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SLOW
FOOD
ZWYCIĘZCA W PLEBISCYCIE

NA NAJPOPULARNIEJSZE SLOW.
NIE ODBIERAMY FOOD PRAWA DO SLOW.

NIC PODOBNEGO!

SPEŁNIAJĄC JEDNAK SWÓJ OBOWIĄZEK,
W IMIENIU INNYCH APELUJEMY:

SLOW MOŻE BYĆ WSZYSTKO...

SLOW DESIGN, SLOW FASHION, SLOW BUSINESS...
Tworząc ten numer magazynu, szukaliśmy tematów, które nie tylko same w sobie
pasują do jego tematyki, ale przybliżają genezę wszystkiego co ze slow związane.
Carl Honoré pomógł nam zrozumieć, na czym polega sztuka życia i jak ważne
jest, aby jego tempo było właściwe. Paweł Józefacki wyjaśnił, jak slow ma się
do biznesu, a Joanna Lompart-Chlaściak podjęła próbę udowodnienia tego,
że także fashion może być slow.
Całość okrasiliśmy odrobiną sielanki z Grzegorzem Turnauem, który ujawnił
nam swoją skłonność do przebywania w miejscach, w których czas płynie wolniej.
Nie byłoby jednak (SLOW) bez odrobiny (re:vision), więc zajrzeliśmy bankom
do portfela, a z Rafałem Hetmanem odwiedziliśmy Jerozolimę, gdzie każdego
dnia przelewana jest krew i nie zawsze wskutek trwającego tam od ponad
sześćdziesięciu lat konfliktu zbrojnego.
Po długich i czasami monotonnych ujęciach Slow Cinema, choć działem
(parents), trochę niegrzecznie kończymy bajkami niekoniecznie dla dzieci ...

Zapraszam do lektury (SLOW) No.4.

Uwierzcie:

szkoda czasu na pośpiech.
Bartosz Klonowski
Redaktor Naczelny
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Projekty, które się udały

O WOLNOŚCI
Postępująca globalizacja, nowe technologie i łatwość przemieszczania się w każdy
zakątek świata. To wszystko sprawiło, że coraz chętniej powracamy do trybu życia sprzed
kilku tysięcy lat. Współcześni koczownicy używają minimalistycznych, wielofunkcyjnych
gadżetów, mogą pracować z każdego miejsca na świecie i nieustannie zmieniać miejsce
swojego pobytu. Cały ich majątek podróżuje wraz z nimi w maleńkim domu.
Tekst: Paweł Kobryński (Front Architects)
Nieustanne przemieszczanie się w poszukiwaniu
pastwisk wpisane jest w historię niemal wszystkich kultur. Z końcem XX wieku potrzeba ciągłego
przemieszczania się powróciła i dzisiaj dotyczy
głownie człowieka Zachodu. Nie ma ona jednak nic
wspólnego z poszukiwaniem pożywienia. Obecnie
koczowniczy tryb życia to świadomy wybór, który,
jak twierdzi Zygmunt Bauman, jest ucieczką od
cywilizacji i postindustrialnego zgiełku.

Nomadyczna architektura

W dobie przemian kulturowych, które zachodzą
w pokoleniu dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków, nie można nie dostrzec trendów pojawiających się m.in. w architekturze. W ostatnim
czasie dużą popularność zdobywają projekty coraz
mniejszych obiektów mieszkalnych, odpowiadające na nowe potrzeby społeczeństwa.
Młodzi ludzie często nieposiadający rodziny, stałej
pracy, za to operujący kilkoma językami, łakną
świata, nowości i odrzucają tradycyjnie pojęty dom, wybierając życie nomada. Tanie linie
lotnicze, łatwe pozyskiwanie informacji i udogodnienia, takie jak couchsurfing (darmowe
zakwaterowanie), car-pooling (wykorzystanie
wolnych miejsc w samochodzie) i w końcu w wielu
krajach tania żywność, sprawiają, że ekonomiczne bariery przemieszczania się legły w gruzach.

Dla tej grupy aktywnych ludzi wiele pracowni
architektonicznych przygotowuje propozycje niewielkich mobilnych obiektów, czasami zwanych
nomadycznymi.

Nowatorsko, czyli mobilnie

Istotą nomadyzmu jest możliwie tanie i błyskawiczne przemieszczanie się. Większości osób ten sposób życia kojarzy się z cygańskim obozem albo podróżnikiem z wielkim plecakiem. Jednak nieprawdą
jest, że poza wigwamami, szałasami, namiotami
i przyczepami kempingowymi lub kamperami nie
istnieje nomadyczna architektura. Fakt, nie sposób
włożyć sobie na plecy kontenera, nikt nie przesunie
o parę kilometrów modułu ważącego tonę bez
pomocy dźwigu. Współczesny nomada, którego wyróżnia gotowość do błyskawicznej zmiany
miejsca, może natomiast liczyć na wiele nowatorskich rozwiązań architektonicznych. Jednym z nich
jest 1m2 House, propozycja Van Bo Le-Metnzela.
W kontekście prawdziwie mobilnego schronienia
warto przypomnieć też pracę Krzysztofa Wodiczki
z 1988 roku. Jego The homeless vehicle project
jest idealny, jeśli weźmiemy pod uwagę łatwość
przemieszczania się wraz ze swoim dobytkiem.
Projekt co prawda dotyczy nowojorskich bezdomnych, jednak i ich w pewnym sensie można także
przecież nazwać nomadami.
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SHELTER BY GG TO IDEALNY OBIEKT DO ŁATWEGO TRANSPORTU.
JEGO ORGANICZNA FORMA NICZYM PASOŻYTNICZA HUBA DOSKONALE KLIMATYZUJE SIĘ W KAŻDYCH WARUNKACH. BĘDĄC CIĄGLE W POZYTYWNYM
KONTRAŚCIE Z OTOCZENIEM, WSPANIALE KOMPONUJE SIĘ Z TAKIMI MIEJSCAMI, JAK ŚRÓDMIEJSKIE STARÓWKI WIELKICH MIAST CZY WIEJSKIE PRZEDMIEŚCIA.
PROJEKTANCI: GABRIELA GOMES I SERGIO BESSA.

TUBO HOTEL TO PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA PODRÓŻUJĄCYCH W MEKSYKU, NIEDALEKO
TEPOZTAN. PODSTAWĄ BUDOWLI SĄ OGROMNE BETONOWE RURY. PROJEKT JEST DOSKONAŁYM PRZYKŁADEM NA PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NIEPOTRZEBNYCH
ELEMENTÓW. W ŚRODKU ZNAJDUJĄ SIĘ: DUŻE ŁÓŻKO, OŚWIETLENIE, WIATRAK I SZKLANE WEJŚCIE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA POSZCZEGÓLNYCH
RUR JEDNA NA DRUGIEJ. W TEN SPOSÓB POWSTAJE CIEKAWA KONSTRUKCJA TWORZĄCA SPÓJNY BLOK. PROJEKTANCI: T3ARC, FOTOGRAF: LUIS GORDOA.

Neonomadzi...

Projektanci coraz częściej tworzą małe obiekty
możliwe do łatwego przemieszczenia. Wystarczy
tylko użyć odpowiednich maszyn. Dużą popularnością na całym świecie cieszą się kontenery inspirowane kontenerami budowlanymi i towarowymi.
Są to przeróżne, bardziej lub mniej modularne,
formy wolnostojące, a także huby doklejane do
istniejących już obiektów.
Tubo Hotel, wykonany przez architektów grupy
T3arc z betonowych kręgów, to z kolei doskonały
przykład pomysłowego i praktycznego wykorzystania materiałów recyklingowych. Ciekawe realizacje: Hypercubus studia WG3 i Mobile Unit firmy
Coodo wyposażono we wszystko (szafy, schowki itp.),
co niezbędne do życia na minimalnej powierzchni.
Zastosowanie wielu różnorodnych rozwiązań mających zapewnić komfortowe warunki sprawia, że trudno mówić o wykształceniu się współczesnej architektury typowo nomadycznej. Natomiast bez wątpienia
można mówić o neonomadyzmie i neonomadach.
Z myślą o nich stworzono między innymi Soc Hauz,
projekt grupy Front Architects, zainspirowany skandynawskimi hytte, czyli domkami do wynajęcia, w których
przez określony czas można się poczuć jak u siebie.

...i turyści

W żadnym razie nie należy mylić nomady z turystą. Ten
drugi, dysponujący skromnymi środkami finansowymi,
będzie poszukiwał takich możliwości, jak Sleep Box
(autorstwa dwóch rosyjskich projektantów z Arch
Group) czy wspomniany Tubo Hotel, w których po
prostu można przenocować za niewielkie pieniądze.
Turysta bardziej wrażliwy na walory krajobrazu wynajmie na czas wakacji LoftCube Wernera
Aisslingera, a dysponujący gotówką miłośnik
przyrody może natomiast zakupić Micro Compact
Home, który będzie mógł urządzić jak prawdziwy
dom – wypełnić książkami, pamiątkami, obrazami,
dekoracjami, krótko mówiąc tym wszystkim, co
świadczy o jego kulturze. I ta właśnie wyróżniająca
klasycznego nomada cecha, czyli przenoszenie
własnej kultury, sprawia, że o architekturze nomadów trzeba także mówić w kontekście antropologicznym. W każdym innym przypadku tzw.
współczesna architektura nomadyczna będzie
merytorycznym zakłamaniem.

W Polsce

W ostatnich latach powstało kilka ciekawych realizacji tzw. mobilnych obiektów. Jedne z najciekawszych produkuje polska firma Buma, ale są
i takie, które reklamując się jako nomadyczne,
szybkie w montażu oraz łatwe w przemieszczaniu, pomijają niestety ważny aspekt estetyczny
i, co niezmiernie ważne, kontekst przestrzenny.
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Szczególnie z tym ostatnim, ze względu na uwarunkowania kulturowe (na przykład regionalne) i krajobrazowe, należy bardzo uważać. Łatwość zakupu
i względna łatwość przemieszczania modułów „usypia” nie tylko inwestorów, lecz także projektantów.
Przetransportowanie prostego, modernistycznego
modułu na podhalańskie łąki albo kaszubską wieś
w sąsiedztwie tradycyjnej zabudowy bardzo rzadko
kończy się szczęśliwie. Najczęściej, co trzeba odnotować ze smutkiem, fotografie przedstawiane
w folderach przycinają niewygodne sąsiedztwo
obrazujące w rzeczywistości rażący kontrast.
Czy w naszym kraju architektura kontenerowa,
mobilna, minimalna powierzchniowo ma szansę
zdobyć jakąś część rynku? Spoglądając na rosnące
ceny energii elektrycznej, kosztów ogrzewania,
budowy domu, materiałów i robocizny, wydawałoby się, że tak. Z drugiej jednak strony należy też
pamiętać o niemal genetycznych uwarunkowaniach
kulturowych przeciętnego Polaka, który poszukuje
mimo wszystko trwałości i poczucia komfortu przestrzennego, wynikającego choćby z przyjemności
wspólnego, rodzinnego biesiadowania. Fakt, że
rośnie ilość gospodarstw jednoosobowych, nie
przesądza jeszcze o potrzebie posiadania domu
mobilnego. Jeśli można snuć jakieś prognozy, to
zgadzając się co do niszowości tej formy mieszkania
przeznaczonej dla szczególnych indywidualistów,
na pewno odczuwa się przyrost budowy małych,
modularnych, mobilnych domów w strefach typowo rekreacyjnych, w ośrodkach wczasowych
i wypoczynkowych. Oczywiście małe domki funkcjonowały tam od zawsze, jednak w ostatnich latach po prostu powstało sporo nowych, często
budowanych właśnie w technologii umożliwiającej
błyskawiczny montaż i demontaż. Cokolwiek by nie
mówić, ten rodzaj budownictwa przeznaczony jest
dla turystów. Do czasowego, krótkiego zamieszkiwania. Siłą rzeczy obiekty te, używając określenia
Le Corbusiera, stanowią kwintesencje maszyny do
mieszkania, z całą jednak pewnością nie można ich
nazwać domami.
Tak czy inaczej: kontener, minimal unit, moduł
mini house – każdy z nich będzie wymarzonym
przystankiem dla wszystkich miłośników, jakkolwiek ironicznie to zabrzmi, utopijnej anarchii.
Ekologicznych ewangelików, socjalistów, alterglobalistów, idealistów marzących o nowym wspaniałym świecie. Współczesnych romantycznych
podróżników, a w zasadzie głównie turystów,
o których pisał Neil Postman. I choć tęsknimy
wszyscy za podróżami, za możliwością spokojnego odosobnienia, za kawałkiem malutkiego,
ale własnego kąta, to przyznajmy, że najbardziej
tęsknimy do swojego domu. Tego prawdziwego,
dobrze i szczęśliwie zapamiętanego.

MOBILE UNIT TO MIESZKALNE JEDNOSTKI MODUŁOWE, KTÓRE MOŻNA
DOSTOSOWYWAĆ DO WŁASNYCH POTRZEB I UMIESZCZAĆ W RÓŻNYCH MIEJSCACH. NA PROJEKT SKŁADA SIĘ GRUPA JEDNOSTEK, KTÓRE
PEŁNIĄ FUNKCJE SYPIALNI, POKOJU DZIENNEGO, ŁAZIENKI, POKOJU DZIECIĘCEGO CZY PRALNI. MOGĄ ONE ZARÓWNO FUNKCJONOWAĆ
SAMODZIELNIE, JAK I BYĆ ZE SOBĄ POŁĄCZONE. MODUŁY SĄ CAŁKOWICIE WYPOSAŻONE I UMEBLOWANE, CO UMOŻLIWIA NIEMAL NATYCHMIASTOWE
ZAMIESZKANIE. PANORAMICZNE PRZESZKLENIA DOSTARCZAJĄ ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI ŚWIATŁA DZIENNEGO I ŁĄCZĄ WNĘTRZE Z ZEWNĘTRZEM.
PROJEKTANCI: GREGOR KOSEM, SIMON BAJT, KATJA SENEKOVIC, URŠA KISOVEC.

ZIELONY

DESIGN

Współczesne bukieciarstwo wymknęło się spod kontroli i ogólnie przyjętych zasad.
Dziś nie jest to jedynie umiejętność układania kwiatów ciętych w bukietowe kompozycje,
ale cały proces twórczy. Florystyka stała się wyrazem artystycznych ekspresji,
urzeczywistnieniem koncepcyjnych założeń i realizacją projektów architektonicznych.
Tekst: Martyna Kaleta

Droga kwiatów

Umiejętność dobierania odpowiednich roślin oraz
elementów naturalnych w ciekawe kompozycje jest
tym samym, co znane od starożytności bukieciarstwo. Sztuka ta dzieli się na powszechne w Europie
bukieciarstwo dekoracyjne oraz to symboliczne,
popularne zwłaszcza w krajach azjatyckich jako
ikebana lub kadō, co oznacza „drogę kwiatów”.
Struktura kadō (ikebana) opiera się na trzech kluczowych strefach, które symbolizują ziemię, ludzkość oraz niebo. Dla japońskich florystów ważne
jest zachowanie harmonii i linearności w kompozycji. Do dziś w Japonii sztuka układania kwiatów
jest na tyle ważna, że wprowadzono ją do szkół
i na uniwersytety jako przedmiot obowiązkowy.
Ludzie na całym świecie coraz większą wagę przywiązują do zdrowego stylu życia, pochodzenia produktów spożywczych, recyklingu, upcyclingu czy
pełnowymiarowej ekologii. Szukają przynależności
do świata natury, pragną stać się jego integralną
częścią. Projektanci, architekci i artyści również
podkreślają obecność przyrody w naszym zabieganym życiu. Robią to w sposób niekonwencjonalny
po to, by zmusić do refleksji i oczarować.

Florystyczne laboratorium

Do przeistoczenia florystyki w prawdziwą sztukę
przyczynił się między innymi Azuma Makoto, japoński botanik i mistrz ikebana. Artysta bawi się formą.

W swoich pracach stosuje przede wszystkim materiały organiczne, choć czasem zastępuje je także
sztuczną roślinnością. Makoto stworzył tak niekonwencjonalne projekty, jak rower z trawy, fotel pokryty mchem czy roślinna buda dla psa. Z dużym
zainteresowaniem spotkało się także jego zamrożone drzewko bonsai. Miniaturową sosnę Japończyk
trzymał w specjalnie zaprojektowanej lodówce,
co pozwoliło na osiągnięcie niezwykłego efektu wizualnego. Otulone soplami i kryształami lodu drzewko
zachowało swoją naturalną formę i piękno.
Najnowszy projekt tego artysty to z kolei seria kul
zdobiących ściany oraz zwisających z sufitu galerii
Eye of Gyre w Tokio. Przy ich tworzeniu botanik zastosował technikę składania w ciasny i warstwowy
sposób setek liści, które związał ze sobą i uformował
niczym wstążki, rzadko zachowując przy tym ich naturalną fakturę. Artysta wykorzystał również mech,
podkreślając jego wielopłaszczyznową strukturę.
Makoto jest właścicielem wyjątkowej kwiaciarni
Jardins Des Fleurs w Tokio. Jej wnętrze stylizowane
jest na laboratorium, a prezentowane rośliny kojarzą
się z materiałem badawczym. Pracownicy chodzą
w białych kitlach, na ścianie wewnątrz pomieszczenia
znajduje się szkolna tablica zapisana matematycznymi
wzorami. Motyw laboratorium jest często stosowany
przez Makoto. Dzięki wyeksponowaniu projektów
w sterylnie białych pomieszczeniach kolor zieleni
wydaje się jeszcze bardziej ożywczy i wyraźny.
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Do góry nogami

Patrick Nadeau, francuski architekt i projektant,
również wykorzystuje w swoich pracach żywą roślinność. Jego instalacje i rzeźby przestrzenne odbiegające od tradycyjnej konwencji florystycznej
mają integrować architekturę z naturą. Artysta
łączy oszczędne i raczej ascetyczne formy z funkcjonalizmem, czasem pozwalając sobie również na
przewrotność. Wśród projektów Francuza znajduje
się m.in. donica, w której rosnące do góry dnem
rośliny powoli przechodzą w tradycyjny sposób
wzrostu. Ta oryginalna forma możliwa jest dzięki
innowacyjnej technice uprawy roślin, opracowanej
przez firmę Vertilignes.
Nadeau jako jeden z nielicznych projektantów
potrafi zachować równowagę między realizacjami komercyjnymi a światem prawdziwej sztuki.
Z ogromnym uznaniem koneserów spotkał się jego
projekt stworzony dla włoskiej marki Boffi. Wiszące
kopuły pokryte żywą roślinnością miały stać się tłem
dla minimalistycznego wzornictwa kuchennego.
Jednak ostateczny efekt był zupełnie odwrotny.
Meble kuchenne zeszły na dalszy plan, a tytułowy
Las Deszczowy stał się prawdziwym przełomem
w świecie florystycznego designu. Architekt nawiązuje również współpracę ze znanymi markami ze świata mody (Guerlain, Kenzo czy Hermes).
Nie traktuje tego jednak jako dźwigni handlu czy
trampoliny do popularności, lecz jako działania
służące wspólnemu dobru.
Francuski artysta, jako autor projektu Nature
Individuelle (serii obiektów podkreślających znaczenie natury i roślin w naszym świecie), chce
uzmysłowić ludziom ich wzajemne relacje z naturą.
Jego pojemniki na zieleń, różnokształtne donice,
modularne ceramiki oraz wiszące roślinne abażury
zyskują rozwijające się grono sympatyków.

Biżuteria Matki Natury

Równie innowacyjny jest Hafsteinn Juliusson, islandzki architekt wnętrz. Zaprojektował on kolekcję
biżuterii Growing Jewelry, w której elementem
zdobniczym nie są, jak dotąd, brylanty lub drogocenne szafiry, lecz zwyczajny mech irlandzki.
Ta niepozorna roślina w formie przedstawionej
przez Hafsteinna znalazła dość liczne grono amatorów. Pierścionki i zawieszki proponowane przez
projektanta wykonywane są ręcznie i w limitowanych edycjach. Islandczyk zapewnia, że mech
odpowiednio pielęgnowany pozostaje żywo zielony przez dwa tygodnie. Zdaniem Hafsteinna jego
biżuteria jest próbą zwrócenia uwagi na coraz
bardziej popularne wartości ekologiczne. Jego
projekty są połączeniem biżuterii, ogrodnictwa
i żywego organizmu.
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Powietrzne ogrody

Ciekawe rozwiązania wprowadził do florystyki Fedor
van der Valk, holenderski artysta. Zaprojektował
on String Gardens – serię ogrodów wiszących na
sznurkach. Nie była to jednak celowa realizacja.
Ogrody Van der Valka były przypadkowym efektem
pracy nad animowanym filmem poklatkowym.
Artystę od zawsze zachwycały miniaturowe formy
i inspirowały drzewa bonsai. Wzorując się na nich,
stworzył makietę opartą na sklepieniach krzyżowych porośniętych trawą i mchem.
Holender chciał, żeby jego kompozycja była niczym
nieograniczona, a przestrzeń, którą stworzył, sprawiała wrażenie niemającej końca. Stąd pomysł na
zawieszenie jej w powietrzu. Van der Valk wprowadził nowy trend w dziedzinę florystyki, poruszając
kwestię doboru odpowiedniego podłoża dla roślin.
Artysta wykorzystał trójwymiarowe techniki szydełkowania. Bryłę korzeniową roślin wraz z ziemią
obtoczył w nawozie, otulił trawą i mchem, całość
zaś związał sznurkiem, nadając jej kulisty kształt.
Sztuka Holendra jest prawdziwym unikatem, ogrody
można nabyć wyłącznie w Amsterdamie w kwiaciarni zwanej Pompon.

Zielone miasta

Z kolei Anna Garforth, brytyjska artystka, dzięki
koncepcji Moss Graffiti Art stała się prekursorką
graffiti z mchu. Pierwsza zielona instalacja jej autorstwa pojawiła się na budynku rosyjskiego klubu
w stolicy Wielkiej Brytanii. Plamy z mchu na jednej
ze ścian symbolizowały Teorię Wielkiego Wybuchu.
W jego centralnym punkcie znajdowała się Ziemia.
Garforth słynie również z projektu Moss Cross, który został stworzony dla Urban Physic Garden (miejskiego przedsięwzięcia społecznego). Wykonany
przez nią krzyż z mchu to symbol ochrony przyrody
oraz jej właściwości leczniczych. Artystka często
stosuje oryginalne koncepcje artystyczne, np. cytaty
z dzieł Bacona, Dylana czy Szekspira. Dzięki graffiti
z mchu rozbudza przestrzeń miejską.
W podobnym czasie w USA powstała Mosstika
Urban Greenery. Założycielką tego nowojorskiego
kolektywu zrzeszającego ulicznych ekoartystów
została Edina Tokodi. Mosstika urozmaica publiczną
przestrzeń Nowego Jorku, stosując właśnie technikę
graffiti z mchu. Tworzone przez kolektyw instalacje
wyróżniają żartobliwy charakter i często animowana
forma. Nierzadkim motywem wykorzystywanym
przez Edine są postacie zwierzęce zdobiące parkany,
mury, a nawet billboardy.
Mosstika podejmuje próbę wniesienia nieoczekiwanego „zielonego charakteru” do kojarzonej
z betonem miejskiej dżungli oraz ponownego połączenia mieszkańców miast z naturą.

GROWING JEWERLY TO SERIA SREBRNEJ BIŻUTERII
ZDOBIONEJ ŻYWYM MCHEM. PIERŚCIONKI I ZAWIESZKI WYKONYWANE SĄ RĘCZNIE, W LIMITOWANYCH EDYCJACH. NIETUZINKOWE
OZDOBY MAJĄ SKŁONIĆ NABYWCÓW DO PRZEMYŚLENIA NOWOCZESNYCH DEFINICJI LUKSUSU. BIŻUTERIA, TAK JAK WSZYSTKIE ROŚLINY,
WYMAGA OPIEKI, PRZEZ CO STAJĘ SIĘ JESZCZE BARDZIEJ WARTOŚCIOWA DLA SWOICH WŁAŚCICIELI. PROJEKT: HAFSTEINN JULIUSSON.
SERIA OBIEKTÓW BRIDGE OF PLANTS SKŁADA SIĘ Z DREWNIANYCH MOSTÓW POKRYTYCH ŻYWĄ ROŚLINNOŚCIĄ. EKSPONATY PRZYPOMINAJĄCE WIELKIE
ZIELONE ROBAKI WYSTAWIONE BYŁY W ARK KARAJANA PLAZA, W BIUROWEJ DZIELNICY TOKIO ARK HILLS. PRZEZ PIĘĆ MIESIĘCY (1 GRUDNIA – 5 MAJA
2009 ROKU) „MOSTY” ZMIENIAŁY WYGLĄD DZIĘKI ROZWIJAJĄCEJ SIĘ ROŚLINNOŚCI. W ZAMIERZENIU AUTORA BRIDGE OF PLANTS MA SYMBOLIZOWAĆ
MOST MIĘDZY MIASTEM A PRZYRODĄ. PROJEKT: AZUMA MAKOTO.

Z tym właśnie przesłaniem na potrzeby projektu
FIGMENT NYC (dotyczącego partycypacji mieszkańców i artystów Nowego Jorku) artystka wykonała
roślinną instalację Yeti. Edina stworzyła wizerunek
mitycznego człowieka śniegu. Jego futro zastąpiła trawą, a w miejscu na twarz wycięła otwór.
Realizacja Amerykanki cieszyła się niezwykłą popularnością wśród mieszkańców Nowego Jorku.

Moda na zielone

W Polsce designem florystycznym zajmuje się między innymi grupa architektów i inżynierów z Green
Spiral Studio, którzy specjalizują się w żywych zielonych ścianach. Proponowany przez nich system
umożliwia posiadanie roślin skondensowanych na
jednej powierzchni i w jednym miejscu. Rośliny
nawadniane są w sposób automatyczny, co sprawia, że użytkownik nawet nie musi pamiętać o ich
podlewaniu.
Miejsce dla florystyki znalazło się również w szeroko pojmowanej sztuce. Dzięki rozwojowi techniki
i wprowadzeniu nowych systemów oraz ułatwień
artyści swobodnie znajdują drogę do nieodkrytych
dotąd form dekoracyjnych i użytkowych. Dzięki kreatywności projektantów powstały między innymi:
klapki z trawą zamiast wierzchniej wyściółki, porośnięte fotele i krzesła, łazienkowy dywan z mchu,
a nawet trawiasty cylinder. Wszystko po to, aby nie
zapomnieć o naturze i poczuć z nią silną więź.
Zarówno te niekonwencjonalne, jak i te bardziej
użytkowe zastosowania zielonego designu podziwiać można podczas prezentacji na międzynarodowych wystawach ogrodniczych i florystycznych,
które odbywają się w różnych miejscach na świecie.
Do najpopularniejszych z nich należą na przykład:
holenderska wystawa Floriade, odbywająca się
co 10 lat, International Home & Garden Show
w Kanadzie, angielski RHS Chelsea Flower Show
oraz Philadelphia International Flower Show.
Nowatorskie projekty, zielone instalacje czy bukietowe kompozycje przeważnie tworzą ulotne
formy. Niestety stanowi to nieodłączny element tej
dziedziny sztuki, nie będąc jednocześnie przeszkodą
dla jej odbiorców.
Green Spiral Studio to grupa
artystów, architektów i inżynierów tworząca unikatowy
system Pionowego Ogrodu.
www.greenspi.eu
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KWIACIARNIA JARDINS DES FLEURS W AOYAMA NALEŻY DO AZUMY MAKOTO. JEJ WNĘTRZE STYLIZOWANE JEST NA
LABORATORIUM, A PREZENTOWANE ROŚLINY KOJARZĄ SIĘ Z MATERIAŁEM BADAWCZYM. PRACOWNICY CHODZĄ W BIAŁYCH KITLACH, A NA ŚCIANIE WEWNĄTRZ
POMIESZCZENIA ZNAJDUJE SIĘ SZKOLNA TABLICA ZAPISANA MATEMATYCZNYMI WZORAMI. MOTYW LABORATORIUM JEST CZĘSTO STOSOWANY PRZEZ MAKOTO.
DZIĘKI WYEKSPONOWANIU PROJEKTÓW W STERYLNIE BIAŁYCH POMIESZCZENIACH KOLOR ZIELENI WYDAJE SIĘ JESZCZE BARDZIEJ OŻYWCZY I WYRAŹNY.

(szkoda czasu na pośpiech)
Zalety kuchni w stylu slow

www.facebook.com/SzkodaCzasuNaPospiech

Z MIŁOŚCI
DO JEDZENIA
Zrodził się z buntu przeciwko kolejnej fastfoodowej knajpie, dziś zrzesza tysiące ludzi
na całym świecie. Przeciwstawia się sztucznej żywności i niezdrowym nawykom na rzecz
świeżych lokalnych produktów. Dla zwolenników slow food gotowanie jest sztuką, a każdy
posiłek – celebracją smaku.
Tekst: Andrzej Czajka, ilustracja: Katarzyna Wielgołska
Rzym to miejsce, w którym nie brakuje miłośników kulinariów.
Nie od dziś wiadomo, że dla Włochów jedzenie jest jedną z ważniejszych dziedzin życia. Nietrudno więc wyobrazić sobie rozgoryczenie, jakiego smakosze ci doznali, gdy największy koncern
fastfoodowy postanowił otworzyć kolejną swoją filię niedaleko
Schodów Hiszpańskich. Od początku oczywistym było, że taka
sytuacja nie może się obejść bez echa. Trochę z oburzenia, trochę
z przekory, ale najbardziej właśnie z miłości do jedzenia włoscy
fani kulinariów założyli ruch, który przeciwstawiał się jedzeniu byle
czego, byle gdzie i byle jak. slow food miał za zadanie edukować
konsumentów, promować dobrą lokalną żywność i dzielić się
kulinarnymi inspiracjami. Nikt jednak nie spodziewał się, że po
krótkim czasie idea ta rozprzestrzeni się na cały świat.
Na czele buntu smakoszów stanął Carlo Petrini, krytyk kulinarny, którego Włosi doskonale znają z rozlicznych felietonów
publikowanych na przestrzeni lat na łamach „La Stampa”,
„La Repubblica” czy „L’Unità”. Dziś Petrini jeździ po całym
świecie, by przybliżać ludziom idee slow food. Podczas jego
majowej wizyty w Polsce okazję do spotkania mieli uczniowie
dwóch stołecznych szkół gastronomicznych.

Wszystko po to, by ulepszyć jakość jedzenia na całym świecie i uświadamiać społeczeństwo o jego znaczeniu. Drugie
z wydarzeń, Salone del Gusto, uznawane jest za największy
festyn kulinarno-winiarski na całym świecie.

Święto jedzenia

Slow food po polsku

Od samego początku ludzie stojący za ideologią slow food
trzymali się wyznaczonych kryteriów dobrego jedzenia. Musi
być sezonowe, lokalne i tradycyjnie wytwarzane. Liczy się
także szacunek do każdego produktu, celebrowanie zarówno
procesu przygotowania, jak i spożywania posiłku. Innymi
słowy, zamiana podejścia do jedzenia jako „paliwa dla organizmu” na rzecz przyjemności smakowania. Slowfoodowcy
zajmują się również edukowaniem konsumentów, zwracają
uwagę na problem żywności modyfikowanej i zachęcają do
hodowania własnych owoców i warzyw.
Główną siedzibą ruchu Slow Food jest Bra – rodzinne miasto Carla Petriniego, położone w malowniczym Piemoncie.
To tutaj odbywają się dwa festiwale, które regularnie przyciągają rzesze smakoszy z całego świata. Terra Madre
(„Matka Ziemia”) to odbywająca się co dwa lata konferencja, podczas której przedstawiciele różnych państw dyskutują na tematy związane z gastronomią i sposobami jej
unowocześnienia, a także na tematy globalizacji i ekonomii.
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Szkoła dobrego smaku

Również w Bra założono w 2004 roku Uniwersytet Sztuki
Kulinarnej, który każdego roku opuszczany jest przez dziesiątki absolwentów. Większość z nich szerzy idee slow food,
pracując jako food writerzy, doradcy żywieniowi i kulinarni eksperci. Program studiów jest wyjątkowo zachęcający,
bo któż nie chciałby uczęszczać na ćwiczenia zatytułowane
„Chocolate”? Oprócz tego równie kuszące „Beer” czy chociażby zajęcia z food designu lub fotografii blogowej. A wszystko
w otoczeniu murów dziewiętnastowiecznego zamku, pod
okiem największych specjalistów w swoich dziedzinach. Poza
zajęciami teoretycznymi odbywa się cała masa degustacji,
a także krajoznawcze wycieczki po Europie. Wyprawy te mają
przybliżyć studentom tradycje, zwyczaje i przede wszystkim
kuchnię danego regionu.

Dziś Slow Food może pochwalić się wieloma conviviami i dziesiątkami tysięcy członków na całym świecie. Do Polski trafił za
sprawą Jacka Szklarka, który zainspirowany swoimi włoskimi
wojażami postanowił przenieść ideę zapoczątkowaną przez
Petriniego na tutejsze realia. Pomysł został przyjęty z entuzjazmem. Zarówno Slow Food Polska, jak i jego młodzieżówka
– Slow Food Youth, działają bardzo prężnie, a ich członkowie
są zaangażowani w wiele akcji promujących zdrową sezonową
żywność. Największym echem odbiła się „Szkoła na widelcu”
– seria spotkań z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów, podczas których można było zapoznać się ze sztuką
kulinarną i pod okiem zawodowych kucharzy przygotować
przeróżne smakołyki. W okresie letnim „Szkoła na widelcu”
przeniosła się do Zielonego Jazdowa, czyli parku okalającego
Centrum Sztuki Współczesnej. Na łonie natury wraz z młodymi
kucharzami gotowali rodzice. Podczas spotkań sprzedawane były
specjały przygotowane przez członków Slow Food Youth, z których dochód przekazano na statutowe cele stowarzyszenia.

GOTOWANIE
J
J

EST AK ALCHEMIA

Prawdziwy szef kuchni różni się od zwykłego kucharza tym, że jest w stanie przekazywać
klientom swoje pomysły. „Zanim smak trafi na talerz, a potem do ust, rozwija się w umyśle
kucharza” – o sztuce gotowania, prostocie slow food i swoich doświadczeniach z polską
kuchnią opowiada Carlo Petrini.
Rozmawiał: Andrzej Czajka

Jakie jest pana pierwsze
kulinarne wspomnienie?

Mój rodzinny dom. Kuchnia, w której rządziła babcia. Było
to centralne miejsce domu, w którym wszyscy lubili przebywać. Mogłem tam zobaczyć, jak produkty zmieniają się
w przepyszne, przepełnione sercem dania. Dla mnie, Włocha,
to było naturalne.

Przecież kuchnia to po części alchemia wymagająca umiejętnego łączenia składników. Sądzę, że prawdziwy szef kuchni
różni się od zwykłego kucharza tym, że jest w stanie przekazywać klientom swoje pomysły. Zanim smak trafi na talerz,
a potem do ust, rozwija się w umyśle kucharza. Jeśli kucharz
lub szef potrafi przenieść wizję potrawy na talerz, można
mówić o wysokim poziomie.

Jak można zarazić

Czy z tym trzeba się urodzić?

A szkoła? Jak ona może pomóc?

Jak osoba, która ma bardzo mało
wolnego czasu, może stosować się
do diety w stylu slow food?

dziecko kulinarną pasją?
Dużo zależy od tego, jaką edukację dziecko otrzymuje od
swoich rodziców, ale także od środowiska, w którym się wychowuje. Z edukacyjnego i społecznego punktu widzenia
kuchnia to niezmiernie ważny aspekt życia, który każde dziecko
powinno poznać możliwie najwcześniej. Szacunek do jedzenia
powinien być wpajany już od najmłodszych lat.
Uważam, że każda szkoła powinna zapewnić kulinarną edukację swoim uczniom. Nie muszą być to lekcje gotowania.
Wystarczą zajęcia, które pomogą zrozumieć istotę jedzenia
i nauczą szanować sztukę kulinarną. Uczniowie powinni mieć
dostęp do wiedzy o tym, co jedzą. Przy większości włoskich
szkół znajdują się małe ogródki czy szklarnie, w których hodowane są warzywa i owoce. Dzieci mogą być świadkami
całego procesu – od zasadzenia ziarenka aż do owocowania
rośliny. To sprawia, że bardziej szanują produkty żywnościowe
i podchodzą do nich z większą uwagą.

Co pana zdaniem decyduje
o poziomie szefa kuchni?

Dobry szef kuchni to nie zawsze taki, który potrafi doskonale obrobić jakiś produkt, tak jak nakazują przepisy.
Powinien zdawać sobie sprawę z tego, co tak naprawdę robi.
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To oczywiste, że można się urodzić z predyspozycjami do
gotowania, ale porównałbym to do śpiewania. Niektórzy
rodzą się bez głosu i fałszują, aż uszy bolą, ale udają się do
odpowiedniej szkoły, gdzie uczą się właściwej emisji głosu.
Dokładnie tak samo wygląda sytuacja z gotowaniem.

Slow food nie musi wiązać się z godzinami spędzonymi nad
garnkami i patelniami. Jest przecież wiele prostych i zdrowych
potraw. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że muszą to być
potrawy przygotowywane osobiście i z produktów najwyższej
jakości. Nie ma mowy o jakichkolwiek gotowcach, które zawierają całą gamę chemikaliów i konserwantów. Takie rzeczy
powoli nas zabijają.

Co może pan powiedzieć o polskim
slow foodzie? Jak do tej idei ma się
kuchnia polska?

Bardzo podoba mi się różnorodność w polskiej kuchni. Zioła
używane są w umiarkowany, ale bardzo umiejętny sposób.
Jest wielu kucharzy promujących slow food i coraz więcej
młodych, którzy rozwijają się w tym duchu. To świetnie rokuje
na przyszłość. No i macie kiszone ogórki...
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SLOW
FAST
FOOD
Chrupiąca, gorąca kajzerka zamiast rozmokłej buły. Średnio wysmażona wołowina Angus
na miejscu płaskiego kotleta. Sałaty z ekologicznej uprawy, regionalny ser, gruby plaster
soczystego pomidora. Wszystko zwieńczone kleksem ręcznie ukręconego majonezu.
Co brzmi tak pysznie? To fast food, ale w wersji slow.
Tekst i zdjęcia: Karolina Wiercigroch
„Slow food fast” to hasło lokalu z burgerami, który Aleksander
Baron otworzył na Krakowskim Przedmieściu. Burger, czyli
sztandarowa potrawa fast foodu, jest tu serwowany zgodnie
z zasadami ruchu Slow Food. Można zamówić burgery
z polskiej wołowiny rasy Angus, z dorsza bałtyckiego lub
z rodzimego camemberta „Słupski Chłopczyk”. Dodawane do
kanapek zioła i sałaty pochodzą z ekologicznych upraw, a majonez powstaje z oleju rzepakowego z Góry Św. Wawrzyńca.
Wybranego burgera można dodatkowo ozdobić konfiturą
z czerwonej cebuli, kawałkiem dojrzewającego sera z Wiżajn
lub plastrem chrupiącego bekonu ze świni złotnickiej. Jest
i smacznie, i całkiem szybko, a przy okazji, jak na jedzenie
tego typu, także zdrowo.
Lokal Bistro Aleksandra Barona nie jest jedynym miejscem
w stolicy, które oferuje burgery w nieco bardziej wykwintnych
wersjach. Prosta Historia na Saskiej Kępie słynie z pysznych
wołowych burgerów, serwowanych w wypiekanych na miejscu
bułkach sezamowych. W Burger Barze możemy podarować
sobie odrobinę luksusu, zamawiając burgera z wołowiny
japońskiej rasy Wagyu. W My’O’My zjemy burgery podawane w świeżych bajglach. A kucharze w Barn Burgerze
sami przygotowują sos BBQ, grube frytki i klasyczną sałatkę
Colesław. Moda na burgery dla smakoszy powoli opanowuje
cały kraj. W krakowskim Love Krove burgery podawane są
w chrupiących ciabattach, a Original Burger na ulicy Długiej
w Gdańsku serwuje wegetariańskie burgery z ziemniaków
i zielonego groszku.

