowania kolegów z branży
czujesz się upoważniony?

Jak najbardziej. Mam prawo krytykować np. Nataszę
Urbańską czy Anię Muchę, że biegają z futrami i to promują
– bo to zły wzorzec. Popiera zabójstwo dla ludzkiej próżności.
Ktoś mi wmawia, że krytykuję rodzinę Grycan, to nieprawda.
Krytykuję prasę, że pozwala na łamach pisma mówić to,
co mówią. Bo mówienie, że nadmierne jedzenie jest super,
jest namawianiem do złego. Raporty WHO mówią jasno,
że od wielu lat na otyłość i choroby z nią związane umiera
na świecie najwięcej ludzi. Dlatego mam prawo i obowiązek
apelować do mediów, że robią źle.

Specjalne podziękowania dla właścicieli Loft 44
(www.loft44.pl) za udostępnienie miejsca na sesję.

TEORIA

SZCZĘŚCIA
Czy jestem szczęśliwy? Czym jest szczęście? Te pytania stawia sobie zapewne każdy z nas
w różnych momentach swojego życia. Czy szczęście to coś, za czym gonimy, czy musimy
na nie pracować? Czy zależy od indywidualnych umiejętności odnalezienia go w nas samych?
Tekst: Izabella Lasocka

Poszukując szczęścia

Na przestrzeni lat powstało wiele różnych teorii naukowych,
które dotyczyły zagadnienia szczęścia – poczynając od teorii
hedonistycznych, teorii potrzeb poprzez teorie adaptacji, teorie
motywacyjne, kończąc wreszcie na teoriach genetycznych.
Szczęście uważa się często za cel życia człowieka. W gruncie
rzeczy każdy z nas w jakiś sposób dąży do tego stanu.
Jak więc odnaleźć prawdziwe szczęście? Odpowiedzi
na to pytanie szukano od zarania dziejów. Wśród filozofów
największe spory dotyczyły nie samej definicji szczęścia,
ale sposobów jego osiągania.
W Starożytności szczęście określano mianem „eudajmonii”, przez którą rozumiano zarówno przychylny los,
jak i przyjemność. Starożytni rozróżniali szczęście ludzi
i bogów. Myśląc o bogach, mieli na myśli pojęcie „błogości”.
Dla greckich filozofów szczęście równoznaczne było z „dobrym poczuciem”, z „pożądanym stanem duszy”. Dlatego,
w ich rozumieniu, dobra, o które warto zabiegać, to „rzeczy dobre i piękne”, utożsamiane ze światem duchowym,
którego poznanie wymaga cnoty. Arystoteles głosił pogląd,
że ludzie szczęśliwi to tacy, którzy szukają złotego środka,
znają pojęcie umiaru. Głosił tezy, że nikt nie może być szczęśliwy, cierpiąc. Uważał, iż przyjemność musi być składnikiem
egzystencji człowieka.
Lucjusz Anneusz Seneka podawał z kolei bardzo uniwersalną teorię szczęścia. Jego zdaniem człowiek szczęśliwy
to taki, który żyje w zgodzie z własną naturą (jest to warunek
do osiągnięcia szczęścia). Marek Aureliusz twierdził podobnie – człowiek powinien egzystować w pełnej harmonii
duszy i ciała.
I mimo że wszyscy filozofowie, pisarze czy naukowcy różnili się swoim podejściem do tego, czym jest i jak osiągnąć
szczęście, to zgadzali się w jednym – pełni ono w naszym
życiu bardzo ważną, wręcz kluczową rolę.

Pieniądze szczęścia nie dają

Psycholog David Myers na początku lat 90. ubiegłego stulecia
podjął się próby zebrania informacji dotyczących szczęścia.
Ujął to w książce zatytułowanej „Pogoń za szczęściem”.
W trakcie tworzenia dzieła przestudiował wyniki licznych
badań (przeprowadzonych w 45 krajach) na temat tego,
kto i dlaczego jest szczęśliwy. Sprawdzał także prawdziwość
różnych przekonań dotyczących tego stanu. Wyniki jego
poszukiwań są ciekawe i dość zaskakujące. Myers potwierdził
jeden z mitów mówiący o tym, że pieniądze szczęścia nie
dają. Uznał, że jest to zależne w pewnym sensie od okoliczności. Ludzie ubodzy są mniej szczęśliwi od zamożnych.
Ale kiedy osiągną stan dobrobytu gwarantujący zabezpieczenie podstawowych potrzeb, stają się prawie tak samo
szczęśliwi. Przyrost finansów nie ma już wpływu na poziom
szczęścia badanych, ma go natomiast rodzaj wykonywanej
pracy czy posiadanie rodziny. Znaczenia nie odgrywają
też, jak pokazują badania Myersa, ani rasa, ani kolor skóry.
Ich wyniki dowodzą, że wbrew pozorom szczęśliwych osób
na świecie żyje więcej, niż nam się wydaje. Niezależnie
od miejsca, ludzie są zazwyczaj szczęśliwi lub chociaż
w miarę szczęśliwi. Pojawia się w nich również stwierdzenie,
że nieszczęśliwe zdarzenia (paraliż, utrata wzroku) nie uniemożliwiają szczęścia. Czas leczy wszelkie rany, a wola życia
wraca po każdym niepowodzeniu.

Szczęście po polsku

Jeśli więc, jak wynika ze wspomnianych dociekań, jesteśmy
w stanie przywrócić sobie pewien stały poziom szczęścia
i przystosować się zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych zdarzeń losowych, to czy szczęście jako takie istnieje?
Co z przekonaniami, że jeśli włożymy dużo wysiłku i pracy
w dążenie do wyznaczonych sobie celów, to czeka ono na nas
w wyniku ich realizacji?

Jedną z pierwszych osób, które zajęły się w Polsce zagadnieniem
szczęścia, jest Władysław Tatarkiewicz. Odżegnywał się przy
tym od podania jego pełnej definicji. Twierdził, że jest ono
pojęciem względnym, czymś bardzo indywidualnym i trudno
mierzyć je jedną miarą. Tatarkiewicz uważa, że człowiek powinien znaleźć szczęście samodzielnie, a jedyne, jakie naprawdę
możemy osiągnąć, jest zależne od realizacji naszych celów.
Wyróżnił także 5 zasadniczych typów ludzkich: ambicjonalny
(realizuje siebie, oceniając świat pod kątem własnej samorealizacji), pasywny (nastawiony na gromadzenie majątku oraz
innych dóbr), aktywny (wyróżnia się nieustającą dążnością do
działania), kontemplacyjny (koncentruje się na poznawaniu
i oglądaniu świata) i emocjonalny (pragnący jak najwięcej
odczuwać).
Zdaniem Tatarkiewicza największe szanse na szczęśliwe życie
ma typ emocjonalny, a najmniejsze – typ kontemplacyjny.
Filozof zwracał również uwagę na to, że ludzie różnią się
od siebie – cechują się różną wrażliwością, innym sposobem
przeżywania rzeczywistości. W tę klasyfikację i zróżnicowanie
osobowości ludzkich wpisuje się samoistnie teoria temperamentów Hipokratesa, który już w Starożytności zaobserwował
i wyodrębnił 4 charakterystyczne typy. Bazowano na niej
i rozwijano ją następnie na przestrzeni wieków.

zarabiają i realizują się z powodzeniem w obszarze zawodowym. Badania dowodzą, że aż dwie trzecie dolegliwości
fizycznych wiąże się z naszą psychiką. Co za tym idzie,
szczęśliwi zdecydowanie rzadziej chorują i szybciej powracają
do zdrowia. Optymiści są bardziej lubiani, myślą szybciej
i efektywniej. Problemy traktowane przez nich jako kolejne
wyzwania nie tylko nie zatrzymują ich, lecz również motywują do działania. Ponadto pozytywny nastrój wpływa na
zwiększenie stężenia immunoglobulin i wzmaga aktywność
histaminy, hormonu mobilizującego układ odpornościowy.
Optymizm pomaga radzić sobie także ze stresem. Wpływa na
redukcję hormonów we krwi związanych z reakcją na stres,
dzięki czemu osoby pogodnie nastawione do świata oraz
samych siebie szybciej i sprawniej radzą sobie w sytuacjach
stresogennych. Dodatkowo optymizm ma także działanie
przeciwbólowe. Dobre samopoczucie zwiększa produkcję
endorfin, czyli hormonów szczęścia, które działają w naturalny sposób jak środki znieczulające czy rozweselające.
Jak pisał prof. Janusz Czapiński: „szczęśliwym nie tylko
się chce bardziej, ale także więcej mogą, ponieważ szerzej patrzą, mądrzej myślą i mają lepszy kontakt ze swoim ciałem”.
Optymistyczne spojrzenie na siebie i innych zwyczajnie
się opłaca!

Cebulowa teoria szczęścia

Indywidualne szczęście

Profesor Janusz Czapiński od lat zajmuje się badaniem
poziomu szczęścia i zadowolenia Polaków ze swojego życia.
Opisał tzw. cebulową teorię szczęścia, według której, mówiąc
najprościej, składa się ono z kilku warstw. Najgłębiej ukrytą
jest wola życia uwarunkowana genetycznie (rodzaj instynktu
zachowawczego), praktycznie niezmienna i najmniej wrażliwa
na zmiany zachodzące w środowisku zewnętrznym. Pozwala
nam się nie załamywać nawet w najbardziej niesprzyjających, czasem dramatycznych okolicznościach. Środkowa
warstwa to poczucie szczęścia przeżywane w aspekcie całego
naszego życia, czyli przeszłości, przyszłości i teraźniejszości.
W tej warstwie zależy ono od naszych indywidualnych doświadczeń, wyuczonych dyspozycji i prywatnej historii.
Sfera najbardziej zewnętrzna składa się z poszczególnych
epizodów, chwil radości i zadowolenia. To właśnie ta warstwa w największym stopniu zależy od sytuacji, w której się
obecnie znajdujemy, od naszego nastawienia do świata i tego,
ile pozytywnych zdarzeń jesteśmy w stanie wyłowić każdego
mijającego dnia. Kształtując tę warstwę, mamy prawdziwą
szansę dostrzeżenia własnego życia w jaśniejszych barwach,
bardziej optymistycznie.

Być optymistą – czy warto?

Szczęście jest pojęciem względnym i dla każdego może
oznaczać coś innego. To, co jest nim dla jednej osoby, dla
innej może być tylko jego namiastką lub zwykłym pozorem.
Według badań prof. Janusza Czapińskiego jakość życia
Polaków zależy głównie od tego, czy dobrze im się wiedzie.
Co to znaczy? Ludzie szczęśliwi żyją dłużej, z reguły więcej
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Radosne i satysfakcjonujące życie jest czymś, co każdy
z nas może stworzyć dla siebie. Ks. Jan Twardowski pisał,
że „szczęście przychodzi często, kiedy wydaje się nam,
że go nie szukamy”. Chociaż liczni filozofowie, pisarze czy
naukowcy różnili się swoim podejściem do tego, czym jest
i jak osiągnąć szczęście, to zgadzali się w jednym – pełni ono
w życiu człowieka bardzo ważną, wręcz kluczową rolę. I jakby
niezależnie od okoliczności, w których się żyje, pragnienie
jego osiągnięcia jest nieodłącznym elementem rozwoju.
Czy optymizmu możemy się nauczyć? Naukowcy przyznają, że pewne cechy osobowości, w tym temperament,
są dziedziczne. Z drugiej jednak strony możemy drobnymi
krokami uczyć się zmieniać swój sposób spostrzegania i interpretowania otaczającej nas rzeczywistości.
Precyzyjnie ujmuje tę kwestię Erich Fromm, filozof i psychoanalityk: „Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani
darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie”. Tu kończy się teoria i można już
przejść do praktyki.

Autorka Izabella Lasocka
psycholog, psychoterapeuta
www.lasocka.com
Ilustracje: Anna Jasińska

na podstawie grafiki z www.fotolia.pl

Kulturalnie na każdy temat

SEKS W ROLI
GŁÓWNEJ.