Brave new burger

Burgery powoli przestają kojarzyć się z szybką przekąską
z ulicznego baru lub sieciowej restauracji. Kanapki serwowane w modnych burgerowniach znacznie odbiegają od
stereotypu niezdrowego i niewyrafinowanego zapychacza.

Dzisiejszy cheeseburger nie ma nic wspólnego ze średniej jakości kotletem i plastrem paczkowanego sera z supermarketu.
Cheeseburger to wysokiej klasy wołowina i irlandzki pomarańczowy cheddar, podawany na talerzu, nie na plastikowej
tacy, i zawinięty w kawałek papieru. Obok kanapki znajdziemy
miseczki z domowym sosem pomidorowym i ziarnistą musztardą
z Dijon. Bez keczupu, bez Coca-Coli w wersji XXL i bez powiększania zestawu. Za to z frytkami: grubymi, ręcznie krojonymi
ziemniakami z piekarnika. Liczba amatorów burgerów jedzonych
na spokojnie, z kuflem regionalnego piwa w dłoni, stale rośnie.
Trudno się temu dziwić. Tak naprawdę burger to wspaniały
wynalazek. Nie da się przecenić wygody, jaką daje zgromadzenie
wszystkich składników posiłku w jednym miejscu. Forma kanapki
pozwala rozkoszować się pełnią smaku potrawy w każdym jej
kęsie. Burger oznacza perfekcyjny balans pomiędzy pieczywem, mięsem i dodatkami. Nie wymaga od konsumującego
wytężonej uwagi przy nakładaniu na widelec poszczególnych
elementów posiłku. Stworzenie idealnych proporcji między
daniem głównym, ziemniakami a sałatką to zadanie niezwykle
trudne, wymagające sporej dozy precyzji. W dodatku trzeba
wykonywać je cały czas od nowa. Po każdym kolejnym kęsie
nieuchronnie wracamy do punktu wyjścia. Od Syzyfa odróżnia
nas wtedy tylko fakt, że w Tartarze po prostu nie ma zwyczaju
serwowania przekąsek. W przypadku burgerów wszystkie powyższe problemy znikają. Pozostaje tylko czysta rozkosz jedzenia.
Nic dziwnego, że smakosze zaczęli czerpać inspirację z osiągnięć ulicznych sprzedawców i podnieśli zwykłe bułki z kotletem do rangi sztuki. Wystarczyło im do tego dobre mięso,
porządne pieczywo i szczypta owej słynnej kulinarnej fantazji.
W ten sposób powstały burgery z bekonem i awokado, z wolno
pieczonymi pomidorami i rukolą, z pesto z natki pietruszki
i mozzarellą, z camembertem i pikantną konfiturą z żurawiny,
z fetą i blanszowanym szpinakiem.
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Szybko, ale powoli

Burgery robią zdecydowanie największą karierę spośród
typowych produktów fastfoodowych. Jednak nie tylko one
przechodzą smakowitą metamorfozę. Zdrowsze, smaczniejsze wersje popularnych fast foodów cieszą się coraz
większym uznaniem amatorów kuchni slow. Do łask wracają
skazane wcześniej na potępienie frytki. Oczywiście mają
one niewiele wspólnego ze smażonymi na starym oleju
i przesolonymi ziemniakami z mrożonki. Porządne frytki
są grube, świeże i perfekcyjnie usmażone – chrupiące na
zewnątrz i delikatne w środku. W warszawskim Okienku
na ulicy Polnej podają je z przygotowywanymi na miejscu
sosami: miodowo-musztardowym, tatarskim, koperkowym,
z serem pleśniowym, z zielonym pieprzem, ze świeżym
czosnkiem. Frytki z Okienka maczane w domowym sosie
z orzeszków ziemnych zdobywają coraz większe rzesze
zwolenników. W okolicy coraz częściej można spotkać
grupy spacerowiczów z charakterystycznymi torebkami
pełnymi gorących frytek.
Ekskluzywnej wersji doczekały się też hot dogi. Rozgotowana
parówka polana podłej jakości musztardą należy już do
przeszłości. Zamiast do szwedzkiego sklepu meblowego
na hot dogi idziemy do pure baru Pies czy Suka. Zgodnie
z nazwą w menu figurują tam nie tylko hot dogi, lecz również hot bitche. Można uznać to za ukłon zarówno w stronę
propagujących równouprawnienie językowe feministek, jak
i miłośników dobrych hot dogów. Jedno jest pewne: kiedy
wgryzamy się w owiniętą szynką parmeńską białą kiełbasę,
skropioną aromatycznym sosem miodowo-rozmarynowym,
zapominamy o przyziemnych dylematach.
Do kompletu brakuje już chyba tylko ekskluzywnych zapiekanek. Mam nadzieję, że klasyczny polski fast food już wkrótce
doczeka się apetycznej modyfikacji. Na razie proponuję
przekroić żytnią bagietkę pieczoną na zakwasie i ułożyć na
niej duszone w białym winie kurki. Następnie zapiec z serem
korycińskim i posypać siekaną natką pietruszki. Zamiast
keczupu sos z pieczonych pomidorów. I proszę – szybki
slow food po polsku gotowy.

Fast food deluxe

Za oceanem fast foody przybierają coraz bardziej wyrafinowane formy. Moda na burgery i hot dogi dla smakoszy trwa
tam już od dawna. Jest to raczej zrozumiałe – w końcu Stany
Zjednoczone to kraj, w którym narodziły się bary szybkiej
obsługi, a hamburgera już od lat można zamówić w każdej
porządnej restauracji, nie robiąc sobie przy tym wstydu.
Trend jest tak silny, że na obu wybrzeżach masowo powstają
rozbudowane sieci restauracji serwujących slowfoodowe
fast foody. Nie wiem, czy przypadkiem nie zagubiono po
drodze idei lokalności i sezonowości, ale chyba i tak jest
to lepsze od sieci tradycyjnych fastfoodowych imperiów.
Tu także prym wiodą burgery. Restauracje w Nowym
Jorku czy San Francisco prześcigają się we wprowadzaniu do kart nowych burgerowych wariacji. Oprócz najwyższej jakości wołowiny między amerykańskimi bułkami znajdziemy komosę ryżową, czerwoną fasolę, cukinię,
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ogromne pieczarki portobello, łososia, krewetki i mięso krabów. Obowiązkowym dodatkiem jest plaster sera – najlepszy
będzie cheddar, ser szwajcarski lub Monterey Jack z pieprzem. Opcjonalnie można wybrać bekon, organiczne jajka
sadzone, domowe pikle lub świeże guacamole z kolendrą.
Amerykanie przywiązują dużą wagę także do frytek. Burgery
podają z pikantnymi frytkami ze słodkich ziemniaków,
z miseczką domowego dipu majonezowo-cytrynowego.
Pieką grube kawałki ziemniaków w ziołowych marynatach:
czosnkowej z rozmarynem lub cytrynowej z tymiankiem.
Smażą je w parmezanowej panierce i zapiekają z mozzarellą.
Posypują gruboziarnistą solą himalajską i świeżo zmielonym
czerwonym pieprzem. Robią frytki z marchwi, selera, fasolki
szparagowej, a nawet awokado.
Oczywiście burger z frytkami to nie wszystko, na co stać
amerykańskich restauratorów. Ich kulinarna wyobraźnia
i miłość do fast foodów sięgają dużo dalej. W Stanach
zjemy hot dogi z wołowiny Kobe, chrupiącą kanapkę
po’ boy ze świeżych krewetek zawiniętych w plastry jamón
serrano i kubełek nuggetsów z kurczaka w jogurtowej panierce, podany z dipem z karmelizowanej czerwonej cebuli
i białego wina.
Fastfoodowy trend jest silnie widoczny także w Europie,
czego najlepszym dowodem jest londyński bar Bubbledogs.
To chyba pierwszy na świecie champagne bar, w którym
bąbelkowego napoju nie zagryziemy kawiorem, tylko…
hot dogiem. Parówki są przygotowywane z brytyjskiej
wołowiny i wieprzowiny, a wśród dodatków pojawia się
chutney z mango, świeża mięta i kolendra, kimchi i majonez truflowy. Nawet najbardziej ekskluzywny hot dog
w głębi duszy wciąż jednak pozostaje prostym ciepłym
psem, dla którego towarzystwo prawdziwego szampana
jest sporą nobilitacją.

Burger bezpretensjonalny

Skąd właściwie wzięła się moda na wykwintne fast foody?
Przecież teoretycznie nie ma ona większego sensu, a cały
„fast food slow” to jeden wielki oksymoron. Czy nie łatwiej
byłoby po prostu porzucić szybkie jedzenie i wprowadzać
do jadłospisu filozofię slow, nie ciągnąc za sobą burgera
i torebki frytek?
Być może to kwestia kulturowa. Być może fast foody zdobyły
tak silną pozycję w życiu przeciętnego człowieka, że kiedy
wszechobecne hasła: „Szybko!”, „Do przodu!” zostały zastąpione przez nieśmiało przebijający się komunikat „Zwolnij!”, hot
dogi i zapiekanki były już zbyt ważną częścią rzeczywistości,
żeby całkowicie z nich zrezygnować. Przecież nie chodzi o to,
żeby dla idei odmawiać sobie wszelkich przyjemności.
Pamiętajmy, że fast foody mają kilka podstawowych zalet, których trudno im odmówić. Są bezpretensjonalne.
Niewymagające. Nie oczekują od nas eleganckiego stroju ani odpowiedniej aranżacji stołu. Nie obchodzi ich,
czy zachowujemy zasady savoir-vivre’u. Fast foody wywołują pozytywne skojarzenia. Wprowadzają atmosferę beztroski. I bywają naprawdę smaczne. Szczególnie,
jeśli podamy je w wersji slow.

Larwy, dżdżownice, mózgi, płuca, desery z konikiem polnym, chwasty, pesto z krwawnika,
a wszystko zapisane w sms-owym skrócie. Takie i inne przepisy można znaleźć dzisiaj
w nowoczesnych książkach kulinarnych. Warto więc do nich zajrzeć i pozwolić sobie na
nieco odmienne podejście do codziennego gotowania.
Tekst: Laura Osęka (Books For Cooks), ilustracje: Agnieszka Pietrzykowska
Na świecie wydano już kilkadziesiąt tysięcy książek kucharskich, a historia najstarszych sięga 3000 lat. W tym czasie
książki ewoluowały i wpływały na potencjalnego odbiorcę.
Ich wybór nie był jednak nigdy tak bogaty, jak teraz, bo
obecnie właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie. Chociaż
niektóre tytuły szczyt popularności mają już dawno za sobą,
to przy pierwszym kontakcie zaskakują tak samo jak przed
dwudziestoma laty.

Nie taki robak straszny

Książka „Eat-a-bug Cookbook” Davida Gordona była pierwszą
popularną pozycją przełamującą lęk przed entomofagią, czyli
zjadaniem robaków. Wprowadziła na salony larwy, chrząszcze
i inne wijące się dżdżownice. Gordon pojechał na wszystkie
końce świata, poznał zwyczaje kulinarne różnych narodów
i przez wiele lat eksperymentował, aż w 1998 roku wydał
książkę. Autor rozpoczął swoją pracę od długiego wprowadzenia w świat owadzich nóżek i odwłoków. Czytelnik dowiaduje
się o właściwościach odżywczych poszczególnych gatunków,
a także o technikach ich przygotowywania. W dalszej części
książki zaprezentował wymyślne przepisy, np. ciasta i desery
z konikiem polnym czy makaron z ogródkowymi robaczkami
i sosem pesto. Odważyłam się zjeść pesto, okazało się być
jadalne, ba, nawet smaczne. Połączenie smaków tradycyjnych
urozmaiconych białkowym dodatkiem sprawia, że przygotowane dania mają niezapomniany smak.
„Eat-a-bug Cookbook” wydana została w stylu charakterystycznym dla końca lat 90. Nie ma w niej obłędnych kolorowych fotografii, są jedynie nieliczne i mało współczesne zdjęcia.
Na marginesach umieszczono rysunki chrząszczy, pasikoników
oraz innych sympatycznych, i jak się okazuje jadalnych, stworów. Książka Davida Gordona zawiera wszystkie niezbędne
informacje zachęcające do tego, by zacząć traktować owady
na poważnie. Po spróbowaniu prażonych pasikoników nic nie
będzie już takie jak wcześniej.
Po sukcesie „Eat-a-bug Cookbook” wielu autorów próbowało
zmierzyć się z tematem gotowania i spożywania wszelkiej maści
robactwa. Wśród najświeższych pozycji znalazła się propozycja Andrew Zimmern’sa „Bizarre World of Food: Brains,
Bugs, and Blood Sausage”. Autor skupił się w niej na dogłębnym zbadaniu posiłków spożywanych przez różne nacje.

Książka, którą proponuje, jest doskonałym przewodnikiem po
świecie nietypowego, wręcz dziwnego jedzenia.
„Bizarre World of Food: Brains, Bugs, and Blood Sausage”
na pierwszy rzut oka ani nie zachwyca, ani nie odrzuca. Przede wszystkim dlatego, że znikoma liczba zdjęć nie
przedstawia proponowanych w książce pokarmów. Dopiero
dogłębny kontakt z tą pozycją ugruntowuje nasze opinie.
Andrew zabiera nas w podróż, w trakcie której spróbujemy
mózgu czy płuc, zapolujemy na mrówki, żaby i węże, a na
koniec przygotujemy wyjątkowy posiłek zawierający krwistą kiełbasę, podobną zresztą do naszej kaszanki. Przepisy
w książce nie są skomplikowane, możemy mieć jednak problemy ze zdobyciem wszystkich składników potrzebnych do
konkretnego dania.
Książka Zimmern’sa otwiera nasze zmysły na zupełnie nowe
doznania. Jej rola jest nie do przecenienia, szczególnie jeśli
potraktuje się tę pozycję nie jako książkę kucharską, ale jako
książkę o podróżach kulinarnych.

Rarytasy z trawnika

Abstrahując od jedzenia różnorakich stworów, ostatnio modne
stało się spożywanie dzikich roślin ogrodowych i polnych,
zwanych popularnie chwastami.
Badaniem jadalnych roślin i robaków oraz popularyzacją
ich spożywania zajmuje się Łukasz Łuczaj. Książka „Dzikie
rośliny jadalne w Polsce” pojawiła się już w 2004 roku.
Wkrótce potem ruszyła produkcja pierwszego programu kulinarnego o miłości do chwastów, zachęcającego do spożywania
tego, co znajdziemy na łące czy wśród traw we własnym
ogrodzie.
Łuczaj nazywa Polaków „herbofobami”, czyli osobami
obawiającymi się dzikich roślin, a dokładniej – chwastów.
Już we wstępie zachęca do rozejrzenia się i spróbowania
czegoś nowego. Z jego książki dowiadujemy się, jak rozpoznawać wszystkie rośliny, jak je zbierać i jak ze sobą łączyć. „Dzikie rośliny jadalne” z powodzeniem można nazwać leksykonem. Dzięki niemu można ugotować np. pesto
z krwawnika i spożywać nieco więcej typowo polskich roślin.
Domowy budżet odetchnie, a zrobienie pysznej sałatki nie
będzie wymagało wyjścia do warzywnika, jedynie pobuszowania w przydomowych chwastach.
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Kuchenne laboratorium

Istnieją jednak wyjątkowe książki kucharskie zawierające przepisy, w których wykorzystuje się raczej zwyczajne składniki,
za to w nie do końca zwyczajny sposób. Jedną z nich jest
„The Extraordinary Cookbook” autorstwa Stefana Gatesa.
To niezwykle zabawna i zarazem praktyczna książka, pełna
pysznych i czasami zaskakujących receptur, pozwalających
przygotować niezapomniane posiłki. W książce znajdują się
proste przepisy zachęcające do gotowania ze znajomymi, a także
sposoby na zmienienie zwykłej kolacji w imprezę. Autor zachęca
przede wszystkim do zabawy i czerpania radości z kulinarnej
przygody, stworzenia w kuchni teatru i pełnienia w nim roli
reżysera i aktora jednocześnie. W tej przygodzie chodzi przede
wszystkim o rozwijanie w sobie pasji i o dobrą zabawę.
Dzieło Gatesa jest dość zabawne i chyba o to chodziło. Autor
bazując na ciekawych historiach, ubarwionych fantastycznymi
i zabawnymi zdjęciami, balansuje między tym, co osiągalne
i absurdalne. Techniki kulinarne zaproponowane przez Gatesa
są niezwykle oryginalne. Przepisy w książce zawierają nietypowe połączenia dziwnych składników, z jakimi zazwyczaj
nie mamy styczności. Można nawet stwierdzić, że człowiek
o zdrowych zmysłach nigdy w życiu nie użyłby w jednym
daniu takich składników jednocześnie. Dzięki abstrakcyjnym
połączeniom powstały choćby galaretka świecąca w ciemności,
sałatka owocowa w formie kosmicznego pyłu czy pieczony
kurczak pokryty płatkami prawdziwego złota.
„The Extraordinary Cookbook” z jednej strony można potraktować jako żart, z drugiej zaś jako przykład pomysłowego
eksperymentu. Książka świetnie prezentuje się na stoliku
kawowym. W związku z jej cenną zawartością (ponad 120
wyjątkowych i abstrakcyjnych przepisów) może okazać się
doskonałym i wyszukanym prezentem.

Przepis w wersji mini

Członkowie serwisów społecznościowych wśród książek kucharskich znajdą też coś dla siebie. „Eat tweet” Maureen
Evans to pozycja, którą zachwycą się wszyscy użytkownicy
Twittera. Znalazło się tam ponad 1000 przepisów napisanych
internetowym językiem pełnym neologizmów. Każdy przepis
zawiera maksymalnie 140 znaków, chociaż zazwyczaj jest ich
mniej. Przykładowo przepis na letnią lasagne wygląda tak:
slice eggplant&zuke/4 oz mozz; oil, s+p, broil veg. Lyr3x
c TomSauce/cookdlasagnanoodle/veg/mozz/basil, +1/2c sauce&parm. h@325F, co w przekładzie na język codzienny
oznacza, że musimy pokroić bakłażana i cukinię, dodać cztery
uncje mozzarelli, a następnie wymieszać z oliwą z oliwek, solą
i pieprzem. Potem umieścić płaty makaronu w naczyniu do
lasagne, dodać bazylię, sos pomidorowy, warstwę warzyw,
a całość przykryć parmezanem. Na wierzch ułożyć płat makaronu, polać sosem i posypać znowu parmezanem. Piec około
godziny w temperaturze 325 °F.

Retro cookbook

W świecie książek kulinarnych zapanowała także moda na retro. Na rynku pojawia się coraz więcej pozycji o latach 50. ubiegłego wieku. „The Retro Cookbook”, autorstwa Pameli Clark,

(30)

to jedna z najciekawszych pozycji książkowych nawiązujących
do tego trendu.
Niezwykły jest przede wszystkim wygląd książki, który budzi
nostalgię, przywołuje ciekawe rozwiązania techniczne zamierzchłych czasów. To książka dla wszystkich lubiących lata 50.
i 60. XX wieku. „The Retro Cookbook” podzielona jest na kilka rozdziałów przenoszących czytelnika w czasie i przestrzeni,
np. „Rise&Shine”, „Hors D’Oeuvres”, „The Lunch Room”,
„The Milk Bar”, „The Tea Room”, „The Supper Club”,
„Simple Family Food”, „Dinner with the Joneses”, „Sinfully
Sweet” i „Here Comes the Santa”. Jak łatwo się domyślić,
rozdział „Rise&Shine” prezentuje śniadania. Kiedy świat
budzi się do życia, a słońce wstaje, warto spróbować klasyków
typu pancake z sosem owocowym, nazwanych tutaj hotcakes, a także niebywałych omletów. Niezmiernie przypadł mi
do gustu rozdział „Sinfully Sweet” przywracający do życia
klasyczne słodkości.
Kto przygotowuje w domu tradycyjny pudding? A biszkopt
nasączany sokiem z pomarańczy, podkręcony nutą migdałową? W erze wykwintnych trufli i deserów przygotowywanych
przy wykorzystaniu ciekłego azotu takie propozycje brzmią
co najmniej archaicznie, a naprawdę warto ich spróbować.
W książce poza rozdziałami umieszczono informacje o klasycznych produktach, takich jak płatki Kellogg’s czy herbata Lan
Choo. Pomiędzy przepisy na dania wpleciono niesamowite
drinki wywodzące się właśnie z lat 50.
„The Retro Cookbook” utrzymano w nieco żartobliwej konwencji, jednocześnie przywołującej nostalgię za dawnymi
czasami. Pomiędzy piękne, współczesne, ale stylizowane
zdjęcia wpleciono kadry ze starych, niemalże zabytkowych
książek kucharskich. Przepisy (jak zarzeka się wydawca) są
przetestowane i naprawdę wykonalne, choć czasami zdają się
być nieco karkołomne.

By niemożliwe stało się możliwe

Świat książek kucharskich uległ znaczącym zmianom w ciągu
ostatnich 20 lat. Do niedawna niewyobrażalne wydawało
się wyjście poza przyjęte ramy i sposoby przygotowywania
konkretnych dań. Teraz wszystko się zmienia, więc to, co
do niedawna wydawało się niemożliwe, uznawane jest za
oczywiste i zwyczajne. Gdyby ktoś 15 lat temu zaproponował
przeciętnemu miłośnikowi kuchni na obiad potrawkę z larw
i mlecza, mógłby spodziewać się jego ucieczki poprzedzonej
przerażoną miną.
Dzisiaj wybierając się na modną kolację, nie możemy być
pewni, czy na naszym talerzu nie ujrzymy pokrojonej w cienkie
plasterki dżdżownicy lub innego egzotycznego przysmaku,
które zapewne wywołają konsternację, ale być może już nie
paniczną ucieczkę.
Nie jestem zwolennikiem książek pisanych nowomową ani
serwowania dań z wszędobylskich owadów, ale uważam, że
ich obecność ma niebagatelny wpływ na rozwój współczesnej sztuki kulinarnej. Chęć eksperymentowania popchnęła wszakże kucharzy w ramiona kuchni molekularnej, bez
której nowoczesny foodie nie może wyobrazić sobie wizyty
w restauracji.

DIETA

Mięsny, mleczny, neutralny

PRZYJAZNA
DUSZY

Wbrew powszechnej opinii nie można powiedzieć o gotowaniu w stylu koszernym tego, że jest
zarezerwowane wyłącznie dla kuchni żydowskiej. W Polsce przyjęto, że kuchnią żydowską
jest kuchnia aszkanezyjska, a ta wcale nie musi być koszerna. Co więcej, tradycyjne potrawy
każdej innej narodowości mogą spełniać wymogi kaszrutu.
Tekst: Małgorzata Kowalewska
Dieta zgodna z kodeksem praw żydowskich Jore Dea wiąże się
z przestrzeganiem 613 micwot (poleceń i zakazów) zawartych
w Torze. Owa liczba 613 posiada również swoje odzwierciedlenie w jedzeniu, bowiem wedle hebrajskiej legendy tyle
pestek ma w sobie owoc granatu.

Źródła koszernej tradycji

U podstaw żydowskiej tradycji kulinarnej leży przekonanie,
że człowiek posiada atrybuty zarówno zwierzęce, jak i boskie. Z jednej strony jedzenie wiąże się z uświęcaniem ciała,
z drugiej łaknienie i zdobywanie pokarmu łączy człowieka
ze zwierzęcym światem natury i (jako instynktowne) często
odbywa się kosztem innych. Stąd też pierwsze ograniczenia
koszerności dotyczące między innymi humanitarnego uboju.
Mają one przybliżać człowieka do Boga oraz powstrzymać od
bezmyślnego zabijania i polowania dla przyjemności.
Na koszernych farmach rzeźnik najpierw karmi bydło, a dopiero potem je sam, co jest wyrazem szacunku wobec zwierząt. Ubój również odbywa się zgodnie z prawem żydowskim.
Tego rytualnego aktu dokonuje szochet, osoba odpowiednio
przeszkolona przez rabina.
Jatka koszerna powszechnie uznawana jest za najbardziej
humanitarną. Głębokie cięcie, wykonane specjalnym, dobrze
naostrzonym nożem, gwarantuje szybką i bezbolesną śmierć.
Dzięki szybkiemu wykrwawieniu zwierzę nie wchłania do
mięsa toksyn i hormonów (np. adrenaliny).
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Bardzo istotny jest również rodzaj spożywanego mięsa. Jak opisuje
Pięcioksiąg, dozwolone jest jedynie to pochodzące od parzystokopytnych przeżuwaczy. Koszerne nie są więc na przykład:
wielbłąd, borsuk, zając i świnia, ale także wszystkie produkty od
nich pozyskiwane. Pięcioksiąg wymienia też zakazane ptactwo
(drapieżne i padlinożerne). Dozwolone są natomiast wszystkie
ryby posiadające płetwy i łuski. Całkowitym zakazem objęte jest
spożywanie żywych zwierząt oraz krwi utożsamianej z życiem.
Biorąc pod uwagę rygorystyczne zasady dotyczące spożywania
mięsa, dla osób przestrzegających zasad koszerności dużo
łatwiejszy jest wegetarianizm. Warzywa i owoce z założenia
są zakwalifikowane do produktów neutralnych (parwe), zatem
religijni Żydzi mogą je spożywać bez obaw o koszerność.
Warunkiem jest jednak odpowiednie oczyszczenie owoców,
kasz i warzyw tak, by mieć pewność, że nie znajdują się w nich
owady i robaki, które koszerne nie są. Jedynym ograniczeniem,
jakie zostało nałożone na spożywanie roślin, jest warunek, że
muszą one pochodzić z drzewa, które ma przynajmniej cztery
lata. Dlatego w Izraelu sposoby uprawy unormowane są na
podstawie przepisów szczególnego ustawodawstwa.
Dyskusyjne jest spożywanie soku z winogron i jego pochodnych. W starożytności wino uznawane było za napój bogów
oraz nieodłączny element Dionizji. Z tego względu koszerne
wino może pochodzić tylko z winiarni nadzorowanych od
początku do końca przez Żydów, w których nie produkuje
się wina przeznaczonego do celebracji świąt innych bogów.

Zasady kaszrutu obejmują każdy etap przygotowywania posiłków, zamieniając je w religijny rytuał. Jego fundamentalnym
założeniem jest zakaz łączenia produktów mlecznych z mięsnymi. Ta tradycja wywodzi się z praktyk zabijania zwierząt przy
matce i gotowania ich mięsa w jej mleku. – W tym przypadku
Rabini dosłowne odczytali zapis „nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki” i do tej pory przestrzega się nakazu
niełączenia tych produktów. Kabała tłumaczy, że te produkty
są na dwóch biegunach energetycznych – mleko utożsamiane
jest z życiem, zaś mięso ze śmiercią – tłumaczy Malka Kafka,
właścicielka warszawskiego Delicafe Tel-Aviv.
Ograniczenia nałożone są też na zastawy stołowe, urządzanie kuchni, a nawet na zmywanie. Na koszerność naczynia
wpływa rodzaj jedzenia, jakie zostało w nim przygotowywane.
Garnki czy rondle dzieli się na te, w których przyrządza się
mięso, oraz na te przeznaczone do produktów mlecznych. Nie
można więc ugotować rosołu, a potem podgrzać mleka w tym
samym naczyniu. Co ciekawe, status „koszerny” odnosi się
tylko do naczyń używanych do potraw ciepłych i ostrych, bo
zarówno temperatura, jak i pikantność powodują wchłanianie
smaku w głąb naczynia. Dlatego w przypadku spożywania
zimnych przekąsek nie wymaga się dbałości o to, do czego
używano talerza wcześniej. Przestrzegający zasad koszerności
Żydzi mają podzielone wszystkie naczynia na te „mleczne”
i „mięsne”. Przewiduje się też inne noże do serów, inne do
gorącego pieczonego mięsiwa.
Istnieją jeszcze tak zwane „produkty neutralne” – warzywa,
ryby i jajka. Zachowują one swoją neutralność do momentu,
kiedy nie zostaną zmieszane z mięsnymi lub mlecznymi. Dlatego
produkty neutralne gotowane w naczyniach mięsnych można
podawać tylko z daniami mięsnymi. Owa zasada przenosi się
też na liczne sprzęty kuchenne. Miksery, rozdrabniacze, blendery, maszynki do mielenia muszą mieć oddzielne końcówki
i miski. Wskazane jest też podzielenie przestrzeni w lodówce
i zamrażarce, a także palników na kuchence.
Z końcem gotowania i konsumpcji przychodzi przykry obowiązek zmywania. W zwyczaju ortodoksyjnych Żydów ta czynność
to nie lada wyzwanie. Dysponując tylko zlewozmywakiem,
religijny Żyd przestrzega koszerności dzięki oddzielnym miskom
i nie wylewa brudnej wody bezpośrednio do zlewu. W przypadku
zmywarki dzieli drabinki i ma osobne kosze. Zaś po umyciu
wszystkie rzeczy musi wytrzeć odpowiednią ściereczką.

Shabbat shalom

W większości religii okres świąteczny jest odmienny kulinarnie.
Podobnie jest w judaizmie, gdzie przez cały rok kalendarzowy, co sobotę, świętuje się szabat. Jest to czas, w którym
ortodoksyjni Żydzi nie wykonują żadnych czynności określanych przez Halachę (prawo żydowskie) mianem pracy.

Należą do nich także te związane z przygotowywaniem
posiłków. Zabrania się rozpalania ognia, uruchamiania piekarnika, a nawet zapalania światła. W piątek po
zmroku (wtedy zaczyna się szabat) zostawia się jedzenie,
np. tradycyjny czulent, na gorącej płycie lub trzyma się przez
noc w piecu. Malka Kafka opisuje: – W przeszłości wśród
licznych społeczności żydowskich istniał zwyczaj zatrudniania tzw. szabes goja, czyli osoby pomagającej w szabat,
odpowiedzialnej między innymi za zanoszenie i odbieranie
czulentów z centralnego pieca. Ważnym świętem analogicznym do chrześcijańskiej Wielkanocy jest Pesach. W tym
czasie zabronione jest spożywanie produktów z mąki innej niż
macowa z obawy o to, że mogły one ulec zakwaszeniu. Aby
rzetelnie przestrzegać tego przykazu, nie używa się naczyń,
które miały z nią styczność, dokładnie czyści się mieszkanie,
wymiatając okruszki małymi szczoteczkami, a także owija się
stół folią, na wypadek gdyby w porach drewna znajdowały
się jakieś resztki.

Przebrzmiałe zasady
czy moda na kosher?

Prowadzenie koszernej kuchni bez wątpienia stanowi wielkie
wyzwanie organizacyjne. Mimo tych trudności na całym
świecie wiele osób stosuje się do jej zasad albo przynajmniej
do części z nich. W samym Izraelu podejście do tego tematu
jest dwojakie. Z jednej strony zasady dietetycznych praw
żydowskich są uznane za przebrzmiałe, zaś z drugiej wielu
laików ich przestrzega, ponieważ koszerność sama w sobie
jest zdrowa, higieniczna i etyczna.
Również w Polsce powstają miejsca, w których można oddać się degustacji bez obaw o trefność produktów. Jednym
z nich jest warszawski Tel-Aviv Delicafe, czyli izraelska
restauracja typu kosher friendly. Jej właścicielka, Malka
Kafka, trzyma pieczę nad jakością pożywienia, a także nad
koszernością serwowanego wina. Jednak, jak sama zauważa,
w naszym kraju jest bardzo mało miejsc, które chlubią się
certyfikatem rabina. Wynika to z tego, że nadzorców koszerności jest w Polsce jak na lekarstwo i słono sobie liczą
za swoją pracę. Dlatego nie liczmy na to, że w przeciętnej
tzw. żydowskiej restauracji ugoszczą nas koszernym
pożywieniem.
Zdarza się również, że mimo zgodności z zasadami kaszrutu
potrawy mają niewiele wspólnego ze zdrową dietą. W Stanach
Zjednoczonych wiele dań posiadających certyfikat koszerności
bogatych jest w substancje chemiczne i konserwanty (czysta
chemia sama w sobie nie jest trefna). Mimo to stale rośnie ich
sprzedaż, osiągając co roku wzrost na poziomie kilkunastu
procent. Powstały nawet koszerne restauracje McDonald’s,
w których z wiadomych względów nie znajdziemy w menu
zwykłego cheeseburgera.

(33)

Modowe laboratorium

POLISH BAZAAR

KURTKI W KRATĘ: KONRAD PAROL, BUTY: AGA POU, SPODNIE: PIOTR DRZAL

POLISH BAZAAR

MODELE:
PATRYK JANCZEWSKI
ADRIAN GMAJ
ROMEK GERALD GELLO
MATEUSZ DEKARCZYK
STYLIZACJA:
ALEKSANDRA URBANOWSKA
MAKIJAŻ:
GOSIA ABRAMOWICZ
WŁOSY:
SYLWIA SMUNIEWSKA
MARTA BORECKA
PRODUKCJA:
SYLWIA SMUNIEWSKA / REBELLIOUS
PODZIĘKOWANIA:
TARGOWISKO BAKALARSKA [www.naszrynek.eu]

ŻÓŁTA BLUZA: PIOTR DRZAL, SPODNIE: KONRAD PAROL, PLECAK: HUBA, BRANSOLETKA: VIOLKA KUŚ, SERDUSZKA: AGA BAG

ZDJĘCIA:
WOJTEK OLSZANKA

KOLOROWE DODATKI: AGA BAG, BRANSOLETA: VIOLKA KUŚ, NEONOWA BRANSOLETA: TO CUT STH, PLECAK: HUBA

KAMIZELKA: KONRAD PAROL

SWETRO-TUNIKA: KONRAD PAROL, BUTY: AGA POU, LATEKSOWE SPODNIE: ANNA CICHOSZ, DODATKI: (TO CUT STH) KINGHA PENELOPE ZAŁĘSKA

NIEBIESKA TUNIKA: PIOTR DRZAL, KOLOROWE DODATKI: AGA BAG, BRANSOLETKA: VIOLKA KUŚ, TURKUSOWA TOREBKA I NASZYJNIK W WIATRAKI: TO CUT STH

KURTKA: KONRAD PAROL, PŁASZCZ: KONRAD PAROL, BUTY: AGA POU, LATEKSOWE SPODNIE: ANNA CICHOSZ, DODATKI: (TO CUT STH) KINGHA PENELOPE ZAŁĘSKA

PŁASZCZ: KONRAD PAROL, DODATKI: (TO CUT STH) KINGHA PENELOPE ZAŁĘSKA

PASZPORT
DOSLOW
FASHION
O tym, że nowo poznane miejsca inspirują i poszerzają horyzonty, przekonał się niejeden
podróżnik. Mało ludzi zdaję sobie jednak sprawę z tego, jak podróże wpływają na trendy
i rozwój przedsiębiorstw odzieżowych. Wyprawa w nieznane może być wskazówką do nowych
rozwiązań, refleksją na temat produkcji oraz natchnieniem do traktowania mody w sposób
odpowiedzialny i zrównoważony.
Tekst: Joanna Lompart-Chlaściak, ilustracja: Agata Dudek
Backpacking to dłuższa, samodzielnie zorganizowana podróż, często w egzotyczne zakątki świata. Niegdyś turystyczna awangarda kojarzona z ruchem hippisowskim, dziś
chrzest bojowy dla wielu młodych ludzi z Zachodu. Typowy
backpacker ma dwadzieścia parę lat i cały swój dobytek mieści
w jednym plecaku. Używa publicznych środków transportu,
szuka tanich noclegów i jest zainteresowany zarówno zwiedzaniem, jak i poznawaniem lokalnych społeczności oraz ich
sposobu życia. Backpacking to też obowiązkowy punkt w CV
producenta odpowiedzialnej mody.

Jaszczurka z egzotycznej wyspy

Mark Bloom mówi, że założył swoją markę odzieżową Komodo
po to, by prowadzić własny styl życia i uniknąć chodzenia do
prawdziwej pracy. A jaki to sposób na życie? Podróże!
Lata 80. Mark spędził, jeżdżąc z plecakiem głównie po Azji.
Z tamtych czasów pochodzą historie o tym, jak chcąc przenocować z grupą znajomych w Taj Mahal, chowali się w krzakach
przed strażnikami zamykającymi obiekt. Także o tym, jak
chciała go zjeść największa jaszczurka na świecie na indonezyjskiej wyspie Komodo (od której zresztą jego marka wzięła
swoją nazwę). Szalone wybryki młodości? Być może, ale to
właśnie podczas tych „backpackerskich” wojaży w głowie
Marka zaczęły powstawać pomysły, które zaprowadziły go
na szczyty brytyjskiej sceny producentów odpowiedzialnej
mody. Bo historia Komodo zaczęła się w momencie, gdy
Markowi kończyły się pieniądze w czasie podróży po Indonezji.
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Zrobił wtedy swoją pierwszą „modową” transakcję. Udało
mu się wymienić kolczyki, które jakimś trafem posiadał, na
dziesięć sarongów farbowanych tradycyjną metodą, zwaną ikat. W Kuala Lumpur sprzedał każdy po 100 dolarów
za sztukę. Po powrocie do Londynu zaczynał skromnie
– stoiskiem na Camden Market. Dziś jego marka sprzedaje
się w sklepach od Nowego Jorku po Tokio i od Moskwy
po Hong Kong.
Mimo światowego sukcesu Mark pozostał wierny źródłom.
Od dwudziestu lat pracuje z tymi samymi rodzinnymi warsztatami w Kathmandu i na Bali. Szyje w fabrykach w Nepalu
i Indiach, które mają certyfikat SA8000 dotyczący przestrzegania praw człowieka i standardów społecznych. Łączy
nowoczesne wzory i ekologiczne tkaniny z tradycyjnymi
umiejętnościami azjatyckich rzemieślników. Marka regularnie poddaje się ocenie Made-By, niezależnej organizacji
monitorującej przejrzystość łańcucha dostaw. W artykule
„Komodo Poetry” (www.ecofashionworld.com) Mark wyjaśnia: „Po kilku latach, które spędziłem jako podróżnik,
szukałem sposobu na to, by zacieśnić więzi z lokalnymi ludźmi
oraz firmami. Moda jest do tego narzędziem. Tworzenie
i produkowanie mody w sposób zrównoważony wymaga
wielkiej liczby ludzi pracujących razem w pewnej harmonii
w różnych miejscach globu. (...) Nie posiadając żadnego
wykształcenia w dziedzinie mody, byłem dobrym podróżnikiem, a to wydaje mi się równie wartościowe w prowadzeniu
firmy takiej jak Komodo”.

Hinduskie medytacje

Vicky i Duncan poznali się pod koniec lat 80. w Indiach,
w czasie swoich podróży. Oboje zafascynowani indyjskim
rękodziełem i kulturą postanowili połączyć siły i wydali ostatnie 200 funtów na ubrania, które potem sprzedali w Wielkiej
Brytanii. Zachęceni tym małym sukcesem przez następne cztery lata łączyli przyjemne z pożytecznym, podróżując wspólnie
po subkontynencie, odwiedzając wiejskie targi i kiermasze,
szukając tkanin, wzorów, inspiracji i rzemieślników, z którymi
chcieliby współpracować. Z każdej podróży wracali z torbami
nowych ubrań na sprzedaż. W końcu przyszedł czas na własną
markę. W 1989 roku powstała firma Nomads Clothing.
Duncan w filmie „Nomads Clothing – How We Began”
wspomina tamte czasy: „Na niektórych rzeczach mogliśmy nieźle zarobić. Inne okazywały się ogromną pomyłką
i nie mogliśmy ich sprzedać choćby za połowę pierwotnej
ceny. Początki były jedną wielką lekcją”. Firma stawiała
pierwsze kroki, handlując na festiwalach muzycznych. Jak
opowiada Vicky: „Nasz pierwszy festiwal to Glastonbury
Festival. Było to przerażające, bo wynajęliśmy stoisko łącznie
z kimś innym i jego koszt wynosił trzysta funtów, jeśli dobrze pamiętam. Pomyślałam wtedy: o rany, czy my w ogóle
sprzedamy rzeczy warte trzysta funtów?”. „Zapakowaliśmy
nasze Renault 5 tyloma ciuchami, ile tylko się dało, a do
końca festiwalu zostało nam już tylko kilka pustych pudeł”
– śmieje się Duncan.
Nomads Clothing współpracują z tymi samymi indyjskimi
rzemieślnikami i warsztatami od wielu lat. Kilka razy w roku
odwiedzają je i wspólnie dopracowują kolekcje, przy okazji
sprawdzając warunki w nich panujące. Należą do Brytyjskiego
Stowarzyszenia Sklepów Fair Trade. Styl ich marki można
określić jako etniczno-hipisowski z coraz większą domieszką
strojów wyjściowych. Podróże po Indiach zaraziły Vicky
i Duncana upodobaniem do tradycyjnych metod tworzenia i ozdabiania ubrań. W kolekcjach wykorzystują sposoby
farbowania, takie jak na przykład block printing i tie-dye,
wyszywanie cekinami i patchwork. Znajomość kultury Indii,
uprawianie medytacji oraz bliskie relacje z osobami, które szyją
ich kolekcje, sprawiały, że przestrzeganie zasad sprawiedliwego
handlu to dla nich oczywistość.

Zwykły człowiek z Bali

Safia Minney, założycielka People Tree, chyba najbardziej
znanej w Europie odpowiedzialnej firmy odzieżowej, również ma na swym koncie „backpackerską” przygodę. Mając
22 lata, wybrała się w trzymiesięczną samodzielną podróż
po południowo-wschodniej Azji. W wywiadzie do książki
„Die Zukunftsmacher” ( Joanny Stefańskiej i Wolfganga
Hagenmayera) mówi: „W wielu miejscach, takich jak Bali
czy Birma, spotykałam się z ludźmi o nadzwyczajnych umiejętnościach, wielkim doświadczeniu w rzemiośle i przedsiębiorczości. Zaskoczyło mnie, że w Wielkiej Brytanii mamy
tak zniekształcone wyobrażenie o mieszkańcach krajów rozwijających się jako o osobach bez żadnego fachu, czekających na pomoc, nierobiących nic, by polepszyć swoje życie.
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Prawda jest zupełnie inna!”. Safia mówi też: „Byłam zszokowana, widząc, jak globalizacja odbiera ludziom ziemię, środki
do życia oraz prawa, i postanowiłam wspierać małych ludzi
oraz ich inicjatywy, ponieważ to właśnie ma wielki sens”.
Życie Safii ułożyło jej międzynarodowe scenariusze. Urodzona
w Wielkiej Brytanii w wieku 25 lat przeprowadziła się wraz
z mężem do Japonii. Tam założyła organizację Global Village
promującą ekologiczne i organiczne inicjatywy. W ciągu
dziewięciu lat (działając cały ten czas z domu państwa
Minney) rozrosła się ona do firmy sprzedającej „zielone”
produkty. Stąd był już tylko krok do People Tree. Dziś ta
wielokrotnie nagradzana marka ma siedziby w Londynie
oraz Tokio i sprzedaje kolekcje na całym świecie. Safia za
swoją działalność otrzymała od korony brytyjskiej order MBA
(Member of the Order of the British Empire), czyli jedno
z najwyższych państwowych wyróżnień.
Podróże są cały czas nieodzownym elementem pracy Safii i jej
zespołu. Raz do Indii czy Kenii na spotkania z rzemieślnikami
i rolnikami uprawiającymi bawełnę, na szkolenia i kontrole
jakości, innym razem na konferencje Światowej Organizacji
Sprawiedliwego Handlu. Kiedy indziej wraz z gwiazdami,
na przykład z aktorką Emmą Watson, do Bangladeszu, by
pokazać im różnice między slow a fast fashion.
Zawsze w centrum uwagi jest człowiek, jego umiejętności
i środowisko, w którym on mieszka. Ekologiczna bawełna,
rękodzieło oraz wspieranie wiejskiego rzemiosła i przedsiębiorczości – to w skrócie filozofia People Tree.

Poznaj ludzi

Instytucje promujące sprawiedliwy handel zaczynają rozumieć,
jak wielki wpływ na świadomość konsumentów mają podróże.
Traidcraft, jedna z najstarszych brytyjskich organizacji pozarządowych zajmujących się fair trade i produkujących żywność,
modę i artykuły wyposażenia domu zgodnie z jego zasadami,
zaprasza na wycieczki pod hasłem „Poznaj ludzi” („Traidcraft
Meet the People Tours”). Wraz z Saddle Skedaddle, niezależnym
biurem podróży specjalizującym się w turystyce aktywnej, przygotowała dwutygodniowe wyjazdy do piętnastu krajów świata.
Kluczowym punktem programu są zawsze wizyty w małych
zakładach rzemieślniczych i gospodarstwach rolnych produkujących dla marki. W Indiach można więc poznać osoby, które
uprawiają ekologiczną bawełnę, tkają materiały i szyją ubrania
dla Traidcraftu od ponad dwudziestu pięciu lat. W Peru można
zobaczyć, jak przędzie się wełnę z alpaki i dzierga swetry,
a w Ghanie – porozmawiać z rzemieślnikami robiącymi torby
i torebki ze starych billboardów.
Dwutygodniowe zorganizowane wycieczki nie przypominają
może podróżowania w „backpackerskim” stylu, jednak pozwalają spojrzeć na temat produkcji mody (i innych produktów
pochodzących z krajów Trzeciego Świata) przez pryzmat
osobistego doświadczenia. Poznanie codziennego życia ludzi na
drugim końcu łańcucha produkcji ma inspirować, pobudzać do
refleksji i dyskusji. A może i do założenia własnej firmy szyjącej
modę w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Przecież
świat możliwości stoi przed podróżnikiem otworem...

LINES
Zdjęcia
Aleksander Silvertone
Asystent
Michał Sarniak

Stylizacja i Make up
Marta Lis

Modelka

Dagmara Zmaczyńska
D'VISION

Silvertone Photography
Jest grupą indywidualnych talentów działających pod wspólną banderą.
Zajmują się realizacją sesji zdjęciowych, głównie z obszarów fashion i beauty.
Ich założeniem jest tworzenie kreatywnej fotografii modowej, posiadającej ciekawą narrację.
Swoje inspiracje czerpią zarówno ze współczesnych trendów
w modzie i sztuce, jak i z banalnych historii zapamiętanych z dzieciństwa.
Ich portfolio można zobaczyć na www.silvertone.eu
Fotografia: Aleksander Silvertone
Make Up Artist: Marta Lis
Hair Stylist: Gor Duryan

Jesień nie musi być szara i nudna. W nowej odsłonie wkraczają
skóry, miękkie dzianiny i mięsiste wełny. Czerń, czerwień
i turkusy w każdym odcieniu są ciekawą propozycją na
pochmurne dni.

JESIENNA AWANGARDA

DUD.ZIN.SKA

I.CON

Ola Bąkowska

Jakub Pieczarkowski

To marka prowadzona przez Annę Dudzińską. Jej styl można określić jako

Krakowska marka założona w 2011 roku. Jej projektanci inspirując się ikonami

Jakub Pieczarkowski jest studentem łódzkiej ASP. Zadebiutował podczas

użytkowa awangarda. Projektantka zestawia ze sobą różne style i faktury.
Inspiracją do jej prac są nowoczesna architektura oraz wszelkiego rodzaju
design w zestawieniu z elementami przyrody. Projektuje również eksperymentalne miniserie ubrań na co dzień pod nazwą FASH.LAB.

kina, muzyki i sztuki, tworzą dla swoich klientek ponadczasowe kolekcje.
Klasyczne fasony spódnic czy kurtek przypadną do gustu fankom elegancji.
Poza prostymi, eleganckimi fasonami marka proponuje wymienne dodatki,
takie jak klapy marynarek czy kołnierze koszul, które mogą zmieniać styl
ubrania w zależności od sytuacji i potrzeby klientki.

Studentka ASP w Łodzi i praktykantka w atelier Agaty Wojtkiewicz.
Jej kolekcja to nowoczesna propozycja o cechach unisex, ograniczona do
niezbędników, w której proponuje się m.in. noszenie spódnicy razem z bluzą
męską czy np. obszerne podkoszulki poszerzające ramiona i niepodkreślające
kobiecej talii.

www.olabakowska.com

www.shwrm.pl

www.dud-zin-ska.com

www.shwrm.pl

Fashion Week Poland, prezentując w strefie OFF swoja kolekcję na sezon
jesień/zima 2012. Charakteryzuje go niekonwencjonalne podejście do tkanin i surowców, które przetwarza pod kątem swoich potrzeb, osiągając tym
samym niepowtarzalny efekt.

Anniss

UDA-a

Bartosz Malewicz

Mnishkha

Marka stworzona przez Anię Syczewską w 2011 roku. Oferuje kolekcje damskie
oraz męskie. Projektuje w duchu rockandrollowej awangardy i rebelianckiej
estetyki z zachowaniem maximum indywidualności każdego stroju. Punktem
wyjściowym projektów są przeważnie czyste formy czerni zawsze przełamane
soczystym kolorem, deseniem, detalem, printem czy odręcznym malowidłem
na tkaninie.

Kolekcja skierowana jest przede wszystkim do odważnych ludzi, którzy są
otwarci na nowe doświadczenia. Projektantka w swoich strojach stawia na
unisex, na połączenie kontrastu prostych form z tymi świadomie zniszczonymi,
niedokończonymi. Kolekcję wzbogaca biżuteria wykonana z dzianinowych
resztek z pracowni.

Jego najnowsza kolekcja inspirowana jest światem manekinów, cyborgów
i zjawiskiem sztucznej inteligencji. Projektant mówi o niej jako o próbie okiełznania tajemniczej materii. Efektem ożywienia kształtu i formy jest zbiór 40
sylwetek — starannie odszytych między innymi z jedwabiu i wełny. W kolekcji
znajdziemy ubrania męskie i damskie. Dla pań projektant stworzył sukienki,
żakiety, garnitury, legginsy oraz niestandardowe suknie ślubne.

Mnishkha to obszerne oraz minimalistyczne kaptury inspirowane wygodą
i funkcjonalnością. Autorka często używa prostych form w stonowanych
i surowych kolorach. Łączy je z przyjemnymi, miękkimi materiałami, które
będą otulać w chłodne dni.
Dostępna na www.be-eleven.pl

www.anniss.eu

www.bartoszmalewicz.com

SZEWSKA

PASJA

„Daj kobiecie odpowiednią parę butów, a podbije świat” – mawiała Marylin Monroe. Trudno
się z tym nie zgodzić. Jednak buty nie są towarem, do którego przywiązujemy się na całe
lata. Przy dyktacie zmieniających się trendów noszenie butów dłużej niż sezon wydaje się
praktycznie niemożliwe. Czy tak rzeczywiście jest?
Tekst: Ula Markof, zdjęcie: Bartosz Klonowski

Porozmawiajmy o jakości

Wykonanie pary butów to złożony proces, który wymaga
oczekiwania na ich wykonanie i angażuje wiele osób. Dlaczego?
Choćby dlatego, że najlepszej jakości skóry barwione w niewielkich rodzinnych manufakturach zgodnie z wielowiekową
tradycją potrzebują czasu, żeby osiągnąć odpowiedni odcień.
W małych garbarniach stosuje się tradycyjne metody – nikt
nikogo nie pospiesza, niczego nie przyspiesza. Sprowadzenie
egzotycznych skór z dalekich krajów to także proces, który
trwa. Jeśli materiał, z którego pragniemy mieć wykonane
dodatki, jest rzadko spotykany, automatycznie rośnie jego
cena. Producentów oferujących najwyższą jakość nie jest
wielu, a lista odbiorców długa. Każdy czeka cierpliwie na
swoją kolej, bo wiadomo, że warto.

Czekając do skutku

Osoba zainteresowana wykonaniem butów na miarę musi
zaakceptować te warunki. Nawet możni tego świata, kierujący
się przekonaniem, że skoro płacą, to wymagają, potulnie czekają na swoją kolej. Podobnie jak na robione na zamówienie
rolls royce’y, jachty, tak i na buty.
Pierwszy krok to zdjęcie miary. Obuwie robione na indywidualne zamówienie dostosowywane jest do kształtu stopy
przyszłego właściciela. Tu nie ma miejsca na sytuacje, gdy (jak
w przypadku butów gotowych) stopa cierpiąc po drodze, układa
się z butem na zasadzie kompromisu: ja cię obetrę, a ty mi dasz
więcej miejsca. Po zmierzeniu stóp wykonywane są specjalne
drewniane formy – kopyta, na bazie których powstaje but. Po
drodze jest jeszcze miara i wspólna rozmowa o ostatecznym
wyglądzie butów z mistrzem robiącym obuwie.
But wykonany na specjalne zamówienie w zakładzie słynącym z tradycji przede wszystkim wyróżnia się jakością. Ktoś,
kto nigdy nie widział tych dzieł, nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że buty mogą mieć idealnie równe szwy, w stu
procentach skórzaną podeszwę i skórę wybitnego gatunku.
Obcas nie jest gumowy, tylko wykonany z kilku warstw ściśle
ułożonych kawałków twardej skóry, zbijanej drewnianymi kołkami. Wszystko to widać na pierwszy rzut oka – może nie detale
i stojącą za nimi historię, ale efekt końcowy – jakość wcieloną.
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Męski świat i kobiecy punkt widzenia

Wśród firm szyjących obuwie na miarę króluje oferta skierowana do mężczyzn. To przez dynamicznie zmieniającą
się modę, w tym także butów dla pań, szewcy wolą klientelę
męską. Dlatego właśnie bez problemu można znaleźć rodzinne
firmy, które z przyjemnością wykonają parę zjawiskowych
trzewików męskich, trochę trudniej znaleźć szewców damskich.
Mistrzowie szewstwa na całym świecie z dumą przedstawiają
bogatą ofertę i szeroki wachlarz modeli w galeriach na swoich stronach internetowych. Buty w kolorze koniakowym?
Sztyblety, a może mokasyny? Możliwości jest wiele, choć nie
tyle, ile w przypadku mody damskiej.
Rynek odzieży zdominowany jest przez kobiety, bo to właśnie
one bardziej niż mężczyźni poddają się presji mody. Więcej
jest także firm i marek, które co sezon oferują buty modne
i wykonane z niezłych materiałów. Panie nie mają potrzeby
przywiązywania się do jakości – wiedzą przecież doskonale,
że za rok but ze względu na wygląd obcasa czy głębokość
wcięcia nie będzie już modny. Mężczyzna ubrany klasycznie
może wyglądać bardzo modnie – w tym wypadku tradycja
działa na jego korzyść. W przypadku kobiet sprawa nie jest
tak oczywista. Chociaż firmy robiące obuwie na miarę chętnie
podejmują się także realizacji zamówień od klientek, z myślą
o paniach powstała inna usługa.

DIY z małą pomocą

Mowa tutaj o butach, na których ostateczny wygląd wpływa osoba zamawiająca. Jak to działa? Wystarczy wybrać
odpowiadający nam model i, jak w zabawie w kolorowanki,
zdecydować o ułożeniu kolorów, o materiale, z którego będą
wykonane buty, czy o dodatkowych ozdobach. Gotowe pantofle trafiają do nas w specjalnej przesyłce – dokładnie takie,
jakie sobie wymarzyłyśmy. To oczywiście ogromny skrót
myślowy. Warto więc zagłębić się w szczegóły.
Shoes of Prey, australijska firma oferująca buty robione na
zamówienie, to jeden z przykładów wielu placówek działających w ten sposób. Założyła ją trójka przyjaciół: Jodie Fox,
Michael Fox (mąż Jodie) i Mike Knapp, którzy poznali się,
studiując prawo.

Po kilku latach i doświadczeniach zdobytych w branżach
niezwiązanych z modą stworzyli witrynę oferującą damskie
buty robione na miarę. W ciągu niecałych siedmiu minut,
dzięki filmowi zamieszczonemu na ich stronie firmowej, można poznać tajniki powstawania pary szpilek Shoes of Prey
ozdobionej jedwabnymi wstawkami.
W Shoes of Prey na realizację zamówienia czeka się około
pięciu tygodni, ale w przeciwieństwie do typowych sklepów
można kupić jedną parę butów składającą się z dwóch różnych
rozmiarów. Zaletą firmy jest także niższa (niż w przypadku
zamawianych w tradycyjnym zakładzie robiącym obuwie
na miarę) cena pantofli. W rzeczywistości osiąga ona 1200
dolarów, podczas gdy w Shoes of Prey najdroższy model
kosztuje około 350 dolarów.

Ferragamo Red Carpet

Polskie warunki

Większość mężczyzn bez cienia wątpliwości zdecydowałaby się
na zrobienie sobie butów na miarę. Szczególnie gdy na własne
oczy przekonują się, jak fantastyczne wzory oferują pracownie.
Kobiety nie są tak entuzjastycznie nastawione do zakupu buta
od początku wykonanego na indywidualne zamówienie. Ich
główną obawą jest strach przed topornością i brakiem finezji.
Kiedy dowiadują się, że można kupić spersonalizowane obuwie,
nie mają wątpliwości, że to świetny pomysł. Dla większości
z nich buty to temat, na punkcie którego są wyjątkowo czułe.
Wielbiciele obuwia szytego na miarę koniecznie powinni wybrać się do warszawskiego salonu Kielmana
(ul. Chmielna 6), gdzie buty powstają zgodnie z tradycją
sięgającą 1883 roku. Inną warszawską pracownią jest niewielki
zakład założony w 1943 roku przez Brunona Kamińskiego,
prowadzony obecnie przez jego bratanka Jacka Kamińskiego.
Tutaj trafiają głównie kobiety zainteresowane butami na wymiar. To dobra rekomendacja, bo Jacek Kamiński wykonywał
także obuwie na potrzeby filmów – w jego trzewikach chodziły postacie z „Pana Tadeusza”, „Quo Vadis” czy „Ogniem
i Mieczem”.

Polki nie muszą wysyłać zamówień za granicę, żeby móc
się cieszyć własną parą ręcznie robionych butów. W sieci
dynamicznie działa Loft 37 – firma założona przez dwie
przyjaciółki: Paulinę Adę Kalińską i Joannę Trepkę.
Skąd wziął się pomysł na stworzenie marki? – Kochamy buty
i zawsze w tych kupowanych było coś nie tak: nie taki kolor,
obcas, zła cholewka – tłumaczą właścicielki marki. Chociaż
pomysł na stworzenie marki wyszedł od nich, to panie zapewniają, że za każdą parą butów z Loft 37 stoi dziesięciu wysoko
wykwalifikowanych specjalistów. W ofercie firmy znajduje
się obecnie kolekcja 38 różnych modeli butów – od klapek
i sandałków po szpilki, sztyblety i kozaki. Co najważniejsze,
spersonalizowana para butów pozostaje w zgodzie z najnowszymi trendami – nie tylko panującymi we wzornictwie, lecz
także w kolorystyce.
Uwagę, poza ciekawymi modelami, przyciąga także nazewnictwo butów. Skoro kultowe torebki mają swoje nazwy,
dlaczego nie miałyby ich mieć także buty? Jak wygląda
model Żyleta? Ostro! A Sexy Flexi? Klubowo. Lady Love
mają z przodu serduszka, a Lady Ghost to buty, które są,
ale jakby ich nie było. Klientki, które nie czują się wystarczająco pewnie w sprawach projektowania obuwia, mogą
skorzystać ze sklepu online, w którym znajdują się wybrane
gotowe modele butów. Ceny spersonalizowanych modeli
zależą od materiału i egzemplarza – buty kosztują od 250
do 500 złotych. W Lofcie 37 dostępne są także modele dla
mężczyzn i dzieci.

Oryginalność znakiem rozpoznawczym

Buty znajdujące się w ofercie firm proponujących podobne
usługi muszą wyróżniać się na tle innych – być oryginalne.
Do nich należą właśnie retro pantofelki i sandałki marki
Chie Mihara. Chociaż produkowane są na większą skalę
i sprzedawane także w luksusowych domach towarowych
na całym świecie, nieustająco cieszą się opinią butów nie
tylko wygodnych, lecz również bardzo ładnych. Założycielka
firmy Chie Mihara trafia w sedno kobiecych potrzeb, mówiąc, że w przypadku butów dla pań nie można mieć tylko
świetnej jakości materiałów, ale trzeba także zaoferować
piękne wzornictwo.
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Wychodząc z tego założenia, dom mody Salvatore Ferragamo
– włoska firma z długoletnią tradycją, stworzył linię
Red Carpet. Usługa wymyślona w 2010 roku w kluczowych
dla marki miastach (Florencja, Mediolan, Paryż, Londyn,
Nowy Jork) pozwala klientkom Ferragamo na zakup spersonalizowanego obuwia. Podstawę stanowią cztery modele
butów, które zmieniają się wedle uznania przyszłej właścicielki w miarę dobierania koloru jedwabiu, z jakiego będą
wykonane, i ozdób. Firma daje także możliwość ozdobienia
szpilek monogramem. Zamówienie złożone w Nowym Jorku
realizowane jest we Włoszech, a potem odsyłane z powrotem
do czekającej na nie klientki.

Trudny wybór

Nowa odsłona

Tradycję Brunona Kamińskiego kontynuuje w wielkim stylu
Aga Prus, jego wnuczka. Założona przez nią marka proponuje ręcznie robione buty o świetnym wzornictwie. To, co
wyróżnia pantofelki stworzone przez projektantkę, to właśnie
design – bardziej współczesny i zgodny z trendami niż buty,
które można wykonać u szewca na zamówienie. Proponowane
przez nią modele są dość drogie – ceny zaczynają się od ponad 700 złotych. Buty są jednak szyte ręcznie, a na przesyłkę
z logo marki trzeba czekać 21 dni. Mottem projektantki jest
maksyma wypowiedziana przez jej dziadka: „Uroda buta
zależy od odpowiedniego zestawienia linii krzywych, których
w każdym bucie jest bardzo dużo”. Prosty koncept, a trudniejsze wykonanie.

Dziękujemy pracowni Jana Kielmana
przy ul. Chmielnej 6 w Warszawie (www.kielman.pl)
za udostępnienie butów i akcesoriów potrzebnych
do sesji zdjęciowej.

Wnikliwe spojrzenie na kontrowersyjne tematy

BIZNES
W
STYLU
SLOW
Praca

po godzinach , w weekendy czy na urlopie nikogo dziś nie dziwi .

pieniędzmi i sukcesem wielu ludzi nie przebiera w środkach.

W pogoni za
Ma być szybko, tanio i z zyskiem.

Tracą na tym klienci, pracownicy i ich rodziny. Przede wszystkim jednak tracą same
firmy , bo dobry pr acownik nie musi być wyczerpany . S posobem na sukces jest zmiana
biegu na slow... slow biznes.
Tekst: Paweł Józefacki, ilustracja: Łukasz Majewski (Tin Boy Studio)

W 1986 roku największa na świecie sieć restauracji, znana
z zamiłowania do szybkości i kiepskiego jedzenia, postanowiła
otworzyć swój kolejny lokal w zabytkowej części Rzymu.
Na reakcje przywiązanych do tradycji mieszkańców wiecznego miasta nie trzeba było długo czekać. Carlo Petrini,
dziennikarz i krytyk kulinarny, zorganizował na Schodach
Hiszpańskich słynny już protest przeciwko temu, co sam
uważał za obrazę dla miasta i włoskiej tradycji kulinarnej. Tak
powstał slow food (antidotum na wszechobecny i dominujący
fast food), który powoli, zgodnie z własnym tempem, wpływał
na kulturę gotowana i jedzenia. Jego zwolennicy walczą
o przywrócenie prawdziwych smaków, tradycji wspólnych
i zdrowych posiłków.
Potrzeba było 20 lat, by slow food zyskał znaczący rozgłos
i uznanie na świecie. Przez ten czas idea slow rozprzestrzeniła
się na inne dziedziny pracy. I tak slow travel uświadamia
nam, że w podróżach cel nie jest najważniejszy. Pyta, jaki
sens mają wyjazdy do miejsc, w których zastaniemy dokładnie to wszystko, co w domu i w pracy – szybki internet
i kablówkę. Slow money pokazuje natomiast, że pieniądze
nigdy nie powinny być ważniejsze od relacji z innymi ludźmi.
Przypomina, że zawsze powinniśmy myśleć o konsekwencjach
swoich działań.

Czas to pieniądz

Świat przyspiesza, a gospodarka zwalnia, nie wytrzymując
tego tempa. Dla przykładu warto porównać firmy, które przez
wiele lat zdobywały pozycje na rynku (takie jak Samsung,
Apple czy Microsoft) z tymi, które z impetem wkroczyły
w świat biznesu (jak Facebook czy Tweeter). W te internetowe
giganty zainwestowano setki milionów dolarów. Ich wartość
szacowana jest na sumy zawierające nawet jedenaście zer.
Jednak cały czas mają one ogromy problem z tym, jak czerpać
zyski ze swojej działalności. Bo sukces wymaga czasu i cierpliwości, a pośpiech bywa najgorszym doradcą. Internetowe
przedsiębiorstwa przekonały się o tym w 2000 roku podczas
tzw. bańki internetowej, kiedy ogromne inwestycje i dążenie
do bycia liderem nie szły w parze z rentownością.
Obecnie większość firm ma odgórnie ustalone cele, od których
często zależą wynagrodzenia lub nawet ilość miejsc pracy. W zależności od działalności są to cele miesięczne lub kwartalne. By
je spełnić, przedsiębiorstwa muszą sprzedawać produkty, usługi
lub reklamy bez względu na to, czy są do tego zdolne, czy nie.
Nie dziwi więc, że często ponoszą fiasko. Winę za porażkę wielu
z nich można co prawda zrzucić na niedokładne zbadanie rynku,
konkurencji oraz przede wszystkim potrzeb klientów, jednak
coraz częściej faktycznymi przyczynami są pośpiech i presja.
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Nowe produkty są kierowane do sprzedaży bez odpowiedniego
przygotowania i właściwego sprawdzenia ich funkcjonalności.
Co gorsza, często trafiają na rynek, nawet jeżeli nie są jeszcze
skończone. Zwłaszcza gdy kwartalne cele firmy są ważniejsze
niż te długookresowe.
Od pracownika wymaga się szybkich zysków, dlatego nie
przyzna się on, że obrana przez niego strategia może szkodzić firmie. Ważnym ogniwem są również inwestorzy oczekujący jak najszybszych wyników sprzedaży. Okres zwrotu
jest bowiem obecnie jednym z najważniejszych czynników
decydujących o tym, ile pieniędzy uzyska się na rozwój firmy.
Przez ten pośpiech cierpią klienci, a jeszcze bardziej pracownicy, którym czas spędzony w biurze wydłuża się często do
późnych godzin wieczornych. Coraz częściej zabierają pracę
na weekend do domu, a służbową pocztę sprawdzają 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu. Żyją w ciągłym
stresie i zmęczeniu, co powoduje utratę zdolności koncentracji
i kreatywnego myślenia.

Slow e-mail

Panaceum na wiele problemów współczesnych firm może
okazać się rewolucja wzniecona przez Petriniego w 1986 roku.
Zapoczątkowana przez slow food koncepcja nie kończy się na
zdrowym posiłku czy sposobie spędzania wolnego czasu. Slow
to także odrodzenie idei skupienia i staranności. Niezależnie
od tego czy w życiu prywatnym, czy służbowym, pojęcie to
staje się synonimem ulepszania swoich działań. Jakkolwiek
nie kłóciłoby się to ze współczesnym podejściem do biznesu
i pieniędzy, wiele współczesnych firm zaczyna dostrzegać w idei
slow nadzieję na poprawę swojej, często trudnej, sytuacji, a co
za tym idzie, także samopoczucia i zdrowia swoich pracowników. Coraz więcej biur posiada cichy pokój bez dostępu do
internetu, w którym pracownicy mogą odpocząć i nabrać sił
na kolejne godziny pracy. Czasami są oni nawet zachęcani do
drzemki, po której znacznie wzrasta ich efektywność.
Wielu gigantów przemysłu informatycznego zrozumiało, że
dostęp do informacji powinien być ograniczony tak samo jak
prędkość na ruchliwej drodze. Praca wśród lawiny elektronicznych wiadomości, tak jak praca kierowcy na autostradzie,
powinna mieć przecież swoje limity. Dzięki inicjatywom,
takim jak dzień wolny od maili czy służbowy telefon wyłączony w weekendy firmy zwiększają wydajność i efektywność
swoich pracowników. Osoba mogąca poświęcić więcej czasu
rodzinie czy zainteresowaniom w pracy dużo lepiej przykłada
się do wypełnia swoich obowiązków. Panująca powszechnie
opinia o wyniszczających i wyzyskujących korporacjach coraz częściej mija się z prawdą. Jeden z dyrektorów wyższego
szczebla w firmie IBM podpisuje swoje maile w ten sposób:
„Sprawdzajcie swojego maila dwa razy dziennie. Odzyskujcie
swój czas dla życia i od nowa nauczcie się marzyć. Przyłączcie
się do ruchu Slow Email!”.

Wyścig szczurów vs. wspólny cel

Warto podkreślić, że generalne założenia współczesnej koncepcji slow biznes nie są czymś zupełnie nowym, a odnaleźć można
je na przykład w historii rozwoju przemysłu motoryzacyjnego.
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W 1914 roku Henry Ford zapoczątkował kolejną (po linii
montażowej) rewolucję biznesową. Postanowił zmienić warunki pracy w swoich fabrykach na bardziej korzystne dla
zatrudnionych w nich osób. Podniósł dzienną stawkę do bardzo
dużej jak na tamte czasy kwoty pięciu dolarów, jednocześnie
skracając czas pracy do ośmiu godzin. Początkowo wiele osób
postrzegało te decyzje jedynie jako akt dobrej woli Forda.
W niedługim czasie okazały się one jednak wyjątkowo trafnym
planem biznesowym, który pozwolił zwiększyć produkcję
i znacznie obniżyć rotację w fabrykach. Ford udowodnił, że
ludzie zadowoleni ze swojej pracy są o wiele bardziej efektywnymi i wydajnymi pracownikami.
Ważnym elementem pracy w myśl idei slow jest również
świadomość, że współzawodnictwo nie determinuje postępów.
U podstaw ewolucji i rozwoju technologii leżą współpraca
i długoterminowe oraz pozytywne relacje z innymi ludźmi.
Slow biznes i slow work polegają na umożliwieniu zatrudnionym osobom realizacji pragnienia wspólnego tworzenia
i osiągania konkretnych celów. Praca zgodna z tą koncepcją
nie może opierać się na strachu przed nie dość dobrym
wykonaniem powierzonego zadania. Dodatkowe pokoje
przeznaczone do odpoczynku i relaksu czy nawet ustalenie
dni bez maila i telefonu to nie wszystko. Tak jak firma to
nie tylko znane logo, którym mnoży się wartość rynkową.
Prawdziwą wartością każdego przedsiębiorstwa są ludzie,
którzy je tworzą, a w biznesie slow liczy się przede wszystkim
to, jacy ci ludzie są.
Dla zwolenników tej koncepcji firma jest zrzeszaniem kreatywnych indywidualności, pracujących nad wspólnym celem.
Grupą osób tworzących wyjątkowy produkt i gwarantujących
najlepszą obsługę każdego, nawet tego najmniejszego klienta.
To także środowisko będące integralną częścią życia każdego
pracownika, jednocześnie pozostawiające możliwość oddzielenia życia prywatnego od służbowego. Slow biznes rozumie
problemy świata, w którym funkcjonuje, dlatego wyniki kwartalne są tak samo ważne jak te kilkuletnie.

Zmiana biegu

Oczywiście wolniej nie zawsze znaczy lepiej. W wielu sytuacjach szybkie tempo działania jest wskazane. Slow nigdy
nie powinno być wymówką dla niewykonanych obowiązków,
kiepskiej jakości produktu, nieterminowości czy nie dość
dobrej obsługi klienta. Slow biznes to sztuka zarządzania
i planowania. To lepsza firma, a przede wszystkim najlepszy
produkt i usługa.
Biznes w stylu slow jest możliwy i absolutnie nie oznacza
powrotu do socjalizmu. Wymaga jedynie odpowiedniego ustawienia przepustnicy, bo żaden mechanizm nie jest
w stanie pracować ciągle na najwyższych obrotach. Jest
to ogromna zmiana kultury naszego życia, pracy i zarządzania czasem, a to (jak każda zmiana na lepsze) wymaga
cierpliwości. Czy wszyscy to zaakceptują i będą potrafili
zastosować w swoim miejscu pracy? Z całą pewnością nie.
Bo slow nie jest pogonią za szybkim pieniądzem. Na pewno
jednak ci, którym się uda, zrozumieją, że właśnie slow jest
tą właściwą drogą.

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.

BANKI,
CZYLI JAK ZARABIAĆ
W KRYZYSIE?

W ostatnich latach oddziały banków wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu. Przechadzając
się głównymi ulicami, nie tylko dużych miast, można odnieść wrażenie, że to jedyny sektor
gospodarki, który tak prężnie się rozwija, prowadząc działania reklamowe na dużą skalę.
W pierwszym półroczu tego roku banki wydały na reklamę około 600 milionów złotych.
Tekst: Krzysztof Nowak, ilustracja: Kacper Kieć
Z jednej strony tak gwałtowny rozwój może być uzasadniony
– w Polsce bankowość komercyjna zaczęła mocniej rozwijać się
dopiero w okresie transformacji, wcześniej stosunkowo niewiele
osób posiadało konto osobiste w banku. Polska nadrabia więc
w pewnym sensie zaległości, goniąc kraje Europy Zachodniej.
Dane Narodowego Banku Polskiego za 2010 rok pokazują, że
tzw. wskaźnik ubankowienia, czyli wskaźnik liczby rachunków bankowych na jednego mieszkańca, pozostaje w Polsce
na poziomie niższym niż średnia unijna. Przy utrzymaniu
obecnej dynamiki wzrostu, dogoni ją w 2015 roku. Z drugiej
strony należy pamiętać, że ten i tak stosunkowo wysoki poziom ubankowienia może być mylący – przecież wielu z nas
posiada więcej niż jeden rachunek bankowy.
NBP szacuje, że odsetek Polaków i Polek, którzy nadal nie
mają konta w banku, wynosi około 23 procent. Taki stan
rzeczy wynika po części z dużych nierówności dochodowych
oraz z tego, że osoby o niskich zarobkach nie widzą korzyści
z posiadania rachunku w banku. Ponadto ludzie nie ufają
trudnym do zrozumienia zapisom i temu, co dzieje się w banku
z pieniędzmi. Zresztą nawet osoby, które posiadają rachunki
bankowe i darzą banki sporym zaufaniem, nie zawsze wiedzą,
w jaki sposób instytucje te zarabiają na tak prężny rozwój.
Tym bardziej że w swoich kampaniach reklamowych często
oferują wiele darmowych usług i produktów.
Wystarczy poświęcić chwilę wolnego czasu i przejrzeć oferty banków komercyjnych, żeby bez większych przeszkód
natrafić na propozycje bezpłatnego konta, darmowych kart
płatniczych, bezprowizyjnych wypłat z bankomatów, zwrotu
części wartości zakupów dokonywanych przy pomocy karty czy kredytów bez prowizji. Analizując tego typu oferty,
należy jednak pamiętać, że banki nie są instytucjami charytatywnymi, a biznesowymi organizacjami nastawionymi na
maksymalizację zysku. Każdy „darmowy” produkt czy usługa
ma swoją cenę. Oczywiście nie wszystkie banki proponują
identyczne oferty. Każdy jednak czerpie korzyści finansowe
z tych samych tytułów i źródeł. Według danych NBP w 2011
roku banki wygenerowały zysk netto na poziomie 101 miliardów złotych! To wynik porównywalny z 103,5 miliarda, jakie
zarobiły wszystkie niefinansowe przedsiębiorstwa w Polsce
zatrudniające powyżej 50 osób!

Kredyty i depozyty,

czyli banków chleb powszedni
Tradycyjnie banki zajmowały się głównie zbieraniem depozytów i dawaniem kredytów. Deponowane przez klientów środki
umożliwiały udzielanie pożyczek. W taki sposób banki wodzą
potencjalnych klientów na pokuszenie, oferując raz to „najwyżej
oprocentowaną” lokatę, raz to „najtańszy kredyt”. Często jednak
tego typu oferty, mimo interesującego na pierwszy rzut oka
marketingowego opakowania, po bliższym zapoznaniu okazują
się zawierać liczne gwiazdki, ukryte opłaty manipulacyjne,
zaskakujące prowizje czy nie do końca jasne klauzule.
Banki posiadają oczywiście pewien kapitał własny, jednak w celu
udzielania kredytów potrzebne są im pieniądze klientów, a także
pożyczki, jakie same zaciągają na rynku międzybankowym.
Aby bank mógł zarobić, oprocentowanie depozytów musi być
odpowiednio niższe niż oprocentowanie kredytu. To ostatnie
uzależnione jest w dużej mierze od kosztów, po jakich banki
pożyczają sobie pieniądze. Koszt taki odzwierciedla tzw. stawka
WIBOR, której wysokość jest ustalana codziennie w wyniku
propozycji zgłaszanych przez banki. I tak np. WIBOR 3M
oznacza średnie oprocentowanie pożyczek trzymiesięcznych na
tym rynku. Stawka ta jest dla klientów banków o tyle ważna,
że bezpośrednio od niej zależy oprocentowanie kredytów, jakie
zaciągają. Na oprocentowanie składa się bowiem WIBOR oraz
marża narzucona przez bank. I tak, jeśli WIBOR 3M wynosi
obecnie około 4,9 procent, a bank proponuje nam kredyt gotówkowy na 12 procent w skali roku, to różnica pomiędzy tymi
dwoma poziomami stanowi właśnie marżę banku. O tym, o jak
duże pieniądze chodzi, świadczą wyniki finansowe banków:
w 2011 roku wynik banków z tytułu odsetek stanowił prawie
2/3 wyniku banków na działalności bankowej, który sięgnął
336,5 miliarda złotych (dane NBP).
Najwięcej banki zarabiają na kredytach konsumenckich, czyli
wszelkiego rodzaju pożyczkach gotówkowych, samochodowych
czy kartach kredytowych. Od tych ostatnich również płacimy odsetki, jeśli nie spłacimy karty w odpowiednim okresie wskazanym
przez dany bank (tzw. grace period). Oprocentowanie takich
kredytów może ustawowo sięgać maksymalnie czterokrotności
tzw. stopy lombardowej, czyli jednej ze stóp procentowych ustalanych przez NBP (obecnie wynosi 6,25 procent w skali roku).
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Tańsze są kredyty mieszkaniowe, gdyż zabezpieczenie pod
nie stanowi najczęściej dana nieruchomość. Bank udzielając
nam kredytu hipotecznego, staje się współwłaścicielem nieruchomości do momentu spłaty kredytu, dlatego też w razie
problemów z taką spłatą łatwiej mu odzyskać pożyczone
pieniądze. Kredyty udzielane firmom są również tańsze niż
kredyty konsumenckie, choć i wśród nich w zależności od poziomu ryzyka związanego z daną firmą czy przedsięwzięciem
różnice w oprocentowaniu mogą być znaczne. Małe firmy
muszą zapłacić za kredyt więcej niż wielkie przedsiębiorstwa
o ugruntowanej pozycji i posiadające wysokie zabezpieczenia
w aktywach. Według danych NBP średnie oprocentowanie
kredytów dla małych firm wyniosło 9,3 procent, podczas gdy
dla klientów korporacyjnych – 6,7 procent.