O CIELESNOŚCI WE
WSPÓŁCZESNYM KINIE
Wiadomo, że seks sprzedaje się dobrze. Zapowiedzi pikantnych scen są najskuteczniejszym
wabikiem dla odbiorcy. Producenci wierzą w zwiększenie wpływów z filmów i innych wytworów
kultury, jeśli będą one odpowiednio nasycone seksem. Osobnym zjawiskiem jest kino spod znaku
„nowej zmysłowości”, w którym cielesność ociera się o brzydotę, a seks mówi o pęknięciu
w międzyludzkich relacjach.
Tekst: Edyta Zachurzok, ilustracja: Krzysztof Rogalski

Synteza ciała i umysłu

Niegdyś nagość w kinie ukazywano widzowi w określonych
dawkach. Musiał się on raczej domyślać, nie odsłaniano jej
przed nim jak dziś – bez zahamowań. Nagość stanowiła zakazaną przyjemność. Obecnie cielesność przestała gorszyć,
przekroczono już wszystkie granice. Nagość na ekranie nie
jest więc tą, która daje przyjemność w potocznym rozumieniu. Coraz rzadziej widz czerpie przyjemność z patrzenia,
z obecności zmysłowego obiektu. Seks w filmie stał się raczej
współczesnym lamentem, rozpaczliwym skowytem.
Dzieje integralności ciała i duszy (w znaczeniu umysłu)
są skomplikowane. Po okresie wywiedzionej z oświecenia
kartezjańskiej dychotomii, która była niczym innym jak
oddzieleniem ciała – zawodnej maszyny – od duszy, przyszedł
w XX wieku czas ich ponownej integracji. Doniosłość ciała w opisie i rozumieniu egzystencji człowieka ponownie
uwzględniono – deprecjonowanemu ciału przywrócono
pierwotne znaczenie. Soma (z gr. ciało) miała wejść w skład
compositum, jakim jest człowiek, i zyskać równie ważną
pozycję, jak psyche. Chodziło o przywrócenie stanu równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami. Przykładem
ponownego odkrycia tak rozumianej cielesności był
m.in. body art, kierunek sztuki zapoczątkowany pod koniec lat
60., dla którego cielesność stała się uzupełnieniem podmiotu,
a ciało podstawową materią artystyczną. Dzięki ekstremalnym
działaniom na ciele człowiek miał dotykać głębokich pokładów
tego, co znajduje się w jego psychice.

Obnażony człowiek

Podobny trend pojawił się w kinie – cielesność w filmie reprezentowana namacalnie, fizyczność wpisana w audiowizualne
medium. Kino pozwala podglądać innych, wejść do ich sypialni,
dokonywać psychicznej wiwisekcji. W żadnej innej sytuacji człowiek nie jest bardziej obnażony niż w akcie seksualnego zbliżenia.
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Pojawiły się więc filmy zorientowane na seksualność. Od lat 60.
coraz odważniej łamano tabu obyczajowe, w temacie seksu
wiele do powiedzenia miał nie tylko I. Bergman, lecz również
V. Sjöman. Znaczący głos zabrali też twórcy Nowej Fali. W latach 70. nieprzypadkowo pierwszy raz na ekrany kin trafił film
pornograficzny „Głębokie gardło” (1972). Punktem odniesienia
w kinie artystycznym było „Ostatnie tango w Paryżu” (1973),
perwersyjne i wówczas szokujące. Dla kultury masowej ciało
szybko stało się produktem – ważny był jego obraz, nie ono
samo jako wartość, podmiot. We współczesnym kinie powstała
jednak nisza, którą zapełniają filmy ukazujące syntezę ciała
i umysłu. I choć daleko im do harmonii, to ciało nie zostaje poddane teatralizacji, uprzedmiotowione, jak dzieje się
to w popkulturze. Dzisiejszy stosunek do cielesności,
a co za tym idzie do seksualności, przefiltrowany przez współczesne kino mówi o człowieku zaskakująco wiele.

Ciało epatujące brzydotą

Skoro nagość i seksualność to integralne części życia, sztuka, także filmowa, nie ma powodu, by je pomijać. Niegdyś
kryliśmy swoje ciała, ale są one częścią nas i nie możemy
wyłączyć ich ze sztuki. Obecnie mówimy otwarcie o erotyzmie. Robią to wszyscy (...). Gdy odsłaniamy nasze ciała,
odsłaniamy dusze1. Wypowiedź skonstruowana na potrzeby teatru i przytoczona przez Johna Lichfielda zawiera
w sobie afirmacyjny pierwiastek. Współczesne kino spod
znaku „Intymności” (2000) czy „Wstydu” (2011) odkrywa duszę robaczywą, niespokojną, szukającą równowagi.
Ciało natomiast ujęte jest w sposób naturalistyczny – nieodchudzone, często już niemłode, niedoskonałe. To nie
tylko zaskakujące, lecz także zwyczajnie przygnębiające.

1 P. Carr-Gomm, Historia nagości, Warszawa 2010.

Duchowość wydaje się wyjałowiona i zdezintegrowana, w najlepszym wypadku w stanie poważnego kryzysu. Wątłe resztki
własnego „ja” należy albo amputować, albo możliwie najskuteczniej uciszyć, do czego konsekwentnie dążą Brandon (w tej
roli Michael Fassbender) ze „Wstydu” i tytułowa „Pianistka”
(2001). Erika (Isabelle Huppert) okalecza się, czerpie seksualne spełnienie z podglądania oraz perwersyjną przyjemność z łączenia światów wysokiej sztuki i pornograficznego
profanum. Jest miłośniczką Szuberta i bywalczynią pornokabin. Marzy o masochistycznej relacji, pragnie być bita
i upokarzana, sama nacina sobie krocze, klęka, żeby doznać
upokorzenia, robiąc fellatio, oddaje mocz tuż obok kopulującej w samochodzie pary. Konsekwentnie odcina się od
wszelkich uczuć, jakichkolwiek emocji.

Perwersyjny erotyzm

Seksualność ściśle związana z cielesnością w kinie współczesnym nie pozostaje już w sferze domysłów, ale coraz śmielej
wkracza w obszary zarezerwowane dotąd dla filmów pornograficznych. Genitalia w zbliżeniach, dźwięk uderzających
o siebie ciał – kamera wnika w najbardziej intymne sytuacje.
Prezentuje ciała w całej swej brzydocie, ze wszystkimi niedoskonałościami. Ujęciom nie towarzyszy muzyka ilustracyjna, kamera nie jest ustawiana pod odpowiednim kątem,
nie dokłada się starań, by ciało pokazać jak najkorzystniej.
Ważniejszy jest efekt naturalności sytuacji, w której znajdują
się osoby uprawiające seks. Pierwiastki pornografii pojawiają
się w kinie artystycznym, w filmach ukazujących perwersyjny
erotyzm, transgresyjną seksualność. Ponownie otwierają
dyskusję na temat definicji i różnic między pornografią
a filmem erotycznym. Nie szokują, bo nikt tego nie oczekuje.
W kwestii seksu trudno bowiem pokazać coś odkrywczego.

Z dala od hollywoodzkiego
wdzięku

Zjawiskiem arthouse’owych filmów balansujących na pograniczu pornografii zajmuje się nowa zmysłowość – poranionych,
osamotnionych i zagubionych bohaterów. To już nie filmy,
które starają się pokazać zmysłowość w rozumieniu pozytywnego przeżycia (zwieńczenia bliskości dwojga ludzi, prowadzącego do inicjacyjnego zdefiniowania własnej seksualności).
Człon „nowa” jest raczej niepokojącą zapowiedzią wkraczania
w mroczne obszary osobowości. Nowa zmysłowość mówi
o samotności, emocjonalnym odcięciu, problemach z komunikacją i o autodestrukcji. Sceny seksu na ekranie dalekie od
hollywoodzkiej sztuczności, nierzadko pokazywane z naturalistyczną dokładnością, wywołują skrępowanie, smutek, są raczej
wyrazem rozpaczy bohaterów niż ich pożądania. Wprowadzają
tematy zaburzeń, skrywanych urazów, granicznych przeżyć,
nieprzepracowanych życiowych traum. Mówią zaskakująco
dużo na temat ponowoczesnej rzeczywistości.
Kolejne kinowe sezony przynoszą próby diagnozy
duchowości współczesnego człowieka. Mówi ona
o pustce, którą trudno zapełnić, i o duchowym paraliżu.
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Parafrazując słowa Anity Piotrowskiej, recenzentki „9 songs”,
każda dekada ma swój „Wstyd” – taki, na jaki zasłużyła.
Prześledźmy kilka tytułów, które posłużyły się cielesnością,
otarły o pornografię czy dotyczyły najciemniejszej strony
osobowości, żeby opowiedzieć o współczesnym spotkaniu
dwojga ludzi.

Zakazany owoc

Pierwszym przykładem jest chociażby „Intymność”
w reż. P. Chereau. W środowe popołudnia w zaniedbanym
mieszkaniu kobieta i mężczyzna spotykają się, żeby uprawiać
seks. Niewiele o sobie wiedzą, nie rozmawiają, nie zadają
pytań, nie wychodzą poza powierzchowną wymianę zdań.
Kochają się żarliwie, później wracają do swojej codzienności.
Ona do małżeństwa i amatorskiego teatru, on do knajpy,
w której pracuje za barem. Są ze sobą tylko raz w tygodniu,
na dwie godziny. Przez resztę czasu prowadzą przeciętne
życie, w które angażują się jak w niechciany obowiązek.
Łamanie tabu, sięganie po zakazany owoc, jest pociągające, daje poczucie wyjątkowości? Tak osiągana bliskość
jest znakiem naszych czasów? Być może już nie rozmowa
i wiedza o drugim człowieku stają się wyznacznikiem bliskości.
Tym wyznacznikiem jest seks.
Marlon Brando w „Ostatnim tangu w Paryżu” (1973)
składa bolesną deklarację. Mówi, że nie interesuje go,
dokąd idzie i kim jest nowo poznana dziewczyna. Podobne
relacje obserwujemy w „9 songs” (2004) M. Winterbottoma,
w „Intymności” P. Chereau czy w „Anatomii piekła”
(2004) C. Breillat. Ale o ile w filmie B. Bertolucciego
sytuacja ewoluuje – mężczyzna chce poznać przeszłość nieznajomej, wyjść poza luźno ustalone reguły,
o tyle w filmach z ostatniej dekady od razu wiadomo,
że zawarta transakcja nie zamieni się w związek
w tradycyjnym rozumieniu. Relacje oparte są na umowie,
bardziej lub mniej sformalizowanej czy dopowiedzianej, ale wciąż jest to rodzaj kontraktu, w którym
każdy daje drugiej stronie to, czego ona oczekuje.
Reguły są furtką, możliwością zachowania powierzchownej relacji. Chodzi o to, by nie angażować się zanadto, pozostać bezpiecznej odległości, zachować dystans.
W „9 songs” spotykają się mężczyzna i kobieta. Na kolejnych koncertach wysłuchują tytułowych 9 utworów,
a upływający rok z ich życia poznajemy, oglądając ich
intymne, bardzo śmiałe zbliżenia seksualne. Bohaterowie
prowadzą się nawzajem od jednego erotycznego pragnienia do drugiego, są dla siebie zmysłowymi, czasem wyuzdanymi przewodnikami. Relacja szybko się wyczerpuje.
Co jest przyczyną? Przesycenie? Powierzchowność kontaktu opartego na umowie? Mimo środków wyrazu przynależnych pornografii, film nie zalicza się do tego gatunku.
Mówi o powszechnej tendencji ucieczkowej, która wdarła
się w międzyludzkie relacje. Być może zadowala nas potencjalność, projekt, który niekoniecznie musi zaistnieć.
Wystarczy, że jest lub można go z łatwością przerwać,
nie doprowadzając do końca.

Przemoc seksualna

Wariantami relacji transgresyjnych będą te prezentowane w „Pianistce” M. Haneke i w nowszym „Wstydzie”
S. McQuenna. To już nawet nie „efektowna masturbacja
we dwoje”, do której sprowadza się życie seksualne dwojga
ludzi według Marioli Jankun-Dopartowej, diagnozującej
skutki rewolucji seksualnej lat 60. Swoboda seksualna,
będąca najznamienitszą zdobyczą kontrkultury, zaowocowała jej zdaniem stanem pustki, zagubienia, zerwania
międzyludzkich więzi. Należy ją także łączyć z narcyzmem
współczesnej kultury. Narcyza w bohaterze „Wstydu”
zobaczył Tadeusz Sobolewski. Człowiek o osobowości
narcystycznej bezustannie dąży do perfekcji we wszystkim, co robi. (…) Pod tą zewnętrzną fasadą czai się jednak, podszyta zawiścią i gniewem, pustka wewnętrzna.
U źródeł tej pustki leży uwewnętrzniony wstyd2. Doskonałym
uosobieniem zagubienia i opisanej przez Sobolewskiego
pustki jest postać Brandona z f ilmu S. McQueena.
Przeestetyzowane zdjęcia, zimne i ascetyczne piękno
niektórych kadrów, które przypominają momentami malarstwo
E. Hoppera, pokazują człowieka szczelnie odgrodzonego
od siebie i niezdolnego do tworzenia konstruktywnych więzi
z innymi. Te zaś, które on tworzy, oparte są na seksualnej
i psychicznej przemocy, uzależnieniu i pogardzie dla słabości.
Emocja czy może raczej stan, który nieustannie mu towarzyszy, to przede wszystkim uwewnętrzniony, toksyczny wstyd.
Wstyd to narzędzie w rękach innych i narzędzie
samokarania. Nie wystarcza już szpilka wbijana w ramię,
jak w „Córce proboszcza” G. Orwella, żyletka z „Pianistki”,
żeby odłączyć się całkowicie, trzeba dużo więcej. Amputowanie
emocji nie może łączyć się z odczuwaniem przyjemności,
nie może być ekstatycznym doznaniem, musi boleć.
Finałowe sceny kompulsywnego seksu we „Wstydzie”
to prezentacja krańcowej autoprzemocy. Doświadczenie
graniczne, które pozwoli rozpocząć wyniszczający rytuał od
nowa. Obraz autodestrukcji jest przerażający tym bardziej,
że skrzętnie chowa go pod cielesną powłoką przystojny mężczyzna.
Do jakiego stopnia trzeba zredukować ludzkie odruchy,
jak jeszcze można okaleczyć ciało, zahibernować psychikę,
żeby życie zanadto nie bolało? Zanim padnie odpowiedź,
toksyczny wstyd sieje spustoszenie, a poniewierane ciało
pozwala niszczyć wewnętrzne „ja”.

Klasyczne sceny łóżkowe

miały być w hollywoodzkim rozumieniu atrakcyjne.
W rzeczywistości bliżej im do sztampy poprawnego kina
z tzw. scenami łóżkowymi.
O seksualnej inicjacji ze smakiem opowiada w swoim
filmie Jacek Borcuch. Miejsce seksu wydaje się w tej historii
uzasadnione. Problemem tożsamości współczesnego
człowieka, której istotnym elementem jest cielesność,
zajmuje się również film w reżyserii M. Grzegorzka
„ Jestem twój” (2009). Jako jedyny z polskiego podwórka w pewnym sensie wpisuje się w nową zmysłowość.
Sceny seksu są tutaj gwałtowne i brutalne, bohaterowie
chcą wierzyć, że łączy ich prawdziwe uczucie (toksyczny romans Ali, w tej roli Roma Gąsiorowska-Żurawska).
Kiedy okazuje się, że tak nie jest, ranią się celnie i obmyślają
nowe sposoby na porządkowanie życia – Artur (w tej roli
Mariusz Ostrowski) odwołuje się do wyższego porządku
więzów krwi. Nie sposób doszukać się w zakończeniu
filmu choćby śladu nadziei. Psychodrama z przebijającym teatralnym rodowodem scenariusza pokazuje
zezwierzęcenie stosunków ludzi zamkniętych w swoich
przestrzeniach. Marta w swoim designerskim mieszkaniu
i Artur w obskurnym blokowisku z władczą i demonicznie
zaborczą matką.

Artystyczny przekaz

Kino epatuje seksem, nierzadko wulgarnie go eksploatując.
Czasem jest to nieuzasadniona golizna, coraz częściej nagość
na użytek diagnozy rzeczywistości. Ciało, które odsłania
egzystencjalne zawirowania, choć ranione i tłamszone,
karane i pozbawiane przyjemności, poddane autoagresji, wystawione na widok publiczny, uprzedmiotowione,
to jednak na przekór wszystkiemu mówiące o stanie ducha. Ciało odzyskane i doświadczające, za sprawą którego
poszukuje się prawdy na różne sposoby i różnymi środkami
wyrazu. Odejście od tradycyjnej estetyki w prezentowaniu
cielesności, od tego, co nazywa się atrakcyjnym obrazem,
jest stałą tendencją w kinie artystycznym. Porównywanie
odmiennych od tradycyjnych kategorii estetycznych pozwala
dotykać istoty rzeczy. Zdemaskować najbardziej niepokojące
mechanizmy rządzące współczesnością. Brzydota w prezentowaniu ciała i wprowadzanie cielesności w obieg kultury
paradoksalnie umożliwia odsłonięcie choćby części prawdy
o sytuacji dzisiejszego człowieka.

Film „Big Love” (2012) B. Białowąs miał łamać obyczajowe tabu, sceny seksualnych zbliżeń miały wzbudzać
kontrowersje. W rzeczywistości jest on jednak schematyczną opowieścią o rodzącej się miłości. Operuje nagością, używa cielesności i seksualności, żeby opowiedzieć
o relacji dwojga ludzi, ale nie mówi o nich w zasadzie
niczego nowego. Nie dotyka prawdy o współczesności. Sceny seksu, zwłaszcza te otwierające znajomość,
2 J. Bradshaw, Toksyczny wstyd. Jak uzdrowić wstyd, który cię
zniewala, Warszawa 1997.
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CZYTNIKI POMAGAJĄ
PRZEŁAMAĆ BARIERY,
KTÓRE STAJĄ NA PRZESZKODZIE
W REGULARNYM CZYTANIU.

CZY CZYTAĆ
Z CZYTNIKA?

Książki elektroniczne jeszcze przez długi czas nie będą mogły wyprzeć tych tradycyjnych. Ale
już teraz e-booki stają się na tyle popularne, że warto przyjrzeć się im z bliska i sprawdzić,
kto je czyta i w jaki sposób to robi.
Tekst: Rafał Hetman, zdjęcia: Martyna Człapska
Onyx jest o wiele lepszy od Kindle – stwierdza jeden z internautów na forum poświęconym czytnikom książek elektronicznych.
Osobiście wciąż uważam Kindle za najlepszy wybór dla wielu
polskich czytelników, ale jest przynajmniej kilka innych marek,
o których warto wspomnieć – odpowiada drugi z forumowiczów. Zapomnij o Kindlu! – wtrąca się trzeci.
Podobnych rozmów na temat czytników e-booków jest w polskim internecie o wiele więcej, a może być ich jeszcze więcej, bo sektor elektronicznych publikacji dopiero kształtuje
się w naszym kraju. I choć wśród czytników e-publikacji
zdecydowanym liderem jest właśnie Kindle, to nie jest jeszcze
przesądzone, która marka ostatecznie zdominuje tę raczkującą
dopiero gałąź gospodarki.

Produkt z przyszłością

Rynek e-booków w Polsce jest ciągle mały, chociaż trudno
dokładnie określić jego rzeczywiste rozmiary. Nie istnieją
żadne firmy ani organizacje, które badałyby sektor książek
elektronicznych. Według ostrożnych szacunków portalu
literalubicyfre.pl, który zajmuje się analizowaniem rynku
e-booków, zarobki wydawców książek elektronicznych w Polsce
wynoszą jedynie 0,4 proc. zarobków całej branży wydawniczej.
To pokazuje, jak duży potencjał drzemie w tej nowej gałęzi
rynku. Perspektywa jej rozwoju jest bardzo dobra.
Przykład USA dowodzi, że e-book to produkt
z przyszłością. Według badań przeprowadzonych przez
Pew Internet & American Life Project w 2011 roku aż 21 proc.
Amerykanów przeczytało choć jednego e-booka. Statystyki
zza oceanu pokazują też, że czytelników elektronicznych książek
przybywa bardzo szybko. Jeszcze w 2010 roku tylko 4 proc.
spośród wszystkich moli książkowych czytało e-booki, w 2011
ta liczba była niemal czterokrotnie wyższa.
W Polsce też widać coraz większe zainteresowanie e-publikacjami, dlatego nad Wisłą producenci czytników, wydawcy
i księgarze dostosowują swoją ofertę do wymagań klientów.
Duże wydawnictwa, takie jak Znak czy Czarne, od dawna
mają w ofercie elektroniczne wersje swoich papierowych publikacji. Podobnie działają najwięksi wydawcy prasy, którzy
w większości przygotowują elektroniczne wersje popularnych
tytułów. Powstaje też sporo firm, które zajmują się wydawaniem
samych e-booków. W walce o e-czytelników nie zamierza ustępować również największa sieć salonów prasy i książki w Polsce
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– Empik, która na początku marca zaoferowała klientom tani
czytnik Trekstor 3.0 za 229 złotych. Urządzenie ma zachęcić
do korzystania z oferty e-booków tych, którzy nie mogą sobie
pozwolić na zakup droższych i bardziej popularnych gadżetów.
Naszym rosnącym rynkiem interesują się również zagraniczne firmy. Swój internetowy sklep otwiera w Polsce globalny
gigant internetowych zakupów i jednocześnie twórca czytnika
Kindle – firma Amazon.

Będzie lepiej

Takie informacje powinny cieszyć przede wszystkim samych
czytelników, którzy mogą tylko zyskać dzięki wzrastającej fali
e-bookowej. – Jeszcze parę lat temu czytniki były potwornie
drogie i z tego powodu traktowane jako gadżety dla snobów – mówi Robert Drózd, który prowadzi popularny blog
swiatczytnikow.pl, gdzie publikuje najnowsze doniesienia
z branży e-publikacji. – Wszystko zmieniło się we wrześniu
2010 roku, gdy do sprzedaży w Polsce wszedł czytnik Amazon
Kindle, który kosztuje około 500 złotych. W ubiegłym roku
do tej grupy cenowej dołączyły inne czytniki. Tak więc
za umiarkowane pieniądze można mieć urządzenie do czytania, które zastąpi nam książki papierowe – tłumaczy Drózd.
Ostatnie zdanie tej wypowiedzi można usłyszeć od niemal
każdego zwolennika książek elektronicznych. Niewątpliwą
zaletą wszystkich czytników są ich olbrzymie możliwości
i niewielki rozmiar. To małe urządzenie, nie większe od zeszytu formatu A5, na swoim dysku może pomieścić, w zależności
od marki i wersji produktu, nawet kilka tysięcy książek i gazet. Zatem każdy miłośnik literatury może mieć swoje ulubione tytuły zawsze obok siebie i może po nie sięgać, kiedy tylko
będzie miał ochotę. Niestety (dla wielu jest to ogromny minus), czytelnik będzie musiał się obejść bez zapachu książki,
jej kartek i niepowtarzalnego uroku każdego papierowego
dzieła. Jednak duża część moli książkowych już dawno
zrezygnowała z kupowania tradycyjnych książek na rzecz
o wiele tańszych elektronicznych wydań. – Czytnik przede
wszystkim pozwala wykorzystać czas dojazdów, czas oczekiwania, nawet stania w kolejce. Jesteśmy bardzo zabiegani,
narzekamy, że brakuje czasu na czytanie, no a w torbach
i plecakach brakuje miejsca na ciężkie książki. Czytnik te
problemy rozwiązuje – wyjaśnia przyczyny popularności
urządzenia Robert Drózd.

E-BOOK TO PRODUKT Z PRZYSZŁOŚCIĄ.
AMERYKAŃSKIE STATYSTYKI POKAZUJĄ,
ŻE CZYTELNIKÓW ELEKTRONICZNYCH KSIĄŻEK
PRZYBYWA BARDZO SZYBKO.
W 2011 R. AŻ 16% CZYTELNIKÓW
KORZYSTAŁO Z E-BOOKÓW.

Zwykły czytnik, tablet? Co wybrać?

Wróćmy jednak do dyskusji internautów, którzy spierali
się o to, który z czytników jest lepszy. Czy lepiej wybrać
zwykły czytnik, czy może wielofunkcyjny tablet? Nie ma
jasnej odpowiedzi na to pytanie, bo każdy użytkownik ma
swoje upodobania i według nich dobiera sobie urządzenie.
– Jeśli chcemy czytać uważnie dłuższe teksty, to dobrym wyborem jest czytnik e-booków. Czytniki mają ekran z papieru
elektronicznego, który wygląda jak zwykła książka i nie męczy
oczu nawet po paru godzinach. Na takim ekranie można
czytać w mocnym słońcu, gdy ekrany tabletów i telefonów
zamieniają się w lusterka – wyjaśnia Drózd. Wspomniany
ekran działa w technologii E Ink. Krótko mówiąc, jest to tak
zwany elektroniczny atrament. Składa się z dwóch rodzajów
cząsteczek: białych – naładowanych dodatnio, i czarnych
– naładowanych ujemnie. Elektroda umieszczona w urządzeniu wysyła impulsy, które w odpowiednich miejscach przyciągają białe lub czarne cząsteczki. W ten sposób na ekranie
powstaje biało-czarny obraz lub tekst ulubionej książki. Taka
forma uzyskiwania obrazu jest bardzo energooszczędna,
dlatego czytniki mogą pracować wiele dni bez ładowania
baterii, co jest ich niewątpliwym plusem. Wystarczy przed
urlopem zaopatrzyć się w kilka elektronicznych książek i naładować baterię czytnika. Nowa bateria bez doładowania
może wytrzymać nawet miesiąc.
Przeciwnicy czytników z ekranem w technologii E Ink zaznaczają, że elektroniczny papier nie nadaje się do czytania
po ciemku, ponieważ, w przeciwieństwie do ekranów,
jakie mamy w komputerach czy tabletach, nie świeci.
To prawda, w przypadku takiego czytnika potrzebna będzie lampka lub światło słoneczne. W tym miejscu jednak
zwolennicy elektronicznego papieru zauważają, że podczas
czytania zwykłej książki też potrzebne jest światło. I nie jest
to nic nadzwyczajnego.