Prowizje i opłaty, czyli dlaczego warto

dokładnie czytać umowy w banku
Udzielając kredytu, bank zarabia nie tylko na wspomnianej
różnicy w oprocentowaniu, lecz także na różnego rodzaju
prowizjach towarzyszących kredytowi. Często za samo udzielenie pożyczki czy kredytu hipotecznego bank żąda prowizji,
która może sięgać nawet kilku procent wartości kredytu.
W niektórych przypadkach banki zarabiają podwójnie, gdyż
prowizja wliczana jest do wartości samego kredytu, a więc
i od niej płaci się odsetki. Prowizje mogą być także pobierane
w przypadku wprowadzania zmian do istniejących umów
kredytowych, zmiany rodzaju konta czy w przypadku zakupu
jednostek funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banków.
Ponadto bardzo szeroki jest wachlarz możliwych opłat. Można
więc mieć praktycznie pewność, że jeśli bank jakiś produkt
oferuje nam „za darmo”, to brak przychodu odbije sobie,
obciążając opłatami inne usługi. Mogą pojawić się opłaty
za prowadzenie konta, które szczególnie w przypadku kont
firmowych są wysokie, opłaty za przelewy do innych banków
czy za wypłatę gotówki w oddziale banku. Część banków
oferuje pulę darmowych przelewów internetowych, jednak
w przypadku zlecania przelewu w oddziale banku uniknięcie
opłaty jest praktycznie niemożliwe. Banki czerpią też spore
korzyści z tzw opłaty interchange, związanej z płatnościami
bezgotówkowymi. Co prawda duża jej część trafia do organizacji wydających karty, takich jak Visa czy Mastercard, ale
i tak, jak szacuje NBP, banki zarabiają z tego tytułu około 1,5
miliarda rocznie. Kwota ta systematycznie rośnie. Do tego
dochodzą opłaty za wydawanie czy obsługę kart płatniczych
lub kredytowych.
Wraz z rozwojem bankowości pula opłat i prowizji się powiększa. Aby uzmysłowić sobie rozmiary korzyści finansowych
płynących z tego tytułu do banków, wystarczy spojrzeć na dane
NBP: w 2011 roku przychody banków z tytułu opłat i prowizji
sięgnęły 114,8 miliarda złotych (przy kosztach poniesionych
z tego tytułu przez banki sięgających 23,1 miliarda).

Kliencie, strzeż się!

Odsetki, opłaty i prowizje nie wyczerpują listy źródeł dochodów
banków. Ich część stanowią także różnego rodzaju kary nakładane
przez bank w przypadku złamania przez klienta warunków umowy.
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Na niefrasobliwych klientów przekraczających debet
czy limit kredytowy na koncie bądź na tych spóźniających się ze spłatą karty kredytowej czekają sankcje.
Karą dla osoby, która przed terminem chce albo musi wycofać pieniądze z lokaty, jest albo utrata zarobionych dotąd
odsetek, albo kara pieniężna w wysokości nieprzekraczającej
zysku klienta z lokaty.
Ponadto, chyba każdy zastanawiał się, dlaczego w epoce rozwiniętych technologii informatycznych wykonany przez nas
przelew elektroniczny zostaje często zaksięgowany na docelowym
koncie ze sporym opóźnieniem. Otóż w tym czasie pieniądze
pracują na rzecz banku, który lokuje te środki na krótkoterminowych depozytach. Zresztą przykładów na szukanie dodatkowych
źródeł dochodów jest więcej. Szerokim echem odbiła się sprawa
nadmiernych spreadów walutowych, jakie banki narzucały
klientom, którzy brali u nich kredyty walutowe. Obligowały
one klienta do zakupu waluty obcej, niezbędnej do spłaty rat
kredytu (najczęściej franka szwajcarskiego), w danej instytucji
i po kursie narzuconym przez bank. Ponieważ klienci musieli
kupować walutę w danym banku, te ostatnie skrupulatnie wykorzystywały sytuację, ustalając kurs wymiany na poziomie dużo
mniej korzystnym dla klienta niż kurs na wolnym rynku. Kres
tego typu praktykom położyła dopiero ustawa antyspreadowa,
pozwalająca kredytobiorcy spłacić ratę bezpośrednio w walucie
obcej, którą może on nabyć w dowolnym kantorze czy banku,
wybierając najtańszą dostępną opcję.
Innym kontrowersyjnym źródłem dochodu banków stała się
sprawa instrumentów pochodnych, głównie opcji walutowych
oferowanych na potęgę firmom przed wybuchem kryzysu
w 2008 roku. Należy zaznaczyć, że sam produkt, jakim jest
opcja walutowa, może być bardzo pożyteczny dla firm eksportujących bądź importujących, gdyż pozwala im zabezpieczyć
się przed potencjalnymi stratami spowodowanymi wahaniami
kursów. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że
opcje polegają na tym, że klient i bank umawiają się co do
tego, po jakim kursie wymienią w przyszłości określoną kwotę.
Dzięki temu firma, która spodziewa się płatności np. w euro za
miesiąc, może już dziś umówić się z bankiem na to, po jakim
kursie zostanie od niej to euro kupione, a tym samym spokojnie
zaplanować przychody. Problem polegał na tym, że banki
oferowały te produkty na wielką skalę, nie zawsze informując
o ryzykach związanych z takimi inwestycjami. Opcje kupowały
przedsiębiorstwa, które nie miały nic wspólnego z handlem
zagranicznym i traktowały te produkty czysto spekulacyjnie,
jako szansę na łatwy zarobek. Skandal wybuchł, kiedy wraz
z nadejściem kryzysu polski złoty zaczął nadmiernie się osłabiać
i wiele firm poniosło ogromne straty z tytułu opcji. Od tego
czasu banki ostrożniej sprzedają te produkty, gdyż nie chcą
narażać się na ryzyko niespłacenia opcji przez klienta, a firmy
stosują bezpieczniejszą politykę w tym zakresie.

Nowe produkty na nowe czasy

Opcje walutowe są doskonałym przykładem na to, że banki
nieustannie szukają nowych źródeł dochodów. Od pewnego
czasu zaczęły poszerzać swój (i tak już bogaty) asortyment usług
o te związane z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową.

Banki twierdzą, że wychodzą w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom współczesnego klienta, który domaga się możliwości
finansowego „one-stop shop” (miejsca, w którym można nie
tylko wziąć kredyt, lecz również ubezpieczyć mieszkanie,
czy kupić jednostki w funduszach inwestycyjnych). Chęć
banków do sprzedawania jednemu klientowi więcej niż jednego produktu podyktowana jest logiką modnej od pewnego czasu strategii cross-selling, czyli sprzedaży krzyżowej.
Bank ponosi niższe koszty, jeżeli jednemu klientowi sprzeda
pięć produktów, niż gdyby te same produkty sprzedał pięciu
różnym klientom. Wdrażania strategii sprzedaży krzyżowej
doświadczył każdy, kto choć raz odebrał ze swojego banku
telefon z pytaniem o to, czy nie potrzebuje przypadkiem nowej
karty kredytowej, pożyczki gotówkowej lub ubezpieczenia.
Te ostatnie sprzedają się w bankach coraz lepiej za sprawą
rosnącej liczby udzielanych kredytów mieszkaniowych, przy
których banki wymagają od klientów ubezpieczenia nabywanej nieruchomości. Banki mierzą skalę sprzedaży krzyżowej
tzw. wskaźnikiem uproduktowienia, czyli liczbą produktów
posiadanych przez jednego klienta.
Coraz więcej banków oferuje też klientom korporacyjnym
nowe usługi, takie jak factoring, w ramach którego bank
przejmuje na siebie obowiązek wyegzekwowania należności wynikających z faktur wystawionych przez daną firmę.
Obroty firm factoringowych rosną w ostatnich latach bardzo
dynamicznie. W 2011 roku wzrosły one o 19 procent, sięgając
67,1 miliarda złotych.

Banki poszukując coraz większej stopy zwrotu, brały na siebie, może nie do końca świadomie, coraz większe ryzyko,
czemu sprzyjała także wewnętrzna polityka wynagradzania
kadr w tych instytucjach. Premiowane było podejmowanie
działań obciążonych dużym ryzykiem, gdyż to one właśnie
mogły przynieść największe zyski. Większe banki czuły się
pewniej w swoich ryzykownych operacjach, bo wiedziały, że
państwo nie pozwoli upaść instytucjom ważnym dla funkcjonowania poszczególnych gospodarek krajowych. Rodziło to
pokusę nadużycia wśród kadry zarządzającej tych instytucji,
które podczas ostatniego kryzysu zostały ochrzczone mianem
„too big to fail” (zbyt duże by upaść).
Zdaje się, że banki nie zawsze do końca rozumiały, że ich
działania prowadzą do zmiany rodzaju ryzyka, z jakim mają do
czynienia. Zaczęły jednak szukać sposobów na jego ograniczenie, m.in. poprzez tak zwaną sekurytyzację, która najogólniej
mówiąc polegała na tworzeniu i sprzedawaniu instrumentów
finansowych, które przenosiły ryzyko kredytowe z danego
banku na inne podmioty. Ta swego rodzaju inżynieria finansowa doprowadziła do powstawania nowych, bardziej skomplikowanych produktów bankowych, których wartość coraz
trudniej było wycenić. Działalność ta przybierała na skali,
tym bardziej że na rynku pojawiły się konkurujące z bankami
niebankowe podmioty świadczące usługi finansowe i oferujące
tego rodzaju produkty (shadow banking). Banki odchodziły
więc coraz bardziej od swojej tradycyjnej roli, a skutki tego
procesu uwidocznił kryzys, który nadszedł w 2008 roku.

Nowa bankowość czy inżynieria finansowa?

Czy nasze pieniądze są bezpieczne?

W poszukiwaniu nowych źródeł zysku banki nie ograniczają się tylko do tworzenia nowych produktów w ramach
tradycyjnej bankowości, ale starają się również angażować
dostępne środki w różnego rodzaju działalność inwestycyjną
czy tradingową prowadzoną na ich własny rachunek. Ta
ostatnia odgrywa może mniejszą rolę w przypadku banków
działających na polskim rynku, ale stanowi znaczący element
zarobku banków w krajach o dłuższych tradycjach bankowości.
Szczególnie w latach 90. XX wieku, kiedy zapanował klimat
bezkrytycznej wiary w efektywność rynku we wszelkich jego
przejawach. Gdy utrwalało się przekonanie, że prywatne
instytucje, w tym finansowe, poradzą sobie najlepiej, jeśli będą miały wolną rękę, nastąpiła ekspansja banków na
obszary dotąd rzadko przez nie eksplorowane. Atmosfera
tamtych lat znalazła odzwierciedlenie w pobłażliwej polityce
instytucji nadzorujących sektor finansowy, które zdawały się
nie brać pod uwagę tego, że tak łagodne nastawienie może
zachęcać banki do kierowania się krótkowzrocznymi celami
maksymalizacji zysków w szybkim tempie, nawet za cenę
nadmiernego ryzyka.
Banki skwapliwie skorzystały ze stworzonych im dogodnych
warunków do robienia biznesu i coraz chętniej dywersyfikowały swoją działalność, wchodząc w coraz nowsze obszary.
W wyniku tego aktywa banków rosły o wiele szybciej niż
poziom depozytów, a działalność tradingowa i inwestycyjna
w wielu bankach rozwijała się w tempie o wiele szybszym
niż akcja kredytowa.

Sytuacja w polskim sektorze bankowym wygląda zadziwiająco
dobrze w kontekście kryzysowej sytuacji globalnej. Od początku kryzysu żaden bank w Polsce nie potrzebował wsparcia
państwa w postaci zwiększenia swojego kapitału, a wyniki
najnowszych testów przeprowadzonych przez Narodowy Bank
Polski wskazują, że nawet w sytuacji silnego spowolnienia
gospodarczego większość banków komercyjnych posiada
wystarczający poziom kapitałów, by poradzić sobie z szokami,
jakie mogą takiemu spowolnieniu towarzyszyć. Dodatkowo,
nawet w przypadku wystąpienia kłopotów w którymś z banków, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia gwarancję
wypłaty oszczędności do wysokości równowartości 100 tysięcy
euro w każdym z nich. A więc klienci nie muszą martwić
się o bezpieczeństwo swoich oszczędności, a banki, pomimo
spowolnienia gospodarczego, obawiać się o swoją kondycję
finansową. Klientom pozostaje zatem uważna i wnikliwa
lektura ofert bankowych po to, by nie stwarzać nie tylko
bankom, lecz również innym instytucjom finansowym pokusy
nadmiernego bogacenia się swoim kosztem. Należy pamiętać,
że niewiedza i niecierpliwość nigdy nie są dobrym doradcą,
szczególnie w przypadku usług i produktów bankowych.

Krzysztof Nowak – filozof i ekonomista,
pracuje w Instytucie Filozofii UAM.
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W MOICH ŻYŁACH

TWOJA KREW
Czy jesteś w stanie skrzywdzić osobę, w której żyłach płynie twoja krew? Tym pytaniem
twórcy projektu Blood Relations chcą doprowadzić do zakończenia konfliktu
izraelsko-palestyńskiego, który trwa od 1948 roku. Czy im się to uda, czy może znowu
szczytna idea okaże się niewypałem?
Tekst: Rafał Hetman, ilustracja: Agata Dudek
Za grubymi murami starego miasta w Jerozolimie handel
wre. Sprzedawcy zachęcają przechodniów do kupowania
swoich towarów. W powietrzu unosi się zapach pikantnych przypraw, który miesza się z wonią lokalnych potraw.
Wąskie uliczki obwieszone są kolorowymi koszulkami z napisem „I love Jerusalem”, bluzami z hasłami religijnymi
i chustami z lekkiego, zwiewnego materiału. Rozstawione na
stolikach dewocjonalia czekają na swojego nabywcę.
W cieniu ciasno ustawionych budynków przemieszcza się
tłum ludzi. Większość z nich to turyści, którzy przyjechali,
żeby zobaczyć miasto trzech wielkich religii monoteistycznych: islamu, judaizmu i chrześcijaństwa. Jedni chcą zobaczyć Ścianę Płaczu – najświętsze miejsce judaizmu, inni
idą w stronę Góry Oliwnej, żeby po drodze zwiedzić dom
narodzin Najświętszej Marii Panny albo Bazylikę Grobu
Pańskiego. Jeszcze inni chcą pomodlić się w miejscu,
z którego Mahomet wstąpił do nieba.
Codziennie ulicami starego miasta w Jerozolimie niespiesznym
krokiem, odpowiednim dla tego miejsca, poruszają się chrześcijanie, żydzi i muzułmanie. Jedni są tutaj, żeby pilnować
swoich interesów, drudzy po prostu chodzą i przyglądają
się wszystkiemu z zapartym tchem, chłonąc atmosferę tego
miejsca.
O tym, że od ponad sześćdziesięciu lat toczy się tu jeden
z najkrwawszych i najdłuższych konfliktów na świecie, przypominają tylko żołnierze z karabinami M16 w rękach, których
można czasem spotkać w różnych miejscach starego miasta.

64 lata przelewu krwi

Konflikt izraelsko-palestyński to historia długa i skomplikowana. Jej genezy można dopatrywać się już na początku XX
wieku, kiedy do Palestyny, zamieszkałej niemal wyłącznie
przez Arabów, zaczęli przyjeżdżać Żydzi. Prawdziwy przełom
nastąpił po drugiej wojnie światowej i tragedii holocaustu.
Wtedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała
o podziale Palestyny na dwie części: żydowską i arabską.
Zgodnie z postanowieniem ONZ w 1948 roku Izrael ogłosił
niepodległość. Jednak państwa arabskie nie uznały nowego
kraju. W kilka godzin po ogłoszeniu przez Izrael niepodległości
wypowiedziały mu wojnę.

Ledwie powstałe państwo żydowskie nie tylko oparło się
atakowi dziewięciu państw arabskich (Egipt, Sudan, Syria,
Transjordania, Liban, Irak, Arabia Saudyjska, Jemen
i Palestyna), w wyniku wojny powiększyło także swoje terytorium poza to wyznaczone przez ONZ. Pokonani nie
pogodzili się z przegraną, wśród ludności arabskiej wzrosły
nastroje nacjonalistyczne i antyizraelskie. Na tym podłożu zaczęły wzrastać podziały, które dziś wydają się nie do
przezwyciężenia.
Od 1948 roku krótkie okresy względnego spokoju przerywane
są wojnami, walkami, starciami i pojedynczymi zamachami
terrorystycznymi. Liczne próby złagodzenia konfliktu nie
przyniosły pożądanych skutków. Według raportu B’Tselem,
izraelskiej pozarządowej organizacji broniącej praw człowieka,
tylko w ostatnich dwudziestu latach po obu stronach życie
straciło prawie 9 tysięcy osób. W tym żołnierze i cywile.

Yussef

– To jest Yussef, mój brat – na filmie promującym projekt
Blood Relations dojrzała kobieta wskazuje zdjęcie powieszone
na ścianie. – Jest moim partnerem. Jest dla mnie wszystkim
– mówi w czasie teraźniejszym, choć jej brat od lat nie żyje.
– Cała sytuacja była bardzo skomplikowana. Była intifada
i ciągle oglądałam telewizję. W pewnej chwili odwróciłam
głowę i zaczęłam coś mówić do mojego byłego męża. Wtedy
telewizja wyświetliła imię Yussefa na ekranie. Moje dzieci
natychmiast wyłączyły telewizor. Ich twarze stały się dziwne.
Chciałam się dowiedzieć, o co chodzi, ale nikt nie chciał odpowiedzieć. Mój były mąż podszedł do mnie i powiedział, że
nic się nie stało, że Yussef jest ranny i nic mu nie będzie. Ale
ja czułam, czułam co innego. Więc powiedziałam, że kłamie,
że to nieprawda, że wiem, że to coś więcej... Powiedzieć,
że za nim tęsknię, to za mało. Potrzebuję go. Zawsze go
potrzebowałam.
Yussef miał 32 lata, został zabity przez izraelskiego żołnierza.

Yael

– Kiedy twoja córka zostaje zamordowana, nie możesz po
prostu o tym zapomnieć i żyć tak samo – wielki brodaty mężczyzna w okularach nie kryje swojego wzruszenia.
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– Czułem potworną pustkę. Chciałem coś zrobić. Zdecydowałem, że nie chcę już żyć... Czekałem na moją Yael. Córka
zawsze dzwoniła, kiedy tylko gdzieś był atak terrorystyczny,
żeby potwierdzić, że nic jej nie jest. Tym razem nie zadzwoniła. Martwiłem się i martwiłem. To był koszmar. Ale telefon nie dzwonił. Zdałem sobie sprawę, że Yael już nigdy nie
zadzwoni. Wkrótce usłyszałem jakiś hałas, odwróciłem się
w stronę okna i zobaczyłem dwóch oficerów. Zapytałem,
dlaczego tak długo ich nie było, czekałem na nich od 17.45.
Major zapytał, skąd wiem, kto mi powiedział o tym, co stało
się córce. Ja im odpowiedziałem, że nikt mi nie powiedział,
po prostu wiedziałem...
Yael miała 21 lat, kiedy zginęła w zamachu przeprowadzonym
przez terrorystę-samobójcę.

Zemsta

Ojciec Yael opowiada dalej: – Nie mogłem przestać płakać.
Nie mogłem się nawet kontrolować. Byłem zły na cały świat.
Byłem zły na Palestyńczyków, którzy zamordowali moją córkę. Byłem zły na Siły Obronne Izraela, że nie zapobiegły
atakowi. Nie jestem religijny, ale byłem też zły na Boga. Co
takiego zrobiłem, że sobie na to zasłużyłem. Byłem zły nawet
na siebie. Ale poza złością chciałem zemsty... Planowałem
sobie, że się obudzę, wezmę prysznic, zabiorę dwa rewolwery
i pójdę. Niedaleko mnie była budowa, na której pracowali
Palestyńczycy.
Siostra Yussefa mówi o tym, co czuła: – Byłam bardzo smutna.
Powiedziałam, że nie, nie będę czekać, zrobię to. Zemszczę
się. Ta złość przestraszyła mnie, poruszyła. Dlaczego mam
cierpieć? Dlaczego mam tak żyć, skoro jest inne wyjście, inna
droga, rozwiązanie bez przemocy?

Koniec przelewania,

czas na oddawanie krwi
We wrześniu 2011 roku wystartował projekt izraelsko-palestyński pod nazwą Blood Relations (Związki Krwi). Izraelczycy
i Palestyńczycy oddają sobie nawzajem krew. Pierwsi swój
życiodajny płyn oddali członkowie Parents Circle-Families
Forum, organizacji zrzeszającej izraelskie i palestyńskie rodziny, które straciły swoich bliskich w konflikcie arabsko-żydowskim (organizacja powstała w 1995 roku, a założył ją
Izaak Frankenthal, którego syn został zabity przez islamskiego
ekstremistę).
Krew honorowo oddawana w Izraelu trafia do palestyńskich
pacjentów, a ta oddawana przez Palestyńczyków – do izraelskich. Twórcy projektu chcą powiedzieć „stop” trwającemu
konfliktowi. Jedno z haseł inicjatywy brzmi: „Po 60 latach
przelewania krwi czas na oddawanie krwi”. A kluczowe pytanie, które powinni sobie zadać honorowi dawcy krwi, brzmi:
„czy jesteś w stanie skrzywdzić osobę, w której żyłach płynie
twoja krew?”.

Po co to robię?

W projekt zaangażowali się też ojciec Yael i siostra Yussefa.
– Wielu ludzi nie rozumie tego, co robię – mówi kobieta.
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– Ale tam gdzieś głęboko w środku wiedzą przecież, że nie
robię nic złego. Wydaje mi się, że jeśli idziesz teraz ulicą, wszyscy wydają się już zmęczeni. Nie chcą już następnej intifady.
I naprawdę wierzą, że możliwe jest rozwiązanie konfliktu bez
przemocy. Może język krwi jest silniejszy niż wszystko inne...
– Ludzie na całym świecie, nie tylko Palestyńczycy
i Izraelczycy, chcą tej samej rzeczy: znaleźć żonę czy męża,
stworzyć rodzinę i dożyć godnie do starości – tłumaczy ojciec Yael. – Przez to, że oddaję krew, chcę dać ludziom do
myślenia. Mnie oddawanie krwi przywróciło powód do życia.
Teraz mam nadzieję – dodaje.
Na filmie, który dokumentuje pierwsze spotkanie dawców
krwi w ramach programu Blood Relations, ojciec Yael (Żyd)
mocno przytula do siebie siostrę Yussefa – Palestynkę. Oboje
uśmiechają się i krzyczą w swoich językach słowo „miłość”.
Inni uczestnicy projektu wkładają w tym czasie koszulki z kroplą w kolorach flag: palestyńskiej i izraelskiej, a po chwili udają
się do środka szpitalnego budynku, gdzie ułożeni obok siebie
wygodnie na łóżkach oddadzą krew.

PRENUMERATA
KOLEKCJONUJ (SLOW)

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH AKTUALNYMI
I ARCHIWALNYMI WYDANIAMI
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO:
PRENUMERATA@BESLOW.PL

Znużeni konfliktem

W Izraelu i Palestynie coraz więcej obywateli jest zmęczonych
życiem w ciągłym napięciu. Powstaje też więcej organizacji
i pokojowych inicjatyw, które działają na rzecz złagodzenia skutków konfliktu albo jego całkowitego zakończenia.
Inicjatywa Blood Relations jest tylko jedną z nich.
Organizacje, takie jak B’Tselem czy Grupa na rzecz Jednego
Demokratycznego Państwa, działają z myślą o obu stronach
konfliktu. Ich członkami są zarówno Żydzi, jak i Arabowie.
To przede wszystkim młodzi ludzie, którzy chcą żyć w spokojnym i bezpiecznym kraju, którzy na polityczne spory patrzą
z całkiem innej perspektywy.
Także osoby na całym świecie wspierają różne inicjatywy
pokojowe, które mają za zadanie wygasić konflikt na Ziemi
Świętej. Niemal równo po roku od rozpoczęcia programu
Blood Relations inicjatywa zyskała poparcie prawie 2,5 tysiąca
ludzi na całym świecie. Na stronie bloodrelations.org każdy
może wesprzeć projekt przez „wirtualne oddanie krwi”.

Romantyczna idea

Dzielenie się krwią to niezwykle ważna, ale trochę naiwna
idea. Jej pomysłodawcy wierzą, że dzięki swoim działaniom
zmienią bieg historii, usuną uprzedzenia na bok i zaczną
budować lepszą przyszłość. Niestety codziennie media na
Bliskim Wschodzie donoszą o kolejnych incydentach z udziałem Arabów i Żydów.
Oto przykład pierwszy z brzegu – informacja z 17 sierpnia 2012 roku: „W piątek rano dziesiątki młodych Żydów
zaatakowały trzech Palestyńczyków w Jerozolimie, na placu Syjonu. Świadkowie opisywali to zdarzenie jako lincz.
Jeden z Palestyńczyków został poważnie ranny i trafił na
oddział intensywnej terapii. Atakujący rzucili się na trójkę
Palestyńczyków z okrzykami: Śmierć Arabom!” – informacja
pochodzi ze strony internetowej „Haaretz”, jednego z największych dzienników izraelskich.

ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ
PO UISZCZENIU OPŁATY WG CENNIKA:
3 KOLEJNE NUMERY 45 ZŁ

(DOSTAWA GRATIS)

6 KOLEJNYCH NUMERÓW 80 ZŁ
(-10 ZŁ I DOSTAWA GRATIS)

9 KOLEJNYCH NUMERÓW 115 ZŁ

(-5 ZŁ ORAZ JEDEN NUMER I DOSTAWA GRATIS)

12 KOLEJNYCH NUMERÓW 150 ZŁ

(DWA NUMERY I DOSTAWA GRATIS)

NUMERY ARCHIWALNE 15 ZŁ
ZA SZTUKĘ + 5 ZŁ KOSZT PRZESYŁKI

YOSO SP. Z O.O.

UL. SARMACKA 9/7, 02-972 WARSZAWA
NUMER KONTA: 96 1020 1169 0000 8102 0182 0158

AEROBIK

WE WSCHODNIM
PAPIERKU
Zachłyśnięci kulturą Dalekiego Wschodu na kolację jemy sushi, chodzimy na tai-chi i marzymy
o tajskim masażu. Ćwiczymy też jogę, choć nie do końca wiemy, na czym ona polega. Ważne,
by było szybko i efektywnie. Tak powstają zajęcia, które z jogą mają niewiele wspólnego.
Od spokoju wewnętrznego ważniejsza jest przecież zgrabna pupa.
Tekst: Natalia Szostak
Trudno wyobrazić sobie aktywność bardziej w duchu slow
– przynajmniej teoretycznie. W praktyce to, co nazywamy
jogą, w naszym kręgu cywilizacyjnym często uznawane
jest za kolejny rodzaj aktywności typu fitness, gdzie nie ma
miejsca na głębokie przemyślenia.

Szybko, byle szybciej

Warszawa, godzina 19. Na zajęcia Power Jogi przychodzi
grupa kilkunastu osób. Przebrani w wygodne ubrania rozkładają maty.
Wersja „power” jest zachodnią interpretacją hinduskich
praktyk. Pozycje (asany) wykonuje się szybciej i w dynamicznych sekwencjach, tak by spalić więcej kalorii. To także
ukłon w stronę Zachodu: prosta, zrozumiała nazwa i równie
proste zasady.
Jedną z osób, które przyszły poćwiczyć, jest Ola, 23-letnia
studentka. Do tej pory uczestniczyła w czterech typach zajęć
z różnymi prowadzącymi. Była też w Indiach, w niewielkiej
miejscowości Riszikesz, zwanej miastem jogi, tak niegdyś
popularnej, że sami Beatlesi przyjechali tam oddawać się
medytacji. Ola przyznaje, że to, co przeżyła w Indiach, nijak
ma się do zajęć w Polsce: – Nie chodzi nawet o spirytualizm.
Za jogą stoją setki lat tradycji, jest ona wpisana w kulturę,
a tego nie da się przenieść do Europy w stu procentach.
To zrozumiałe, ale w Polsce często nie przykłada się zbyt
dużej wagi nawet do relaksacji czy technik oddychania,
a przecież to są podstawy, z których nie każdy zdaje sobie
sprawę. Tego bardzo mi brakuje.

Sposób życia

Nie ma jednej definicji jogi. Przez wieki rozwinęły się rozmaite
szkoły i techniki. Pierwszym kodyfikatorem norm rządzących tą dyscypliną był mistrz Patańdźali, indyjski filozof,
który na początku pierwszego tysiąclecia stworzył jeden
z najważniejszych tekstów o jodze – Jogasutrę. Wyróżnił
w niej osiem elementów, które powinny towarzyszyć praktyce.
Pierwszym jest Yama – zasady etyczne. Drugim Niyama,
który dotyczy dyscypliny i odpowiedzialności, a dopiero trzecim – Asana, czyli układanie ciała w odpowiednie
pozycje. Dalej następują Pranayama, dotycząca technik
oddychania, i Pratyahara, czyli powściąganie zmysłów.

(74)

Trzy ostatnie, bardziej zaawansowane elementy obejmują
odpowiednio koncentrację (Dharana), medytację (Dhyana)
i stan nadświadomości (Samadhi).
Zasady moralne nie przypadkiem znalazły się na pierwszym miejscu. Trenerzy jogi podkreślają, że jej praktykowanie nie kończy
się podczas zajęć. – Należy pamiętać, że to nie sport, a styl życia
– przekonuje Elżbieta, trenerka jogi. Sama ćwiczy od 7 lat, w tym
roku otworzyła swoją szkołę. Na początku rozmowy zaznacza,
że nie należy traktować jej jak wyroczni, bo każdy powinien
sam wyrobić sobie własne zdanie o jodze – najlepiej trenując
i studiując filozoficzne księgi. – Poprzez pozycje, koncentrację
i techniki oddychania powinniśmy szukać zgody z samym sobą
i światem zewnętrznym. Wysiłek fizyczny bez tego to na pewno
znakomity trening rozciągający i wzmacniający, ale nie można
go nazwać jogą. Błędem jest też opieranie ćwiczeń na swoim
ego i myślenie typu „zobaczcie wszyscy, jaki to ze mnie jogin”.
Z takim podejściem to tylko gimnastyka i nic więcej – mówi.
Zapytana o to, jakie zasady jogi wprowadza w życie, zaczyna
wymieniać: – Pierwszy krok to unikanie złości w zachowaniach
i myślach. Staram się nie być impulsywna, analizuję swoje
emocje. Zaleca się też odrzucenie chęci posiadania – zarówno
rzeczy, jak i ludzi. Trzeba pozwolić odejść przeszłości i żyć
chwilą. Próbować utrzymać zdrowie ciała, emocji i duszy.
Elżbieta zaczyna i kończy swoje zajęcia ćwiczeniami relaksacyjnymi. Spokojnym głosem powtarza: „Zrozum, jak wiele
potrafi twoje ciało. Podziękuj mu”. Z głośników płynie spokojna,
indyjska muzyka instrumentalna. – Zależy mi na tym, żeby
wprowadzić moich uczniów w odpowiedni nastrój – podkreśla.
Tego nastroju może zabraknąć, kiedy trener nie podchodzi
do swojego zadania wystarczająco poważnie.

Czternaście dni wysiłku

Zdarza się, że szkoły, które proponują kursy jogi, nie zapewniają
właściwych warunków do ćwiczeń. Ciasne, zatłoczone salki
i dobiegający z zewnątrz hałas nie pozwalają na skupienie się,
a więc także na prawdziwe i efektywne przeżywanie zajęć. W ten
sposób raczej zniechęca się do zgłębiania wielowiekowych nauk.
Kasia, dentystka z Warszawy, na jogę poszła raz i więcej się
nie wybiera: – W sali obok odbywały się zajęcia aerobiku,
więc nie mogłam się skoncentrować, bo zza ściany dobiegała
„techniawa”, a cała podłoga drżała od podskoków – kpi.

Towarzysząca jej Brytyjka Natalie podkreśla: – Irytuje mnie
to, jak bardzo komercjalizuje się zajęcia. Trenerzy upychają
na nich jak najwięcej osób. Po chwili dodaje: – Mimo to jest
tu więcej zrozumienia dla tego, że każdy ma inne ciało i inne
możliwości. Takiego podejścia brakuje mi na fitnessie. Dlatego
ciągle przychodzę.
Od przygotowania zajęć i zaangażowania prowadzącego zależy
wiele. Odpowiednio dobrane asany mogą usprawnić pracę
układu trawienia, zniwelować bóle kręgosłupa i mięśni, a także
działać antydepresyjnie. Z sesji wychodzimy uśmiechnięci,
zrelaksowani i pełni energii.
Po internetowej reklamie jednej z amerykańskich szkół jogi
wrócono do rozmowy na temat tego, czym właściwie jest sama
joga. Obiecywała ona uzyskanie „ciała do bikini” po 14 dniach
intensywnych ćwiczeń. W środowisku trenerów i praktyków wybuchła dyskusja, która jest kwintesencją zachodniego dylematu
dotyczącego jogi: czy jest ona tożsama ze stretchingiem i fitnessem, a zatem można ją reklamować w tak spłycający sposób?
A może należałoby podkreślać całą resztę benefitów, które może
nam przynieść jej praktykowanie? Konfliktu nie rozwiązano.
Podejście niektórych trenerów jogi w Polsce można porównać
do nastawienia władz szkoły jogi, która zdecydowała się na
tę kontrowersyjną reklamę. Jedni i drudzy zakładają z góry,
że uczniów nie zainteresuje głębszy kontekst ćwiczeń i należy
skoncentrować się wyłącznie na ich wymiarze fizycznym.
I może mają w tym odrobinę racji.

Dziąsła opadają

Kasia, dentystka, na swoje pierwsze i jedyne zajęcia poszła
z ciekawości. Od chłopaka dostała kartę pozwalającą na wypróbowanie różnych zajęć w szkole fitness. – Przyszłam z koleżanką, trochę „z biegu”, prosto z pracy. Kiedy ludzie zaczęli
się relaksować, za bardzo nie wiedziałam, co robić – opowiada.
– W pewnym momencie, kiedy prowadząca powiedziała coś
w rodzaju: „Twoje ciało jest ciężkie, czujesz jak twoje dziąsła
opadają na zęby”, zaczęłam chichotać, bo tyle czasu pracuję,
a czegoś takiego jeszcze nie widziałam – śmieje się. Przyznaje
jednak: – Może nie byłam przygotowana do takich zajęć.
Jej słowa w pewnym sensie potwierdza Ola. Uważa, że Polacy
nie potrzebują ezoterycznej strony jogi. – Moim zdaniem u nas
nie ma na to targetu. Ludzie, którzy prowadzą zajęcia, muszą
się do tego dostosować, jeśli chcą przyciągnąć klientów. Nie da
się porównać ćwiczeń w Indiach do treningu w Polsce. Inne
miejsce i czas. Będąc tam, otworzyłam się na wszystko, gdyby
kazali mi pić wodę z Gangesu, pewnie bym wypiła – mówi.
Skąd w zachodnim świecie tak płytkie podejście do jogi? Prawda
leży pewnie gdzieś pomiędzy niezrozumieniem odległej kultury,
odmiennymi tradycjami i brakiem czasu na zgłębianie wymagających praktyk. Swój kamyczek dokładają zarówno prowadzący,
jak i uczniowie, którzy często próbują iść na łatwiznę.

Samemu lepiej nie

Skoro o dobrą szkołę trudno, być może warto uprawiać jogę
na własną rękę? Mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego: wystarczy trochę miejsca, wygodna mata lub złożony
koc i książka czy wideo prezentujące asany.

Tylko że kiedy to wszystko już mamy, komplikacje dopiero
się zaczynają. Poradników dotyczących jogi jest na rynku
mnóstwo. Od szczegółowych, mówiących o praktyce dla dzieci
czy kobiet w ciąży, po bardziej uniwersalne. Jedną z lektur
obowiązkowych jest polecana przez hinduskich joginów „Asana,
Pranayama, Mudra, Bandha” (w Polsce dostępna przez internet),
dzięki której możemy się nauczyć, jak odpowiednio układać
ciało, jak w czasie ćwiczeń oddychać, czy w jaki sposób się koncentrować. Jeśli obrazki albo zdjęcia zawarte w książkach nam
nie wystarczają, możemy poszukać poradnikowych filmików.
Darmowe nagrania prezentujące całe sekwencje asan możemy
znaleźć np. na YouTube. Każdy wybierze tam coś dla siebie:
są treningi Power, ale i ćwiczenia bardziej tradycyjne, a nawet
filmowe zapisy zajęć z legendarnymi założycielami szkół jogi.
No dobrze, w czym więc tkwi problem? We wprowadzaniu teorii
w praktykę. Niewprawiony adept jogi chcąc nie chcąc, może
podpatrzone figury wykonywać źle. Trudno będzie mu uzyskać
prawidłowe ułożenie ciała, nie mówiąc już o zsynchronizowaniu
go z oddechem. W ten sposób zamiast pomóc, można zrobić
sobie krzywdę. Dlatego samodzielne ćwiczenia są zalecane
jako pomocnicze i raczej nie powinno się od nich zaczynać
przygody z jogą. – Istnieją proste asany, które można wykonywać samemu bez obaw o bezpieczeństwo – tłumaczy Elżbieta.
– Czasem jednak potrzeba kogoś, kto obserwuje ćwiczenia z zewnątrz i potrafi powiedzieć, dlaczego któreś z nich nie wychodzi.
Doświadczony trener wie też, których asan nie należy robić
np. z urazem kręgosłupa czy w ciąży. Jest jeszcze jeden element
– koncentracja. W domu często trudna do osiągnięcia. Zewsząd
patrzą na nas nieprzeczytane książki i gazety, telefon wibruje,
komputer kusi, mrugając kolorowymi światełkami, a domownicy niekoniecznie chcą zrozumieć, że potrzebujemy czasu dla
siebie. – Jeśli nie chcemy zapisywać się na jogę, warto wybrać
się chociaż na kilka zajęć. Dzięki temu możemy udoskonalić
nasze umiejętności pod okiem profesjonalisty, ale nie tylko.
Dynamika zajęć w grupie jest zupełnie inna, tworzy poczucie
przynależności i pozwala na szybszy rozwój – kończy Elżbieta.

Wdech i wydech

Czy mimo różnych przeszkód warto poświęcać swój czas na
jogę? Na pewno, ale znalezienie odpowiedniej szkoły może
zająć nam trochę czasu. Wszystko zależy od oczekiwań. Jeśli
chcemy jedynie rozwinąć swoją elastyczność i wzmocnić mięśnie, możemy wybrać właściwie jakiekolwiek zajęcia z elementami jogi. Jeśli pragniemy zaś popracować nad równowagą
wewnętrzną i spokojem ducha, prawdopodobnie czekają nas
dłuższe poszukiwania. W takim wypadku powinniśmy raczej
unikać siłowni czy szkół fitnessu, gdzie interesujące nas zajęcia
będą tylko jednymi z wielu, więc z założenia nie poświęci się
im należytej uwagi.
Wszyscy moi rozmówcy zwracają jednak uwagę na jeszcze jeden
aspekt: tak naprawdę żadna szkoła nie da nam gwarancji na to,
że joga zmieni nasze życie. W największej mierze zależy to od
nas samych. – Ja, gdy ćwiczę, jestem w swoim świecie – uśmiecha się Ola. – A kiedy zajęcia mi się nie podobają, powtarzam sobie w głowie indyjskie mantry i sama się koncentruję.
I tak też jest dobrze – dodaje.
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,
ZNAK
KTÓREGO

NIE WIDAĆ
Świadomość roli znaku towarowego u producentów sprawia, że nakłady reklamowe oraz
budowa marki stają się kluczem do sukcesu zarezerwowanego nie tylko, jak do niedawna, dla
największych właścicieli marek. Przede wszystkim pozwala również mniejszym producentom
na konkurowanie i utrzymanie się na rynku. Czym właściwie jest znak towarowy i jak
mocno oddziałuje na przeciętnego konsumenta, tłumaczy Klaudia Misztal z Kancelarii
Prawno-Patentowej KONDRAT.
Tekst: Klaudia Misztal, ilustracja: Krzysztof Rogalski

Wielka siła brandu

Badania przeprowadzone na grupie 7000 osób ze Stanów
Zjednoczonych, Australii, Niemiec, Japonii, Indii i Wielkiej
Brytanii (opublikowane w „Boston Globe”, w sierpniu 1995
roku) pokazały, że znaki towarowe McDonald’s i Shell są
rozpoznawane przez prawie 90 procent odbiorców. Tę ich
wielką popularność można wiązać ze zjawiskiem globalizacji.
Rosnąca ilość przedsiębiorców powoduje wzrost produkcji
wszelkiego rodzaju towarów i usług, na który czekają odbiorcy. Ze względu na wielość produktów na rynku konsument wymaga od producenta dodatkowych informacji,
uproszczeń, haseł reklamowych, innych form identyfikujących
produkt/usługę, które niewątpliwie zwiększają ich atrakcyjność,
a w konsekwencji wpływają na ich wybór przez odbiorcę.

Rola znaków towarowych

Jedną z najistotniejszych ról, jaką pełnią znaki towarowe, jest informacja dotycząca towaru lub usługi, wywołująca wyobrażenie w umyśle potencjalnego konsumenta. Owo wyobrażenie jest średnią wynikającą
m.in. z doświadczenia konsumenta, wpływu reklamy (obecnie również product placementu, czyli lokowania produktu
w mediach w taki sposób, żeby przemawiał on do podświadomości odbiorcy i zachęcał go do jego używania, bez przekazywania oczywistej i otwartej reklamy), zmysłów (wzroku,
słuchu i węchu) oraz innych wypadkowych wpływających
bezpośrednio nie tylko na sam wizerunek produktu bądź
usługi, lecz także na decyzję o jego wyborze.

Niekonwencjonalne twory

Idąc za Joanną Sieńczyło-Chlabisz („Prawo własności intelektualnej”), znaki towarowe dzieli się według różnych kryteriów. Pierwszym jest sposób percepcji. Mamy więc znaki
słowne, obrazowe, plastyczne, dźwiękowe oraz kombinowane.
Skupiając się natomiast na podmiocie używającym znak, można wyróżnić znaki fabryczne, usługowe, handlowe i firmowe.
Ze względu na stopień znajomości znaku wyróżniamy: znaki
znane, powszechnie znane, renomowane oraz sławne.
I tak na przykład oznaczenia dźwiękowe mogą być uznawane
za znaki towarowe, jeżeli tak jak pozostałe posiadają zdolność
odróżniającą dla towarów i usług, dla których zostały zgłoszone, oraz jeśli możliwe jest ich wyrażenie w sposób graficzny. Mogą to być sygnały, dźwięki lub melodie znane bądź
skomponowane na użytek rejestracji. Melodie, dźwięki i tony
stosowane są od lat 20. w reklamach. W związku z faktem, że
są one uważane za jedną z najlepszych metod reklamowania
produktu, potrzebowały ochrony. Już w latach 90. pojawiły
się pierwsze rejestracje dźwięków. Jednoznacznym prekursorem były kraje anglosaskie, głównie USA. W państwach UE
tendencja ta nie została tak szeroko przyjęta. W niektórych
krajach znaki dźwiękowe są nadal niedozwolone.

Ochrona na dwa sposoby

Wyróżniamy dwa podstawowe systemy ochrony znaków
dźwiękowych – deskryptywny oraz będący przedstawieniem
graficznym. Pierwszy identyfikuje pochodzenie dźwięku
poprzez słuch. Wymogiem jest dokładny opis esencji znaku.
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Drugi system ochrony to przedstawienie graficzne, które
powinno być jasne, precyzyjne, samodzielne, przystępne,
zrozumiałe oraz trwałe, pozwalające na odtworzenie znaku
i jego pisemną publikację (forma sonogramu) ukazującą, jak
dźwięk zmienia się w czasie wraz z jego opisem, np. MGM
– ryk lwa.
W bazie danych Urzędu Patentowego RP zarejestrowanych
jest około 20 znaków dźwiękowych. Wymogiem uzyskania
ochrony na melodie jest, jak już wyżej wspomniano, zobrazowanie graficzne pozwalające na ich odtworzenie. Należy
przez to rozumieć dokładny zapis nutowy wraz z literami
przedstawiającymi dźwięki artykułowane. Na etapie zgłoszenia obowiązkowym elementem jest wskazanie rodzaju
znaku, dołączenie płyty CD oraz opisu ilustrującego sposób
postrzegania go za pomocą pięciolinii podzielonej na takty, na
której znajdują się klucz, nuty i pauzy określające względną
wartość oraz – w danym wypadku – znaki chromatyczne. Od 2006 roku Urząd do spraw Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego dopuścił dołączanie plików dźwiękowych
w formacie mp3.

W związku z powyższym zgłaszający nie przedstawił graficznie
znaku zapachowego, a jedynie owoc, od którego ten zapach
pochodzi. W kwestii graficznej przedstawialności znaków
zapachowych oznaczenia, których nie da się zobaczyć, mogą
być znakami towarowymi pod warunkiem, że dają się przedstawić w formie graficznej, w szczególności poprzez figury,
linie lub znaki pisarskie, która to forma jest jasna, precyzyjna,
zupełna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna.
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu rejestracji
znaków towarowych, sposób przedstawienia danego oznaczenia w formie graficznej musi pozwalać na jego dokładną
identyfikację. W konsekwencji należy stwierdzić, że wymogi
uznania, iż sposób przedstawienia graficznego znaku jest
dostateczny, nie mogą być ani zmienione, ani złagodzone,
by ułatwić rejestrację oznaczeń.

Chanel No. 5

Wśród stosunkowo zamkniętego katalogu rodzajów znaków
towarowych równie interesującą kategorię stanowią znaki
towarowe zapachowe. To oznaczenie, które przede wszystkim
posiada zdolność odróżniającą oraz powinno dać się przedstawić graficznie. Graficzny sposób przedstawienia znaku
zapachowego był przedmiotem orzeczeń sądów europejskich,
które wielokrotnie zajmowały się tym problemem. Znakiem
towarowym może być oznaczenie, które samo w sobie trudno
zaprezentować. Ważne jednak, aby dało się je przedstawić
w formie graficznej, na przykład poprzez obrazy, linie lub
znaki. Forma ta musi być jasna, dokładna, samodzielna, łatwo
dostępna, zrozumiała, trwała oraz obiektywna. W odniesieniu
do znaku zapachowego wymogów przedstawienia w formie
graficznej nie spełnia formuła chemiczna przez opis, złożenie
próbki zapachowej bądź przez kombinację obu tych elementów.
Na uwagę zasługuje fakt, że Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej nie zakwestionował możliwości rejestracji znaków
towarowych zapachowych, jednak w żadnej mierze nie wskazał
też na sposób przedstawienia znaku, który czyniłby zadość
kryterium graficznej przedstawialności zapachowych oznaczeń.

Kolejnym przykładem znaku tej kategorii zgłoszonego wspólnotowo jest zapach malin. Przedmiotowe oznaczanie składało się z woni malin stosowanej do wskazanych towarów,
tj. paliw. Znak zapachowy został uznany za niewystarczająco
zdefiniowany. Jego postrzeganie zależy od różnych czynników
obiektywnych (nasilenia zapachu, ilości, temperatury) oraz
subiektywnych (pamięci odbiorców). Dodatkowo orzeczono,
że przedmiotowemu oznaczeniu brakuje charakteru odróżniającego w stosunku do zgłoszonych towarów. Konsument
bowiem będzie odbierał zapach nie jako oznaczenie pozwalające wyróżnić towary, ale jako próbę zredukowania przykrego
zapachu paliw.
Dalsza praktyka w kwestii rejestracji znaków zapachowych
pokazuje, że stosunkowo trudno jest sprostać kryteriom graficznego przedstawienia znaku towarowego przez oznaczenie
zapachowe. Znakiem, który był zarejestrowany wspólnotowo
jako znak towarowy zapachowy, było oznaczenie przedstawiające zapach świeżo skoszonej trawy dla piłek do gry w tenisa.
Jest to jedyny do tej pory znak towarowy zapachowy, który
korzystał z ochrony wspólnotowej. Brytyjski Urząd Ochrony
Własności Intelektualnej zarejestrował dla opon zapach kwiatowy przypominający róże, silny zapach gorzkiego piwa dla
rzutek, odmówił natomiast udzielenia prawa ochronnego
zapachowi perfum Chanel No. 5, ponieważ wynika on z natury towaru.

Znak, którego nie widać

Prawo własności przemysłowej

Co z zapachem?

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Eden SARL przeciwko
OHIM zawiera również pewne ogólne wytyczne co do sposobu
graficznej reprezentacji znaku zapachowego, przy czym ich nie
konkretyzuje. Zapadł na kanwie sprawy zgłoszenia jako znaku towarowego zapachowego oznaczenia, opisanego słowami: „zapach
dojrzałej truskawki”, dodatkowo przedstawionego w postaci rysunku owocu. Trybunał podtrzymał odmowną decyzję w sprawie
rejestracji tego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego. Za niewystarczającą uznał formę przedstawieniową (rysunek
truskawki), uznając, że rysunek ten przedstawia truskawkę, czyli
owoc wytwarzający zapach, którego dotyczy zgłoszenie, nie zaś
sam zapach, który ma być zarejestrowany jako znak towarowy.
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Obecnie nie istnieje ogólnie przyjęta międzynarodowa klasyfikacja zapachów, która pozwoliłaby, jak to się dzieje w przypadku międzynarodowych kodów kolorów lub znaków zapisu
muzycznego, na satysfakcjonujące przedstawienie graficzne
oznaczenia zapachowego dzięki przyporządkowaniu każdemu
zapachowi nazwy lub precyzyjnego kodu.
Należy zwrócić uwagę, iż rejestracja znaku towarowego daje
monopolistyczne prawo do używania konkretnego oznaczenia w stosunku do określonych towarów/usług, przy czym
cały twór (i jego proceder) został szczegółowo zdefiniowany
w obowiązujących przepisach ustawy o prawie własności
przemysłowej i literaturze fachowej.

Twórcza otchłań młodych zdolnych

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

Rober t

Romanowicz
Rocznik 1976

Grafik, twórca ilustracji prasowych i książkowych,
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
To właśnie architektura ukształtowała jego graficzne spojrzenie na sztukę.
Jego malarstwo jest wynikiem wieloletnich poszukiwań, eksperymentów
ze środkami ekspresji. Ilustracje bazują na połączeniach różnych materiałów,
a postaci na jego obrazach wplatane są w rozmaite historie
– często alegoryczne i bardzo intrygujące.
Prace Roberta Romanowicza można oglądać w wielu galeriach
– zarówno tych tradycyjnych, jak i internetowych.
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AKCJA : (SLOW) KUPUJE ZDJĘ CI A I I I

W T R ZE CIE J EDYC JI P O S TANOWIL IŚMY WYR ÓŻNIĆ ZDJĘ CIE PAN I AG N I E SZK I T Y Ś.
Z APR A S Z AMY WS Z YS T KICH D O UDZIAŁU W KO L E JNYCH EDYC JACH. O SZC ZE G Ó Ł ACH
AKC JI PR ZE C Z Y TAĆ M OŻNA NA NA S Z YM FANPAG E ’U : WWW.FACEBO O K .CO M / BE SLOW.

MOJE MI E J SCE , MÓJ A Z Y L , MOJA PR Z YSTA Ń

A G N I E S Z K A T Y Ś
NA UWAGĘ ZASŁUGUJE WIELE INNYCH NADESŁANYCH ZDJĘĆ. BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W AKCJI I ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA KOLEJNYCH JEJ ODSŁON.

1. AGNIESZKA T YNIÓW, 2. IWONA HARABIN, 3. DAMIAN PAVEL K, 4. MAŁGORZATA MITURA
5. DARIA ALICJA, 6. JAKUB KACZANOWSKI, 7. ALINA RYBACKA, 8. JUST YNA HOŁUBOWSKA
9 . S O N J A O R L E W I C Z - Z A K R Z E W S K A , 1 0 . PA U L I N A W A C H , 1 1 . I W O N A H A R A B I N
1 2 . E L Ż B I E TA K O C I Ę D A , 1 3 . A G N I E S Z K A B Ą C Z K O W S K A , 1 4 . M A G D A L E N A N O WA K
15. PAT RYK G O L I M O W S K I, 16. ŁU K A S Z LU N AT YK , 17. A L E K S A N D R A B ĄC Z YK , 18. O LG A
S YN DYB A Ł, 19. K L AU D I A WAC Ł AW E K , 20. G O S I A S U C H O D O L S K A, 21. B A R B A R A G I B S O N

Wersja elektroniczna już zimą
(iPad, Android)

Przestrzeń niezwykłych ludzi

Uwaga!

– Niekończąca się prenumerata*
– Wersja anglojęzyczna**
(SLOW) w wersji elektronicznej wykonany jest w technologii Aquafadas
przez agencję interaktywną eMotion (www.eMotion.pl)
*
**

szczegóły oferty prenumeraty znaleźć można na stronie internetowej www.beSlow.pl
informacje o wprowadzeniu angielskiej wersji (SLOW) opublikujemy na www.beSlow.pl

POWOLNA
REWOLUCJA
„Istnieje

duże niebezpieczeństwo, że firmy i marki użyją terminu

„slow” tylko po to,
To jest nieuniknione.

by sprzedać produkt lub usługę, które nie mają nic wspólnego z tą ideą.

Wierzę jednak, że ludzie są wystarczająco inteligentni, by dostrzec nieuczciwe wykorzystanie
kredo slow” – Carl Honoré, autor bestsellerowej „Pochwały powolności”, tłumaczy,
na czym tak naprawdę polega życie w tempie slow.
Rozmawiał: Paweł Józefacki, ilustracja: Maya Nieścier

Jak rodzina i przyjaciele zareagowali,
kiedy zacząłeś zmieniać bieg
na ten wolniejszy?

Wszyscy byli bardzo zaskoczeni, bo wydawało się, że to nie
leży w mojej naturze i nie jest częścią mojego charakteru.
Potem pojawiły się dwa rodzaje reakcji. Były osoby sceptyczne, które nie wierzyły, że to jest możliwe. Bo przecież, jak
miałem robić ciekawe i interesujące rzeczy z moim życiem,
skoro tak bardzo zwalniałem. Z drugiej strony byli też inni,
bardzo zadowoleni (na przykład moja żona), którzy poczuli
ulgę na wieść o tym, że postanowiłem wysiąść z pędzącego
pociągu i trochę zwolnić.
Po jakimś czasie nawet ci nastawieni sceptycznie zauważyli,
że to jednak działa, a nawet zaczęło się rozprzestrzeniać jak
kręgi na wodzie, kiedy wrzucimy do niej kamień. Na początku
ludzie są zawsze za sceptyczni i czują się trochę zagrożeni, bo
każda zmiana sposobu życia implikuje krytykę nas samych,
tego jak żyliśmy wcześniej. Jednak kiedy zauważymy, że to
działa, zdobywamy się na cierpliwość, na to, żeby poświęcić
temu czas.

Czy uważasz, że powinniśmy
nauczyć się żyć od nowa?

Tak. Sądzę, że straciliśmy umiejętność życia, zagubiliśmy
coś, co można nazwać sztuką życia. Staliśmy się właściwie ludźmi, którzy ścigają się nawzajem i pędzą przez
życie. Tak zwany „wirus śpieszenia się” zainfekował kulturalny krwiobieg zasilający nasz świat. Spowodował, że
ludzie wykształcili neurotyczny związek z czasem. A to
przecież przeciwstawia się temu, czym jest sztuka życia.
Życie to zapominanie o mijającym czasie, zapominanie
o mijających minutach i godzinach. To jest właśnie podstawa
filozofii slow, robienie wszystkiego we właściwym tempie.
Jakość jest wartością nadrzędną nad ilością. Musimy więc
nauczyć się żyć chwilą, a oduczyć odliczać czas, bo te
chwile się skończą.
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Nasze życie przemija z niewyobrażalną
dotąd prędkością. Czy sądzisz, że kiedyś
dotrzemy do punktu krytycznego,

w którym cały świat będzie musiał zwolnić
bieg lub zupełnie się zatrzymać?

Uważam, że każdy z nas jest już w takim miejscu albo niedługo
do niego dotrze. Dlatego ruch Slow nabiera znaczenia na całym
świecie. Ludzie uświadamiają sobie, że nie tak powinno wyglądać ich życie, że staje się ono szaloną gonitwą, w której nie ma
nawet chwili na przemyślenia. Nie sądzę jednak, by nadszedł
moment, w którym wszyscy jednocześnie zdamy sobie sprawę
z konieczności zmniejszenia tego tempa. Wierzę natomiast, że
będą momenty, zwłaszcza w nadchodzących latach, kiedy będziemy obserwować większe zainteresowanie życiem w tempie slow.

Będą? A nie jest tak, że już wcześniej

byliśmy świadkami tego typu wydarzeń?

Oczywiście. Na przykład ostatni kryzys ekonomiczny, który zaczął
się w 2008 roku, uświadomił wielu ludziom, że prędkość życia ma
swoje granice. Nawet rynki finansowe zdały sobie sprawę z tego,
że szybko nie zawsze znaczy lepiej. Gervais Williams, słynny
inwestor mieszkający w Londynie, napisał książkę o wprowadzeniu idei slow w życie rynków finansowych („Slow Finance”).
Oczywiście nie każdy na Wall Street czy w Londynie jest
otwarty na takie rozwiązania. Jednak sama świadomość
tego, że ktoś napisał książkę na ten temat, że zainteresowanie
wokół tej koncepcji rośnie, daje ogromne nadzieje na zmiany.

Minęło osiem lat od wydania
„Pochwały powolności”.
Czy dzisiaj chciałbyś przedefiniować
którąś z zawartych w niej tez?

Nie sądzę, bym dzisiaj napisał tę książkę inaczej. Oczywiście
w międzyczasie wydarzyło się kilka istotnych rzeczy, powstał
Facebook czy Tweeter. Jednak moja ówczesna analiza świata pozostaje niezmienna, a tym bardziej wyciągnięte z niej wnioski.

Bo filozofia slow jest w rzeczywistości bardzo prosta. Opiera
się na przekonaniu, by wszystko robić w odpowiednim tempie.
Sama idea jest tak samo trafna w 2012 roku, jak była w 2004.
Można nawet powiedzieć, że dzisiaj, skoro świat coraz bardziej
przyśpiesza, jest jeszcze bardziej potrzebna.

Wspomniałeś o dwóch rzeczach, które
zmieniły się od czasu napisania książki.
Przede wszystkim rozwinęły się media
społecznościowe. Czy to nie ironia,
że technologia, którą stworzyliśmy
z myślą o oszczędności czasu,
zamiast wyzwalać, nas zniewala?

W pewien sposób to zawsze był nasz problem. Wystarczy
spojrzeć na rewolucję przemysłową z XIX wieku. Stworzono
wtedy wiele maszyn, które w teorii miały sprawić, by człowiek
był bardziej produktywny, a jednocześnie miał więcej czasu
dla siebie. I faktycznie produkcje znacznie się zwiększyły,
ale i ludzie zaczęli coraz więcej chcieć. Zaczęliśmy wpadać
w spirale zarabiania i wydawania. Współcześnie obserwujemy
podobną sytuację w związku z rozwojem mediów społecznościowych. Użyte właściwie mogą być niezwykle przydatne.
Sam uwielbiam Tweetera i Facebooka. Problemem w tym,
że nie potrafimy korzystać z nich z umiarem...

Dlatego stajemy się od nich uzależnieni.

Dokładnie. Można to porównać do epidemii otyłości. Nasz
mózg ewoluował setki tysięcy lat, głównie w czasach, w których
nie było pożywienia. Człowiek jadł możliwie jak najwięcej,
gromadząc zapasy na trudniejsze czasy. Wiele osób robi tak
i dziś, kiedy jedzenia jest już pod dostatkiem.
To samo dzieje się z mediami społecznościowymi. Mamy
zaprogramowaną potrzebę komunikacji i zawierania więzi,
bo jest to dobre dla naszego zdrowia. Historycznie możliwości
takiego kontaktu były ograniczone tak jak dostępność jedzenia.
Dlatego dziś używamy mediów społecznościowych non stop.
Uważam, że to podobieństwo między jedzeniem a mediami
społecznościowymi czy generalnie technologią jest bardzo
ciekawe, a jednocześnie alarmujące. Z drugiej strony w wielu
przypadkach widać, że potrafimy pokonać te atawistyczne,
prymitywne zapędy. Rewolucja slow to także pewna dyscyplina, która uczy nas tego, kiedy i jak powinniśmy dozować
technologię tak samo jak kalorie.

Kolejnym uzależnieniem naszych czasów
jest pracoholizm. Czy sądzisz, że idea

slow może się sprawdzić także w biznesie?
Wydaje się, że te dwa słowa zupełnie
do siebie nie pasują.

Świat biznesu powinien wręcz przyjąć slow jako metodologię zarządzania firmami, a zwłaszcza zasobami ludzkimi.
Przyszłość przedsiębiorstw i współczesnej ekonomii będzie
zbudowana na integracji ze społeczeństwem oraz kreatywności
pracowników. Z badań neurobiologów wiemy natomiast,
że kreatywność czy umiejętność zawierania więzi społecznych i towarzyskich wymaga kontroli nad własnym czasem.
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Dlatego zamiast skrupulatnie sprawdzać, czy pracownik jest
w biurze punktualnie o godzinie 9.00, warto poinformować
go, co i do kiedy powinno być zrobione. On sam powinien
decydować, jak zarządzać swoim czasem tak, żeby klient
i pracodawca byli zadowoleni. Produktywność wzrasta wtedy,
kiedy każdy sam kontroluje swój czas.

Mam wrażenie, że w związku

z przepracowaniem coraz większą presję
wywieramy także na naszych dzieciach.
Czy tak duża liczba dodatkowych zajęć
może wpłynąć negatywnie na ich
kreatywność?

Dzisiejsze młode pokolenie jest najbardziej zapracowanym z dotychczasowych. Harmonogram dnia wielu dzieci jest zbyt mocno przeładowany. Nie dajemy im czasu
i przestrzeni na odkrywanie świata w ich własnym tempie.
Przeraża nas sama myśl, że dziecko mogłoby się nudzić.
Jeżeli jednak pozwolimy dziecku na odrobinę tej nudy,
użyje ono własnej wyobraźni do wymyślenia nowej gry
czy stworzenia własnego, zupełnie innego świata. Takie
zabawy uczą dziecko kreatywnego myślenia. Politycy wciąż
powtarzają, że następne pokolenia muszą być coraz bardziej
kreatywne, że musimy wychować ludzi, którzy stworzą
następny Google.
My natomiast popychamy swoje dzieci w zupełnie innym
kierunku. Są tak zajęte, że nie mają czasu dla swoich myśli,
nie mają czasu na własne marzenia. Przekazujemy „wirus
szybkości” następnemu pokoleniu, co już zaczyna niepokoić.
Dzieci coraz częściej mają poważne problemy psychiczne,
wiele z nich zażywa leki psychotropowe po to, żeby przeżyć
w świecie ogromnych wymagań.To kolejny dowód naszego
zbliżania się do granicy, o której wspomniałeś na początku
naszej rozmowy.

Polska stara się nadrobić dystans
do państw wysokorozwiniętych.
Pracujemy tak dużo i tak szybko,
jak to tylko możliwe...

Tak, to prawda. Obsesja prędkości rozwoju oraz mierzenia
i porównywania się z innymi jest powodem większości naszych problemów. Pośpiech powoduje wzrost tempa pracy
i życia, a to z kolei stawia nas przed wyborem między ilością
a jakością.

Jak tego uniknąć?

Nie popełniajcie tych samych błędów, które dzisiaj Zachód
stara się naprawiać. Spójrz na bałagan, w którym znalazła
się strefa euro i Stany Zjednoczone. Spójrz na problemy
Chin wynikające z ich nadmiernego wzrostu gospodarczego,
na ogromną szkodę, którą wyrządzają środowisku, na rosnący podział społeczny. Wszystko to wynika z nadmiernej
szybkości i złego nastawienia. Jeżeli mogę się odważyć,
by dawać rady komuś z innego państwa, to z pewnością
poprosiłbym, by uważnie obserwował, jak żyją ludzie
w innych krajach.

Wiele osób uważa, że życie slow

zarezerwowane jest wyłącznie
dla bogatych, że nie wszystkich
stać na to, by zwolnić tempo życia.
Czy zgadzasz się z tą teorią?

Oczywiście, że się nie zgadzam. Rozumiem jednak, dlaczego
ludzie tak myślą. Slow z założenia kojarzony jest z czasem
wolnym, a na ten mogą sobie pozwolić przeważnie ludzie
bogaci. To kompletnie zły sposób myślenia o tym ruchu.
Ta idea nie polega na tym, by z zawrotną prędkością pracować przez większość roku tylko po to, żeby wyjechać na dwa
tygodnie leniwych wakacji. To nie jest moja koncepcja slow.
Dla mnie slow to stan umysłu, umiejętność korzystania z czasu
w inny, lepszy i zdrowszy sposób. Wiem, że dla niektórych
będzie to trudniejsze niż dla innych choćby ze względu na
pracę czy styl życia.

Jaki jest więc twój sposób
na życie w rytmie slow?

Czasu zawsze będzie nam brakować. Jednak wystarczy zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad swoją sytuacją. Gdzie
jesteśmy, gdzie chcemy być, co możemy zrobić, żeby znaleźć
właściwe sobie tempo. Nawet jeżeli nie będziemy mogli od
razu nim żyć, możemy spróbować się do niego zbliżyć.
Kiedy ostatnio byłem w Polsce, ktoś opowiadał mi, że ludzie
spędzają średnio cztery godziny, oglądając telewizje. Do tego
może dojść też czas spędzony na Facebooku czy przeglądaniu
internetu. Prawdopodobnie identyczna sytuacja występuje
w całej Europie. Weźmy więc jedną z tych godzin i zacznijmy
robić coś, co od dawna planowaliśmy, a na co zawsze nie
starczało czasu. Może to być spacer, książka lub spotkanie
z dawno niewidzianym znajomym.
Niestety, wielu z nas nigdy nawet nie spróbuje. Odpowiedź na pytanie: „kim jestem, jaki jest mój prawdziwy cel życia?” jest bardzo
trudna. Jednak kiedy się na nią zdobędziemy, każdy, niezależnie
od zasobności portfela, znajdzie sposób, by zacząć zmiany.

Czyli wystarczy ustalić, jak chcemy żyć?

Tak, ale to dopiero początek. Nasze życie nie od razu stanie
się idealne. Rewolucja slow nie może być szybka. Pojawią się
następne pytania. Jak powinno zmienić się moje podejście do
jedzenia, jak mają wyglądać: moja praca, relacje z rodziną
i znajomymi. Każdy będzie miał inne odpowiedzi, bo każdy
ma własne tempo. Dlatego nie ma uniwersalnej recepty, nie
ma magii, która nam w tym pomoże, ani przycisku zmieniającego nasze życie. Nikt nie zapewni nam idealnego życia slow.
Nie istnieją łatwe rozwiązania na bardzo trudne problemy.

Jakie są największe zagrożenia

i konsekwencje życia w pośpiechu?

Jeżeli będziemy trwać w funkcji przewijania życia do przodu,
zapłacimy za to wysoką cenę. Odciśnie to piętno na naszym
zdrowiu, diecie i na naszych związkach.
Zbyt duża szybkość jest zagrożeniem nawet dla gospodarki. W ostatnich latach rynki finansowe opierały się na szybkim wzroście, szybkim zysku i jeszcze szybszej konsumpcji.

Nikt nie miał czasu, żeby kwestionować ten model, przeanalizować te niezmiernie skomplikowane instrumenty finansowe,
czy nawet zapytać o to, czy to wszystko ma sens. I spójrzmy, jak doprowadziło nas to na skraj ekonomicznej zapaści.
Nawet ci, którzy twierdzili, że nie możemy zwolnić właśnie
z powodów ekonomicznych, są teraz otwarci na ideę głoszącą,
że spowolnienie może odgrywać ważną rolę w XXI wieku.

Jesteś uważany za światowego rzecznika
ruchu Slow. To, czym się zajmujesz,
może być nazwane slow marketingiem.
Jak się czujesz w tej roli?

Termin slow marketing nie oddaje chyba wszystkiego, co robię.
Moim celem jest rzucanie wyzwania status quo, napędzanie
kulturalnej rewolucji, tworzenie świata, w którym ludzie żyją
bardziej ludzkim tempem. Zawsze czuję się trochę niekomfortowo, będąc kojarzonym ze slow marketingiem, ponieważ
to brzmi, jakbym chciał sprzedać jakiś produkt. To nie jest
komercyjność, to zmiana kultury i społeczeństwa. Co nie znaczy, że slow marketing jest zły. Oczywiście, jak w przypadku
wszystkich aspektów slow, także wokół slow marketingu toczy
się debata. Wielu zastanawia się, czym tak właściwie jest.

Co slow marketing znaczy według ciebie?

Dla mnie może znaczyć jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze
marketing produktów lub zachowań, które pomagają nam
być bardziej slow. Po drugie stosowanie zasad slow w tradycyjnym marketingu. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że
firmy i marki użyją terminu „slow” tylko po ty, by sprzedać
produkt lub usługę, które nie mają nic wspólnego z tą ideą. To
jest nieuniknione. Wierzę jednak, że ludzie są wystarczająco
inteligentni, by dostrzec nieuczciwe wykorzystanie kredo
slow, że są świadomi tego, jak ta rewolucja się rozwija, skoro
nawet produkty, które nie są slow, wykorzystują to pojęcie
jako środek marketingowy.

Czy według ciebie wszelkie inicjatywy
propagujące idee slow mają szanse
zaistnienia w Polsce?

Tak, na przykład bardzo podoba mi się projekt waszego
magazynu, zwłaszcza że Polska nie była krajem ze znacznym odzewem na ideę slow. Jak wszędzie, tak i u was są
dwie grupy jej odbiorców. Osoby, które już wcześniej żyły
zgodnie z tą ideą, oraz ci, którzy czuli taką potrzebę, ale
nigdy nie zdobyli się na ten pierwszy krok. Dzięki waszemu
magazynowi będzie można połączyć te dwie grupy i dać im
wspólne medium.

Miałbyś dla nas jakieś rady, jak bardziej
efektywnie szerzyć idee powolności?

Ważne, żeby sam magazyn był powodem, dla którego ludzie
będą chcieli zwolnić. Moim zdaniem potrzebujecie miejsca,
w którym czytelnicy będą mogli wyrażać swoje opinie, wymieniać się poglądami i pomysłami, a także wzajemnie się
wspierać, dzięki temu stworzycie pewien rodzaj społeczności
dążącej do wspólnego celu.

(91)

10 KROKÓW
DO SLOW
Tekst: Carl Honoré, tłumaczenie: Paweł Józefacki

1. Ignoruj swój kalendarz.
Nic nie napędza tempa naszego życia tak jak
harmonogram wypchany po brzegi. Zamiast poddawać
się pokusie robienia coraz więcej i więcej, spróbuj robić
mniej. W sezonie wakacyjnym zredukuj czas spędzony na
zakupach, usprawnij swoje plany społeczne, oglądaj mniej
telewizji. Łagodzenie presji czasu zmniejsza pęd naszego
życia i sprawia, że wszystkim potrafimy cieszyć się
jeszcze bardziej.

6. Wybierz się na spacer.

Spacery (nie mam tu na myśli przemieszczania się od celu
do celu) są doskonałym sposobem na to, by połączyć się
z naturą, innymi ludźmi i z samym sobą. To również dobre
ćwiczenie. Następnym razem, gdy będziesz chciał wskoczyć
do samochodu na krótką wycieczkę, idź pieszo. Wybierz
się na spacer do parku lub pozwiedzaj okolicę. Twoje ciało
i dusza będą Ci wdzięczne.

7. Medytuj.

2. Walcz ze swoim wewnętrznym
„demonem prędkości”.

Medytacja staje się coraz popularniejsza. Dziesięć
milionów Amerykanów ćwiczy regularnie, a pokoje
do medytacji pojawiają się wszędzie: na lotniskach,
w szkołach, w więzieniach, w szpitalach, a nawet
w biurach. Medytacja uspokaja umysł i ciało.
Nie musisz uczestniczyć w wymyślnych wyjazdach,
żeby się jej nauczyć. Każdy może zacząć medytować
już dzisiaj za pomocą kilku podstawowych technik.
Możesz spróbować uciec od codziennego szaleństwa,
siedząc w cichym pokoju przez 15 minut i oddychając
powoli z zamkniętymi oczami.

Jesteśmy ogarnięci obsesją szybkości i oszczędzania czasu
tak bardzo, że nie potrafimy zwolnić. Następnym razem
wykonując pospiesznie codzienne czynności, czy nawet
otwierając prezenty, zatrzymaj się i zapytaj, czy naprawdę
musisz pędzić tak szybko. Jeśli odpowiedź brzmi: „nie”,
weź głęboki oddech i spowolnij. Przekonasz się, że można
uzyskać więcej z życia i poczuć się spokojniejszym.

3. Znajdź powolne hobby.
Aktywności, takie jak wędkarstwo, ogrodnictwo, joga,
czytanie czy malowanie mogą nauczyć Cię nawyku
powolności, a nie jest to łatwe w naszym pędzącym
świecie. Ale to właśnie jest ten pierwszy krok dla każdego,
kto chciałby uciec z pułapki prędkości. Każdy dzień jest
doskonałą okazją do doświadczenia tego, jak powolne
hobby może determinować nasz wewnętrzny spokój.

8. Rozważ alternatywne
podejście do zdrowia.

Obecnie około połowa populacji Ameryki Północnej
szuka opieki zdrowotnej poza głównym nurtem systemu,
a tym samym czerpie korzyści z holistycznych tradycji
leczniczych, takich jak masaż, akupunktura i reiki.

4. Przestań ciągle sprawdzać zegarek.

9. Organizuj wakacje w stylu slow.

Staraj się być mniej neurotyczny w stosunku do czasu.
Pomyśl o czasie nie jak o tyranie, którego należy się
obawiać, ale jak o pozytywnym elemencie naszego życia.
Schowaj zegarek podczas wakacji. Być może zaczniesz czuć
się do niego mniej przywiązany. Uświadom sobie, że stare
powiedzenie „czas to pieniądz” nie zawsze działa:
nie możesz zaoszczędzić czasu na deszczowy dzień
w taki sam sposób, w jaki możesz zaoszczędzić monety
w skarbonce. Pamiętaj, że najlepszym sposobem docenienia
czasu jest unikanie prędkości.

Wybierz miejsce, w którym celebruje się powolność.
Oficjalne miasta slow posiadają więcej przestrzeni dla
pieszych i rowerzystów oraz zachęcają rolników do
bezpośredniej sprzedaży ich produktów. Spaceruj po
ulicach wolnych od samochodów, próbuj lokalnego wina
i sera, spędzaj czas w restauracji z partnerem lub rodziną.

10. Wyłącz to.

Znajdź chwilę na wyłączenie urządzeń elektronicznych,
które utrudniają Ci skupienie. W okresie wakacyjnym,
zarezerwuj sobie kilka godzin bez komputera, e-maila,
telefonu komórkowego, telewizji czy tabletu.
Twoje urządzenia muszą się ładować,
więc Ty możesz zrobić to samo.
Daj sobie swobodę, odłącz się, bądź slow.

5. Odkryj na nowo radość jedzenia.
Towarzyskie posiłki z przyjaciółmi i rodziną mogą być
zabawne, zdrowe i relaksujące. Jedz posiłki przy stole
zamiast na kolanach przed telewizorem.

Relay i Inmedio to sieci ekskluzywnych salonów prasowych należące do HDS Polska Sp. z o.o. Specjalizują się
w sprzedaży prasy podzielonej na kategorie tematyczne tak, aby każdy klient z łatwością odnalazł interesujący go
tytuł. Poza rozbudowaną ofertą tytułów prasy krajowej i zagranicznej oferują swoim klientom książki, słodycze, napoje,
startery i doładowania telefoniczne oraz usługę opłacenia rachunków lub zagrania w Lotto. Ponad 400 salonów Inmedio
zlokalizowano głównie w centrach handlowych i biurowcach, a ofertę niektórych z nich uzupełniono o możliwość
nadania przesyłki kurierskiej. Marka Relay związana jest z miejscami, w których zaczyna się podróż: lotniska, dworce
kolejowe i autobusowe, stacje metra. Sieć Relay liczy ponad 1100 sklepów na całym świecie. Jej oferta została
poszerzona o produkty, których mogą potrzebować podróżni: upominki czy akcesoria podróżne. Dzięki bogatemu
wyborowi artykułów i usług, dogodnym lokalizacjom, wyszkolonemu personelowi oraz przyjaznym i nowocześnie
zaaranżowanym wnętrzom miesięcznie w salonach Inmedio i Relay w Polsce zakupu dokonuje ponad 6 milionów klientów.

www.hds.pl
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CHWYTAJ DZIEŃ
Droga do pracy dla większości z nas jest chwilą poświęconą własnym rozmyślaniom, beztroskim
słuchaniem muzyki albo momentem na drzemkę w autobusie czy metrze. To rutyna, która
nie wnosi do naszego dnia nic nowego. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak spędzić ten czas
inaczej, pożyteczniej?
Tekst: Natalia Szostak
Szyba autobusu oddziela Karolinę od świata. Szkło przykrywa
dość szczelna warstewka kurzu, ale Karolina i tak nie zamierza
spoglądać za okno. Oparła o nie głowę i wpadła w codzienny
letarg – stan, z którego wyrywa ją pojawienie się na horyzoncie
jej przystanku albo zdanie: „bilety do kontroli”.
Ilu z nas, tak jak Karolina, pracownica firmy PR, uznaje
czas poświęcony drodze do pracy za stratę czasu? – Gdybym
pracowała zdalnie, mogłabym pospać dwie godziny dłużej
– mówi. – Taki wniosek przychodzi, gdy nie chce mi się
wstawać do pracy albo kiedy pracuję z domu.
Z jednej strony nudzimy się i denerwujemy, z drugiej – rozumiemy, że takie jest życie. Z rutyną można się pogodzić,
ale można też walczyć. Dlatego warto poznać odpowiednie
techniki tejże walki.

Otwórz oczy!