Single purpose device

Mimo że na rynku pojawiły się czytniki firmy Sony z podświetlanym ekranem, to nie znalazły większego uznania wśród
użytkowników. Obecnie firma produkująca czytnik Kindle
pracuje nad prototypem urządzenia z podświetlanym ekranem.
– Liczy się też to, że czytnik jest typowym „single purpose device” – tłumaczy Drózd – czyli urządzeniem tylko
do czytania. Na tablecie co chwilę będzie nas coś kusiło – a to
powiadomienie, a to możliwość włączenia gry, a to przeglądarka internetowa – zauważa. To, co dla innych jest wadą,
dla drugich jest zaletą. Zwolennicy czytania książek na tabletach, czyli niewielkich komputerach obsługiwanych dotykowo,
uważają, że to właśnie na tych urządzeniach powinno się
czytać e-publikacje. Tablety są zwykle nieco droższe niż
czytniki, ale mają więcej funkcji. Z tego powodu wielu producentów zwykłych czytników, chcąc zaimponować klientom,
zaczęło dodawać do swoich urządzeń różne opcje. Na wielu
czytnikach można słuchać muzyki czy surfować w internecie,
ale są to tylko możliwości dodatkowe. Dlatego też piosenki
odtwarzane na czytniku mogą nie brzmieć tak dobrze, jak
melodie płynące z głośników radia czy komputera.
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– Nie powinniśmy jednak traktować tych dwóch urządzeń
jako konkurentów – tablety i czytniki świetnie się uzupełniają, ale musimy wiedzieć, do czego ich używać – podsumowuje Robert Drózd. Jako ciekawostkę można w tym
miejscu przytoczyć amerykańskie badania, które pokazują,
że to jednak użytkownicy czytników czerpią większą radość z czytania, tym samym czytają więcej niż użytkownicy
tabletów. Okazuje się, że dla przyjemności po książkę
sięga 92 proc. użytkowników czytników, tymczasem z tego samego powodu do książki zasiada „tylko”
85 proc. korzystających z tabletów. Badania pokazują też,
że posiadacze czytników czytają więcej niż ci, którzy kupili
sobie tablety.

Liderzy i maruderzy

Według danych Pew Internet & American Life Project obywatele USA szczególnie upodobali sobie czytniki Kindle.
Spośród wszystkich posiadaczy czytników aż 65 proc.
z nich ma w swoich domach właśnie to urządzenie.
Na drugim miejscu znalazł się czytnik Nook, którego
używa 22 proc. e-czytelników. Swojego wyraźnego lidera
mają również tablety. Wśród czytających e-booki na tych
właśnie urządzeniach 61 proc. oddaje się lekturze,
patrząc w ekran iPada. Na drugim miejscu znalazł się tablet
Kindle Fire, którego używa 14 proc. wszystkich czytających
książki na tabletach. W obu kategoriach inne marki urządzeń są daleko w tyle. Ich udział w rynku nie przekracza
5 proc. Co ciekawe, aż 9 proc. posiadaczy czytników i 6 proc.
posiadaczy tabletów nie wie, jakiej marki urządzenie
posiadają.

Kupisz i zaczniesz czytać więcej

Jak pokazują wyniki amerykańskich badań, zakup jakiegokolwiek urządzenia do czytania e-booków przyczynia się do tego, że użytkownik od razu zaczyna dużo
więcej czytać. Spośród wszystkich czytających e-publikacje 28 proc. przyznało się do tego, że w 2011 roku przeczytało ponad 21 książek. Tymczasem wśród pochłaniających tradycyjne książki papierowe do przeczytania takiej
ilości tytułów przyznało się 17 proc. czytelników.
Czy zatem te urządzenia mają jakąś moc przyciągania do
siebie ludzi? Nie. Pomagają one tylko usunąć bariery,
które często stają na przeszkodzie w regularnym czytaniu.
Małe, płaskie czytniki lub tablety możemy łatwo schować
w kieszeni lub torbie i czytać, kiedy tylko będziemy mieli
ochotę. Bardzo często nie bierzemy na urlop wielu ciekawych książek, bo nie chcemy ich dźwigać. Potem okazuje
się, że w połowie wypoczynku nie mamy już nic do czytania.
Ponadto bardzo często rezygnujemy z czytania ze względu
na ceny książek papierowych. W przypadku e-booków cena
jest o wiele niższa. Bardzo często udaje się też znaleźć darmowe publikacje.
Z tych właśnie powodów liczba e-czytelników w Polsce
i na świecie systematycznie rośnie. A spory wokół tego, jakie
urządzenie jest lepsze do czytania książek elektronicznych,
nie ustaną, lecz nasilą się z czasem.

Z MIEJSCA
NA MIEJSCU
Wybierając EXPRESS INTERCITY, szybko znajdziesz się na miejscu. Nie ruszając się
z miejsca, zarezerwujesz i kupisz bilet przez Internet. Pociągi EIC są zawsze
na pierwszym miejscu pod względem szybkości, komfortu i punktualności.
Dla najbardziej wymagających pasażerów wystarczy miejsca w przedziałach
menedżerskich i Streﬁe VIP na Dworcu Centralnym. Po prostu, w EXPRESS
INTERCITY wszystko jest na swoim miejscu.
www.intercity.pl

Sprawź najlepsze,
aktualne połączenie.

KINOWA DROGA NIE JEST TYLKO POKONYWANIEM KILOMETRÓW.
STANOWI METAFORĘ LUDZKIEGO ŻYCIA, JEGO ETAPÓW
I STANÓW EMOCJONALNYCH.

Z jednej strony Kowalski taranujący swoim rozpędzonym dodge’em
challengerem zaporę z buldożerów ustawioną przez policję.
Z drugiej 73-letni Alvin Straight, który na samobieżnej kosiarce
pokonuje 500 km, by pojednać się z chorym bratem.
Kim są bohaterowie kina drogi?
Tekst: Grzegorz Wojtowicz
Zdjęcia: Paulina Wydrzyńska
Modelka fot. 1 i 2: Natalia Wydrzyńska
Modelka fot. 3: Dominika Rogowska

Kino drogi, jako gatunek filmowy, jest produktem amerykańskim, który swoje największe triumfy święcił w latach
1966 – 1978. Genezy road movie należy szukać w generacji bitników oraz w jej książkowym manifeście – powieści
Jacka Kerouaca „W drodze” (1957). Bohaterami kina drogi
są zwykle outsiderzy ceniący sobie wolność i niezależność
oraz – co jest tutaj kluczowe – będący w drodze. Przy
czym owa droga, poza oczywistym pokonywaniem kilometrów, stanowi także metaforę ludzkiego życia, jego kolejnych
etapów i towarzyszących im stanów emocjonalnych.
Filmy, w których podróż jest istotnym elementem konstrukcji fabuły, powstawały oczywiście znacznie wcześniej, niż
Hollywood nadało im swoją etykietkę.
Motyw podróży wykorzystał w filmie „La strada” (1954)
Federico Fellini. Włoski reżyser, nie mając zapewne pojęcia o tym, że tworzy właśnie jedną z ważniejszych pozycji kina drogi (la strada to po włosku droga, wędrówka),
przenosi nas do świata ekscentrycznego cyrkowca Zampano
(Anthony Quinn), który porywa wrażliwą i nieco upośledzoną Gelsominę (Gulietta Masina). Razem podróżują od
miasta do miasta, by brutalny siłacz mógł dać popis swoich umiejętności. Dziewczyna, mimo doznawanych upokorzeń, zakochuje się w Zampano. Siłacz jest jednak odporny
na jej wdzięki. Swoje uczucie do Gelsominy uświadomi sobie
dopiero wtedy, gdy jej zabraknie.
Warto dodać, że wykorzystująca topos wędrówki „La Strada”
przyniosła Federico Felliniemu pierwszego Oscara.

Twardziele na drodze

Droga wpisana jest także na trwałe w konwencję westernu.
Twardzi faceci na swoich nieustraszonych wierzchowcach
przemierzają wielkie amerykańskie przestrzenie, niosąc
– w zależności od przypisanych im ról – nieszczęście lub
wybawienie. Cowboyskie kino drogi odnajdziemy w klasyku Delmera Davesa „15.10 do Yumy” („3.10 to Yuma”,
1957). Dan Evans (Van Heflin), który rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy na wybudowanie studni na swoim ranczu,
zgadza się konwojować groźnego przestępcę Bena Wade’a
(Glenn Ford) do sądu okręgowego w Yumie. Bohaterowie
muszą zdążyć na pociąg, który odjeżdża o godz. 15.10.
Choć Dan Evans nie jest urodzonym bohaterem, by doprowadzić misję do końca, musi wielokrotnie sięgać po swoją strzelbę.
Ben Wade wystawi też na próbę jego uczciwość, oferując
mu za swoje uwolnienie kwotę znacznie wyższą niż nagroda
za dostarczenie go do Yumy.
Korzystając z okazji związanej z wywołaniem tematu kolei
żelaznej, wspomnieć należy film Jerzego Kawalerowicza
„Pociąg” (1959). Studium psychologiczne ludzi jadących
w przedziale wagonu sypialnego wydaje się portretem społeczeństwa w pigułce. Pociąg zamienia się w ludzki mikrokosmos złożony z przedstawicieli różnych grup wiekowych
i zawodowych. Znajdziemy tam lekarza, adwokata, konduktorkę, księdza, milicjanta itp. Kupiony przypadkowo
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bilet na miejsce sypialne w pociągu z Warszawy na Hel
łączy niespodziewanie młodą kobietę (Lucyna Winnicka)
z nieznajomym mężczyzną (Leon Niemczyk). Relację między podróżnymi komplikuje niespodziewana wiadomość
o morderstwie i obecności zabójcy w pociągu. Głupota,
okrucieństwo i przede wszystkim agresywna bezmyślność
doprowadzają do samosądu. Na szczęście nieudanego.

Bonnie and Clyde

Częstym motywem wykorzystywanym przez kino drogi jest
ucieczka, związana najczęściej z przestępczą działalnością
bohaterów. Ten element pojawia się m.in. w filmie „Bonnie
i Clyde” („Bonnie and Clyde”, 1967) w reżyserii Arthura
Penna, z Warrenem Beattym i Faye Dunaway w rolach
tytułowych. Małomiasteczkowa kelnerka Bonnie poznaje
drobnego przestępcę Clyde’a i wspólnie ruszają w podróż
przez pogrążone w kryzysie południe Stanów Zjednoczonych.
Napadają na sklepy, rabują banki.
Film utrzymany w konwencji romantycznej opowieści
o miłości dwojga wykluczonych ludzi przeszedł do historii
za sprawą zrealizowanego w zwolnionym tempie finałowego
baletu śmierci głównych bohaterów, którzy wpadają w końcu
w policyjną zasadzkę.
Do filmu Arthura Penna nawiązał Oliver Stone w swoim
obrazie „Urodzeni mordercy” („Natural Born Killers”,
1994) zrealizowanym na podstawie scenariusza Quentina
Tarantino. Mickey (Woody Harrelson) i Malorie Knox
( Juliette Lewis) są parą kochanków. Podróżują przez Stany
Zjednoczone drogą nr 666, brutalnie mordując przypadkowo
spotkanych, niewinnych ludzi. Zostawiają zawsze jednego
żywego świadka, aby opowiedział o tym, co zobaczył. Media
śledzą i relacjonują ich dokonania. Mickey i Malory stają się
bohaterami i idolami nowej generacji. Paradoksalnie film
Olivera Stone’a, który miał krytykować media za gloryfikację
przemocy, sam został o nią oskarżony.

„Dick Laurent nie żyje”

Motyw ucieczki i osaczenia kochanków – Sailor Ripley
(Nicolas Cage) i Lula (Laura Dern) – obecny jest także
w klasyku Davida Lyncha „Dzikość serca” („Wild at Heart”,
1990). Ale to nie jedyny film tego reżysera, który zaprasza
widzów do wspólnej podróży. W „Zagubionej autostradzie”
(„Lost Highway”, 1997), która zaczyna się wypowiedzianym
do domofonu tajemniczym zdaniem: „Dick Laurent nie
żyje”, David Lynch wciąga nas w wyprawę po mrocznych
zakamarkach świadomości i podświadomości saksofonisty Freda Madisona (Bill Pullman). Utrzymując atmosferę
niespójnego świata o zakłóconej chronologii i przyczynowości
oraz wypełniając go wszechobecnym złem i zagrożeniem,
David Lynch w mistrzowski sposób podsyca w widzach
uczucie niepokoju i niepewności. Migające żółte linie
wymalowane na autostradzie i transowa muzyka skompilowana przez Trenta Reznora stawiają kropkę nad i.
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BOHATER KINA DROGI–
CENIĄCY WOLNOŚĆ
I NIEZALEŻNOŚĆ OUTSIDER.
OCZYWIŚCIE W DRODZE.

Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że niespełna dwa
lata później David Lynch realizuje „Prostą historię”
(„The Straight Story”, 1999). To odwirowana ze wszelkich
lynchowskich dziwactw opowieść o podróży, którą odbył
73-letni Alvin Straight na swojej kosiarce do trawników.
Wyprawa odbyła się naprawdę w 1994 roku i wiodła lokalnymi drogami, pośród pól i łąk stanów Iowa i Wisconsin (prawie
500 km). Alvin wyruszył w nią, by pojednać się z chorym bratem Lylem, z którym nie rozmawiał od ponad dziesięciu lat.
Dawno temu odebrano mu prawo jazdy, w dodatku nie
dowidział, mimo to postanowił pokonać trasę jedynym dostępnym mu wehikułem – samobieżną kosiarką z przyczepą.
Opowiadając o sześciotygodniowej odysei Alvina Straighta,
David Lynch staje się piewcą takich wartości, jak rodzina,
wolność, uczciwość, przebaczenie i miłość. Kontemplujący
zachody słońca staruszek każe nam zwolnić, byśmy mogli
naprawdę cieszyć się życiem. Smutne, że taka refleksja przychodzi nam dopiero na emeryturze.