Czasami wystarczy tylko rozejrzeć się wokół siebie. Umysł
przyzwyczajony do powtarzanych sytuacji rozleniwia się,
przestaje rejestrować niewielkie zmiany. Jak wyglądają nasi
współpasażerowie? Jak zmienia się przyroda – czy drzewa
kwitną, a może odwrotnie – liście zaczynają już opadać?
Takie podejście do otaczającego nas świata to tzw. uważność
lub uważna obecność – z angielskiego mindfulness.
Czasopismo „Psychology Today” zachęca do uważności słowami: „zamiast pozwalać, by życie cię mijało, zacznij żyć
chwilą i otwórz się na doświadczanie”.
Karolina przyznaje, że raczej nie zwraca uwagi na to, co
dzieje się wokół niej. Poza jednym wyjątkiem: – Wyłapuję
ludzi, którzy „moim” autobusem jeżdżą okazjonalnie. To
dlatego, że znam stałych bywalców linii 134.
To trochę za mało, żeby powiedzieć, że trenuje się uważną
obecność. Karolina po półgodzinnym „wyłączeniu” przyjeżdża do pracy senna i niegotowa do rozpoczęcia obowiązków.
Kiedy wraca do domu, jest zestresowana i zmęczona po
całym dniu. Zjadają ją nerwy na myśl o niedokończonych
zadaniach.
Takiego podejścia oducza mindfulness. W jaki sposób?
Poprzez koncentrację na tym, co „tu i teraz”. Pracując
– pracujemy, będąc w domu – rzeczywiście w nim jesteśmy
i cieszymy się z tego, nie pozwalając sobie na zatruwanie
czasu uciążliwym zdenerwowaniem.

(94)

Dr Jon Kabat-Zinn, amerykański badacz uważności, już
30 lat temu opracował system zwany MBSR (MindfulnessBased Stress Reduction), czyli system redukcji stresu poprzez
uważność. Badania Kabat-Zinna udowadniają, że uważność
pomaga zdystansować się od problemów, a w rezultacie nie
poddawać napięciu. To trudne, ale jak twierdzi Kabat-Zinn
– do wyćwiczenia. I działa.
Ewelina, 25-latka ze Świebodzic, opowiada, że jej podróż do pracy nigdy nie jest taka sama, trzeba to tylko zauważyć. – Każdego
dnia spotkać można na drodze inną sytuację. Panią, której spadł
z roweru łańcuch, przed którą najprawdopodobniej stoi wizja
spóźnienia do pracy, albo pana w za ciasnych butach – wymienia. – Kiedy jeszcze studiowałam, często towarzyszyły mi nerwy
z powodu zepsutego tramwaju, który odmówił motorniczemu
dalszej współpracy akurat przed moim ważnym kolokwium.
No i te podsłuchane mimochodem rozmowy w środkach komunikacji miejskiej: o ciekawej imprezie, jutrzejszym egzaminie,
o niezdanym prawie jazdy, cioci Jadzi, która przeżywa drugą
młodość, jeżdżąc po świecie... – wspomina 25-latka.
Grzegorz Radłowski, socjolog, trener, coach, poleca korzystanie z mindfulness i innych sposobów relaksacji, takich
jak medytacja czy techniki autogenne Schultza. Tłumaczy:
– Pomagają one zwiększać wpływ na własne samopoczucie,
co jest szalenie ważne z punktu widzenia dzisiejszego tempa
życia w Polsce, szczególnie w dużych miastach.

Wyprowadź głowę na spacer!

Kierowca samochodu obok jest rosyjskim szpiegiem, którego
nie poinformowano o upadku ZSRR. W bagażniku trzyma
setki tysięcy rubli i musi jak najszybciej dostać się do Moskwy,
żeby dokończyć tajną misję – to dlatego wymusza pierwszeństwo i trąbi jak szalony.
Ta historia nie jest do końca prawdziwa. Być może nie ma
w niej ani grama prawdy. Ale co z tego? Czy nie lepiej wyobrazić sobie, że tak rzeczywiście jest, niż irytować się na
niebezpieczną jazdę „rosyjskiego szpiega”?
W dzieciństwie często wymyślamy niestworzone historie:
pomarszczona sąsiadka wydaje nam się czarownicą i jesteśmy
gotowi przysiąc, że tata ma nadnaturalne siły i może wszystko.
Dorośli ze swoim „nie kłam”, „nie zmyślaj” powoli zabijają
w nas tę umiejętność. Usypiamy wyobraźnię.

Naukowcy dowodzą, że to błędna strategia. Umysł uwięziony w sztywnych ramach rzeczywistości staje się apatyczny.
Przyjmowanie wszystkiego takim, jakim wydaje się na pierwszy
rzut oka, rozleniwia go i niszczy kreatywność.
Dziesięć minut dziennie – tyle potrzebujemy, żeby spuścić
głowę ze smyczy i pozwolić jej swobodnie pohasać. Spojrzeć na
rowerzystę, którego codziennie mijamy po drodze, i zastanowić
się, jak ma na imię? Skąd u takiego wielkiego mężczyzny miłość
do różowego bicykla z koszyczkiem?
Przesadzanie z bujaniem w obłokach może skutkować problemami z koncentracją, ale jeśli pozwolimy wyobraźni spokojnie
podryfować przez krótką chwilę, może to przynieść właściwie
tylko pozytywne skutki.
Osobnym rodzajem marzeń jest wizualizacja. W starożytnych: Grecji i Egipcie znachorzy zachęcali pacjentów, by ci
wyobrażali sobie swój powrót do zdrowia. W ten sposób mieli
wspomóc leczenie choroby. To podejście w pewnym stopniu
przenika do współczesnej medycyny. Niektóre badania amerykańskich onkologów dowodzą wręcz, że u chorych, którzy
tworzyli pozytywne wizualizacje, zauważono o 50 procent
większą skuteczność leczenia.
„Wyobrażenie to początek stworzenia” – powiedział kiedyś
George Bernard Shaw. Dlatego w drodze do pracy możemy
„zobaczyć” udany dzień pełen sukcesów. Pani bufetowa tym
razem nie przypali grochówki, a szef będzie miły. Uda się
sfinalizować kontrakt z natrętnym klientem. Czy takie myśli
nie wprowadzają automatycznie w dobry humor?
Wizualizacja naszych pragnień pomaga też w ich spełnieniu.
Carl Gustav Jung, dwudziestowieczny szwajcarski psychoanalityk, który badał skutki wyobrażania sobie pozytywnych obrazów, był przekonany, że to działa. „Lata, które
poświęciłem na ściganiu moich wewnętrznych obrazów, były
najważniejszymi w moim życiu” – twierdził. „W nich zdecydowałem o wszystkim, co dla mnie zasadnicze”. Można
Jungowi uwierzyć na słowo, ale lepiej spróbować samemu.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić skuteczność
wizualizacji na własnej skórze.

Zmień coś!

Moich rozmówców poprosiłam o jak najkrótsze określenie
ich drogi do pracy. Większość odpowiedziała, że ta jest codziennie taka sama.
Kiedy uważność i wyobraźnia nie wydają się wystarczające,
należy wytoczyć cięższe działa, czyli po prostu coś zmienić.
To nie musi być rewolucja. Wystarczy drobna modyfikacja
codziennej rutyny, byśmy odczuli różnicę. Nowe sytuacje
i działania aktywują mózg i zmuszają go do nauki tego, jak
poradzić sobie w nowych okolicznościach.
Dlaczego zawsze wybieramy tę samą drogę? Bo tak się przyzwyczailiśmy, bo nie chcemy eksperymentować. Ale w ten
sposób tworzy się błędne koło – rutyna nas nudzi, ale nie
zmieniamy jej, gdyż wymaga to dodatkowego wysiłku. Więc
nadal się nudzimy.
A sposobów na zmianę jest wiele i wcale nie są tak trudne, wymagają tylko odrobiny samozaparcia. Można wysiąść przystanek
wcześniej niż zwykle i resztę trasy pokonać pieszo albo na rolkach.

Można też kupić kawę na wynos gdzie indziej niż zwykle albo
w ogóle nie pić kawy, tylko smoothie – witaminową bombę
przygotowaną poprzedniego dnia, która będzie zastrzykiem
energetycznym ze względu na swoją zdrową zawartość, aksamitny smak i optymistyczny kolor. Na fali przełamywania
rutyny możemy też przeorganizować nasze miejsce pracy.
Tak naprawdę każda zmiana, nawet najdrobniejsza, może
pozytywnie wpłynąć na nasz nastrój i efektywność.
Nie powinniśmy pozwalać, żeby ogarnęło nas poczucie
znudzenia – nie tylko ze względów prywatnych, lecz także
zawodowych. Jak twierdzi Grzegorz Radłowski: – Rutyna
może odbierać ludziom chęci i motywację. Zamykają się
w sobie, coraz częściej czują się wyczerpani, tracą energię
życiową. Z tego powodu mogą być bardziej skłonni do
popełniania błędów w tym, co robią. W skrajnych przypadkach rutyna może prowadzić do depresji – zaznacza.
Couch potwierdza, że odmiana jest najlepszym sposobem
na radzenie sobie z tym problemem. – Należy wprowadzać
zmiany, stymulować siebie tymi zmianami, wystawiać się
na nie – sugeruje.
Radłowski zwraca jednak uwagę na jeszcze jeden aspekt rutyny – pozytywny. Może być ona sposobem na radzenie sobie
z niepewnością. Powtarzalność pewnych działań daje nam
poczucie bezpieczeństwa i okiełznania rzeczywistości. Także
w pracy może być przydatna i równoznaczna z doświadczeniem. – Efektywność wzrasta przy rutynie rozumianej jako
rutyna zawodowa – tłumaczy Radłowski. Wbrew stereotypom
pewnego rodzaju powtarzalność może więc być pożądanym
elementem. – Rutyna reguluje określone relacje w świecie
ludzi, nazywane relacjami profesjonalnymi – kończy trener.
Choć ważne jest, żeby nasze życie mieściło się w uporządkowanych ramach, należy zachować równowagę pomiędzy
„starym” a „nowym”. Ożywcze jest zrobić czasem coś
innego.

Dni, których nie znamy

Wszystkie techniki, które możemy wprowadzić, żeby urozmaicić nasz dzień, na nic się zdadzą, jeśli nie zmienimy naszego
nastawienia. Gdy uznamy, że tracimy czas, że nie może nas
spotkać nic ciekawego, tak najprawdopodobniej będzie. Do
innego podejścia zachęca Ewelina, która przekonuje, że może
to być najprzyjemniejszy element dnia, kiedy jeszcze nie
wiemy, co się przydarzy: – Należę do optymistów, którzy co
rano z uśmiechem mówią: „czeka mnie dzień pełen nowych
wyzwań”. I dodaje: – Kiedy podczas studiów odbywałam praktyki w radiu, pewna pani redaktor powiedziała mi: „Pamiętaj,
aby twoja droga do pracy przyniosła Ci jak najwięcej newsów,
które będziemy mogli wykorzystać! Informacje są wszędzie,
należy je tylko umieć dostrzec”. Te słowa tak bardzo utkwiły
mi w pamięci, że staram się każdą podróż, czy to do pracy,
czy do innego celu, aktywnie wykorzystywać.
Jeśli nawet nie uda nam się znaleźć pozytywnej motywacji,
nie powinniśmy się martwić. Powtarzalność i nuda raczej nie
są stanami permanentnymi. Jak mówi Grzegorz Radłowski:
– We współczesnym świecie jesteśmy raczej skazani na zmiany,
a nie na rutynę.
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TRAKTORIADA
Świat zdobywa się na wiele różnych sposobów: szybkich i szybszych, drogich i droższych
lub po prostu banalnych. Można przy tym, i często tak bywa, zatracić sens niespiesznego
zwiedzania, wnikliwego odkrywania i autentycznego poznawania. Tego wszystkiego nie
utraciła nietuzinkowa wyprawa traktorem do serca Ameryki Południowej.
Tekst: Krystian Lurka, ilustracja: Marcin Polański (na podstawie www.fotolia.pl)
Zalążek pomysłu wykiełkował na polu równie dalekim, jak
wspomniana przed chwilą Ameryka Południowa, z tą różnicą,
że w zupełnie odwrotnym kierunku geograficznym. Na polu
– dosłownie i w przenośni. W 1998 roku, podczas siedmiomiesięcznej wyprawy podróżnika Marcina Obałka do Indii.
– Gdzieś w dolinie Indusu w Pakistanie widziałem orającego
ziemię uprawną rolnika na Ursusie C330 – wspomina pomysłodawca Traktoriady. Jak to często w życiu bywa, mały
impuls stał się początkiem wielkiej przygody. Przygody, która
z przerwami, problemami i nadziejami trwa do dziś.
Dla Marcina Obałka, poznanianina, obrońcy przyrody i pilota
wycieczek, nie były to ani pierwsze kroki, ani nawet drugie
kroki w nieznanym mu kierunku. Przewodniczący stowarzyszenia „Czysty Świat”, który (jeśli zajdzie taka potrzeba)
staje się sternikiem łodzi, archeologiem czy mechanikiem
samochodowym, na mapie swoich podbojów krajoznawczych
ma już m.in. trasy Jedwabnym Szlakiem do Indii i koleją
transsyberyjską nad Bajkał i w góry Sajanu Wschodniego. Tym
razem ze współtowarzyszami wyznaczył sobie inne zadanie.
Postanowił odkrywać świat w sposób, w jaki nikt do tej pory
tego nie robił, a już tym bardziej nie w taki, jaki oferują
biura turystyczne czy ekskluzywne wycieczki indywidualne.
Obałek chciał przemierzyć tysiące kilometrów egzotycznych
dróg i bezdroży tak samo jak zapamiętany azjatycki rolnik,
uprawiający swoją ziemię traktorem. – Oj, początki były trudne... – wspomina. – Pierwsze próby wypożyczenia ciągnika na
wyprawę trwały miesiące i nie przyniosły żadnego rezultatu.
Dopiero przy drugim podejściu udało mi się nakłonić dyrektora
biura handlu zagranicznego Ursusa do udostępnienia nam
ciągnika. Zarząd decyzję „przyklepał” i można było wyruszać
w świat! – mówi.
Nie wiadomo było, czego należy się spodziewać po czerwonej
maszynie z maksymalną prędkością jazdy 29,43 km/h, ale
w głowie pomysłodawcy dojrzewał już ambitny plan. Marcin
(drugi motor napędowy wyprawy, obok tego pierwszego mechanicznego) wybrał cel traktorowej trasy. Jako że początkowe
zamiary pokrzyżowała sytuacja polityczna krajów, przez które
miała przebiegać wyprawa, postanowił wybrać inny kierunek.
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Traktoriada miała zawitać do krajów Ameryki Południowej.
Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, jaki będzie finał kilkumiesięcznego planu wycieczki.

Czerwony „powolniak”

Po czterech latach przyszła pora na realizacje wyprawy w równie
dalekie miejsce. Zachód – bardzo odległy i do tego ze znacznym
odchyleniem w kierunku południowym. Pierwszym punktem
na trasie kilkuosobowej Traktoriady był Urugwaj. Po uporaniu
się ze wszystkim wymaganymi formalnościami w kraju i za
oceanem, ekipa czekała na rozpoczęcie startu. Sprzęt i pojazdy
przypłynęły, podróżnicy mieli podpisane wszystkie pozwolenia
i zezwolenia, byli gotowi i psychicznie, i fizycznie. Pozostało do
zrobienia już tylko jedno.
Tuż przed pierwszym odpaleniem traktora i współtowarzyszącej
mu ciężarówki Mercedes 1017 LS podróżnicy zgodnie z tradycją
ochrzcili pojazdy. Rozbijając butelki wina musującego, kosztującego 1 peso, nadali im imiona. Ursusa nazwano Tranquilo
(z języka hiszpańskiego „powolny”, „spokojny”), a ciężarówkę
– Mañana (tłumaczone jako „jutro”). Nazwy związane z niedużymi prędkościami osiąganymi na drodze pasowały doskonale
nie tylko ze względu na szybkość maszyn. – W urzędzie celnym,
skąd odbieraliśmy nasze pojazdy po morskim transporcie z Polski,
zawsze słyszeliśmy: „Panowie, wszystko załatwimy, ale mañana,
tranquilo, nie denerwujcie się!” – relacjonują uczestnicy wyprawy.
Wszystko odbywało się w duchu niespiesznego i swobodnego
stylu życia południowoamerykańskiego społeczeństwa. Zarówno
otaczająca ich codzienność, jak i przemieszczanie się ekipy.
Kiedy w końcu 3600-kilowy ciągnik dostojnie wyruszył drogami
gruntowymi, przed ich oczami i kołami ukazała się prawdziwa,
nieznana im dotąd Ameryka Południowa. Już od pierwszych
kilometrów. Ta zwyczajna i ta niezwyczajna, malownicza i brudna, ta, która potrafi zrelaksować i dać w kość. Podróżując bez
klimatyzacji, śpiąc w niewielkim namiocie rozbijanym zaraz
przy traktorze, bez skórzanych foteli i amortyzatorów, zespół
z Obałkiem musiał przywyknąć do ekstremalnych warunków
życia. Ekipa początkowo kierowała się w stronę górzystych
terenów, żeby przetestować swoje maszyny.

Po chrzcie, tym z imionami, przyszedł czas na chrzest bojowy.
Marcin mówił, że podobno polskie traktory nigdy się nie
psują. Prawie się w tym nie pomylił. – Co prawda odpadało
z niego po kolei wszystko, co mogło odpaść, ale jak się okazywało, były to części zbędne, a ich brak nie przeszkadzał
w kontynuacji wyprawy – opowiadał. – Owszem, zdarzały
się drobne awarie, typu alternator, który popsuł się jeszcze
w Polsce, czy zapchany ssak w baku, ale to naprawdę drobnostki – wspominał. Po wstępnym zapoznaniu się ze sprzętem
i możliwościami technicznymi zespół ruszył w dalszą trasę
według wyznaczonego planu.
Minęła pierwsza cześć podróży, ale nie minęły chęci Obałka
i kompanów. Uczestnicy wyprawy się zmieniali, ale aspiracja
pozostała bez zmian. Niezależnie od tego, czy z przyjaciółmi z Polski, z Niemiec, czy z Argentyny Traktoriada stale
poruszała się do przodu. Trasa Urugwaj-Argentyna-BoliwiaChile-Boliwia urzekła swoimi malowniczymi ujęciami, podobnymi do tych znanych z widokówek czy komputerowych tapet na pulpit. Ale nie tylko. Ameryka Południowa
to piękno świata ze wszystkimi swoimi bolączkami natury
ludzkiej i współczesnej. A Traktoriada to powolny i uważny
obserwator. „W Boliwii strajki i blokady głównych dróg są
w całym kraju, szczególnie w Jungas i Chapare, ale nasza
ekipa ciągle brnie przed siebie” – opisywał Obałek. Od
pobytu w Boliwii zawsze ubrany w kapelusz podobny do
tego, który nosił Indiana Jones.

Świadek codzienności

Najpierw Urugwaj, potem Argentyna, Boliwia i Chile.
Gdy kończyła się pierwsza część Traktoriady, na kalendarzach widniał już napis „luty 2003”. „Wprawdzie za nami
już m.in. prowincja Misiones z plantacjami yerba mate, największe winnice Ameryki Łacińskiej (San Juan i Mendoza),
najwyższy szczyt Ameryki Południowej Aconcagua, ale za to
czekają na nas pachnące sady w dolinie Rio Negro, Zatoka
Pingwinów, legendarny Cerro Torre, falujące łąki pampy,
wszechobecne kaktusy, najpiękniejsze na świecie lasy mieszane
buków patagońskich z araukarią i cyprysem, no i oczywiście
groźne, ośnieżone szczyty i największe lodowce górskie świata, odbijające się w szmaragdowych wodach jezior” – pisał
w sprawozdaniu swojej wyprawy główny kierowca traktora.
Zauroczeni odległym światem i sposobem wędrówki pokonywali kolejne etapy Traktoriady w Ameryce Południowej,
rzucając sobie jeszcze odważniejsze wyzwanie. Jego i ich
marzeniem stało się okrążenie kuli ziemskiej poczciwą polską
maszyną rolniczą.
Minął etap drugi, trzeci i czwarty, każdy po kilka miesięcy
w Ameryce Południowej. W roku 2005 mieli już za sobą
przejechane drogi, dróżki i ścieżki Urugwaju, Argentyny,
Boliwii, Chile i Peru. „Do tej pory udało nam się przejechać
około 20 tysięcy kilometrów. Przejechaliśmy przez dżunglę
amazońską, ośnieżone przełęcze andyjskie, największe słone
jezioro świata, gorącą pustynię Atacama, pola gejzerów i bezkresną pampę” – zdawał relację w trakcie podróży.

Kwiat myśli technicznej polskich inżynierów nie zawiódł
prawie wcale. Był lepszy od niejednego wyspecjalizowanego
pojazdu podróżniczego. Jego sposób poruszania się był specyficzny. Trzeba było się przyzwyczaić i okiełzać go umiejętnie.
– Parametry techniczne pojazdu nie pozwalały na rozwijanie rekordowych szybkości. Wręcz przeciwnie, pokonując
dziennie średnio 150 kilometrów, byliśmy w stanie lepiej
przyjrzeć się odwiedzanym miejscom – wspomina Obałek.
Wada, którą w warunkach życia codziennego okazałaby się
udręką, w tym przypadku stała się podróżniczym strzałem
w dziesiątkę. Podczas kolejnych powolnych etapów i długich
miesięcy spędzonych na fotelu operatora traktora (bo tak
profesjonalnie nazywa się miejsce kierowcy), globtroterzy
przemierzyli prawie całą południową cześć kontynentu.
Z aparatem fotograficznym i setkami ujęć, które mogłyby
stać się doskonałym ilustrowanym albumem ze zdjęciami.
Uśmiechy ludzi o specyficznej urodzie, sytuacje i historie
złapane w kadr, lamy, węże, pancerniki i pejzaże z rezerwatu
fauny andyjskiej, przełęcze w górach Cordillera Occidental
i Andach Patagońskich – takie obrazki, nawet bez lustrzanki
czy cyfrówki, na zawsze pozostają w pamięci. Podróżnicy
o tym wiedzą. – Docieramy w bardzo interesujące miejsce.
Okolice przypominają o deszczu meteorów, który przed tysiącami lat tu spadł. Największy krater ma wielkość stadionu olimpijskiego. Idealnie okrągły. Pośrodku okrągły stawek
– jedyne źródło wody w okolicy. Nieco mniejszych kraterów
jest jeszcze kilka – pamięta dokładnie szef Traktoriady.
Minęła piątą i szósta cześć eskapady. Był marzec 2010 roku.

Uważnie patrzący gość

– Ciągnik pozwala dotrzeć do miejsc, do których nie dochodzą drogi, nie dojeżdżają inne auta, gdzie nie ma turystów...
– opisuje Obałek. – Daje nam to możliwość poznania z bliska
kultury, religii, obrzędów, kuchni i mieszkańców poszczególnych regionów – mówi.
Podróżnik wspomina pomoc, której udzielił nieznajomym
mieszkańcom: – Pamiętam, jak w Tambo (w południowej
Boliwii) wyciągałem traktorem autobus z pasażerami, który utknął na środku rzeki. Pomogłem – mówi. Tam to jest
standard. W Boliwii często nie ma mostów, a autobus musi
przejechać brodem... – wyjaśnia.
Jak sam mówi, z opowieści takich jak ta mógłby napisać kilka
rozdziałów książki, które można by zatytułować: „dżungla
amazońska”, „ośnieżone przełęcze andyjskie”, „największe
słone jezioro świata”, „gorąca pustynia Atacama”, „pola gejzerów” i „bezkresna pampa”. Na pewno wszystkie z nich byłyby
tak samo obrazowe, fascynujące i równie dobrze zapadające
w pamięć. Zarówno ze względu na ludzi, jak i na przyrodę. Na
trywialne pytanie: „po co podróżujesz?”, Obałek odpowiada:
– A po co Kolumb płynął w nieznane? Po co ludzie stanęli na
księżycu? Mnie osobiście pcha do przodu ku temu, co niewiadome. Mam chęć odkrywania, nie tylko w sensie geograficznym.
Może kiedyś to pragnienie i potrzeba sprawią, że jego marzenie
o pokonaniu trasy wokół całego globu się spełni.
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Czytanie zawiera w sobie, jak pisze Micheal de Certeau,
„wszelkie cechy skrytego wytwarzania: błądzenie po stronie,
przetwarzanie tekstu za pomocą wędrującego wzroku, wymyślanie albo przewidywanie znaczeń na podstawie kilku słów,
przeskakiwanie zapisanych przestrzeni, prowizoryczny taniec”
(„Wynaleźć codzienność. Sztuki działania”). Owemu czytaniu
towarzyszy celowe zbłądzenie w mieście. Porzucając mapę,
zdajesz się na szept dróg, okolicznych murów, na symbolikę
wizualnej strony miasta. Miasto staje się opowieścią powodowaną każdym kolejnym krokiem. Odczytujący zaś wyznacza
granice tego, czego doznaje i co zapisuje. Powolne wędrowanie
po nieznanym, błąkanie się w charakterze obcego, pozwala
na mnogość interpretacji, na nieograniczone konstruowanie
wyobrażeń dotyczących tego, czego doświadcza. Nieskażony
w tym przypadku wiedzą umysł gwarantuje czystość doznań,
mimo że odczytanie wszystkiego, co widzimy, może mieć
charakter powierzchowny, sprowadzony do kilku spojrzeń
rzuconych w przypadkowym przechodzeniu.

Chłód peryferii, pustka dnia

CZAR
WSPÓŁCZESNEGO
MIASTA

(U)wiedziony przez miasto przypadkowy bywalec wątpliwych peryferii. Urokliwych przestrzeni,
które mamią, prowadzą, nadają rytm krokom. Poszukując obrazów tego miasta, wkraczam
w labirynt miejsc, w oddech ulic dzielących sznury kamienic. Kluczem dla odczytań przestrzeni
staje się widok z ziemi, obecność umożliwiająca spotkanie, namacalna bliskość.

Gdzieś pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, krokiem
coraz bardziej wątłym, wręcz intuicyjnym, zacierający granice
między centrum a peryferiami spacerowicz odkrywa przestrzenie będące na co dzień tłem dla ludzkiego życia. Chłód miejsc
zaniedbanych, chropowata struktura dotykanych płaszczyzn.
Miejsca, które za dnia są punktem w podróżach obcych sobie
ludzi, nocą zmieniają swoją naturę za sprawą artystycznych
działań. Najczęściej są to elewacje starych budynków w dzielnicach niepewnych, niepokojących, niebezpiecznych. Innym
razem wnętrza fabryk nieużywanych od lat, powoli niszczonych
przez chytrze wymykający się światu czas. Każdorazowo są
to jednak obszary o silnej tożsamości, historii bądź funkcji.
Ich charakter objawia się w tym, czego nie ma, znaczenie
wypowiadane jest przez aktualną nieobecność, przez zdarzenia,
które minęły. Cisza owych miejsc będących siedliskiem nietolerancji, wykluczenia, niegdyś budząc obawy i odstraszając,
dziś krzyczy i inspiruje, kierując oddolne działania w stronę
obszarów, w których sztuka może spowodować zmiany.
Urokliwe zbłądzenie w obcym mieście, spowodowane potrzebą
miejsca i potrzebą bycia „tu”. Owa potrzeba zawiodła mnie
niegdyś w nieodkryte i nieznane mi wcześniej przestrzenie
Gdańska. W miejsca pozornie puste, zapomniane, niczyje. Te
przypadkowe kroki, ślady stóp – niesione chwilą, w beztroskim
zapomnieniu o upływie czasu i planach podróży – przybrały
charakter swoistych romansów z przestrzenią. Przestrzenią,
która zwodzi w swoje tajemnicze czeluście. Od tego momentu
każdej podróży towarzyszy świadomość o dwóch obliczach
miasta, z których jedno budzi się dopiero wówczas, gdy zasypia
drugie. Spacery spowite wczesnozimowym mrokiem, pomiędzy chłodem ulic, wśród alei wygasłych latarni, wydają się
swoistym wykradaniem kadrów rzeczywistości, fotograficznym
kolekcjonowaniem fragmentów istnienia miasta, gdy mgliste
spojrzenie odrzuca ostre obrazy na rzecz zmysłowych, sugestywnych wrażeń. Każdy krok to nowa opowieść o zmieniającej
się przestrzeni poznawanej jedynie odłamkowo, lecz synestezyjnie – poprzez postrzeganie, ale i przez to, co niedostrzeżone.

Poprzez wsłuchiwanie się i niedosłyszenie w zupełności, wszakże każdy wznoszący się ku chmurom mur, każda gwiżdżąca
na wietrze okiennica szepce po cichu swoją własną historię.
Każda ulica, choćby najciaśniejsza i pozornie nieznaczna –
takie zdają się krzyczeć najgłośniej...

Zaczarowanie świata,

wspomnienia i powroty
Te miejsca istniejące w zapomnieniu stają się niejednokrotnie
płaszczyzną dla nieoczekiwanych działań. Chłód pewnego
zimowego wieczoru na terenie Dolnego Miasta w Gdańsku
z towarzyszącym mu, jakże nieoczywistym, zapachem pomidorowych krzewów stał się swoistym mamieniem zmysłów,
przywołującym wspomnienia z dzieciństwa. Droga ciągnąca się wzdłuż kolejowych szyn wyznaczających dawną linię
tramwajową wiodła do starej fabryki układów hydraulicznych.
Jej wnętrze zdawało się szeptać opowieść z dzieciństwa, coś
naturalnego, niemniej zważywszy na ówczesne, listopadowe
okoliczności – magicznego. Ściana złożona z czterobocznych
kolorowych szklanych płatów, o barwach podstawowych intensyfikowanych światłem wnętrza, subtelnie odsłaniała to, co
mieści się poza nią. Delikatne pomidorowe gałązki opierały
się o jej fragmenty, zielonolistne poziomkowe krzewy snuły
się po czarnej ziemi. Rozchylone drzwi hipnotycznie zapraszały do środka. Przekroczywszy ich próg, każdy kolejny
krok wprowadzał w świat magiczny, świat owej dziecięcej
beztroski, pełen wspomnień. Świat synestezyjny wydający
się złudzeniem potęgowanym nie tylko obrazem, lecz także
zapachem, światłem i dotykiem. Bliskość natury, pielęgnacja
roślin stają się jednoczesnym powrotem do marzeń i uśpionych
tęsknot, przywołaniem wspomnień, w których obraz dawnego
życia, sprowadzający się do spojrzenia w nieskończoność
sadu roztaczającego się zza drewnianej okiennicy, zdaje się
tak bliski rozmyślaniu o utopii, sennej krainie. (Autorka nawiązuje do pracy artystów Marcina Grzędy i Pawła Sasina
„Floraindustry”, zrealizowanej podczas wydarzenia „Narracje
2011: Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej. Natura
Miasta”.)

By spotkać niezapomniane

W obliczu anonimowości przepełniającej współczesną codzienność migrujemy z bezpiecznego centrum na obrzeża miasta, na
kruche, przerażające peryferia. Błądzimy w zaczarowywanym
na chwilę miejscu. W niecodziennym spotkaniu, uwiedzeni
przestrzenią urokliwą, miastem mamiącym, nadającym rytm
krokom, niczym obcy podróżni bez mapy, w przypadkowej
drodze, z perspektywą opowieści nieopowiedzianej nigdy
wcześniej zbieramy kadry tego, co zaistniało w spontanicznym
działaniu. Wspomnienia narracji tkanej w urbanistyczne
istnienie. Cóż powoduje owe wędrówki? Spotkanie z tym,
co zapomniane, a może z tym, co prawdziwe, namacalne,
odczuwalne zmysłowo? Z przestrzeniami, które mówią o życiu
istniejących tam ludzi. Z przestrzeniami, które wciąż pozostają
prawdziwie publicznymi, nie dość atrakcyjnymi dla inwestorów,
lecz istotnymi dla zwykłych ludzi. Przestrzeniami budzącymi
pragnienie reżyserowania zdarzeń i opowieści.

Tekst: Justyna Sołtys, zdjęcie: Bartosz Klonowski
(101)

Kulturalnie na każdy temat

WSZYSTKO

W ŻYCIU JEST
PRZYPADKIEM
Z

dala od zgiełku miasta, szklanych wieżowców, betonowych blokowisk.

Bez presji
Wśród mazurskich lasów, gdzie powietrze pachnie nadchodzącą jesienią,
Grzegorz Turnau tłumaczy nam, dlaczego czas jest najzabawniejszym wynalazkiem człowieka.
i bez pośpiechu.

Rozmawiała: Katarzyna Żyszkiewicz
Zdjęcia: Bartosz Klonowski

Kadzidłowo

Niewielka malownicza wioska między Mikołajkami
a Rucianem-Nidą. To zaledwie trzy gospodarstwa
otoczone lasami i Parkiem Dzikich Zwierząt. Właśnie
tam dwoje pasjonatów stworzyło swój własny raj
na ziemi. Krzysztof i Danuta Worobcowie postanowili walczyć o zachowanie unikatowej, a zagrożonej
przez nadmierną ekspansję przemysłu turystycznego, atmosfery Mazur.
Gdy parkujemy w podwórzu Osady Kulturowej,
od razu czujemy, jakbyśmy przenieśli się w czasie do dziewiętnastowiecznej mazurskiej wioski.
Spacerując wśród odnalezionych przez gospodarza
i przeniesionych do Kadzidłowa drewnianych budynków sprzed dwóch wieków, zaczynamy tracić
poczucie czasu.
W drewnianej chacie, jednej z dwóch zachowanych na mazurach chałup podcieniowych, państwo Worobcowie urządzili prywatne muzeum.
Bogatą ekspozycję tworzą sprzęty z XIX wieku,
które stanowiły niegdyś wyposażenie domostw.
Największe zainteresowanie budzi w nas sala lekcyjna urządzona w jednej z izb. Niewielkie drewniane
ławki z tabliczkami do pisania, szklane kałamarze,

drewniane piórniki i zniszczone czasem podręczniki w języku niemieckim – tu wszystko jest takie
magiczne.
W jednym z zabytkowych budynków mieści się
również Oberża pod Psem, słynąca w okolicy z regionalnych przysmaków. Przy wejściu rzuca nam się
w oczy wisząca na drzwiach torebka z McDonlad’s,
a na niej motto gospodarzy: „Nie mamy czasu dla
tych, którzy nie mają dla nas czasu”. Wiemy już,
że pysznie nas tu ugoszczą.
W progu oberży wita nas zapach świeżego chleba.
W menu znajdujemy same przysmaki. Na obiad kwaśnica, wereszczaki, karkówka z dzika lub zupa kurkowa.
Wspaniałe przekąski: pyszne regionalne kozie sery,
domowy smalec, świeże konfitury i pasztet z dzika.
Słowem – kulinarny slow w najlepszym wydaniu.
I w tych niezwykłych okolicznościach przyrody,
wśród wspaniałych smaków i zapachów czekało
nas niezwykłe spotkanie. Bo czy można wyobrazić
sobie lepsze miejsce na rozmowę z Grzegorzem
Turnauem? Rozmowę o bajkach, muzyce i przypadkach. O wartości ludzi oraz o miejscach, w których
czas płynie wolniej...

Jak pan znalazł to niezwykłe miejsce?
Niełatwo tu trafić.

Przywiozła nas tutaj Kasia Malajkat, nasza przyjaciółka,
która pochodzi z Mikołajek. Było to jakieś trzynaście lat
temu. Poznaliśmy Danutę i Krzysztofa, i oczywiście od razu
wpadliśmy po uszy.

Przyznaje, Kadzidłowo potrafi zauroczyć.

Z tym miejscem jest trochę tak jak z wejściem do dobrej bajki.
Tu nic nie dzieje się przypadkowo. Wszystko jest tak jakby
fabularnie zaplanowane, świadomie skomponowane. Jak dobry
obraz czy film. Czuć tu swobodę związaną z wyborem, którego
dokonali gospodarze. Wyborem pewnej życiowej zmiany, ale
podjętym świadomie i konsekwentnie realizowanym. Poznanie
historii tej decyzji spowodowało, że już nie mogliśmy sobie
wyobrazić kolejnych wyjazdów na Mazury bez odwiedzania
Kadzidłowa. Tym bardziej że co roku pojawia się tu coś nowego. A to Krzysztof odnajdzie jakąś chałupę, którą ratuje
i zamienia w muzeum. A to Danusia znajdzie nowe eksponaty
do ceramicznej kolekcji.

Czy pan byłby dziś w stanie podjąć podobną
decyzję? Zostawić dotychczasowe życie,
Kraków i wkroczyć do nowej bajki?

Gdyby nie to, że jednym z głównych nurtów mojego życia jest
działalność koncertowa i kompozytorska, co wiąże się z licznymi
wyjazdami, już dawno wybrałbym oddalenie od rytmu miasta.
Bo zdążyłem się już nim nasycić. Mam za sobą wszystkie
brewerie i ekscesy związane z życiem w samym centrum
Krakowa. I choć wspominam te lata dobrze, nie chciałbym
już do tego wracać.

Teraz pana droga prowadzi
do bajki w stylu slow?

W pewnym sensie już nawet do niej wkroczyłem.
Mój dom pod Krakowem to również tego typu zacisze, razem
z żoną próbujemy odzyskać jego przedwojenną scenerię.
I może dlatego przyjazd tutaj nie jest dla mnie kompletną
odmianą. Oczywiście w Kadzidłowie jest zupełnie inna architektura, tradycja. Kompletnie inna historia. Ale odnajduję
tu pewien „rym” do swojego domu. To jakby odkrycie innego
pomysłu na podobny styl życia.

Takie zaciszne życie chyba bardzo
panu odpowiada?

Ja w ogóle mam dużą skłonność do miejsc, w których czas
płynie trochę wolniej.

A co z twierdzeniem, że twórca powinien
być nienormalny, nieprzewidywalny.
Że rolą artysty jest wzburzanie,
nie uspokajanie...

Dziś powiedziałbym, że artysta musi wciąż być kreatywny,
nie może zasypiać.
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Czyli na tę nieprzewidywalność,
na przypadki, też zostaje trochę miejsca?
Wszystko w życiu jest przypadkiem.

Muzyka też?

Na pewno nie stałem się artystą z powodu jakichś sił nadprzyrodzonych. Po prostu ze swoją skłonnością do wychodzenia poza utarte kanony zacząłem pisać piosenki,
a w wieku szesnastu lat – występować. Teraz mam lat 45 i nie
sądzę, żebym był takim samym człowiekiem. Wiele bzdur
w życiu nagadałem. Bardzo dużo rzeczy robiłem w pośpiechu. Pracowałem w stresie, by wydać płytę jeszcze w tym,
a nie w następnym roku. Bo przecież trzeba się wykazać.
Bo tylko w ten sposób można udowodnić światu, że się nie
jest pasożytem. A właśnie z tego pośpiechu rodzą się wszelkie depresje, frustracje. Pojawia się żal do siebie samego, że
można było zrobić coś dokładniej, lepiej. Dlatego w ostatnich
latach staram się nie robić nic za wszelką cenę.

Ale nie zasypia pan?

O ile nie będziemy mylić zasypiania z tym, co państwo tak
wdzięcznie z angielska nazywają slow. Bo slow nie oznacza
„stop”. Slow to umiejętność koncentracji przez dłuższy czas,
niż wydawałoby się to potrzebne, po to, by osiągnąć przemyślany efekt. Wtedy swoje zadanie wykonuje się już bardzo
szybko i konkretnie.

Najtrudniej chyba znaleźć
to właściwe tempo.

ARTYSTA

POWINIEN

WYROBIĆ W SOBIE

UMIEJĘTNOŚĆ
NICNIEROBIENIA.

Tego się człowiek uczy. Podobno najlepsi tenisiści dają
sobie maksymalnie długi czas na analizę sytuacji, a decyzję
o uderzeniu podejmują w ostatnich ułamkach sekund. W absolutnie ostatniej chwili. Myślę, że można to porównać do
procesu twórczego, kiedy się pisze, komponuje czy maluje.
Ten proces musi być jak najbardziej wydłużony. Artysta
powinien wyrobić w sobie umiejętność takiego nicnierobienia, a de facto przygotowania do realizacji. Wydaje mi
się, że jest to dużo lepsze podejście niż ta ciągła adrenalina
i podniecenie spowodowane fałszywym pojęciem produktywności. Tempo nie jest produktywne. Produktywne jest
odpowiednie rozłożenie sił.

Chyba nie wszyscy się z panem zgodzą.
Dla wielu osób czas to pieniądz.

Ktoś kiedyś powiedział, że czas jest najdowcipniejszym
wynalazkiem ludzkości. Wszyscy go mierzą, a nikt go
nigdy nie dotknął, nie widział. W pewnym momencie to
mierzenie okazuje się pułapką. Czas, który odliczaliśmy
w tygodniach, miesiącach, latach, przyspiesza. Nagle te
miary się nie zgadzają.
Jak genialnie powiedział Jerzy Pilch: „do pięćdziesiątki mundiale są co cztery lata, po pięćdziesiątce co rok”.
I kiedy człowiek osiąga już ten wiek, w którym mundiale
zaczynają być co dwa lata, co rok, to zaczyna inaczej traktować swój czas.

Nie ma pan wrażenia, że dziś problem

czasu jest jeszcze bardziej skomplikowany?
Weźmy te wszystkie gadżety tworzone
z myślą o oszczędności czasu, które
w rzeczywistości nam go kradną.

Pokusa szybkiej komunikacji rzeczywiście jest ogromna. Ale
czy to nam tak bardzo ten slow zaburza? Chyba nie. Myślę, że
dopóki mieści się to w naturalnej potrzebie kontaktu z rodziną,
przyjaciółmi, nie jest złe. To jeszcze nie jest „fast”.

Rozumiem, że pan też tej pokusie ulega?

Ulegam, ale jednocześnie z nią walczę. W mojej branży dotyczy to przede wszystkim szybkiego i łatwego rejestrowania dźwięków. Wkrótce studia nagraniowe, oczywiście poza
tymi, w których mogą nagrywać duże składy orkiestrowe, nie
będą potrzebne. Miniaturyzacja sprzętu, a jednocześnie jego
udoskonalenie sprawiają, że płytę nagrywa się już właściwie
w mieszkaniu, co negatywnie wpływa na jakość tworzonej
muzyki. Mamy dziś do czynienia z czasem szalonej inflacji
(zwłaszcza w muzyce popularnej) spowodowanej właśnie przez
łatwy dostęp do najnowszej technologii. Z drugiej strony nie
sądzę, by brak tego dostępu miał pomóc twórcom, którzy
i tak mają coś ciekawego do powiedzenia.

Jak więc z tym walczyć?

Jest takie ciekawe powiedzenie filozofa Henryka Elzenberga,
że obowiązkiem kulturalnym jednostki twórczej jest nie
produkować rzeczy, które nie wnosiłyby w świat czegoś niezastąpionego i jedynego. Inaczej mówiąc, każdy twórca
powinien mieć w pracowni kosz na śmieci.

Taka twórcza wstrzemięźliwość?

Coś w tym rodzaju. Jakiś czas temu zupełnie nieświadomie
napisałem nawet piosenkę, która jest właśnie o tym, żeby
nie folgować zbytnio swym skłonnościom do pisania i komponowania. Literatura jest już piękna i bez naszego udziału.
To była forma autoreprymendy. A więc paradoksalnie napisałem piosenkę o niekonieczności pisania piosenek.

Nie wydaje się panu, że z tego chaosu

na rynku może wyniknąć jeszcze jedno
zagrożenie, że ludzie zaczną mieć problem
z wybieraniem tych dobrych rzeczy?
Z koncentracją, odbiorem
tej trudniejszej sztuki?

Problem polega na tym, że znacznie skróciła się żywotność
zjawisk kulturalnych. Kiedyś wybitny film, płyta czy wystawa były wydarzeniami, które trwały, unosiły się w powietrzu przez dłuższy czas. Natomiast w tej chwili żywotność
nawet wybitnego dzieła trwa góra dwa miesiące. To jest
cecha naszych czasów. Przyglądamy się czemuś uważnie,
nawet udaje nam się przez chwilę skoncentrować, ale trwa
to bardzo krótko. W pewnym sensie obieramy tym dziełom,
wydarzeniom miejsce w czasie, nie tylko w naszej pamięci.
Z tym nie bardzo jest jak walczyć.

(109)

Pan jako artysta nie ma z tym problemu?
Nie kłuje gdzieś w środku,
że ludzie tak szybko zapominają?

Ja w ogóle nie mam żadnej frustracji związanej z własną twórczością. Nigdy nie aspirowałem do bycia linearnie w centrum
zainteresowania. Fajnie jest natomiast, gdy czasem, po latach
coś nagle wypłynie. Kilka lat temu wydałem z Magdą Umer
płytę z kołysankami. I kiedy myślałem, że wszyscy już o niej
zapomnieli, znajomy z Niemiec napisał mi, że wpadła mu
w ręce. Że to rewelacyjna płyta. To jest najlepsza nagroda
za to zbyt krótkie życie medialne zaraz po premierze, kiedy
twoje dziełko dostaje drugie życie.

Powiedział pan kiedyś, że koncert jest
dla artysty jak spowiedź.

Faktycznie, trochę tych bzdur nagadałem. Dziś bym tego nie
powiedział. Może dlatego, że w ogóle mam znacznie spokojniejszy stosunek do spraw wiary czy niewiary. A spowiedź
jest z kwestią wiary dość mocno związana.

Czym więc dziś jest koncert?

Dziś każdy występ daje mi coraz większą mobilizację do tego,
by nie zasypiać. Widzi pani, znowu wraca to slow. Koncert
jest za każdym razem weryfikacją człowieka. I powtórzę coś,
co wszyscy mówią. Ale prawdą jest, że jesteś tylko tak dobry,
jak dzisiejszego wieczoru. Nie ma poprzedniego wspaniałego występu, nie ma Fryderyka, złotej płyty. Dziś o 19.30
zaczynasz od nowa.

Doświadczonemu artyście z pewnością
przychodzi to łatwiej.

Z jednej strony tak. Z drugiej to doświadczenie staje się dodatkowym obciążeniem. Ludzie zawsze porównują wstecz.
Był lepszy, ciekawszy, lepiej grał czy śpiewał. Dlatego ostatnio
bardziej interesuje mnie utrzymanie kondycji, praca nad
warsztatem niż spowiedź.

Lubi pan podnosić sobie poprzeczkę?

To bardzo ważne, by w którymś momencie samego siebie nie
uznać za klasyka. „Jestem taki świetny, proszę mnie podziwiać”. To jest okropnie nudne i głupie. Ja mam to szczęście
współpracować z instrumentalistami znacznie lepszymi ode
mnie, takimi jak Jacek Królik, Robert Kubiszyn czy Czarek
Konrad. Wciąż próbuję mierzyć się z ich warsztatem. Ostatnio
uruchomiliśmy projekt TurBiKon. Specjalnie pozbawiliśmy
się melodycznych instrumentów, które wypełniają aranżacje,
żeby zostawić klasyczne trio: bas, perkusja, fortepian. I ja naprawdę wolę się skompromitować z Kubiszynem i Konradem,
niż usnąć ze sprawdzonym zespołem.

Pan ma chyba spore szczęście do ludzi?

Kolosalne. W ogóle uważam, że gdyby nie ludzie, których
w życiu spotkałem, nie mógłbym tak sobie samemu zazdrościć,
jak mogę teraz. To ludzie, którzy dali mi ogromny kredyt
zaufania, gdy miałem tych 17 lat.
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Mowa o Piwnicy pod Baranami?

Tak, to była wielka rzecz. Grupa bardzo silnych, wyrazistych osobowości kompozytorskich i aktorskich z Piotrem
Skrzyneckim na czele. I tak sobie myślę, że Piwnica to właśnie
był taki typowy slow. W tamtych czasach, u schyłku PRL,
niełatwo było o dynamiczne realizacje pomysłów, a Piotr
w całym tym spleenie potrafił tak skrzyżować wszystkie energie, by wybuchły podczas sobotniego kabaretu. Tam wszyscy
pracowali w tym slow rytmie. Pozorny luz, bez martwienia
się o pieniądze, o jutro, bo może świat potrwa jeszcze tylko
dwa tygodnie.

Dla młodego człowieka wejście

w ten świat musiało być oszałamiające.

Pojawiłem się tam jeszcze jako zupełne dziecko. Wtedy
możliwość przebywania w takim dziwnym, czasem zupełnie nieodpowiedzialnym, towarzystwie była czymś niezwykłym. Tam się bardzo dużo działo. Dlatego zaproszenie ze
strony Skrzyneckiego było ogromnym kredytem zaufania.
I wydaje mi się, że udało się go spłacić. Od tamtej pory za
każdym razem, kiedy coś robiłem, zastanawiałem się, co by
Piotr powiedział. Zawsze będzie dla mnie takim dobrym
duchem, dzięki któremu nie uwierzyłem za bardzo w swoją
wyjątkowość.

Mówi pan „nieodpowiedzialne
towarzystwo”. Nie brzmi to najlepiej
w kontekście wieku, w jakim pan do
Piwnicy trafił...

Najważniejsze, że ci ludzie robili fantastyczne rzeczy.

Pana przypadek jest dla mnie trochę
niezwykły. Dziś wielu młodych artystów
rzuconych na głęboką wodę tonie pod
ciężarem przekonania o swoim geniuszu.
Z panem było odwrotnie.

Może to dlatego, że wtedy nie przekładało się to na dodatkową
promocję. Wręcz przeciwnie. Oczywiście jako laureat Festiwalu
Piosenki Studenckiej mogłem od razu wejść na estradę i zacząć
wyrabiać sobie jakąś pseudomarkę. A ja zaszyłem się w Piwnicy.
I to mnie uratowało. Dzięki pracy tam zwolniłem, powoli
oswajałem się z tym, co zamierzałem zrobić ze swoim życiem.
Mogłem się trochę porozglądać, spróbować nowych rzeczy.
Był nawet moment, w którym przestałem grać swoje recitale.
Zastanawiałem się, czy nie lepiej tylko pisać, akompaniować,
a niekoniecznie być solistą.

A jednak pan śpiewa.

Spodobała się komuś jedna czy druga piosenka.
I dalej jakoś tak poszło...

Muzyka wciąż jest dla pana ucieczką
od codzienności, czy teraz woli pan
uciekać w takie miejsca jak to?

Od dawna proszę Krzysztofa, żeby wstawił tu gdzieś pianino.

SLOW CINEMA, CZYLI

,
CHWILE
KT RE TRWAJĄ
Ó

WIECZNIE...

Współczesne kino dzieli wiele linii demarkacyjnych. Biegną wzdłuż równika i południka
zerowego, obrysowują też granice poszczególnych krajów. Jedna z nich oddziela kino
mainstreamowe od niezależnego i ambitnego

arthouse’u, którego punktem granicznym
jest tzw. slow cinema.

Twórcy tego nurtu

skupienie i nastrój przekładają nad zwartą
i trzymającą w napięciu opowieść.

Tekst: Piotr Mirski
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Sztuka sztuką, ale wszystko bierze swój początek w technice,
a konkretnie w montażu i długości ujęcia. To one czynią
z filmu spójną całość i wyznaczają jego rytm.
W kinie amerykańskim ów rytm przyspieszał wraz z kolejnymi dekadami. W przeciętnym filmie wyprodukowanym
w Stanach Zjednoczonych pada około sześciuset cięć. Oliver
Stone w „Urodzonych mordercach”, nakręconych w 1994
roku, chcąc pokazać, jak spotworniały i zabójczo intensywny
stał się telewizyjny przekaz, podbił tę liczbę do trzech tysięcy.
Nakręcona dekadę później przez Paula Greengrassa „Krucjata
Bourne’a” zawiera dwa i pół tysiąca cięć. W tym wypadku
nie miało to jednak ukazać niczego w krzywym zwierciadle,
a tylko zmienić seans w jeden wielki rollercoaster. Dla porównania w „Stalkerze” (1979) Andrieja Tarkowskiego, dziele
kanonicznym dla slow cinema, w ciągu stu sześćdziesięciu
trzech minut padają sto czterdzieści dwa cięcia. Dzięki temu
niektóre kadry trwają nawet kilka minut.
W czasie tak długiego ujęcia widzowie mają szansę dostrzec
niezauważane często szczegóły. Przyjrzeć się mimice bohaterów, krajobrazowi lub detalom ukrytym na drugim planie.
Co czuje się, oglądając taki film? Z tym bywa różnie – nudę
i rozdrażnienie, ból w krzyżu i niewygodę fotela kinowego.
Jednak w pewnym momencie seans może wprowadzić w trans.

Ci nudni Europejczycy

Przyjęło się, że europejski film to nudny film. Stereotyp ten
wiąże się z faktem, że właśnie Stary Kontynent jest główną
kolebką slow cinema. Bardzo ważnym dziełem dla tego nurtu
jest „Przygoda” (1960) Michelangelo Antonioniego, która nie
dość, że przyniosła późniejszemu twórcy „Powiększenia” (1966)
pierwszy międzynarodowy sukces, to jeszcze przedefiniowała
myślenie o kinie. „Przygoda” powstała w czasach, w których
młodzi reżyserzy eksperymentowali ze swoim medium, szukali
dróg wyjścia poza hollywoodzkie lub realistyczne schematy.
Punkt wyjściowy fabuły zapowiada tu coś pomiędzy melodramatem a kryminałem.
Oto grupa ludzi spędza urlop na małej wysepce, kiedy nagle
jedna z dziewcząt znika bez śladu. Rozpoczyna się śledztwo,
a w międzyczasie partner i przyjaciółka zaginionej nawiązują
romans. Żaden z przewidywanych scenariuszy nie dochodzi do skutku. Zagadka nie zostaje rozwikłana, nie ma też
konfrontacji kochanków z odnalezioną dziewczyną. Zamiast
tego dostajemy leniwie rozwijającą się akcję i bohaterów
miotających się między sprzecznymi pragnieniami na tle
przytłaczającego krajobrazu.
Jeszcze dalej poszedł wspomniany już Andriej Tarkowski,
jeden z najwybitniejszych rosyjskich reżyserów, autor takich
klasyków, jak „Andriej Rublow” (1966) czy „Solaris” (1972).
Całą swoją filozofię twórczą wiązał z czasem – chciał w nim
rzeźbić, materializować go i pokazywać, czym jest przemijanie. W tym celu w każdym kolejnym filmie konsekwentnie stosował coraz mniej cięć. W fantastyczno-naukowym
„Stalkerze” opowiedział o podróży trójki mężczyzn do tajemniczej Strefy, gdzie podobno spełniają się najskrytsze życzenia.
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W tym wypadku słowo „podróż” nabiera jednak nowego
znaczenia. W czasie rzeczywistym widzimy, jak bohaterowie
przedzierają się przez porośnięte dziką roślinnością pustkowia
i zardzewiałe tunele. Słuchamy ich filozoficznych dysput,
obserwujemy zmęczenie pogłębiające się na ich twarzach
i tajemnicze życie otaczającego ich świata. Z każdą kolejną
minutą wszystko zaczyna mieć coraz wyraźniejszy sakralny
charakter. Takie skojarzenia budzą zarówno wypełniające cały
film niezwykłe, wręcz nabożne skupienie, jak i powracająca
chrześcijańska symbolika.
Powolny rytm dawał także innym twórcom możliwość oderwania się od doczesnej rzeczywistości. Theo Angelopoulos,
wieszcz greckiego kina, bardziej niż zwykłą literacką narrację preferował poezję i impresyjność. W filmach, takich
jak „Podróż komediantów” (1975) czy „Podróż na Cyterę”
(1984), pokazywał dzieje swojego kraju w ekstremalnie długich
ujęciach, układających się niczym kolejne strofy wiersza.
Jeszcze bardziej radykalny jest pochodzący z Węgier Béla Tarr,
którego najsłynniejszym dziełem jest trwające siedem i pół
godzinny „Szatańskie tango” (1994). W sferze fabularnej znajdziemy tam historię pewnej postkomunistycznej wsi, natomiast
w sferze formalnej – niezwykły obraz utopionego w deszczu
i błocie Piekła, miejsca, skąd nie ma ucieczki i gdzie czas
nieustannie się zapętla. Ostateczne domknięcie stylu Tarra
nastąpiło w wieńczącym jego twórczość „Koniu turyńskim”
(2011), w którym obserwujemy koniec świata z perspektywy
mieszkających na pustkowiu bohaterów – ojca i córki. O tym
minimalistycznym do bólu, zorganizowanym wokół wciąż
powtarzanej codziennej rutyny dziele sam reżyser powiedział, że jest to „mniej lub więcej niż film”. I to chyba jedno
z najlepszych podsumowań slow cinema.

Cały świat kręci się

na zwolnionych obrotach
Z biegiem lat powolność zainfekowała X muzę na prawie wszystkich kontynentach. Na mapie współczesnego kina miejscami,
w których slow cinema znalazło swoją nową ojczyznę, są Daleki
i Bliski Wschód. Tamtejsi twórcy, m.in. Hou Hsiao-hsien,
Apichatpong Weerasethakul lub Nuri Bilge Ceylan, inspirują się często Yasujiro Ozu, japońskim klasykiem,
przy czym czasami jest to inspiracja oparta bardziej na stereotypie niż na rzeczywistości. Dzieła Ozu były harmonijne
i pełne buddyjskiego spokoju, ale na tle swoich następców
wypadają wyjątkowo dynamicznie. Najbardziej dosadny tego
przykład stanowi „Five Dedicated to Ozu” (2003) Abbasa
Kiarostamiego, który ma więcej wspólnego z wygaszaczem
ekranu niż filmem – przez ponad godzinę oglądamy fale
bijące o brzeg morza. Innym z takich radykalnych spadkobierców Ozu jest tajwański reżyser Tsai Ming-liang, który, jak sam mówi, traktuje film nie jak opowieść, lecz jak
obraz, od ruchu bardziej pociąga go kompozycja kadru.
Próbkę takiego podejścia można odnaleźć w „Good Bye,
Dragon Inn” (2003), gdzie przez większość czasu widzimy
sylwetki ludzi siedzących w kinie.

Slow cinema dotarło także do USA. W jakimś stopniu za jego
prekursora można uznać Andy’ego Warhola, który w kolorowych latach sześćdziesiątych kręcił filmy-kolosy, w tym
pięciogodzinny „Sen” (1963), dokumentujący sen jego przyjaciela, oraz „Empire” (1964), gdzie przez osiem godzin można
patrzeć na Empire State Building. Szczególnie ten ostatni
film przychodzi na myśl, kiedy ogląda się późniejsze dzieła
Jamesa Benninga, eksperymentatora, którego specjalnością
są statyczne portrety, np. krajobrazów w „13 jezior” (2004)
i „Small Roads” (2011).
Upodobanie do wolniejszego tempa mają także inni
Amerykanie. Gus Van Sant, zainspirowany Tarrem, lansowanym w Stanach przez znaną eseistkę Susan Sontag, nakręcił „Gerry’ego” (2002) i „Słonia” (2003). W tym drugim
zainscenizował niesławną masakrę w Columbine w postaci
serii hipnotycznych i chłodnych sekwencji. W pierwszym
natomiast pokazał ciągnącą się w nieskończoność podróż
dwójki młodych mężczyzn przez pustkowie bombardowane
promieniami słonecznymi. Podróż, która z czasem urasta do
rangi egzystencjalnej metafory – dość, niestety, pretensjonalnej.
Pretensjonalność to choroba, która od samego początku toczy
kino arthouse’owe, dlatego formuła slow cinema stanowi często
alibi dla artystowskiego pustosłowia.

Slow nie znaczy nudny

Wielu twórców uznaje, że wystarczą długie ujęcia i tona rzekomo celowej „nudy”, aby sprawić, że widz automatycznie dozna
egzystencjalnych lub mistycznych przeżyć. W meksykańskim
„Roku przestępnym” (2010) Michaela Rowe’a otrzymujemy
sprymitywizowaną i wypłukaną z akcji wersję „Ostatniego
tanga w Paryżu” (1972) Bernardo Bertolucciego. W „Aurorze”
(2010) rumuński reżyser (Cristi Puiu) doprowadza do granic
parodii stylistykę, którą zaprezentował wcześniej w wybitnej
„Śmierci pana Lazarescu” (2005) – podglądanie bohatera
podczas jego codziennych zajęć zmienia się w absurdalny
żart bez adresata.
Mimo takich niechlubnych przykładów slow cinema święci
kolejne triumfy. Zaświadczyć o tym mogą zwycięzcy najbardziej prestiżowych branżowych nagród. W 2003 roku Złotą
Palmę w Cannes zdobył wspomniany już „Słoń”, a w 2010
– tak „azjatycki”, jak się tylko da, „Wujek Boonmee”, który
potrafi przywołać swoje poprzednie wcielenia Apichatponga
Weerasethakula. Natomiast w 2010 i 2011 roku zdobywcami weneckiego Złotego Lwa okazali się kolejno: wyciszone
„Somewhere” Sofii Coppoli i „Faust” Wiktora Sokurowa
będącego spadkobiercą Tarkowskiego. Wszystko wskazuje
na to, że jeszcze przez pewien czas na filmowych salonach
będzie panowało ograniczenie prędkości.

Zdjęcia: Jagoda Wilczyńska
(www.Jagodowo.digart.pl)
Modelka: Martyna Kowalewska
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JEDYNIE
POZORNA

Wirtuoz obrazów wprowadzanych w ruch, kolekcjoner kadrów rzeczywistości. Na zaszczytny
tytuł najwybitniejszego twórcy japońskiego kina animowanego i na uznanie w oczach
twórców oraz publiczności
żywą legendą świata anime.

Hayao Miyazaki pracował przeszło 20 lat. Do dzisiaj pozostaje

Tekst: Justyna Sołtys, ilustracje: Małgorzata „MaGeXP” Geisler

Alternatywa dla rzeczywistości

Urodzony 5 stycznia 1941 roku w Bonkyo – rejonie Tokyo,
w rodzinie o wysokim statusie społecznym, skazany był na dorastanie w cieniu wojny, która stała się inspiracją wielu motywów
jego twórczości. Ojciec artysty, Katsuji Miyazaki, pracował jako
kierownik fabryki, której właścicielem był z kolei wuj Hayao.
Rodzinna firma zajmowała się produkcją części do samolotów
używanych podczas drugiej wojny światowej. Doświadczenie
okresu wojny i czasów powojennych spowodowało, że Miyazaki
zaczął stawiać sobie pytania o wartości, jakie niesie ze sobą
rodzina. Jak pisał w artykule „Fantastyczne światy Hayao
Miyazakiego” Michał R. Wiśniewski, świat w jakim reżyser się
urodził i wychował, zrodził zwątpienie we własne pochodzenie. Jego bliscy, nie ponosząc żadnych konsekwencji, czerpali
korzyści z wojny, produkując maszyny przynoszące wiele ofiar.
Decyzja o związaniu życia z filmem animowanym stworzyła przyszłemu mistrzowi możliwość funkcjonowania
w świecie obrazów odmiennych od tych, jakimi na co
dzień karmiła go wojna. Obraz z kinowego ekranu był
czarem przysłaniającym szarość dnia codziennego. Pełen
ciepłych emocji, entuzjazmu, energii i odczuć, o których
żyjący obok ludzie zdali się zupełnie zapominać. Niedługo
po ukończeniu studiów z zakresu nauk politycznych
i ekonomii, w roku 1963, Miyazaki rozpoczął pracę w Tōei
Dōga, największym wówczas studiu animacji w całej Azji.

Czołowym artystą i projektantem firmy został dopiero po
podjęciu pracy w Nippon Animation, kolejnym przedsiębiorstwie zajmującym się filmem animowanym. W 1985
roku artysta i jego stały współpracownik – Isao Takahata,
założyli własną firmę – Studio Ghibli, znaną dziś powszechnie
w środowisku filmowym.
Filmy Miyazakiego zawierając wiele wątków i motywów biograficznych, zderzając ze sobą różne kulturowo tradycje,
stanowią opowieść o samej japońskiej tradycji. Charakteryzują
jej mitologię, zarysowują tak istotną relację między naturą
a cywilizacją. Przedstawiają także stosunek Japończyków do
otaczającego ich świata przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii życia samego reżysera. Uwarunkowania
kulturowe leżące u podstaw baśniowych animacji powodują,
że granice pomiędzy fantazją i rzeczywistością ulegają zacieraniu. Kreowane przez reżysera baśniowe światy zwracają
uwagę na problematykę obrazu Japonii w oczach obywatela
państw Zachodnich, jako nasyconej symbolami mitycznej
krainy, która budzi fascynację i pożądanie.

Konfrontacja światów

Miyazaki bardzo mocno akcentuje swoje ogromne zgorszenie i obsesyjność w stosunku do nowoczesnego świata.
Daje temu wyraz nie tylko w filmach, lecz również w swoich
licznych wypowiedziach.
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W wywiadzie dla „Midnight Eye” artysta powiedział: „W naszym kraju zmysł równowagi wydaje się chwiać, rozpadać,
w związku z czym nie ma już miejsca, w którym można wyprowadzić owce lub bydło albo biegać boso. Zamiast tego jesteśmy
otaczani wirtualnym światem”. Uprzedzenia wobec cyfryzacji
argumentuje negatywnym wpływem jaki ów technologiczny postęp wywiera na człowieka. Odsuwając go od natury,
od tego, co powinno być mu najbliższe, tego, co pierwotne
– rodzi pesymizm. Zachęcając do odejścia od zmysłowych
doświadczeń i świata namacalnego, prawdziwą rzeczywistość rekompensuje doświadczaniem wirtualnym. Środowisko
przyrodnicze, dzikie, niekiedy nieokiełznane, zderza się ze
światem ludzkich wytworów, z postępem technologicznym.
Raz człowiek i natura współegzystują na jednej przestrzeni,
innym razem wcielają się w dwa zwalczające się byty.
W swoich filmach reżyser wspomina obraz świata uporządkowanego według stałego cyklu narodzin i umierania. Każdy
element przyrody przedstawiony jest w ujęciu żywego i czynnego organizmu – reagującego, inteligentnego i odczuwającego.
Wiąże się to także z samą mitologią japońską i wyznaniem
shintō, w których pierwiastek życiowy przypisuje się drzewom,
kamieniom czy rzekom, określając je jako siedliska boskiej
mocy, boskiego życia. Każdy krok w stronę technicyzacji jest
krokiem odsuwającym ludzkość od natury, krokiem napędzającym proces, który trawi ludzką duszę.
Bajkowy świat duchów, bóstw, leśnych stworzeń, opiekunów
Miyazaki otwiera głównie dzieciom. Nie jest to jednak rzeczywistość, w którą dorośli nie potrafią uwierzyć, mimo że jej
nie dostrzegają. Tym światom zawsze towarzyszy jakiś zamęt,
nieszczęście, niebezpieczeństwo, wojna. Główny bohater, który
znajduje się najczęściej w epicentrum konfliktu, to postać nawet
jeśli młoda, to zawsze zaradna, odpowiedzialna. To bohater,
który nie zyskuje oparcia ze strony najbliższych, ale zdobywa
z niespotykaną łatwością zaufanie i uznanie społeczności,
w której nagle się znalazł.

女性 (kobieta)

Obok ogromu szybujących chmur, nadprzyrodzonych stworzeń
i zapierających dech w piersiach kolekcji pejzaży całego świata
Miyazaki tworzy zaskakujące wizerunki kobiet. Jego odważne,
ciekawskie i skłonne do podejmowania ryzyka młode bohaterki
są odległe od tożsamościowego zamętu, który charakteryzuje
wiele postaci gatunku shōjo (gatunek anime, w którym fabuła
koncentruje się wokół postaci młodej dziewczyny i jej miłosnych
związków). Nie są to tradycyjne wizerunki kobiet – delikatne,
ckliwe, subtelne. U Miyazakiego są one, mimo swej niekiedy
ujawniającej się wrażliwości, silne i waleczne. Taką właśnie
kobietę spotkamy w filmie „Mononoke Hime”. Mononoke
– dziecko wilczej bogini, dziewczyna przygarnięta przez bogów
lasu i przez nich wychowana. Choć wciąż ludzka ciałem, duchem związana jest z lasem i jego mieszkańcami. Nienawidząca
ludzi ekoterrorystka, dziewczyna walcząca o tradycję, o umiłowanie przyrody. Wróg Ledy Eboshi, idącej z duchem postępu
przemysłowego właścicielki wioski, która zajmuje się produkcją
broni palnej. Te dwie kobiety reprezentując zupełnie odmienne
światy, toczą nieustanną walkę o suwerenność.
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Inny obraz kobiety przedstawia Miyazaki w filmie „Tonari
no Totoro”, będącym niejako hołdem złożonym jego matce.
Dwie małe bohaterki, Satsuki i Mei, pozostając pod opieką
ojca, z niecierpliwością oczekują powrotu matki ze szpitala.
Jej choroba wciąż przesuwa w czasie spotkanie z dziećmi.
Matczyna postać mądrej kobiety, która pełni rolę przewodniczki młodych bohaterów po świecie osób dorosłych, jest
jednym ze znaczących elementów twórczości mistrza japońskiej animacji.
Obrazem kobiecym, w tym kontekście nieco nietypowym,
jest postać Sophie z filmu „Hauru no ugoku shiro”. Sophie
jest młodą dziewczyną, która pod wpływem klątwy rzuconej przez zazdrosną i chciwą czarownicę zamienia się
w starszą, z lekka przygarbioną, pomarszczoną kobietę.
Postarza się nie tylko fizycznie, lecz przede wszystkim emocjonalnie, przyjmując rolę dojrzałej i obdarzonej życiową
mądrością opiekunki. Niewyróżniająca się niczym, szara,
skromna, do tego zakompleksiona dziewczyna, która pracuje
w sklepie z kapeluszami, nagle wrzucona jest w poważny
świat dorosłych. Musi zwalczyć własne słabości, lęki, odnaleźć własne miejsce i zdobyć serce czarodzieja Hauru
– chłopca o potężnej mocy, a jednocześnie nieustannie
potrzebującego opieki, schronienia przed okrucieństwem
codzienności.

Król animacji

Kruchość i przemijanie, niedopowiedzenie i pustka jako
moment oddechu. Miejsce dla odniesień i interpretacji.
Wreszcie towarzysząca owym elementom perfekcyjność
detali stanowią o treści japońskiej estetyki. Kultywowanie
tradycji, umiłowanie przyrody ugruntowane przez mitologię, pokora, szacunek i zdyscyplinowanie. Wszystko to,
co wymyka się uwadze tuziemcowi zachodnich kręgów
kulturowych. Co kategoryzuje Japonię będącą obrazem
utopijnego miejsca (które istnieje gdzieś na krańcach świata), a jednocześnie przypisuje jej orientalny i egzotyczny
charakter. Klarowność tej wizji bezsprzecznie potęgują
odległość oraz kulturowe bogactwo kraju, które za ogromem
szklanych wieżowców, za efektami nowatorskich rozwiązań
technologicznych skrywa drzwi do świata tradycji, dawnej
wiedzy i praktyki religijnej.
Dziś Miyazaki postrzegany jest niemal jako żyjąca legenda. Wielu z artystów zajmujących się sztuką animacji
mianuje go swoim bogiem i inspiratorem, a to nie tylko
z powodu bogatej i ujmującej twórczości, lecz także ze
względu na to, jak wiele serca Miyazaki wkłada w swoją
pracę. Również za, jak nazywa to Margaret Talbot, „mistrzostwo w przekazywaniu emocji, jakich doświadczyć
może dziecko” ( J. Hays, „Hayao Miyazaki and his Anime”
[w:] „Fact and Details”). Mówi się o nim niczym o królu animacji, przyrównując do Disney’a. Zestawienie to,
o ile słuszne w kategoriach estetycznych czy artystycznych,
zdecydowanie nie odnajduje argumentacji wówczas, gdy
analizie porównawczej poddajemy treść fabuły, przebieg
losów bohaterów oraz problematykę filmowych produkcji
obu reżyserów.

Wydarzenie

CD

CD

CD

Wydarzenie

Książka

Książka

Film

KULTURALNIE

Festiwal Filmowy PIĘĆ SMAKÓW
Festiwal Filmowy Pięć Smaków po raz szósty zaprosi swoich widzów w fascynującą podróż po Azji. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest Malezja. Zaprezentowane zostaną najciekawsze filmy wyprodukowane w tym kraju w ostatnich latach.
Po raz pierwszy filmy te powalczą o nagrody. Nocne marki festiwalowe będą rozkoszować się maratonami kina gatunkowego.
Poza seansami w programie festiwalu znajdzie się miejsce dla prezentacji slajdów z wypraw polskich podróżników, dla cyklu
warsztatów, wykładów filmowych, a także dla serii debat i prelekcji z udziałem specjalistów i twórców filmów festiwalowych.

Warszawa, 24–30 Października / Wrocław, 27–30 Października, www.piecsmakow.pl

Festiwal JAZZ JANTAR
Festiwal Jazz Jantar to prezentacja trendów i nowych zjawisk, okazja do spotkania legend jazzu, wielkich artystów i muzyków wyznaczających nowe kierunki, a także okazja do spotkań entuzjastów muzyki jazzowej. FJJ składa się z kilku bloków tematycznych,
takich jak: mainstreamowy All That Jazz, awangardowy Avant Days, Polska Scena Jazzowa,Trójmiejska Scena Jazzowa, Młoda
Scena Jazzowa prezentująca studentów gdańskiej Akademii Muzycznej oraz bloki dedykowane muzyce europejskiej
(w 2012 roku to Norway.NOW).

Gdańsk, 19 Października – 4 listopada, www.jazzjantar.pl

Małgorzata Braunek w rozmowie o życiu z Arturem Cieślarem
Małgorzata Braunek – ikona kina polskiego u szczytu sławy, rozczarowana dotychczasowym życiem, także sobą, wyrusza do
Indii i Tybetu, gdzie spotyka samego Dalajlamę. Wytrwale krocząc drogą Zen, odkrywa świat buddyzmu i samą siebie. Po latach
nieoczekiwanie wraca na ekrany. Dlaczego i czy wbrew sobie? O swoich wątpliwościach, wyborach życiowych i rodzącej się świadomości tego, kim naprawdę jest, o swoim fascynującym i kolorowym życiu rozmawia z Arturem Cieślarem.
Premiera książki 4 października 2012 roku.

ZNAK, CENA: 39,90 ZŁ

„Dobra krew. W krainie bogów, reniferów i ludzi”

Debiutancka książka Magdaleny Skopek – laureatki prestiżowej nagrody KOLOSA 2010 w kategorii „Podróże” za wyprawę na
syberyjski półwysep Jamał i 60 dni życia z narodem wędrownym Nieńców. „Dobra krew. W krainie bogów, reniferów i ludzi”
– tytuł wieloznaczny, metafora Jamału, w której zawiera się wszystko – niezwykli Nieńcy, sposób ich życia, kultura, przenikanie
się codzienności, obyczajów i wiary, niezrozumiała dla człowieka z Zachodu pochwała życia i świata, tajemnica, radość, strach.

PWN, CENA: 49,90 ZŁ

„Paris-Manhattan”, reż. Sophie Lellouche

Najbardziej „allenowska” ze wszystkich komedii, w których wystąpił Woody Allen! Mistrz ciętej riposty i absurdalnego poczucia
humoru, który twierdzi, że o związkach damsko-męskich wie wszystko, powraca w rewelacyjnej komedii.
„Paris-Manhattan” to ogromny precedens w życiu Woody’ego Allena. Światowej sławy reżyser zgodził się pojawić w nieswoim
filmie. I do tego wyjątkowo, pierwszy raz w swojej karierze, zagrał u kobiety. Film powinni obejrzeć zarówno ci, którzy szukają
klucza do twórczości Allena, jak i ci, którzy go uwielbiają, bo tylko tutaj mogą zobaczyć swojego mistrza w niecodziennej akcji.

ITI Cienema, Premiera: 5 Października

T. Love „Old is gold”

Dwupłytowy album zawierający 22 kawałki napisane przez zespół w ostatnich czterech latach (2008–2012). „Old Is Gold” to próba pokazania słuchaczom źródeł rock and rolla. Jak mówi Muniek: „jesteśmy starą, zakurzoną kapelą i chcemy pokazać dzieciakom, gdzie tkwią korzenie”. Płyta oparta jest na dawnym, szorstkim czarnym bluesie spod znaku Muddy’ego Watersa,
na countrowo-folkowych klimatach i nucie znanej z wytwórni Tamla Motown.

EMI Music Poland, CENA: 35,00 ZŁ

Mela Koteluk „Spadochron”

Debiutancka płyta młodej piosenkarki. Album zawiera dwanaście autorskich kompozycji świadomie romansujących z estetyką dream popu i łobuzersko puszczających oko do eklektycznych konwencji. Wciągający i oryginalny klimat całej płyty budują
przestrzenne brzmienie instrumentów i bezpretensjonalna narracja Meli. Młoda piosenkarka już dziś uznawana jest za jedną
z najciekawszych i najbardziej uzdolnionych artystek, której występy na żywo na długo zapadają w pamięć.

EMI Music Poland, CENA: 36,99 ZŁ

Kylie Minogue „The Abbey Road Sessions”

Najnowszy album gwiazdy pop to zbiór największych przebojów artystki. Wszystkie piosenki ukażą się w całkowicie nowych aranżacjach z udziałem orkiestry w pełnym składzie. W nagraniach udział wziął także Nick Cave, który specjalnie na potrzeby albumu
ponownie nagrał swoje partie wokalne do słynnego przeboju obydwojga artystów „Where The Wild Roses Grow”.

EMI Music Poland, CENA: OK. 80 ZŁ

Ubieraj swoje dziecko z głową
Ubranka z bawełny organicznej robione ręcznie
www.BabyProject.eu
Na ostatniej stronie znajdziesz kod rabatowy

Relacje słodko-gorzkie
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TEKST: AGATA CYGAN

BAJKI NIE DLA DZIECI
Demoniczne potwory, przerażające szkieletory, morderstwa, rabunki, dramatyczne zwroty
akcji. Magia, przekleństwa i klątwy, a wszystko to okraszone niewybrednymi żartami
i garścią wulgaryzmów. Zdecydowanie nie wszystkie współczesne bajki są przeznaczone
dla najmłodszych odbiorców.
Tekst: Agata Cygan

Prawdziwe zalety zmyślonych bajek

Bajka jest dobra na wszystko. Prawdę tę potwierdzą zapewne
rodzice, którzy zamiast daremnych prób zachęcenia żywiołowego malucha do ułożenia się w łóżku proponują na zakończenie
dnia ciekawą historyjkę. Czy rola bajek ogranicza się jednak
wyłącznie do pomocnego usypiacza? To oczywiście tylko
jedna z licznych i cennych zalet barwnych opowiadań dla
najmłodszych. Jak potwierdzają psychologowie, czytanie oraz
oglądanie bajek jest niezwykle ważną metodą oddziaływania
terapeutycznego we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Bajka
dostarcza nowych słów, uczy prawidłowego formułowania
myśli w słowa oraz łączenia wyrazów w zdania. Wykształca
w dziecku umiejętność słuchania, koncentracji i rozumienia,
uczy przyczynowego myślenia, łączenia i kojarzenia faktów.
Poszerza wiedzę, rozwija i kształtuje wyobraźnię.
Zwraca na to uwagę m.in. Aric Sigman, amerykański psycholog, który do powyższych zalet dodaje także łagodzenie
dziecięcych stresów. Słuchanie i oglądanie bajek wykształca
u dziecka umiejętności uogólniania, porównywania, uczy myślenia abstrakcyjnego. Pozwala bowiem maluchowi przyswoić
pojęcia idealne (takie jak przyjaźń, dobroć, współczucie), które
trudno byłoby mu zrozumieć bez wcześniejszego doświadczenia
lub właściwego kontekstu.
Moc bajek doceniał również David McClelland, amerykański
psycholog z Uniwersytetu w Harvardzie. Twierdził, że wpływają one silnie na podnoszenie motywacji osiągnięć u dzieci.
Oczywiście poza wymienionymi wskazać można wiele innych
równie istotnych zalet przypisywanych bajkom. Pominąć nie
można również tej najprostszej – bajka to doskonały sposób
na spędzanie czasu z dzieckiem.