Ludzie, nie mogąc zmienić świata, w którym żyją, wyruszają
w podróż, uciekają z miasta, w którym panują zakłamanie
i nietolerancja. W takiej atmosferze powstaje „Swobodny
jeździec” („Easy Rider”, 1969) Dennisa Hoppera, będący
obok „Znikającego punktu” sztandarowym przykładem
road movie. Dwaj motocykliści – Wyatt (Peter Fonda),
zwany od motywu flagi amerykańskiej, który widniał na jego
kasku, kurtce oraz baku motocykla, „Kapitanem Ameryka”,
i Billy (Dennis Hopper), podróżują przez południowe stany
USA na motocyklach. Przed wyruszeniem w trasę udaje
im się przemycić sporą ilość kokainy z Meksyku do L.A.
Zapewnia im ona wystarczającą ilość gotówki, aby wyruszyć
na Florydę. Jednak im dalej jadą na wschód, tym mniej
przychylne reakcje spotykają ich ze strony miejscowych.
Aż do tragicznego finału, w którym ich wolnościowa rewolta
zostaje brutalnie powstrzymana przez nietolerancyjnych
i uzbrojonych w strzelbę wieśniaków.

Happy end?

Interesujący się kinem drogi z pewnością powinni także
zobaczyć filmy:
„Pojedynek na szosie” („Duel”, 1971), „Ucieczka gangstera” („The Getaway”, 1972) , „Strach na wróble”
(„Scarecrow”, 1973), „Mistrz kierownicy ucieka” („Smokey
and the Bandit”, 1977), „Konwój” („Convoy”, 1978), „Blues
Brothers” („The Blues Brothers”, 1980), „Uciekający pociąg”
(„Runaway Train”, 1985), „Autostopowicz” („The Hitcher”,
1986), „Rain Man” (1988), „Kalifornia” (1993), „Speed:
Niebezpieczna szybkość” („Speed”, 1994), „Bracie, gdzie
jesteś? ” („O Brother, Where Art Thou? ”, 2000), „Sezon
na leszcza” (2000), „I twoją matkę też” („Y tu mamá también”, 2001), „Aaltra” (2004), „Bezdroża” („Sideways”,
2004), „Dzienniki motocyklowe” („Diarios de motocicleta”,
2004), „Broken Flowers” (2005), „Hi Way” (2006), „Borat:
Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie
żyli dostatniej” („Borat!: Cultural Learnings of America
for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”, 2006),
„Południe – Północ” (2006), „Wszystko za życie” („Into the
Wild”, 2007), „Wszystko będzie dobrze” (2007), „Droga”
(„The Road”, 2009), „Handlarz cudów” (2009), „Baby są
jakieś inne” (2011), „Wszystkie odloty Cheyenne’a” („This
Must Be the Place”, 2011) i oczywiście „Podróż za jeden
uśmiech” (1972).

Bardzo niewinnie rozpoczyna się podróż bohaterek filmu
Ridleya Scotta „Thelma i Louise” („Thelma & Louise”,
1991). Ot, pewnego dnia dwie przyjaciółki – Thelma
(Geena Davis) i Louise (Susan Sarandon) – postanawiają oderwać się od codzienności i wybrać na weekend
do wynajętego domku w górach. Zatrzymują się na drinka
w przydrożnym barze. Kiedy Thelma wychodzi na parking,
by zaczerpnąć powietrza, zostaje zaatakowana przez gwałciciela. Z opresji wybawia ją Louise, zabijając napastnika.
Przyjaciółki przerażone tym, co się stało, odjeżdżają z piskiem opon w kierunku Meksyku. Związane przymierzem na
śmierć i życie zrobią wszystko, żeby uciec przed siedzącym
im na karku pościgiem. Tak bardzo wierzymy w ich determinację, że kiedy osaczone ruszają swoim kabrioletem
w kierunku urwistej przepaści, traktujemy to jak happy end.
Podobne uczucie towarzyszy nam, kiedy Kowalski, bohater
„Znikającego punktu” („Vanishing Point”, 1971), taranuje
swoim rozpędzonym dodge’em challengerem zaporę z buldożerów ustawioną przez policję. Film Richarda C. Sarafiana
prezentuje bohatera wyzwolonego całkowicie spod jarzma
społecznych norm. Wyzwolonego jednak wyłącznie iluzorycznie i niestety tymczasowo. Kowalski (Barry Newman),
weteran wojny w Wietnamie, zajmuje się dostarczaniem
zamówionych przez klientów samochodów. Pewnego dnia
przyjmuje zakład, że trasę z Denver do San Francisco (blisko
2000 km) pokona w 15 godzin. Sceny podróży przerywane są
wyrywkowymi retrospekcjami z życia Kowalskiego, z których
wynika, że bohater stracił wszystko, na czym mu zależało
– kobietę, pracę itd. Za Kowalskim rusza policyjny pościg...

Road movie na bogato

Uwaga na motocyklistów!

Prawdziwy wysyp kina drogi przypada na przełom lat 60. i 70.
Amerykanie są rozczarowani ekonomiczno-polityczną sytuacją w kraju, zaostrza się konflikt pokoleń, trwa wojna
w Wietnamie, rozwija się pacyfistyczny ruch hippisowski.
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Grzegorz Wojtowicz – dziennikarz, redaktor,
pracownik Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

(121)

Winyl

Książka

Książka

CD

CD

CD

CD

Wystawa

KULTURALNIE

Artur Andrus, „Blog osławiony między niewiastami”
Wybór najlepszych tekstów Artura Andrusa z jego popularnego bloga internetowego – swoiste „Dzieła wybrane”.
Każdą stronę tej książki przenika typowo andrusowska naiwna ironia. Andrus jako rodowity warszawiak z Sanoka
jest klasycznym typem sympatycznego cynika, który najchętniej żartuje nie z innych, lecz z samego siebie.

Prószyński i S-ka, cena: 42 zł

Sonia Ross, „Tata”
Po co dziecku ojciec? Jak kształtuje się nowy tata: wrażliwy i niewymierzający fizycznych razów?
Gdzie młody ojciec ma szukać wskazówek, skoro stare zasady nie działają w nowym świecie? Ojcowie znani i popularni
ze świata kultury, sportu i polityki opowiadają o swoich ojcach i własnym ojcostwie.

Prószyński i S-ka, cena: 34 zł

„Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi”
To najnowsza wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, poświęcona mechanizmom i ikonografii władzy.
Ukazuje wszechobecność hierarchii – od starożytności po współczesność. Oglądać można dawnych i współczesnych
wywyższonych, atrybuty budujące wizerunek władzy i luksusu.

Wystawa otwarta do 17 września 2012 r.

Teielte, „Wooden Love”
Wydana w formie cyfrowej i na tradycyjnym winylu, w atrakcyjnej wersji graficznej, to zaskakująca i nowatorska
mieszanka różnych brzmień, m.in. wonky czy hip-hopu. Z kolei Wojtek Sobura na płycie „Organic Lo-Fi” awangardowo
łączy muzykę współczesną, poważną i free jazz.

Wytwórnia U Know Me Records, ceny: Teleite 59 zł, Sobura 55 zł

Chilli Zet, „Nastaw się na chill out”, vol. 7

To już siódma odsłona doskonale już znanych albumów z muzyką chill out, sygnowanych przez radio Chilli Zet.
Na dwóch płytach, zatytułowanych „Love” i „Life”, znajduje się 30 wyjątkowych, starannie dobranych utworów
prezentujących różne oblicza chill outu.

Universal Music Polska, cena: ok. 40 zł

Czwórka, „Dubstep”

Pierwsza i jedyna w Polsce składanka z bardzo popularną w Europie muzyką dubstep, nero, modestep, example,
dj shadow. Krótko mówiąc, śmietanka dubstepowej sceny muzycznej. Dwupłytowy album jest prezentem radiowej Czwórki
dla miłośników alternatywnej sceny dubstepowej w Polsce.

Universal Music Polska, cena: ok. 40 zł

Madonna, „MDNA”

To już dwunasty studyjny album Madonny. Jest wręcz idealny na imprezowe szaleństwa w letnie wakacyjne wieczory.
Zawiera m.in. przeboje „Girl Gone Wild” i „Give Me All Your Lovin”. Królowa popu zagra 1 sierpnia 2012 na warszawskim
Stadionie Narodowym. Bilety już są dostępne w sprzedaży (Live Nation).

Universal Music Polska, cena: ok. 60 zł

Miloš Karadaglic, „Latino”

Na nowej płycie Miloša Karadaglica znalazły się największe przeboje muzyki latynoskiej w aranżacjach na gitarę solo
i orkiestrę smyczkową. „Milonga”, „La cumparsita”, „Libertango”, „Danza brasilera” czy „Pour una Cabeza”, znana z filmu
„Zapach kobiety” – miłośnicy gitary i gorących rytmów będą zachwyceni.

Universal Music Polska, cena: ok. 40 zł

ANIA RUSOWICZ
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DVD zawiera rejestrację

koncertu z Muzycznego
Studia Polskiego Radia

im. Agnieszki Osieckiej
+ wywiady + 2 teledyski
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REGINA SPEKTOR
WHAT WE SAW FROM
THE CHEAP SEATS
już w sklepach

Nowy album

Amy Macdonald
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MY HOUSE

Life in a Beautiful Light

już w czerwcu

Zawiera singiel

Slow It Down

www.warnermusic.pl
Reklama

Reklama

Relacje słodko-gorzkie

MAMO,

Adam dziwił się, że nie może nosić długich włosów i zdobić ich spinkami, że nie wypada chłopcu
bawić się lalkami. Czuł odrazę do własnego ciała. Dziś opowiada o tym ze spokojem, pomagając
innym ludziom przejść przez trudy leczenia. Ma na imię Dominika i na jednym z internetowych
forów otwarcie przyznaje, że jest transseksualistką.

SUKIENKĘ...

Płeć pod lupą

CHCIAŁBYM

Tekst: Patrycja Skowron, zdjęcia: Paulina Wydrzyńska

O transseksualizmie zrobiło się głośno wraz z początkiem lat 70. i pojawieniem się tzw. feminizmu drugiej fali.
Wzrosło wówczas zainteresowanie badaniami nad kategorią
płci/rodzaju. Zwolennicy poszerzenia perspektywy badawczej postulowali o inne, pozabiologiczne postrzeganie różnic między płciami. Zakwestionowano twierdzenie, że biologia jest przeznaczeniem, czego wyrazem jest koncepcja
sex/gender. Pojęciem tym posłużyła się wybitna brytyjska
socjolog Ann Oakley w 1972 roku, natomiast najbardziej
znaną w tym kontekście jest Gayle Rubin. W swojej pracy z 1975 roku „The Traffic Women” definiowała gender
jako zespół ustaleń, który istnieje w każdym społeczeństwie,
i to on określa, co postrzegane jest jako kobiece oraz męskie,
i w związku z tym, jakie role społeczne, wymagania, obowiązki
nakłada się na przedstawicieli obojga płci.

Dwie twarze jednej płci

W rozważaniach na temat płci pojawia się więc rozgraniczenie na płeć biologiczną sex oraz kulturową gender.
Płeć kulturowa może przejawiać się w różnych aspektach,
m.in. w sposobie ubierania, mówienia, gestykulacji, a nawet
fryzurze danej osoby. Istnieją wobec tego dwie drogi dochodzenia do tożsamości płciowej: biologiczna oraz psychospołeczna
(kulturowa). Najpierw czynniki biologiczne dają sposobność
do konstruowania przynależności płciowej, czyli cechy biologiczne będą wpływać na dalszy rozwój identyfikacji płciowej,
a następnie, aby cały proces mógł być kontynuowany, niezbędne będą pewne determinanty społeczne (środowiskowe).
Związek między rolą płciową a stereotypem płci jest zatem
obustronny, obydwa czynniki wzajemnie na siebie oddziałują,
tworząc poczucie tożsamości jednostki. Zdarzają się jednak
przypadki, gdy płeć biologiczna i jej psychiczny wymiar odbiegają od przyjętego kanonu i pojawia się dysonans między
tym, co widać, a tym, co dana osoba myśli na temat swojej
płciowości – mowa o transseksualizmie.