Bajkowa (r)ewolucja

Kiedyś pszczółka Maja, dzisiaj tajemniczy czarownik w grubych okularach. Dawniej Bolek i Lolek, dzisiaj Shrek i Fiona.
Wprawdzie zmieniają się imiona i tytuły, a główni bohaterowie
zmagają się z coraz to nowszymi, bardziej współczesnymi
problemami, w rzeczywistości jednak cel mają podobny.
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Muszą pokazać pociechom w sposób jak najbardziej obrazowy i przyjazny, co jest dobre, a co złe, co czarne, a co białe,
co wolno, a czego należy unikać.
To oczywiste, że współcześni bohaterowie bajkowych historii
nie uciekają już przed Gargamelem, ale przed cybernetycznym robotem, a zamiast sokiem z gumijagód posilają się
bardziej wymyślnymi miksturami. Świat idzie do przodu, nic
więc dziwnego, że ewoluuje także bajka. Niestety, to bardzo
naiwne podejście.
Rodzice powinni dobrze przyjrzeć się ofercie, jaką proponuje
współczesny bajkowy rynek, zanim wygodnie usadowią swoje
dziecko przed ekranem telewizora czy komputera. Produkcje
wypełnione po brzegi efektami specjalnymi mogą wywrzeć
„niespecjalne” efekty na dziecko. Bezgraniczne zaufanie szklanemu ekranowi, przekonanie, że bajka przenosi nasze dziecko
w krainę szczęścia i łagodności, mogą przynieść więcej szkody
niż pożytku. Szybki przegląd dzisiejszych hitów dla najmłodszych wystarczy, aby stwierdzić, że współczesne bajki niewiele
się różnią od typowych filmów akcji, kryminałów, a nawet
thrillerów. Humor? Tak, ale czarny. Podział na dobro i zło?
Jak najbardziej. Jednak w walce niekoniecznie to pierwsze
zwycięża. Czy to aby na pewno naturalna ewolucja?

Animowane nie znaczy dla dzieci

„South Park”, „Kurczak Pindol”, „Family Guy” i szczególnie
brutalne „Happy Three Friends”. „Piesek Leszek”, „Szczury na
koksie” i kultowi już „Włatcy móch”. Wprawdzie same tytuły
niektórych animowanych produkcji dla dorosłych sugerują
grupę docelową filmu, jednak nazwy innych kojarzą się bardziej z przyjazną kreskówką niż pełnym okrucieństwa filmem.
Mimo że bohaterami animowanego serialu „Włatcy móch”
są czterej ośmiolatkowie, filmu zdecydowanie nie można
nazwać bajką dla dzieci. Dialogi chłopców obfitują w wulgaryzmy, a akcja przepełniona jest drastycznymi scenami.
Mimo kontrowersji serial osiągnął niebywałą popularność:
doczekał się prezentacji na festiwalu w Cannes oraz zyskał
spore zainteresowanie stacji zagranicznych.

Główni bohaterowie filmu to grupka przyjaciół. Chłopcy
dokuczają nauczycielce, biją rówieśników, przeklinają, wdają
się w nieprzyzwoite zabawy, posługują fatalną polszczyzną.
Już ten krótki opis fabuły zdradza, że film nie jest przeznaczony dla dzieci, a obejrzenie chociażby fragmentu pozbawia jakichkolwiek wątpliwości. Nie kryją tego sami twórcy. A więc – można by pomyśleć – wszystko pod kontrolą.
Jak jednak wytłumaczyć fakt, że maskotki imitujące głównych
bohaterów znaleźć można w sklepach z zabawkami? Ponadto
fakt, że pluszaki są natychmiast rozpoznawane przez dzieci,
może świadczyć o tym, że właśnie w najmłodszych „Włatcy”
budzą największy entuzjazm...

Kopciuszek zmienia oblicze

Niestety, bajkowa rewolucja nie polega jedynie na produkcji
licznych animowanych filmów dla dorosłych. Także i ci znani,
kochani jeszcze przez poprzednie pokolenia bohaterowie
zmieniają swoje oblicze. „Dziewczyna w czerwonej pelerynie”,
„Królewna Śnieżka i Łowca”, „Alicja w Krainie Czarów”
– wymieniać można by długo.
Nawet skromna prosta dziewczyna, wykorzystywana do codziennej harówki, wyśmiewana i poniżana przez bezduszną
macochę i przyrodnie siostry pokazuje swoją drugą twarz.
Mak przemieszany z popiołem, pomocne gołębie i oddalająca
się wizja wymarzonego balu. Postać dobrej wróżki, pędząca
karoca, zagubiony pantofelek i gorączkowe poszukiwania
zakochanego bez pamięci księcia. Mimo że baśń ta istnieje
w niemalże 700 różnych wersjach, przesłanie „Kopciuszka”
pozostaje jedno – nie pieniądze i dobrobyt liczą się w życiu
najbardziej, ale dobroć i skromność.
Pomijając znane z okrucieństwa przekłady braci Grimm, w bajce
o Kopciuszku jedynym „drastycznym” momentem jest ten,
w którym przyciasny pantofelek kaleczy stopę przyrodniej siostry.
Najważniejsze bowiem, że delikatna, niewinna, prostoduszna
dziewczyna staje się obiektem pożądania przystojnego księcia.
Mężczyzny, który mógłby zdobyć i rozkochać w sobie każdą inną
kobietę. Dlatego nie warto się poddawać i rezygnować z marzeń
– trzeba walczyć o swoje. Nie siłą i brutalnością, ale dobrocią
i wytrwałością, które z czasem na pewno zostaną nagrodzone.
Dzisiaj motyw Kopciuszka chętniej jest wykorzystywany
w filmach opartych na grze aktorskiej niż w produkcjach
animowanych. Jednak pokrzywdzona przez życie sierotka nie
rezygnuje zupełnie z bajkowej scenerii. Korzystając z rozwijającej się technologii, wraca w wymiarze 3D. „Kopciuszek.
Inna historia” to francuska produkcja, która debiutowała
w połowie ubiegłego roku. Surowy świat Dzikiego Zachodu,
życie pod rządami bandy małpich piratów i groźnej Felicity,
uzależniona od pokera indyczka, bal w saloonie i Kopciuszek
– zahartowana przez życie kowbojka. Agresja, przemoc, język
daleko odbiegający od poprawnego. „Inna historia”? A może
już inny gatunek? Czy to na pewno ciągle bajka?

Bajka – zwierciadło rzeczywistości

W obliczu opisanej bajkowej ewolucji jedynym racjonalnym
i bezpiecznym wyjściem wydaje się zaprzyjaźnienie naszych
dzieci z Bolkiem i Lolkiem, Misiem Uszatkiem i Calineczką.

Niekoniecznie. Bajka to swego rodzaju zwierciadło rzeczywistości. Ma odbijać realia, nadając im bardziej obrazową, przyjazną, zrozumiałą dla dzieci, a więc czasem nieco przejaskrawioną i groteskową, postać. Jak zauważył w swoich badaniach
Stefan Szuman, polski psycholog, pedagog i lekarz, fikcyjne
opowiadania są dziecku niezbędne i wcale nie zafałszowują
rzeczywistości – dziecko i tak myśli w innych kategoriach i posługuje się innymi kryteriami oceny niż dorosły. Bajkowa fikcja
nadaje jednak wewnętrznym przeżyciom dziecka właściwych
proporcji, a dzięki temu łatwiej mu potem przejść do myślenia
racjonalnego. Dlatego trudno się dziwić, że współczesne bajki
są jakby żywsze, szybsze, bardziej dynamiczne, pełne emocji
i dramatycznych zwrotów akcji. Problem w tym, że często
przedstawiają one świat zupełnie zniekształcony, wykoślawiony
i brzydki, a w gąszczu brutalnych scen, wszechobecnej przemocy i wulgarności trudno wyłapać jakiekolwiek przesłanie.
Twórcom łatwo się usprawiedliwić – to tylko bajka. Nikt w nią
nie wierzy, każdy patrzy z przymrużeniem oka. Tymczasem
problem tkwi gdzie indziej.
To prawda, że fikcyjność przedstawianych zdarzeń można
wytłumaczyć nawet dziecku. Skoro widzianych na ekranie
bohaterów nie można spotkać także poza nim, realnie nie
mogą istnieć, są tylko kreacją i fantazją autora. Wyjaśnienie
dziecku sposobu, w jaki bajki powstają, może się okazać równie fascynującym doświadczeniem, jak oglądanie na ekranie
finalnego efektu. Warto jednak zauważyć, że bajka często
mówi o sytuacjach innych niż te, z jakimi dziecko styka się
na co dzień, co pozwala mu wypracować właściwą postawę
w przypadku podobnego zdarzenia. Dzięki przygodom fikcyjnych bohaterów kształtuje się stopniowo system wartości
oraz postawy moralno-społeczne dziecka. Identyfikując się
z bajkowymi idolami, maluchy wypracowują sobie własną
pożądaną wizję samych siebie. Nawet jeśli mają świadomość,
że bohater w realnym życiu nie istnieje, nie przeszkadza im
to utożsamiać się z nim, podziwiać, naśladować. Bowiem
naśladownictwo to jeden z pierwszych, spontanicznych sposobów, jakie automatycznie wybiera dziecko, adaptując się do
świata. Modelowanie cudzych zachowań, odwzorowywanie ich
w codziennym życiu jest sposobem najprostszym, bo dającym
gwarancję powodzenia.
Zamiast więc pozwalać pociechom na bezmyślne wpatrywanie
się w szklany ekran, warto pomóc im wybrać to, co najbardziej wartościowe. To, co da im chwilę radości i zaprocentuje
w przyszłości. Zauważmy, że bajkowi bohaterowie to nie tylko
przyjaciele naszych dzieci, lecz także nasi najwięksi sprzymierzeńcy. Dzięki nim wielu rzeczy nie musimy maluchów
uczyć, bo biorą one przykład ze swoich animowanych idoli.
Tylko czy zawsze jest to właściwy przykład?

Zdjęcia: Joanna Sikora (Joannasikora.com)
Make Up: Elka Ziółek
Modelka: Bambi
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RODZINA
NA MIARĘ
Gdyby porównać ludzi do skrawków materiału, wystarczyłoby wybrać przystające do siebie
elementy i zszyć je w jeden nowy wzór – rodzinę. Czy jednak patchwork sprawdza się poza
pracownią krawca? Czy wybór elementów oraz samo „szycie” nowej rodziny faktycznie jest
proste?
Tekst: Patrycja Skowron, ilustracja: Magdalena Pankiewicz

Przez pryzmat współczesności

Rodzina XXI wieku poddawana jest gwałtownym procesom
urbanizacji i dynamicznym ruchom społecznym. To z kolei
pociąga za sobą konsekwencje w postaci zmiany układu sił:
żona i dzieci stają się wyemancypowane, a stosunki między
małżonkami zostają wyrównane.
Zależność między industrializacją a rodziną znalazła uzasadnienie w badaniach amerykańskich socjologów: Williama
Fieldinga Ogburna i Meyera Nimkoffa. Zaobserwowali oni
pewne czynniki (uznając je jednocześnie za najbardziej charakterystyczne dla współczesnych rodzin): wzrost liczby rozwodów, upowszechnienie kontroli urodzin oraz kontaktów
seksualnych poza związkiem, zwiększenie indywidualizmu
i niezależności osobistej członków rodziny, a także stopniowy
zanik postępowania według norm religijnych zarówno w małżeństwie, jak i w rodzinie.
Indywidualizacja członków rodziny prowadzi do tego, że dobro
i interes jednostki coraz częściej biorą górę nad interesem i dobrem ogółu. Następstwem tego, że rodziny nie są już determinowane biologicznie, jest znaczny wzrost komfortu i poziomu ich
funkcjonowania. Wśród zmian zauważalne jest także zwiększenie
tolerancji społecznej dla osób rozwiedzionych i niezamężnych.

Jak Ci pasuje...

Współczesne pary dobierają się według kryteriów podlegających dowolnej modyfikacji, bo przecież świat stoi przed ludźmi
otworem. Dzieje się tak między innymi dlatego, że maleje
identyfikacja jednostki ze społecznością lokalną, czyli miejscem
zamieszkania. Nieograniczony dostęp do internetu, środków
masowego transportu, w tym lotniczego, czy tak banalnego
dziś telefonu to tylko niektóre ze sposobów na otworzenie
granic geograficznych. Jeżeli więc partner/partnerka nie
jest w stanie zaspokoić potrzeb drugiej osoby lub nie pasuje pod względem któregoś z kryteriów, następuje zmiana. Metamorfozie ulegają także same struktury związków.

Coraz więcej ludzi uważa kwestie formalne za zbyteczne oraz traktuje je jako swoją prywatną sprawę.
Spada więc liczba związków formalnych, a rośnie ilość konkubinatów. Łatwiej także o rozwód, bowiem dziś to nie religia
i normy społeczne czuwają nad trwałością małżeństwa, ale
prywatne emocje i osąd. Z danych GUS-u wynika, że współczynnik rozwodów w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych
małżeństw w latach 2000–2010 znacząco się zwiększył. W roku
2001 rozpadły się 323 świeżo upieczone małżeństwa miejskie
i 92 wiejskie (na 1000), podczas gdy w roku 2005 odnotowano wzrost tych liczb o 60 procent, z tendencją rosnącą
w kolejnych latach.

Za moich czasów...

Rodzina jest w pewnym sensie odbiciem współczesnego
świata. Wpływ na nią mają na przykład otoczenie, media
czy system szkolnictwa. Profesor Zbigniew Tyszka w swojej
książce „Rodzina we współczesnym świecie” zwraca uwagę
na jeszcze inne czynniki kształtujące rodziny. Począwszy od
lat 40. XX wieku były to między innymi rodzinna kultura
Polaków, będąca podłożem podmiotowego reagowania na
burzliwe przemiany w powojennej Polsce, czy sama wojna
będąca źródłem traumy, niejednokrotnie powodująca dekompletowanie i rozłąki. Lata 50. i 60. przyniosły zaś masowe
zatrudnienia kobiet poza domem, industrializację i wzmożoną
ruchliwość przestrzenną społeczeństwa, by od lat 80. pogłębić
emancypację kobiet, zwiększyć stopień równouprawnienia
i osobistą niezależność członków rodzin, dać wolność wypowiedzi oraz swobodę działań. Rodzina związana szacunkiem
dla wszystkich pokoleń, tradycją podtrzymywaną dodatkowo
przez silne wpływy katolickie została poddana gwałtownym
zmianom politycznym, społecznym i ekonomicznym, pod
naporem których część związków się rozpada. Po stabilizacji w nowych warunkach każda z osób nawiązuje kolejne,
docelowo trwałe relacje.
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Opowiem moją historię

Kasia nie miała oporów przed szczegółowym zrelacjonowaniem swoich wspomnień z procesu tworzenia nowej
rodziny. Od razu zadeklarowała, że nie ma nic do ukrycia
i denerwuje się sytuacjami, w których relacje międzyludzkie
są tematem tabu. Przyznała, że nie wychowywała jej biologiczna matka (porzuciła ją jako 5-letnią dziewczynkę), a macocha, i dziś to właśnie jej jest za to ogromnie wdzięczna.
Tuż przed osiemnastymi urodzinami usłyszała od ojca, że
poznał kobietę, z którą chce stworzyć nową rodzinę. Nie czuła
frustracji, bólu ani gniewu. Wręcz przeciwnie – w jej emocjach
górowała ulga, że ojciec ma szansę ułożyć sobie na nowo swój
świat, kiedy ona, u progu dorosłości, za moment wyfrunie z rodzinnego gniazda. Pamiętała, że on do spółki z babcią zawsze
starał się zastąpić jej matkę, dlatego w obliczu zmieniającej się
sytuacji była szczerze zadowolona, że w końcu zostanie odciążony od ogromnej odpowiedzialności wychowawczej. Jej macocha
– Ania, ma z poprzedniego związku dwóch synów, właściwie
w wieku Kasi. Cała trójka nastolatków bardzo szybko złapała ze
sobą kontakt, który pielęgnowany przez lata rozkwitł w braterską miłość. – Jak widać na naszym przykładzie, więzy krwi nie
muszą determinować relacji między ludźmi. Domyślam się, że
w innych podobnych rodzinach może nie być tak różowo. Ale
bierzmy też pod uwagę fakt, że czasem nawet między rodzonymi
braćmi i siostrami nie ma tak głębokich więzi, jak między nami
– podsumowuje Kasia. Początkowo kontakty między członkami
krystalizującej się rodziny ograniczały się do wzajemnych wizyt,
później telefonów, w końcu odwiedzin bez zapowiedzi, aż któregoś dnia przyszedł moment na zamieszkanie pod wspólnym
dachem. Dziś relacje Kasi z rodzicami nadal są niezwykle
przyjazne: – Darzę Anię ogromnym szacunkiem, bo stanęła
na wysokości zadania i zapewniła trójce młodych ludzi fantastyczny, ciepły dom. Nie przesadzę, jeśli powiem, że jest moją
najlepszą przyjaciółką – przyznaje Kasia. Na pytanie o te mniej
przyjemne sytuacje uśmiecha się i konkluduje: – Życie nie jest
sielanką i zdarzają się w nim różne sytuacje. Bywały sprzeczki,
mniejsze i większe kłótnie, trzaskanie drzwiami, ciche dni. Ale
według mnie siła więzi tkwi we wzajemnym szacunku, zrozumieniu, wsparciu, chęci poświęcenia uwagi innym ludziom.
Trzeba świadomie nawiązywać relacje, pielęgnować je i brać
za nie odpowiedzialność. Jeśli rzeczywiście jesteśmy rodziną
patchworkową, to doskonale zszytą. Łączą nas nierozerwalne
ściegi wzmacniane przez lata.
Na rozmowę z Pawłem umówiłam się w jednej z kawiarni. Po
dotarciu na miejsce okazało się, że zamiast Pawła, czeka na
mnie jego narzeczona. – Nie chciał od nowa przypominać sobie tego wszystkiego. O czym miałby opowiadać... Z macochą
do tej pory żyją w stanie wojny – wyjaśniała. Opowiedziała
mi także w skrócie, że część negatywnych wspomnień i emocji
rzutuje na ich obecny związek, i ona sama zaczyna odczuwać
ciężar tego brzemienia.

Rodzina na kozetce

Psychologiczny aspekt rodzin patchworkowych wyjaśnia Aleksandra Budziarek – założycielka Ośrodka
Psychologiczno-Edukacyjnego Medivia w Łodzi.
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Rodzina sklejona, czyli innymi słowy zrekonstruowana,
powstaje w wyniku połączenia dwóch rozbitych rodzin
(np. z powodu rozwodu lub śmierci jednego z małżonków).
Budują ją: rodzic z nowym partnerem, minimum jedno dziecko, które nie jest dzieckiem biologicznym obecnego partnera,
oraz dalsza rodzina partnerów. Rodzina zrekonstruowana
(także patchworkowa) może mieć formę związku sformalizowanego, kiedy partnerzy decydują się wziąć ślub, bądź też
związku partnerskiego, kiedy pozostają bez niego.
Największym problemem pojawiającym się przy próbie stworzenia nowej rodziny jest brak akceptacji nowego
partnera ze strony dziecka, a także bunt dziecka przed
rozstaniem się rodziców biologicznych. Tworzenie rodziny
zrekonstruowanej to długotrwały i skomplikowany proces,
a kluczem do sukcesu jest ciągła i efektywna komunikacja
z dzieckiem oraz poświęcenie mu odpowiedniej ilości czasu.
– Z moich obserwacji wynika, że w 99 przypadkach na 100
w dzieciach odzywa się bunt i otwarcie komunikują one swoje
niezadowolenie. Należy wtedy dać im możliwość przeżycia
psychologicznej żałoby po stracie rodziny oraz stopniowo zapoznawać je z nową sytuacją życiową, przedstawiając zarówno
dobre, jak i złe jej strony – mówi terapeutka.
Podczas rozpadu rodziny jej członkom towarzyszą skrajne emocje, począwszy od żalu, gniewu, lęku, nienawiści,
poczucia winy, frustracji, skończywszy na radości i uldze.
Emocje te mogą się przeplatać, ale nie ma w tym procesie
żadnej prawidłowości. Wszyscy członkowie rodziny muszą
dać sobie czas oraz wewnętrzne pozwolenie na przeżycie
tych emocji. Zwykle na tym etapie, czyli krótko po rozpadzie rodziny pierwotnej, jej członkowie korzystają ze
wsparcia osób trzecich, dalszej rodziny, przyjaciół oraz
specjalistów (psycholog, pedagog, mediator, terapeuta).
– Oczywiście możliwe jest stworzenie szczęśliwej rodziny
zrekonstruowanej, jednak najważniejsze są zaangażowanie
wszystkich jej członków, umiejętność pójścia na kompromis lub ugodę oraz akceptacja odmiennych przyzwyczajeń,
nowych tradycji i przekonań. Prostym przykładem ilustrującym taką sytuację może być przygotowywanie na Wigilię
w jednych domach zupy grzybowej, a w innych barszczu
czerwonego. W takiej sytuacji wszyscy członkowie muszą
wspólnie zdecydować, jaką potrawę przygotować albo ustalić, że co roku będą gotowane zamiennie – podpowiada
Aleksandra Budziarek.
Na pytanie o liczbę pacjentów z rozbitych rodzin terapeutka
odpowiada, że obserwuje tendencję wzrostową, idącą w parze ze zwiększającą się liczbą rozwodów. Pozytywne według
niej jest jednak to, że coraz częściej rodziny patchworkowe
decydują się na pomoc specjalistów, dzięki czemu sprawniej
i łagodniej zachodzi adaptacja do nowej sytuacji.
Psycholog zaleca świeżo upieczonym rodzinom patchworkowym przede wszystkim danie sobie odpowiedniej ilości czasu,
zachowanie rozwagi i względnego spokoju, niezmuszanie
dzieci do wejścia w nowe role, nazywania nowych partnerów
mamą/tatą, niezapominanie o biologicznych rodzicach, tolerowanie złych emocji (przeżycie „żałoby”), zdystansowanie się
i odnalezienie pozytywów w zaistniałej sytuacji.

Ubieraj swoje dziecko z głową
Ubranka z bawełny organicznej robione ręcznie
www.BabyProject.eu
Kod rabatowy dla czytelników (SLOW)

SLOW20121037
Wystarczy wpisać ten kod w koszyku podczas realizacji zakupów,
a rabat zostanie naliczony automatycznie.
Kod ważny do końca roku 2012.

POMÓŻ DZIECKU ZBURZYĆ MUR
„Jaki on nieśmiały, od razu się czerwieni. To takie urocze!”. Tego rodzaju komentarze cioć
i wujków z reguły nie zawierają podtekstów. Zarumienione policzki i spuszczony wzrok zwykle
dodają maluchom uroku i czaru. Jeśli jednak każdy kontakt dziecka z innymi ludźmi wywołuje
tego rodzaju reakcje, warto przyjrzeć się bliżej swojej płochliwej pociesze.
Tekst: Agata Cygan, ilustracja: Jaśmina Parkita

Balet – czy zastąpi

rodzicielskie uczucia?
Współcześni rodzice niezwykle dużo uwagi poświęcają temu,
żeby odpowiednio zorganizować czas swoich pociech. Można
wręcz zaryzykować stwierdzenie, że szkoła to obecnie tylko
jedna z wielu aktywności, którą podejmuje dziecko. Tak zwane
zajęcia dodatkowe z dodatkowymi zdają się mieć coraz mniej
wspólnego. Niekiedy stają się wręcz podstawowym zajęciem
malucha, a rodzice są gotowi wydać na nie naprawdę spore
fundusze. Szkoła muzyczna, balet, tenis, jazda konna czy
język turecki – to tylko kilka możliwości spośród naprawdę
bogatej oferty, jaką mają do dyspozycji „nowocześni” rodzice.
Niestety, łatwo w tym wszystkim zagubić to, co najważniejsze.
Kształcąc bowiem malucha w określonym, wybranym przez
siebie kierunku, realizując marzenia, które z pragnieniami
dziecka często mają niewiele wspólnego, rodzice zdają się
zapominać, że ich głównym zadaniem jest nauczenie potomka
po prostu żyć. Inteligencja to nie tylko zdolność w jednej
konkretnej dziedzinie. Więcej nawet – to nie tylko wszechstronne wykształcenie! To przede wszystkim zdolność adaptacji
do nowych warunków i wykonywania nowych zadań dzięki
dobrze wykształconej zdolności myślenia. To umiejętność rozwiązywania problemów, dostrzegania zależności i wyciągania
wniosków. Sztuka skutecznego radzenia sobie z pojawiającymi
się trudnościami, odnalezienia się w każdej sytuacji, podejmowania właściwych decyzji. To łatwość w nawiązywaniu
nowych kontaktów, umiejętność radzenia sobie z emocjami
i odpowiedniego kierowania nimi. Inteligencja emocjonalna
to równie ważny, a kto wie, czy nie najważniejszy, aspekt
osobowości człowieka.

Nieśmiałość u dzieci – skąd się bierze?

Badania udowadniają, że obecnie coraz więcej dzieci wykazuje skłonność do zamykania się w sobie, do braku koncentracji, niepokoju, depresji, do tzw. nieprzystosowania
społecznego. Niepokojąco rośnie liczba maluchów, u których
obserwuje się zaburzenia w rozwoju emocjonalnym – dzieci nieśmiałych, lękliwych, apatycznych i biernych. Często
leczenie takich zaburzeń nie jest przeprowadzane w odpowiednim momencie, ponieważ tego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju dziecka po prostu nie sprawiają problemów.

To tylko pozory. To, że nieśmiałe dzieci nie sprawiają trudności
wychowawczych, nie zaburzają pracy grupy, nie narzucają
swojego zdania, nie stanowi problemu dla nauczycieli czy
wychowawców. Dla dziecka jest to jednak spory problem, który
z upływem lat będzie przybierał na sile.
Nieśmiałość oczywiście może mieć różne oblicza. Od odczuwania
lekkiego zakłopotania czy zmieszania w kontaktach z innymi
aż po chorobliwy lęk przed takimi kontaktami, a co za tym
idzie – unikanie innych ludzi, zamykanie się w sobie, życie
w tzw. własnym świecie. Osoby nieśmiałe zwykle nie są przekonane o własnych możliwościach, w ogóle nie wierzą w siebie.
Więcej nawet – nieśmiałość nie zawsze jest przyczyną lęków, ale
często bywa skutkiem. Poczucia niższości, braku przekonania
o własnych możliwościach, braku wiary w siebie. To wynik
ciągłej obawy przed kompromitacją, porażką czy wyśmianiem.
Właśnie obawy przed krytyką, przykrymi uwagami i poniżeniem
sprawiają, że dziecko zamyka się w sobie, nie podejmuje aktywności, staje się bierne, obojętne, apatyczne. Poczucie niższości
wywołuje w nim obawę, że nie sprosta zadaniom i oczekiwaniom
innych. To z kolei nie motywuje go do zdobywania nowych
kompetencji, i w efekcie napędza błędne koło. Koło, które rusza
już w dzieciństwie, a o tym, czy zostanie ono wprawione w ruch,
decydują właśnie rodzice. Oczywiście przyczyn nieśmiałości
dziecka nie można lokować jedynie w postawie i zachowaniach
rodziców, mogą jej sprzyjać także uwarunkowania biologiczne
czy osobowościowe. Niewątpliwie jednak to środowisko, w jakim
wychowuje się dziecko, ma kluczowy wpływ, rzutujący nieraz na
całą resztę. Bo niesprzyjająca atmosfera domowa, brak poczucia
bezpieczeństwa, nazbyt surowe metody wychowawcze czy brak
wsparcia ze strony rodziców to czynniki, które skutecznie blokują
w dziecku poczucie pewności siebie i wiary we własne możliwości. To one powodują lękliwość, stają się źródłem wstydliwości
i braku psychicznej odporności.

Główny warunek – brak warunków

Zbyt rygorystyczne podchodzenie rodziców do obowiązków
wychowawczych prowadzi do wykształcenia się poczucia niższości i braku wiary w siebie. Warto już na wstępie zrezygnować
z nagradzania i karania dziecka. Tego typu praktyki, mimo
że początkowo przybierają niewinną postać, mogą stać się
z czasem jednym ze źródeł wspomnianych wyżej problemów.
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„Jak zjesz cały obiadek, dostaniesz nagrodę”. „Jak się nie
uspokoisz, już nigdy nie pójdę z tobą na spacer!”. Nagrodą za
zjedzony posiłek będzie siła i energia do zabawy, a na spacer
i tak pójdziecie – świeże powietrze jest przecież dobre dla jego
zdrowia. Karą może być co najwyżej to, że swoim zachowaniem
maluch spłoszy leśne zwierzątka, a tym samym straci okazję
zobaczenia wiewiórki czy jeża.
Warto szukać takich argumentów, które przemówią do malca, ale jednocześnie go nie wystraszą. Sprawią, że dziecko
zrozumie, iż to w jego interesie jest postępowanie zgodnie
z zaleceniami rodziców. Jednocześnie poczuje, że ma wpływ
na swoje otoczenie i na samego siebie (wspomniane spłoszenie
zwierząt czy oddziaływanie na własne zdrowie). Najgorszym
z możliwych warunków, jakich nigdy nie powinni stawiać
rodzice, są te związane z uczuciami. „Bo mama nie będzie
cię kochać”, „bo zawiedziesz tatusia”, „bo rodzicom będzie
przykro”. A przecież miłość powinna być bezwarunkowa,
bezinteresowna, niezależna od niczego. Tylko taka miłość oraz
bezwzględna akceptacja zapewnią dziecku poczucie bezpieczeństwa i utrwalą w przekonaniu o tym, jak wiele jest warte.

Nie przeskoczę...

To oczywiste, że w domu powinny panować jasne zasady,
których przekraczać nie wolno. Wbrew pozorom dla dziecka
nie są one utrudnieniem, a wręcz pomocą. Uczą je, jak się
zachowywać w konkretnych sytuacjach, mówią, co jest dobre,
a co złe. Dlatego ustalonych zasad nie warto naginać, jeżeli nie
ma ku temu powodu. Jeśli jednak powód się znajdzie, można
rozważyć lekkie naciągnięcie granic. Przykład? Jeżeli wraz z maluchem ustaliliście, że do łóżka kładzie się zaraz po dobranocce,
warto konsekwentnie trzymać się tego założenia. Jeśli jednak
odwiedziła was znajoma wraz ze swoim dzieckiem i zostaje
nieco dłużej, niż pierwotnie planowała, nie warto wysyłać
malucha do spania zaraz po bajce. Mimo że banalny, to jest
to jeden z przykładowych powodów, dla których dziecko może
poczuć się gorsze, odrzucone, niesprawiedliwie potraktowane.
Ważne jednak, żeby każdemu nagięciu zasad towarzyszyło wyjaśnienie: „Zgadzam się na to wyjątkowo, ponieważ...”. Dzięki
temu będzie jasne, że zasada nadal obowiązuje i przy kolejnej
okazji potomek nie wypomni rodzicom braku konsekwencji.
Istotne jest również wytłumaczenie dziecku, że zasady obowiązują wszystkich domowników. Jeżeli coś mu obiecujecie, nie
rezygnujcie z tego, jeżeli nie ma ku temu poważnych przesłanek.
Pamiętajcie też, żeby nie stawiać dziecku celów, których nie
jest w stanie osiągnąć. O tej właśnie zasadzie często zapominają rodzice, którzy angażują malucha we wspomniane wyżej
zajęcia dodatkowe. Ciągłe mobilizowanie do osiągania sukcesu
wcale nie musi być wsparciem. W chwili porażki dziecko czuje
bowiem, że zawiodło rodziców, nie sprostało ich oczekiwaniom,
że jest do niczego.

Rób, jak chcesz

Zarówno poprzeczki stawiane zbyt wysoko, jak i te nadmiernie obniżane mogą potęgować w dziecku poczucie bezwartościowości i niepewności. Całkowite zostawianie dziecku wolnej ręki to rozwiązanie zdecydowanie najgorsze z możliwych.
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Może się wydawać, że zwiększy samodzielność malca i nauczy
odpowiedzialności. Być może. Przy okazji jednak zrodzi w nim
przekonanie, że dla rodziców nie jest wystarczająco ważny.
Dlaczego? Prawdopodobnie nie jest taki, jak sobie wymarzyli,
nie spełnia ich oczekiwań i wyobrażeń.
Taka myśl nie ma prawa zrodzić się w głowie dziecka. Maluch
musi mieć przekonanie, że dla rodziców jest kimś najważniejszym i wyjątkowym. Dlatego nigdy nie można dziecka ignorować, zbywać, odpowiadać na jego pytania pobieżnie i bez
zastanowienia. Bo to, co dla nas być może jest problemem
nieistotnym, banalnym, w jego dziecięcym świecie może okazać
się sprawą życia i śmierci.

Porównuj, ale nie z innymi

Ważne, aby nigdy nie porównywać dziecka z innymi, zarówno
z rodzeństwem, jak i z kolegami. Nie tylko nie przyniesie to
żadnych korzyści, lecz także zaangażuje dziecko w niepotrzebną, często wręcz niezdrową rywalizację. Dziecko poczuje się
gorsze, mniej wartościowe, a przecież w niczym nie zwiększy
to efektywności jego działań! Czy zatem porównywać w ogóle
nie należy? Owszem, o ile porównujemy dziecko do... niego
samego. Warto podkreślać dziecięce postępy i pozytywne
zmiany, jakie zaszły w jego zachowaniu i umiejętnościach:
„Ostatnio radziłeś sobie w miarę dobrze, ale teraz idzie ci
znacznie lepiej”. Ważne, aby chwalić i doceniać starania
dziecka, nawet jeśli w istocie wcale nie stanowią przełomu.
Przekonanie, że coś poszło dobrze, zmotywuje malca i zachęci
do dalszej pracy. Dziecko widząc, że rodzice są z niego dumni,
zyska przekonanie, że wiele potrafi, a to z kolei sprowokuje
go do tego, by nauczyć się jeszcze więcej. Co zrobić, kiedy
jednak nie wychodzi? Skoro pochwalić nie można, warto
podkreślić swoją wiarę w dziecko i przekonanie co do jego
zdolności: „Dasz radę! Nie tym razem, to kolejnym! Ważne,
żeby próbować!”.

Nieśmiałość z czasem

przestanie być urocza
O ile maluchowi być może nie przeszkadza jego nieśmiałość,
dopóki większość czasu spędza w domu z rodziną, o tyle,
kiedy zacznie regularnie kontaktować się z innymi dziećmi
(przedszkole, szkoła), stosunek do samego siebie może się
okazać kluczowy w dalszym rozwoju. Brak pewności siebie,
brak wiary we własne możliwości, poczucie niższości oraz
nieustanny lęk przed światem skutecznie utrudnią kontakty
z innymi i dodatkowo spotęgują wrażenie „bycia do niczego”.
Nie ma przesady w stwierdzeniu, że widzimy siebie tak, jak
widzą nas inni. Bądźmy więc lustrem dla naszego dziecka.
Lustrem, które nie poprawia proporcji, ale też ich nie zniekształca. Lustrem, w którym odbije się wizerunek dziecka
pewnego siebie, wierzącego we własne możliwości, znoszącego
porażki z podniesionym czołem. Pokazujmy dziecku, jakie jest
naprawdę, podkreślajmy jego wartości i zalety, starajmy się
walczyć z wadami, ale ich nie potępiajmy. Zwolnijmy nieco,
zatrzymajmy się na moment i zastanówmy, czy tworzymy
naszemu dziecku odpowiednie ramy dla rozwoju. Bo ramy
lustra okazują się równie ważne, jak sama jego powierzchnia.

P A R T N E R Z Y

CERTYFIK AT

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

Sieć Inmedio i Relay (HDS)

Sieci Inmedio i Relay to ponad 500 ekskluzywnych salonów prasowych w Polsce
oferujących ponad 1000 tytułów prasy polskiej i zagranicznej. Poza prasą nabyć tam
można także książki, napoje, słodycze, doładowania i startery telefonii komórkowej.
To właśnie dzięki wsparciu Inmedio i Relay magazyn (SLOW) otrzymał szanse dotarcia
do niemal wszystkich miast w Polsce.
www.hds.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

co to jest certyFikat

?

Teatr KWADRAT

To prestiżowe i ekskluzywne oznaczenie, do posługiwania się
którym prawo otrzymuje podmiot spełniający ściśle określone
warunki. Prawo do certyfikatu jest weryfikowane w cyklach
12-miesięcznych.

Firmao

kto może otrZymać certyFikat ?
Certyfikat może otrzymać każda osoba fizyczna lub prawna. Warunkiem jest wpisanie się konkretnej osoby lub instytucji w ramy rygorystycznie określone dla danej branży lub
dziedziny. Certyfikat otrzymać mogą: rzemieślnik, artysta,
korporacja, teatr, fundacja, organizacja, szkoła, restauracja,
urząd i inne.

Teatr swoją działalność rozpoczął w 1975 roku w Warszawie. Od samego początku
prezentuje głównie sztuki komediowe i farsy współczesne. Dzięki współpracy z teatrem
publikujemy w (SLOW) sylwetki znanych i lubianych aktorów, którzy w nim występują.
www.teatrkwadrat.pl

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

Traffic Club

Rozpoczął swoją działalność w 2003 roku, otwierając pierwszy salon w Warszawie.
Dziś prowadzi trzy sklepy (Warszawa, Wrocław, Gliwice). Oprócz bogatego asortymentu,
w tym muzycznych białych kruków czy literatury specjalistycznej, oferuje rozrywkę na
najwyższym poziomie. Traffic Club współpracuje z magazynem (SLOW) w zakresie
dystrybucji i promocji.
www.traffic-club.pl

jak prZyZNaWaNy jest certyFikat

?

Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. Po
otrzymaniu zapytania na (certyfikat @ beSlow.pl) dokonujmy wstępnej kwalifikacji wnioskującego, a następnie
przekazujemy niezbędny pakiet dokumentów. Po otrzymaniu kompletu informacji rozpoczyna się proces weryfikacji.
Proces ten przeprowadza komisja, której skład zmienia się
w zależności od profilu/branży wnioskodawcy.

co otrZymujesZ WraZ Z certyFikatem ?

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji wnioskodawca otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem . Ponadto informacja
o przyznaniu certyfikatu publikowana jest w magazynie
.
Wnioskodawca otrzymuje także preferencyjne warunki do
współpracy z magazynem
na wielu płaszczyznach.
CERTYFIKAT powstał, aby spośród firm i instytucji
wyłonić takie, które w swoim działaniu kierują się nie tylko
czystym rachunkiem ekonomicznym. Poszukujemy podmiotów, które poza interesem własnym dostrzegają także interes
drugiej strony.

sZcZeGólNie ZWracamy uWaGę Na:

‒ poszanowanie praw i godności człowieka
‒ metody wspierania świadomej konsumpcji stosowane przez
daną instytucję
‒ bezpośredni i pośredni wpływ na ekologię
‒ społeczny i edukacyjny aspekt działalności
‒ obiektywnie ekonomiczny i racjonalny mechanizm
w zarządzaniu instytucją
‒ SLOW economy, SLOW business, SLOW marketing

Front Architects

Podstawowym założeniem działalności pracowni jest poszukiwanie najbardziej praktycznych i funkcjonalnych rozwiązań architektonicznych. Biuro projektuje budynki
użyteczności publicznej, hale przemysłowe, budynki mieszkalne – wielorodzinne i jednorodzinne. Front Architects jest wsparciem merytorycznym dla działu (design).
www.frontarchitects.pl

WIĘCEJ INFORMACJI O CERTYFIKACIE

NA CERTYFIKAT@BESLOW.PL