W niewoli własnego ciała

Transseksualizm jest zaburzeniem identyfikacji płciowej polegającym na rozbieżności między fizycznymi cechami płci a psychicznym poczuciem przynależności do niej. Osoby o ciele kobiety mogą definiować się psychicznie jako mężczyźni (typ K/M)
i odwrotnie – ktoś o cechach fizycznie męskich może czuć się
kobietą (M/K). Ostatnim etapem rozwoju płciowości człowieka
jest uzyskanie tożsamości płciowej, czyli poczucia przynależności
do danej płci, co ustala się ostatecznie około 4. – 5. roku życia.
Jak wygląda to w praktyce, obrazuje jeden z wpisów na forum
poświęconym zmianie płci: Mam 15 lat i jestem dziewczyną,

która niestety posiada ciało chłopaka. Od zawsze wiedziałam,
że jestem kobietą. Już w przedszkolu chodziłam w pierścionkach i usiłowałam przebijać igłami uszy, aby być podobna
do innych dziewczynek. Dowiedziałam się jednak, że kolczyki
nie są dla chłopców, więc nie mogę ich mieć, to samo z pierścionkami. Od tamtej pory usiłuję żyć jak chłopak, jednak mi
to nie wychodzi. W szkole ciągle słyszę, że jestem „pedałem”!
Marzę o tym, że pewnego dnia obudzę się kobietą, będę mogła nosić buty na obcasie, biżuterię, fajne ciuchy, ale wiem,
że tak się nie stanie. W przyszłym roku zaczynam liceum
i boję się, że znów zostanie mi przypięta łatka homoseksualisty, a przecież ja jestem dziewczyną, jak wszystkie pozostałe.
Po prostu wyglądam inaczej… – pisze @Kasia.
Przyczyny tego zaburzenia nie są znane. Przyjmuje się,
że wynika ono z niestandardowej gospodarki hormonalnej matki w okresie prenatalnym, prowadzącej do różnic
w budowie mózgu płodu. Pierwsze symptomy choroby pojawiają się najczęściej już we wczesnym dzieciństwie, ale nie musi
to być regułą. Nie ma jednoznacznych badań obrazujących skalę problemu. Rejestrowane są zaledwie te przypadki, w których chorzy zdecydowali się podjąć terapię.
Statystyki DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders) są rozbieżne, ale najczęściej przyjmuje się,
że w przypadku 100 tys. urodzeń na świecie jedna dziewczynka czuje się mężczyzną, a jeden chłopiec na 30 tys.
porodów czuje się dziewczynką. Jak więc widać, transseksualizm w większości przypadków dotyczy mężczyzn; statystyki światowe przedstawiają, że trzy razy częściej występuje
on u osób genetycznie płci męskiej. Dla porównania, całkiem
odmienne dane: w Polsce i w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej obserwuje się ok. 6-krotną przewagę kobiet obarczonych transseksualizmem – napisała w jednym z artykułów
Magdalena Boniuk, seksuolog i psycholog z uprawnieniami do
prowadzenia psychoterapii i interwencji kryzysowej.

Zwichrowane emocje

Transseksualizm najczęściej jest powodem obniżenia poczucia
własnej wartości. Prowadzi do dyskomfortu psychicznego,
zaburzeń depresyjnych, a nawet samookaleczeń i samobójstw.
Dodatkowo brak akceptacji ze strony społeczeństwa pogłębia
problemy z prawidłowym funkcjonowaniem osób dotkniętych chorobą. – Idę gdzieś ubrana jak kobieta, pokazuję
dokument i wtedy się zaczyna. Na całą salę, żeby wszyscy
słyszeli: „przyszedł pan taki i taki”. To nagminne. Gdy ktoś
odkrywa, że nie jestem takiej płci, jakiej wizerunek stwarzam,
od razu pojawiają się ironiczne uśmiechy, komentarze – mówi
w jednym z wywiadów Anna Grodzka, pierwsza otwarcie przyznająca się do transseksualizmu parlamentarzystka w Polsce.
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– Niestety, w tym kraju osobom pozanormatywnym żyje się
niełatwo. Budzą zdziwienie, czasem agresję. Niekiedy przez
lata ukrywają swoją transpłciowość, walcząc ze swoją psychiką.
Boją się, że zostaną napiętnowane – dodaje.
Mimo że transseksualista posiada prawidłowo wykształcone
organy płciowe i właściwie rozwinięte ciało, pozbawione wad
czy zaburzeń hormonalnych, to do własnej powierzchowności
odczuwa głęboką nienawiść, ponieważ mózg w przeważającej mierze funkcjonuje jak mózg płci przeciwnej. Aby więc
odzyskać własną tożsamość, niezbędne jest wykonanie wielu
badań, które prowadzą do postawienia właściwej diagnozy i zakwalifikowania do procesu zmiany płci. Przemiana
dokonuje się również na polu prawnym, ponieważ akt urodzenia ulega zmianie po wyroku sądowym stwierdzającym
przynależność danej osoby do nowej płci. Muszą jednak
zajść nieodwracalne zmiany, czyli trzeba podjąć leczenie.

Skąd wiesz, kim jesteś?

Wiedzę na temat tego, co kobiece i męskie, dzieci nabywają
w procesie socjalizacji. Ten zaś zależy od modelu i wzorców panujących w danej kulturze/społeczeństwie. Nie bez
znaczenia są także stereotypy związane z płcią. Narzucają
one kobietom i mężczyznom określone role społeczne i modele zachowań. Główną rolę we wpływaniu na identyfikację płciową odgrywa rodzina, a precyzyjniej – rodzice.
To oni są wzorcami zarówno męskości, jak i kobiecości.
Stanowią też źródło informacji na temat stereotypów płciowych, podziału ról i cech danej płci.

Pierwsze symptomy

Transseksualizm bardzo często objawia się już we wczesnym
dzieciństwie, w wyniku czego dziecko przejawia wiele zachowań właściwych dla płci przeciwnej. Wyróżnia się dwa typy
choroby. Pierwszym jest typ K/M (biologiczna dziewczynka,
zachowanie chłopca), który daje o sobie znać m.in. tym,
że dziewczynka stroni od dziewczęcej garderoby, woli krótsze
fryzury, próbuje korzystać z toalety na stojąco, bawi się
zabawkami przeznaczonymi dla chłopców, interesują ją
np. piłka nożna, samochody, ale może mieć problem z wybraniem grupy chłopców lub dziewcząt podczas zabawy
na podwórku. Przejawia agresję wobec innych dzieci, domaga
się zwracania do niej męskim imieniem, często także używa
męskiej formy czasowników: zrobiłem, byłem, poszedłem.
Okres dojrzewania przynosi brak akceptacji własnego ciała –
szczególnie piersi, które stara się ukryć. Powodem wstydu i niechęci do siebie samej staje się miesiączka. W transseksualizmie
typu M/K (biologiczny chłopiec, zachowanie dziewczynki)
dziecko żywi dokładnie odwrotne upodobania, czyli pasjonuje
je to, co dziewczęce.
Naturalnym jest fakt, że w dziecięcej zabawie role męskie
i żeńskie definiowane społecznie przez osoby dorosłe nie mają
znaczenia, dlatego niepokojące symptomy muszą zostać
właściwie zakwalifikowane, najlepiej przez lekarza specjalistę
– w tym przypadku seksuologa lub psychologa.

(130)

Rodzicielskie dylematy

Mitem jest, że transseksualizm powstaje w wyniku zaniedbań czy błędów wychowawczych. Płeć u człowieka
kształtuje się między 6. a 7. tygodniem życia płodowego.
To właśnie wtedy uruchamiane są procesy odpowiedzialne za
wykształcenie danych organów rozwijających się od 10. – 12.
tygodnia. Jeżeli w trakcie tej czasowej rozbieżności ilość
dostarczanych do płodu hormonów ulegnie zmianie, może
dojść do zaprogramowania mózgu męskiego, a ciała kobiecego. Transseksualizm nie jest więc wynikiem zaniedbań
rodziców ani winą samego dziecka, zatem po zauważeniu u swojej pociechy problemów z zaakceptowaniem jego
fizyczności najgorszym wyjściem z sytuacji jest zmuszanie
jej do właściwych dla płci zachowań, stosowanie gróźb, kar
i narażanie na ośmieszenie. Dziecko nie rozumie bowiem,
że jego zachowanie jest niepożądane. Wczesne zdiagnozowanie i zaakceptowanie zaburzenia zarówno przez dziecko, jak i rodziców pozwala jednak całej rodzinie nie tylko
funkcjonować bardziej komfortowo, lecz także odpowiednio
wcześniej podjąć właściwą terapię. Dodatkowo młody człowiek otoczony wsparciem zyska poczucie bezpieczeństwa,
co zaprocentuje w jego dorosłym, nowym życiu.

Jak przebiega leczenie?

Właściwe leczenie można podjąć dopiero po osiągnięciu
dojrzałości płciowej, a także zdolności do czynności prawnych, czyli najwcześniej w wieku 18 lat. Do tego czasu
większość osób jest poddawana konsultacjom ze specjalistami w celu ustalenia harmonogramu wykonywania badań
i dalszego leczenia.
Cała terapia łączy się z konsultacjami u specjalistów
– począwszy od wizyty u seksuologa poprzez psychologa,
psychiatrę, na sądzie i chirurgii skończywszy. Początkowo
leczenie opiera się na przyjmowaniu leków hormonalnych, które stopniowo zmieniają ciało, przygotowując je
do tej ostatecznej, trwałej zmiany. Ostatni etap – operacja
– przynosi upragnioną fizyczną metamorfozę: usunięcie
piersi, macicy, plastykę organów rozrodczych. Umożliwia
prowadzenie normalnego życia seksualnego i doznawania
przyjemności, ale wyklucza posiadanie biologicznych dzieci.
Dopiero po dokonaniu nieodwracalnych zmian można wystąpić z wnioskiem o zmianę danych osobowych i uzyskać
nowe dokumenty tożsamości.
Droga do uwolnienia z obcego ciała jest długa i wymaga stawienia czoła wielu trudnym emocjom. Dlatego
tak ważne jest, by w jej pokonywaniu mieć zaufanych,
wspierających towarzyszy – najlepiej własnych rodziców.
W jednym z komentarzy na forum Dominika apeluje
do wszystkich, by nie odwracali się od problemu i byli
otwarci na potrzeby swoich kolegów i koleżanek z pracy,
przyjaciół, partnerów, dzieci. Cytuje „Małego Księcia”: (...)
dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, z czym w kontekście transseksualizmu trudno
polemizować.

SPUŚĆ
SWOJE DZIECKO
ZE SMYCZY!

Pełny luz, jawna lub ukryta kontrola, tłumaczenie, karcenie, narzucenie arbitralnego
autorytetu wynikające z poczucia odpowiedzialności czy wejście w kumpelski układ? Jeśli
złoty środek w wychowaniu nie jest mitem, to gdzie go szukać i jak zastosować?
Tekst: Aleksandra Nizioł
W świecie małego dziecka, którego umysł nie odnotował
jeszcze, że włożenie wsuwki do kontaktu może mieć znamiennie konsekwencje dla życia lub zdrowia, zakaz dostępu
do wymienionych dóbr jest ograniczeniem jego wolności
i potrzeby odkrywania świata. Bywa, że konsekwencją takiego ograniczania jest tupanie, płacz i histeria – wszelkie
sposoby dozwolone, w końcu dzieje się krzywda! Dziecko nie
przyjmuje z entuzjazmem narzucanej dyscypliny. Często taki
konflikt interesów wywołuje frustrację i kończy się agresją.
Doskonale wiedzą o tym zarówno wychowawcy domowi
oraz przedszkolni, jak i single z alergią na dzieci, którzy
robiąc zakupy w hipermarketach, mogą być świadkami
takowych scen.
Wiele tęgich głów psychologiczno-pedagogicznych opisało
przemyślane i przetestowane przez siebie sposoby na unikanie podobnych sytuacji. Pojawiały się koncepcje bardziej
i mniej radykalne – od przekazania pełnej kontroli rodzicom (samostanowienia przez nich autorytetu, wyznaczania
granic, wszczepiania pojęć dobra i zła, wprowadzania kar
cielesnych i bezwzględnego posłuszeństwa) aż po całkowite
oddanie władzy dziecku. Wszystkie radykalizmy zwykle
kończą się fatalnie, zakładając jednowymiarowość i całkowitą przewidywalność młodego człowieka. Często dochodzi
do tego przekonanie wychowawcy o słuszności swoich decyzji,
które wynikają z dobrych intencji.
Odrzucając skrajności, spróbujmy zastanowić się nad jeszcze
innym rozwiązaniem. Mamy dziś pełną gamę koncepcji,
autorytetów – jest w czym wybierać. Jak mógłby zatem
wyglądać złoty środek w wychowaniu?

Wiadomość od małego Krzysia

W znalezieniu panaceum na wychowawcze bolączki pomoże krótkie ćwiczenie. Należy usiąść wygodnie, zamknąć
oczy, wziąć kilka głębokich oddechów i w wyobrazić sobie
obraz pod tytułem „Moje cudowne życie”. Następnie odpowiedzieć na pytania: kim jestem na obrazie?; jaką rolę
pełnię w społeczeństwie?; jak ono wygląda?; gdzie się znajduję? – Śmieszne? O to w tym wszystkim chodzi. O dystans
do siebie, o spuszczenie ze smyczy najpierw dziecka, które
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drzemie gdzieś głęboko w nas. Będzie to próba nawiązania
głębszego kontaktu ze sobą i swoimi pragnieniami, które być
może zostały przycięte na miarę służbowego stroju w pracy.
Dzięki temu można sobie nagle uświadomić, że zawsze
chcieliśmy śpiewać, marzyliśmy o lataniu samolotem. Kto
wie, jakiego SMS-a przyśle nam nasz wewnętrzny maluch.

Za rękę przez świat

W pierwszych latach życia dziecka przewodnikiem, który
wskazuje mu drogę, jednocześnie wyznaczając granice, jest
rodzic. To na nim ciąży obowiązek pokazania maluchowi nie
tylko samych pięknych elementów otaczającego świata, lecz
także tych niebezpiecznych, zakazanych, które dla dziecka
wydają się nad wyraz atrakcyjne. Dzięki pomocy mamy
czy taty malec dowiaduje się, dlaczego nie warto zbliżać
się do ostrych czy gorących przedmiotów, a przy okazji
dostaje obietnicę odkrycia pewnych rzeczy w przyszłości,
gdy osiągnie pełnoletniość.
Ciekawość rozpiera, gotowość już jest, ale pojawia się też
informacja, że na pewne rzeczy trzeba czekać. Dla rodziców stąd już tylko krok do kształtowania w dziecku inteligencji emocjonalnej, na którą później złożą się ( jak pisze
Daniel Goleman, psycholog i twórca samej koncepcji) samoświadomość, samoregulacja, umiejętność motywowania
siebie i podtrzymywania motywacji, empatia oraz zdolność
do odraczania gratyfikacji. Dochodzi do tego rozwój sensoryczny i świadomość istnienia granic, najpierw wyznaczanych
przez rodziców, a później społeczeństwo.
– Wychowując, jako rodzice dajemy przykład na wielu
płaszczyznach: emocjonalnej i społecznej, na płaszczyźnie
dojrzałości, etyki codziennego życia, wartości i przekonań
na temat otaczającego nas świata, duchowości i otwartości
na miłość, współczucia i pomocy innym. Dzieci czerpią informacje nie z tego, co do nich mówimy, co im tłumaczymy
i do czego namawiamy lub czego zabraniamy. Dzieci wchłaniają nasze postępowanie i reakcje wszystkimi zmysłami.
Kopiują nasze ruchy – sposób mówienia, myślenia, działania.
Cały ten bagaż rozpakują później w dorosłym życiu – mówi
Anna Przybysz, psycholog i ekspert od terapii głosem.

Autorytet z show-biznesu

Najtrudniejszym czasem zarówno dla dziecka, jak i jego
rodziców jest etap gimnazjalno-licealny. Młody człowiek
radykalnie weryfikuje wówczas przekazaną wiedzę. Rodzic
może przyjąć, że najskuteczniejszą metodą wychowywania
dziecka będą kary fizyczne lub np. pełna kontrola jego czasu.
Nic jednak na tym etapie nie wychowuje tak skutecznie,
jak wzorzec. A umysł młodego człowieka jest krytyczny,
bezwzględny. Gimnazjalista (później licealista) jest chodzącym wariografem – jeśli mowa dorosłego nie jest prosta
i przejrzysta, jeśli nie stoi za nią osobisty przykład rodzica
(w tym także gotowość do przyznawania się do własnych
błędów i ograniczeń), wróży to koniec kredytu zaufania.
– Warto zwrócić uwagę na prozę życia, którą pokazujemy
naszym dzieciom. Oczekujemy od nich odwagi, zdolności,
przebojowości, sukcesów, a sami własną postawą częściej
uczymy smutku, pracy, która nie jest radością i nie przynosi
zadowolenia, tylko ból, napięcie, stres i choroby. Mówimy
o zmęczeniu, braku wolnego czasu, straszymy niedoborem
pieniędzy i szczęścia. Po co więc żyć, zakładać rodziny,
rodzić dzieci?! – stwierdza Anna Przybysz.
Najistotniejszą kwestią jest autentyczność. Może dlatego
postacie z show-biznesu (często sztucznie wykreowane) fascynują młodych ludzi. To one pozwalają sobie na otwarte
wyrażanie buntu, gniewu i krytyki wobec świata, w którym
przyszło im żyć. To uczucia nastolatka, który – podobnie
jak w dzieciństwie krzykiem – potrzebuje wymusić granice,
ale nie chce słuchać tylko opowieści o nich. I tu spuszczenie
siebie ze smyczy bywa zbawienne. Czy oznacza tym samym
wskoczenie w glany, założenie kolczatki na przegub i zamalowanie oczu na czarno lub słuchanie muzyki z tekstami
w stylu „Nie ma stolca, mam pie..olca”? Nie. To druga
– obok pełnej kontroli – skrajność. Wystarczy refleksja na
własny temat i przypomnienie sobie, jakie sami mieliśmy
oczekiwania wobec rodziców.
A co ze złotym środkiem wychowania dziecka na tym etapie
życia? Choć to sprawa trudna do przyjęcia dla rodzica,
który stara się ochronić je przed światem skażonym złem,
trzeba przyjąć do wiadomości, że nastolatek zawsze znajdzie
sposób, by spróbować czegoś zakazanego. Nastoletni wiek
to czas, kiedy powoli, ale radykalnie panem smyczy stają
się ci, których ona oplata. Jeśli nie rodzic (rozsądnie i odpowiedzialnie), to sam nastolatek (gwałtownie i wywrotowo)
odepnie siebie od smyczy.

Podobieństwo w oddaleniu

Podobnie rzecz ma się w pierwszych latach studiów. Nowe
miasto, nowe znajomości. Z otwartymi ramionami czeka
świat, który – teoretycznie – nie ma granic. Rodzicielska
kontrola jest realna tylko w zakresie finansów. Rodzice płacą,
więc wciąż mają władzę.
Czas studiów to dla rodzica etap syndromu pustego gniazda,
trudny czas godzenia się z faktem, że ubyło rzeczy do prania
i trochę tęskni się za kłótniami o późne powroty do domu.
Może to być najważniejszy czas w wychowaniu – troska
o własny rozwój. Może powrót do działań, o których zawsze

się marzyło, ale w natłoku obowiązków domowo-rodzinnych
zostały zepchnięte na dalszy plan. Może zamiast telefonów
z pytaniami, „czy masz co jeść? ” i „czy się ciepło ubierasz?”, warto zapisać się na basen, zacząć uczyć języka
albo zaadaptować opuszczony pokój na miejsce spotkań
kobiecego kręgu/męskiej pracowni. Studiujące maleństwo,
jeśli nie próbuje w tym czasie zakazanych dotąd owoców,
na pewno się rozwija. Dlaczego rodzice mają stać w miejscu? Nic tak nie inspiruje młodego człowieka, który wraca
do rodzinnego domu, jak przemieniona mama z nową fryzurą, odświeżoną garderobą, smukłą sylwetką, zajmująca się
ciekawymi rzeczami, o których może poopowiadać. I jak
tata, który od innych panów w jego wieku różni się między
innymi tym, że nie wygląda, jakby połknął piłkę plażową, ale dokopał się do swojej pasji, która dziś motywuje
go do planowania przyszłości.

Kto z nami, kto przeciw nam

Wśród wielu różnorodnych sposobów wychowania są dwa
skrajne: pełna kontrola (a nawet wpisane w ten model karanie cielesne) oraz metoda bezstresowa, która zakłada,
że dziecko samo wie, co jest dla niego najlepsze. Dzieci bite
i poddawane przemocy uczą się najczęściej agresji i tyranii.
Rzadko system wychowawczy pełen presji i braku zaufania
owocuje dyscypliną i opanowaniem, odpowiedzialnością
za swoje działania. Osoby, którym nie wytyczono granic,
mogą być bardziej spontaniczne w działaniu, bezpretensjonalne, ale też swoją nieposkromioną ekspresją zaburzać
funkcjonowanie otoczenia, nie respektować osób, które się
wokół nich znajdują.
Utrzymując się najbliżej środka, mamy postawę motywowania i stymulowania dziecka do słuchania, samodzielności, współpracy, poznawania otoczenia przy jednoczesnym
– opiekuńczym, ale uwzględniającym zaufanie – towarzyszeniu rodziców. W drodze dorastania rozwijać się ona
będzie w kierunku nie tylko partnerskich relacji, lecz także
wyboru właściwego dla siebie mentora, uznania wartości
i autorytetów. Ten model, jak wszelkie teorie, ma również
swoje słabsze strony – wymaga kreatywności i inicjatywy
ze strony rodziców, określenia najpierw przez nich samych
tego, co jest ważne, kim sami chcą być i kogo wychować.
Rozwój dziecka często idzie w parze z rozwojem rodzica.
Najtrudniej jest pohamować chęć przejęcia całkowitej kontroli
nad potomstwem. Nie zawsze wypływa ona ze złej motywacji.
Bywa, że jest to głównie próba ochrony kochanej osoby przed
cierpieniem. Tylko czy da się przed nim kogokolwiek ustrzec?
Co innego nauczyć się współcierpieć. Rozwój przebiega
zarówno poprzez spuszczanie siebie i dziecka ze smyczy,
jak i nabieranie dystansu do siebie. Nastolatkom, a potem
dorosłym, można wiele tłumaczyć, wygłaszać mowy i moralizować. Można też uznać, że warto bić i karać, nakazywać
i zakazywać, ale kluczem do wychowania jest przykład,
bo uczymy się przez wzorce. Dystans, spójność i racjonalne
wyznaczanie granic mogą być ożywcze na każdym etapie
wychowania. A w dorosłości stać się inspirującymi drogowskazami na ścieżce wymagania od siebie.
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Okrągła, duża, mała, w różnych kolorach. Niby do niczego nieprzydatna. Po prostu kropka
i tyle. Jednak ułożona w odpowiedni sposób z „kropkowymi” koleżankami może nabierać
różnych znaczeń. Najpierw opanowuje świat dziecka, potem towarzyszy mu w dorosłym życiu.
Tekst: Julita Matusiak
Peter Reynolds, znany autor książek dla dzieci, postanowił
każdego dnia dokonać jakiegoś wpisu w swoim dzienniku.
Mógł to być rysunek, wiersz lub cokolwiek, co zaświadczyłoby
o jego istnieniu. Pewnego wieczoru był bardzo zmęczony
i zdołał zrobić na kartce tylko prosty znak czarnym markerem, zaraz potem zasnął. Kiedy po godzinie obudził się,
spostrzegł, że czarny punkcik rozlał się do rozmiaru wielkiej kropki. O poranku spojrzał na kropkę ponownie i doznał olśnienia – napisał „The Dot”, dodał swoje nazwisko
i w ten sposób powstała okładka książki. Zaraz potem pojawił
się pomysł na historię. Jej bohaterką uczynił dziewczynkę
o imieniu Vashti. Dziewczynka uważała, że nie potrafi rysować, bardzo męczyła się na lekcji plastyki. Biała kartka
leżąca przed nią frustrowała ją i złościła. Nauczyciel zachęcał
Vashti, by narysowała jakikolwiek znak, a zobaczy, dokąd
on ją doprowadzi. Dziewczynka w końcu przełamała
się i narysowała kropkę. Na kolejnej lekcji zdecydowała się
rozwinąć pomysł i namalowała kolejne kropki – małe, duże,
w różnych kolorach. Gdy rozwiesiła je na ścianie, wzbudziły zachwyt innych dzieci. Jeden z chłopców zwierzył się
dziewczynce, że chciałby rysować tak jak ona, ale nie potrafi.
Vashti, podobnie jak wcześniej nauczyciel, zaczęła przekonywać go, by nie bał się i spróbował swoich sił, zaczynając
od nakreślenia prostego znaku.
Książka odniosła ogromny sukces. Przetłumaczona została na
22 języki. Historia stała się inspiracją dla nauczycieli z całego
świata. 15 września (dzień publikacji pierwszego wydania
w 2003 roku) obchodzony jest przez nich jako International
Dot Day, czyli dzień, w którym proponują uczniom kropkowe
zadania. Nauczyciele prezentują efekty twórczości swoich podopiecznych na stronie International Dot Day na Facebooku,
na You Tubie, a także na specjalnie założonych przez siebie
blogach. Prace dzieci zadziwiają pomysłowością, powstają
w najróżniejszych technikach, zachwycają barwami. Warto
je obejrzeć.

Kropki w ciągłym ruchu

Kilka miesięcy temu w Polsce wydana została książka autorstwa francuskiego twórcy Herve Tullet’a „Naciśnij mnie”.
Prosty pomysł, który przełamuje utarte myślenie o tym,
czym jest książka i jak należy się z nią obchodzić, sprawił,

że kropki Tullet’a zrobiły furorę wśród młodszych dzieci.
Książka doczekała się publikacji w 24 krajach. Nic dziwnego,
że we Francji pomysłowy autor nazywany jest księciem książek
dla przedszkolaków.
Na pierwszej stronie książeczki znajduje się żółta kropka,
na drugiej do kropki dodane zostało polecenie: „Naciśnij na
żółtą kropkę i przewróć stronę”. Po jego wykonaniu dziecko
jest zaskoczone efektem – z jednej kropki powstają dwie.
Zastosowanie się do kolejnych poleceń przynosi bardzo ciekawe
skutki – kropki rozmnażają się, prócz żółtych pojawiają się
niebieskie i czerwone, ustawiają w rzędy lub nagle rozsypują. By tak się stało, należy potrząsać książką, przekręcać ją,
zgasić światło, dmuchać na książkę. Z kolei pod wpływem
klaskania kropki powiększają się coraz bardziej, aż zaczynają
przypominać kolorowe bańki mydlane. Ich rozmiary w końcu są tak ogromne, że na dwóch stronach mieści się tylko
niewielka część żółtej kropki. Co stało się z resztą kropek?
Być może odfrunęły jako wielkie kolorowe balony, a może
zamieniły się w motyle albo piękne wielobarwne ptaki?
O tym, jak wiele niezwykłego można stworzyć ze zwykłych
kropek, przekonuje nie tylko twórczość dziecięca lub ta skierowana do małych odbiorców.

Unicestwienie

Królową kropek w sztuce współczesnej jest niepodważalnie
japońska artystka Yayoi Kusama. Jej twórcza pasja pojawiła
się już w dzieciństwie. Wtedy też doznała halucynacji, które
przyczyniły się do jej kropkowej obsesji. W 1957 roku wyjechała z Japonii do Nowego Jorku, gdzie szybko stała się znaczącą
postacią tamtejszej sceny artystycznej. W 1973 roku wróciła do
rodzinnego kraju, by poddać się leczeniu psychiatrycznemu.
Do dziś mieszka w szpitalu psychiatrycznym w Tokio.
Kusama tworzy obrazy, rzeźby, przestrzenne instalacje, filmy,
projektuje meble, tkaniny, pisze książki. W swojej twórczości
łączy wiele stylów i technik. Nawiązuje do minimalizmu,
pop artu, ekspresjonizmu abstrakcyjnego i surrealizmu.
Od kilkudziesięciu lat tworzy niezwykły świat, w którym daje
wyraz swoim obsesjom, lękom i fascynacjom.
Zakropkowywanie wszystkiego to jej życiowy projekt, któremu
nadała nazwę „Obliteration”, czyli unicestwienie. Kropkom
przypisuje różne znaczenia.
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W jednej z wypowiedzi twierdzi, że okrągła kropka ma formę
słońca, które symbolizuje energię całego świata, ale także formę
księżyca, który kojarzy jej się ze spokojem. Kropki są według
niej drogą do nieskończoności. W latach 60., w czasie antywojennych protestów w USA, w których aktywnie uczestniczyła
lub sama je organizowała, kropki traktowała jako symbol
miłości i pokoju. Słynne są jej akcje oraz happeningi z tego
czasu, na których publicznie pokrywała kropkami siebie oraz
nagich tancerzy i aktorów. W jednym z happeningów kropkami
pomalowała nawet konia oraz jeziorko. Podczas wystawy zatytułowanej „Look Now, See Forever”, w Gallery Of Modern
Art w Queensland w Australii (listopad 2011/marzec 2012),
powstała instalacja „The Obliteration Room”, w realizacji
której udział wzięły dzieci odwiedzające galerię. Pomalowane
na biało i wyposażone w białe meble pomieszczenie stopniowo
pokrywane było przez maluchy kolorowymi kropkami (naklejkami). Ostatecznie z białego pokoju powstała bajecznie
kolorowa przestrzeń.

Psychodeliczny kropkowy świat

Charakterystyczne dla twórczości Kusamy są lustrzane
pomieszczenia, które aranżuje w różny sposób – często
wypełnia je przedziwnymi nakrapianymi, obłymi obiektami, czasem tylko maluje w kropki, a niekiedy zaciemnia
i jedynie instalacje z kropek świecą w nich jak gwiazdy.
Odbicia w lustrach sprawiają, że pomieszczenia te zamieniają
się w nieskończoną przestrzeń, co niesłychanie mocno oddziałuje na zmysły i wyobraźnię, wywołując wrażenie przebywania w zupełnie innym psychodelicznym świecie. Niesamowite
są także jej wielkie, niemalże bajkowe, nakrapiane kwiaty,
tkaniny oraz setki obrazów.
Oprócz kropek powtarzającym się motywem w jej twórczości są fallusy oraz sieci. Obecnie ma 83 lata i nieustannie
tworzy z niesłabnącą pasją. Tegoroczna retrospektywna
wystawa artystki, odbywająca się kolejno w Paryżu, Londynie,
Madrycie i Nowym Jorku, zawiera jej najwcześniejsze prace
– obrazy z lat 40., jak i najnowsze dzieła, m.in. największy
z lustrzanych pokoi z 2011 roku „Infinity Mirrored Room
– Filled with the Brilliance of Life”.
By zainaugurować wystawę w Tate Modern w Londynie,
Kusama po raz pierwszy od 12 lat opuściła Tokio. Na wernisażu ubrana była w czerwone kimono w białe wielkie
grochy, a na głowę nałożyła czerwoną perukę. Nawet wózek,
na którym się porusza, pomalowany był w kropki.

Wariacje

Obecnie w Tate Modern (do września) odbywa się wielka
wystawa kontrowersyjnego 47-letniego brytyjskiego artysty
Damiena Hirsta. Tematyką jego prac jest śmierć, przemijanie
i pustka. Platynowa czaszka wysadzana diamentami, rekin
zaklęty na wieki w formalinie, kompozycje z motyli to jego
powszechnie znane dzieła. Hirst jest też autorem najbardziej
znanych i najdroższych obrazów w kropki na świecie.
W 1986 roku zaczął tworzyć cykl „Spot Paintings”, który
obecnie liczy ponad 1400 prac, z których podobno tylko pięć
namalował własnoręcznie. Resztę wykonali jego asystenci.
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Obrazy te nie mają nic wspólnego z surrealizmem i poetyką dzieł Kusamy. Na białym tle różnej wielkości i kształtu
płócien namalowane są wielobarwne kropki w różnych,
ale bardzo uporządkowanych, układach. I to wszystko.
Tego typu obrazy nie są niczym nowym w sztuce. Dzieła
Hirsta przywodzą na myśl amerykańskiego artystę Thomasa
Downinga (1928 – 1985) i jego cykl „Spot Paintings”,
który powstał w latach 60. XX wieku oraz współczesnego
szwajcarskiego artystę Johna Armledera, który pierwsze
obrazy w kropki namalował w latach 70. ubiegłego wieku.
Często jego twórczość wskazywana jest jako bezpośrednia inspiracja dla Hirsta. François Morellet, Vera Molnar, Poul Gernes
to kolejni artyści, którzy w latach 50. i 60. stworzyli kropkowe dzieła.

Wibrujące kropki

Lata 60. to też czas intensywnego rozwoju op artu, dla
którego charakterystyczne są obrazy bazujące na złudzeniach optycznych. Umiejętne zestawienie form i kolorów,
często czerni i bieli, sprawia, że powstaje wrażenie ruchu
– obrazy pulsują, migoczą, wydają się trójwymiarowe. I tutaj
kropki odegrały i nadal odgrywają wielką rolę. Kompozycje
z kropek tworzyła m.in. sztandarowa artystka tego kierunku
Bridget Riley. Obecnie dzieła opartowe często powstają przy
użyciu komputera.
Na początku lat 70. XX wieku wśród Aborygenów w osadzie Papunya powstał ruch malarstwa kropkowego zwany
dot painting. Sposób malowania nie był nowy – obrazy
z kropek tworzone były przez Aborygenów już 40 tys. lat
temu i ściśle wiązały się z ich wierzeniami. Powstawały
na piasku, na ciele, skałach i sakralnych przedmiotach,
tworzono je palcami lub przy użyciu bumerangu.
Powtarzającymi się motywami kompozycji były też koła,
linie i zwierzęce formy. Nowość polegała na przeniesieniu
obrazów na płótno i udostępnieniu ich szerszej publiczności.
Dzieła Aborygenów przeniknęły do sztuki zachodniej, a wystawy prezentujące ich twórczość organizowano w znanych
galeriach, co sprawiło, że dot painting w latach 80. i 90.
XX wieku stał się bardzo popularny. Wibrujące barwami
i formami obrazy nadal zachwycają i inspirują do tworzenia
w tym stylu.
Kropki pojawiają się w pracach wielu artystów także jako
tylko jeden z elementów kompozycji. Bardzo ciekawe
są dzieła brazylijskiej artystki Beatriz Milhazes. W jej obrazach,
instalacjach oraz scenografiach abstrakcja łączy się z figuratywnością, a centralnym motywem są formy roślinne, przede wszystkim kwiaty, które bardzo często złożone
są z kół, spirali i kropek. Jej niezwykle dekoracyjne prace zdobyły uznanie na całym świecie, podobnie jak psychodeliczne,
niemalże halucynacyjne obrazy tworzone przez Amerykanina
Freda Tomaselliego. Jako wielbiciel natury często maluje
w charakterystyczny sposób ptaki, motyle i kwiaty, a swoje
obrazy traktuje jak okna wiodące do stworzonego przez siebie
surrealistycznego świata. Nie tylko sztuka współczesna roi
się od kropek. W latach 50. zagościły one na stałe w modzie
oraz designie. Wystarczy rozejrzeć się dokoła.

Koszulki z bawełny organicznej
z ręcznie zaprojektowanymi grafikami
Wiele kolorów i modeli, zapraszamy:

www.BabyProject.eu

Na następnej stronie znajdziecie kod rabatowy.

P A R T N E R Z Y
Partnerzy to firmy i ludzie, bez których magazyn (SLOW) nie byłby tym, czym jest dziś.
Wkład wszystkich opisanych poniżej firm, ich profesjonalizm i zaangażowanie umożliwiły
nam efektywną i skuteczną pracę. Dziękujemy za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.
eMotion

Agencja reklamowa obecna na polskim rynku od 1998 roku. Najważniejsze
dwa filary eMotion to BTL i Digital Publishing wspierane przez bardzo silny
dział kreacji i produkcji. Agencja wspiera (SLOW) w zakresie kreowania
wizerunku oraz DTP.
www.eMotion.pl

Kancelaria Prawno-Patentowa KONDRAT

Kancelaria od 2006 roku specjalizuje się w prawach własności intelektualnej oraz w prawie autorskim i farmaceutycznym. Założycielem jest
dr Mariusz Kondrat – europejski rzecznik patentowy, wcześniej pracownik
departamentu prawnego UKIE oraz adiunkt i wykładowca prawa wspólnotowego na UKSW.
www.kondrat.pl

Firmao

Innowacyjny system internetowy dla nowoczesnego biznesu, integrujący
CRM, wirtualną centralę telefoniczną VOIP, ewidencję czasu pracy oraz
zarządzanie projektami i zadaniami pracowników. Pozwalamy technologii
zastąpić człowieka – ona jest FAST, żebyśmy my mogli być (SLOW).
www.firmao.pl

Perfetto (Paweł Paszek-Pietruch)

Kucharz, podróżnik, blogger. Twórca Perfetto – miejsca, gdzie organizuje
i prowadzi warsztaty kulinarne, kolacje degustac yjne i warsztaty smaków.
Pierwszy polski absolwent Włoskiego Instytutu Kulinarnego w Piemoncie
IFSE – Italian Food Style Education. Dla (SLOW) jest cennym wsparciem
merytorycznym.
www.perfetto.com

Grey & White

Kancelaria zajmująca się profesjonalną księgowością, kadrami oraz doradztwem
podatkowym. Do dyspozycji klientów w każdej chwili pozostają wykwalifikowani
i doświadczeni pracownicy. W czasach nieustannie zmieniającego się prawa
podatkowego – zawsze na bieżąco.
www.greyandwhite.pl

Drukarnia PERFEKT SA

Drukarnia Perfekt obsługuje wydawnictwa, agencje reklamowe oraz tych
wszystkich, którym zależy na najwyższej jakości druku i oprawy. Szybko realizuje zlecenia, doradza, szuka najlepszych rozwiązań. Ma nowoczesny park
maszynowy i duże doświadczenie. To właśnie dzięki tej drukarni (SLOW)
zachwyca swoim zapachem i szlachetną drukowaną formą.
www.drukarniaperfekt.pl

CSW „Znaki Czasu”

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu jest jedną z najnowszych w Polsce przestrzeni dedykowanych w całości sztuce współczesnej.
Stanowi miejsce otwartej dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami w sztuce.
CSW pomaga (SLOW) w poszukiwaniu młodych artystów do działu (free:zone)
i wspiera dział (kultura).
www.csw.torun.pl
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Ubieraj swoje dziecko z głową
Ubranka z bawełny organicznej robione ręcznie
www.BabyProject.eu
Kod rabatowy dla czytelników (SLOW)

SLOW20120719
Wystarczy wpisać ten kod w koszyku, podczas realizacji zakupów,
a rabat zostanie naliczony automatycznie.

